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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Σεπτεµβρίου 2003

για την υιοθέτηση ορισµένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύµφωναµε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1606/
2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την
εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 3,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 προβλέπει ότι για
κάθε οικονοµικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου
2005 και µετά, οι εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο
κράτους µέλους καταρτίζουν τους ενοποιηµένους λογαρια-
σµούς τους σύµφωνα µε διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού.

(2) Αφού έλαβε υπόψη τις συµβουλές που της παρείχε η τεχνική
επιτροπή λογιστικών θεµάτων, η Επιτροπή συµπέρανε ότι τα
υφιστάµενα στις 14 Σεπτεµβρίου 2002 λογιστικά πρότυπα
πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 3 του
κανονισµού (ΕΚ) για την υιοθέτησή τους.

(3) Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τα σχέδια που έχουν
αναληφθεί για την αναθεώρηση πολλών υφιστάµενων προ-
τύπων. Η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων που
θα προκύψουν από αυτή την αναθεώρηση θα εξεταστεί µετά
την οριστικοποίηση των σχετικών προτύπων. Η ύπαρξη
αυτών των προτάσεων αναθεώρησης δεν επηρεάζει την
απόφαση της Επιτροπής να υιοθετήσει τα υφιστάµενα
πρότυπα, εκτός από το ∆ΛΠ 32 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα:
Γνωστοποίηση και Παρουσίαση, το ∆ΛΠ 39 Χρηµατοπιστω-
τικά Μέσα: Καταχώρηση και Αποτίµηση και έναν περιο-
ρισµένο αριθµό διερµηνειών που σχετίζονται µε τα πρότυπα
αυτά: ΜΕ∆ 5 Ταξινόµηση Χρηµατοπιστωτικών Μέσων —
Όροι Ενδεχόµενου ∆ιακανονισµού, ΜΕ∆ 16 Μετοχικό

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

Κεφάλαιο — Επαναπόκτηση Ιδίων Μετοχών («µετοχές
θησαυροφυλακίου») και ΜΕ∆ 17 Ίδια Κεφάλαια — Κόστος
µιας Συναλλαγής Ιδίων Κεφαλαίων.

(4) Η ύπαρξη προτύπων υψηλής ποιότητας για τα χρηµατο-
πιστωτικά µέσα, περιλαµβανοµένων των παράγωγων, έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την κεφαλαιαγορά της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Ωστόσο, στην περίπτωση των ∆ΛΠ 32 και 39,
οι σχεδιαζόµενες αναθεωρήσεις ενδέχεται να είναι τόσο
σηµαντικές ώστε να µην είναι ενδεδειγµένη η υιοθέτηση
αυτών των προτύπων µε τη σηµερινή τους µορφή. Αµέσως
µετά την ολοκλήρωση των σχεδίων αναθεώρησης που έχουν
αναληφθεί, η Κοινότητα θα εξετάσει κατά προτεραιότητα
τη δυνατότητα υιοθέτησης των αναθεωρηµένων προτύπων
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

(5) Κατά συνέπεια, όλα τα υφιστάµενα στις 14 Σεπτεµβρίου
2002 λογιστικά πρότυπα, εκτός από το ∆ΛΠ 32, το
∆ΛΠ 39 και τις σχετικές διερµηνείες πρέπει να υιοθετηθούν.

(6) Τα µέτρα που θεσπίζονται µε τον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Κανονιστικής Επιτροπής
Λογιστικών Θεµάτων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που αναφέρονται στο Παράρτηµα
υιοθετούνται.

Άρθρο 2

Ο παρόν κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

Βρυξέλλες, 29ης Σεπτεµβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

∆ΛΠ 1: Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων (αναθεωρηµένο 1997)

∆ΛΠ 2: Αποθέµατα (αναθεωρηµένο 1993)

∆ΛΠ 7: Καταστάσεις ταµιακών ροών (αναθεωρηµένο 1992)

∆ΛΠ 8: Καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές (αναθεωρηµένο
1993)

∆ΛΠ 10: Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (αναθεωρηµένο 1999)

∆ΛΠ 11: Συµβάσεις κατασκευής έργων (αναθεωρηµένο 1993)

∆ΛΠ 12: Φόροι εισοδήµατος (αναθεωρηµένο 2000)

∆ΛΠ 14: Πληροφόρηση κατά τοµέα (αναθεωρηµένο 1997)

∆ΛΠ 15: Πληροφορίες που εµφανίζουν τις επιδράσεις από τις µεταβολές των τιµών (αναθεωρηµένο 1994)

∆ΛΠ 16: Ενσώµατα πάγια (αναθεωρηµένο 1998)

∆ΛΠ 17: Μισθώσεις (αναθεωρηµένο 1997)

∆ΛΠ 18: Έσοδα (αναθεωρηµένο 1993)

∆ΛΠ 19: Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεωρηµένο 2002)

∆ΛΠ 20: Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης (αναθεωρηµένο
1994)

∆ΛΠ 21: Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος (αναθεωρηµένο 1993)

∆ΛΠ 22: Ενοποιήσεις επιχειρήσεων (αναθεωρηµένο 1998)

∆ΛΠ 23: Κόστος δανεισµού (αναθεωρηµένο 1993)

∆ΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (αναθεωρηµένο 1994)

∆ΛΠ 26: Λογιστική και πληροφόρηση για τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία (αναθεωρηµένο
1994)

∆ΛΠ 27: Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις (αναθεω-
ρηµένο 2000)

∆ΛΠ 28: Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις (αναθεωρηµένο 2000)

∆ΛΠ 29: Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες (αναθεωρηµένο 1994)

∆ΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των όµοιων χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων (αναθεωρηµένο 1994)

∆ΛΠ 31: Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες (αναθεωρηµένο 2000)

∆ΛΠ 33: Κέρδη κατά µετοχή (1997)

∆ΛΠ 34: Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση (1998)

∆ΛΠ 35: ∆ιακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις (1998)

∆ΛΠ 36: Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (1998)

∆ΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις (1998)
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∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ

ΜΕ∆-1: Αρχή της συνέπειας — ∆ιαφορετικές µέθοδοι προσδιορισµού του κόστους των αποθεµάτων

ΜΕ∆-2: Αρχή της συνέπειας — Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισµού

ΜΕ∆-3: Απάλειψη µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών από συναλλαγές µε συγγενείς επιχειρήσεις

ΜΕ∆-6: Κόστος τροποποίησης υπάρχοντος λογισµικού

ΜΕ∆-7: Εισαγωγή του ευρώ

ΜΕ∆-8: Πρώτη εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων ως βασικό λογιστικό πλαίσιο

ΜΕ∆-9: Ενοποιήσεις επιχειρήσεων — Ταξινόµηση είτε ως αγορές είτε ως συνενώσεις συµφερόντων

ΜΕ∆-10: Κρατική υποστήριξη — Καµία ειδική σχέση µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες

ΜΕ∆-11: Συνάλλαγµα — Κεφαλαιοποίηση ζηµιών που προέρχονται από σοβαρές υποτιµήσεις του νοµίσµατος

ΜΕ∆-12: Ενοποίηση — Οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού

ΜΕ∆-13: Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες — Μη νοµισµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες

ΜΕ∆-14: Ενσώµατα πάγια — Αποζηµίωση για την αποµείωση ή ζηµία στοιχείων

ΜΕ∆-15: Λειτουργικές µισθώσεις — Κίνητρα

ΜΕ∆-18: Συνέπεια — Εναλλακτικές µέθοδοι

ΜΕ∆-19: Τηρούµενο νόµισµα — Αποτίµηση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα
∆.Λ.Π. 21 και 29

ΜΕ∆-20: Μέθοδος καθαρής θέσης — Καταχώρηση ζηµιών

ΜΕ∆-21: Φόροι εισοδήµατος — Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων

ΜΕ∆-22: Ενοποιήσεις επιχειρήσεων — Μεταγενέστερη προσαρµογή εύλογων αξιών και υπεραξίας που
καταχωρήθηκαν αρχικά

ΜΕ∆-23: Ενσώµατα πάγια — Κόστος σηµαντικής επιθεώρησης ή γενικών επισκευών

ΜΕ∆-24: Κέρδη κατά µετοχή — Χρηµατοπιστωτικά µέσα και λοιπές συµβάσεις που µπορεί να διακανονιστούν
σε µετοχές

ΜΕ∆-25: Φόροι εισοδήµατος — Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς µιας επιχείρησης ή των µετόχων της

ΜΕ∆-27: Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νοµικό τύπο µιας µίσθωσης

ΜΕ∆-28: Ενοποιήσεις επιχειρήσεων — «Ηµεροµηνία ανταλλαγής» και εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων

ΜΕ∆-29: Γνωστοποίηση — Συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών

ΜΕ∆-30: Τηρούµενο νόµισµα — Μετατροπή από το νόµισµα αποτίµησης σε νόµισµα παρουσίασης

ΜΕ∆-31: Έσοδα — Συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης

ΜΕ∆-32: Άϋλα περιουσιακά στοιχεία — Κόστη δικτυακού τόπου

ΜΕ∆-33: Ενοποίηση και µέθοδος καθαρής θέσης— ∆υνητικά δικαιώµαταψήφου και κατανοµή των δικαιωµάτων
ιδιοκτησίας

Σηµείωση: Τα παραρτήµατα των ανωτέρω προτύπων και διερµηνειών δεν θεωρούνται µέρη τους και συνεπώς δεν αναπαράγονται.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου προστατεύονται όλα
τα δικαιώµατα, µε την εξαίρεση του δικαιώµατος αναπαραγωγής για προσωπική χρήση ή άλλους θεµιτούς σκοπούς. Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) στη διεύθυνση www.iasb.org.uk.
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∆ΛΠ 1
∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 1

(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1997)

Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων

Αυτό το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 1 «γνωστοποίηση των λογιστικών αρχών», το
∆ΛΠ 5 «πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται µε τις οικονοµικές καταστάσεις» και το ∆ΛΠ 13 «εµφάνιση των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων», τα οποία εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο,
σε αναµορφωµένες εκδόσεις το 1994. Το ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ τον Ιούλιο
του 1997 και άρχισε να εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν λογιστικές περιόδους που άρχιζαν την ή
µετά την 1 Ιουλίου 1998.

Το Μάιο του 1999, το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999), «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού», τροποποίησε τις
παραγράφους 63(γ), 64, 65(α) και 74(γ). Οι τροποποιήσεις άρχισαν να ισχύουν όταν το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999)
εφαρµόσθηκε δηλαδή για τις Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν λογιστικές περιόδους που άρχιζαν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2000.

Οι κατωτέρω διερµηνείες αφορούν το ∆ΛΠ 1:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-8: «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ ως βασικό λογιστικό πλαίσιο».

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-18: «Συνέπεια — εναλλακτικές µέθοδοι»

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-27: «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νοµικό τύπο µιας µίσθωσης»

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-29: «Γνωστοποίηση — συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Αυτό το Πρότυπο (∆ΛΠ 1 αναθεωρηµένο 1997) αντικαθιστά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 «γνωστοποίηση των
λογιστικών αρχών», 5 «πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται µε τις οικονοµικές καταστάσεις» και 13
«Εµφάνιση των Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων και των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων». Το ∆ΛΠ 1
(αναθεωρηµένο) εφαρµόζεται για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 1998,
µολονότι ενθαρρύνεται η εφαρµογή αυτού του Προτύπου και ενωρίτερα, επειδή οι ρυθµίσεις του είναι συναφείς µε
εκείνες των υφισταµένων Προτύπων.

2. Το Πρότυπο ανανεώνει τις ρυθµίσεις των Προτύπων που αντικαθιστά, σύµφωνα µε το Πλαίσιο της Ε∆ΛΠ για την
Κατάρτιση και Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στο να βελτιώσει την ποιότητα
των οικονοµικών καταστάσεων που παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, επειδή µε αυτό το
Πρότυπο:

(α) Εξασφαλίζεται ότι, οι οικονοµικές καταστάσεις που δηλώνουν συµµόρφωση προς τα ∆ΛΠ, συµµορφώνονται
προς κάθε ένα εφαρµοστέο Πρότυπο, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις αναγκαίες γνωστοποιήσεις.

(β) Εξασφαλίζεται ότι οι παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις των Προτύπων περιορίζονται σε εξαιρετικά σπάνιες
περιπτώσεις (περιπτώσεις µη συµµόρφωσης θα τίθενται υπό παρακολούθηση και θα εκδίδονται περαιτέρω
οδηγίες, όταν χρειάζεται).

(γ) Παρέχονται οδηγίες για τη δοµή των οικονοµικών καταστάσεων, που συµπεριλαµβάνουν τις ελάχιστες
απαιτήσεις για κάθε βασική κατάσταση, για τις λογιστικές αρχές και για το Προσάρτηµα, καθώς και ένα
προσαρτηµένο υπόδειγµα εφαρµογής.

(δ) Καθιερώνονται [µε βάση το Πλαίσιο] πρακτικές ρυθµίσεις σε θέµατα, όπως η σπουδαιότητα κονδυλίου ή
πληροφορίας, η συνεχιζόµενη δραστηριότητα, η επιλογή των λογιστικών αρχών για πράξεις που δε διέπονται
από συγκεκριµένο Πρότυπο, η οµοιοµορφία και η παρουσίαση των συγκριτικών πληροφοριών.

3. Για να αντιµετωπισθούν οι απαιτήσεις των χρηστών για περισσότερο περιεκτικές πληροφορίες, ως προς την «απόδοση»
της επιχείρησης, που να αποτιµάται ευρύτερα απόότι το «αποτέλεσµα» που εµφανίζεται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, το Πρότυπο εισάγει µια νέα ρύθµιση αναφορικά µε µια βασική οικονοµική κατάσταση, που να
εµφανίζει όσα κέρδη και ζηµιές δεν εµφανίζονται µέχρι τώρα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η νέα
κατάσταση µπορεί να παρουσιάζεται είτε ως µια «παραδοσιακή» συµφωνία των ιδίων κεφαλαίων σε στήλες είτε ως
µια αυτοτελής κατάσταση της απόδοσης της επιχείρησης. Το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ συµφώνησε κατ' αρχήν, τον
Απρίλιο του 1997, να αναλάβει µία αναθεώρηση του τρόπου µε τον οποίο αποτιµάται και απεικονίζεται η απόδοση
της επιχείρησης. Το έργο αυτό πρόκειται να λάβει κατ' αρχήν υπόψη την αλληλεπίδραση µεταξύ της απεικόνισης της
απόδοσης και των αντικειµενικών επιδιώξεων της οικονοµικής πληροφόρησης εντός του Πλαισίου της Ε∆ΛΠ.
Συνεπώς, η Ε∆ΛΠ θα αναπτύξει προτάσεις σε αυτό το πεδίο.
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4. Το Πρότυπο εφαρµόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ,

συµπεριλαµβανοµένων των Τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών. Οι ελάχιστες δοµές έχουν σχεδιαστεί να είναι
επαρκώς ευπροσάρµοστες, ώστε να µπορούν να προσαρµόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι Τράπεζες, για
παράδειγµα, πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν µία παρουσίαση που συµµορφώνεται µε αυτό το Πρότυπο,
καθώς και στις περισσότερο λεπτοµερείς ρυθµίσεις του ∆ΛΠ 30 «Γνωστοποιήσεις µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις
των Τραπεζών και των όµοιων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων».

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-4

Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων 5

Ευθύνη για τις οικονοµικές καταστάσεις 6

Στοιχεία που συνθέτουν τις οικονοµικές καταστάσεις 7-9

Γενικές αρχές 10-41

Ακριβοδίκαιη παρουσίαση και συµµόρφωση προς τα ∆ΛΠ 10-19

Λογιστικές αρχές 20-22

Συνεχιζόµενη δραστηριότητα 23-24

Αρχή της αυτοτέλειας των λογιστικών περιόδων 25-26

Οµοιοµορφία της παρουσίασης 27-28

Σπουδαιότητα και ολότητα 29-32

Συµψηφισµός 33-37

Συγκριτική πληροφόρηση 38-41

∆οµή και περιεχόµενο 42-102

Εισαγωγή 42-52

Εξατοµίκευση των οικονοµικών καταστάσεων 44-48

Καλυπτόµενη περίοδος 49-51

Έγκαιρη κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 52

Ισολογισµός 53-74

∆ιαχωρισµός κυκλοφορούντων και µη κυκλοφορούντων στοιχείων 53-56

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 57-59

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 60-65

Πληροφορίες που παρουσιάζονται στην όψη του ισολογισµού 66-71

Πληροφορίες που παρουσιάζονται είτε στην όψη του ισολογισµού είτε στο προσάρτηµα (σηµειώσεις
επί των) οικονοµικών καταστάσεων 72-74
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 75-85

Πληροφορίες που παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 75-76

Πληροφορίες που παρουσιάζονται είτε στην όψη της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων είτε
στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 77-85

Μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων 86-89

Κατάσταση ταµιακών ροών 90

Προσάρτηµα οικονοµικών καταστάσεων (σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων) 91-102

∆οµή 91-96

Παρουσίαση των λογιστικών αρχών 97-101

Άλλες γνωστοποιήσεις 102

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 103-104

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να περιγράψει τη βάση παρουσίασης των γενικού σκοπού οικονοµικών καταστάσεων,
ώστε να εξασφαλίζεται συγκρισιµότητα τόσο µε τις οικονοµικές καταστάσεις των προηγούµενων περιόδων της ίδιας της
επιχείρησης όσο και µε τις οικονοµικές καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός το Πρότυπο
θέτει γενικές αρχές για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, κατευθυντήριες γραµµές για τη δοµή τους και τις
ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενό τους. Η καταχώρηση, η αποτίµηση και η γνωστοποίηση εξειδικευµένων συναλλαγών
και γεγονότων εξετάζεται σε άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για την παρουσίαση όλων των γενικού σκοπού οικονοµικών
καταστάσεων που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

2. Οι γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που προορίζονται να εξυπηρετούν τις ανάγκες των
χρηστών, που δεν είναι σε θέση να ζητήσουν οικονοµικές εκθέσεις προοριζόµενες να καλύπτουν τις δικές τους
συγκεκριµένες ανάγκες πληροφόρησης. Οι γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν εκείνες που
παρουσιάζονται ξεχωριστά ή µέσα σε ένα άλλο δηµόσιο έγγραφο, όπως µια ετήσια έκθεση οικονοµικών πεπραγµένων
της επιχείρησης ή ένα δελτίο πληροφοριών. Αυτό το Πρότυπο δεν εφαρµόζεται για συνοπτικού τύπου ενδιάµεση
οικονοµική έκθεση. Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται ισοδύναµα στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις µιας
επιχείρησης και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενός οµίλου επιχειρήσεων. Όµως, δεν αποκλείει την
ταυτόχρονη παρουσίαση σε ενιαίο έγγραφο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που συµµορφώνονται µε
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας σύµφωνα µε τις εθνικές
ρυθµίσεις, εφόσον η λογιστική βάση κατάρτισης της κάθε µιας από τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις σαφώς
γνωστοποιείται στην κατάσταση των λογιστικών αρχών.

3. Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων συµπεριλαµβανοµένων των Τραπεζών και
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετες ρυθµίσεις για τις Τράπεζες και τα παρόµοια χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, συναφείς µε τις ρυθµίσεις αυτού του Προτύπου, τίθενται στο ∆ΛΠ 30 «Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές
Καταστάσεις των Τραπεζών και των όµοιων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων».

4. Αυτό το Πρότυπο χρησιµοποιεί ορολογία που είναι κατάλληλη για µία επιχείρηση µε σκοπό το κέρδος. Οι εµπορικές
επιχειρήσεις του ∆ηµόσιου Τοµέα είναι δυνατόν συνεπώς να εφαρµόζουν τις ρυθµίσεις αυτού του Προτύπου. Μη
κερδοσκοπικές, κρατικές και άλλες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, που επιδιώκουν να εφαρµόσουν αυτό το
Πρότυπο, µπορεί να χρειάζεται να αλλάξουν τις περιγραφές που χρησιµοποιούνται για ορισµένα κονδύλια των
οικονοµικών καταστάσεων αλλά και για τις ίδιες τις οικονοµικές καταστάσεις. Τέτοιες επιχειρήσεις µπορεί επίσης να
παρουσιάζουν συµπληρωµατικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5. Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι µία δοµηµένη οικονοµική παρουσίαση της οικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης και
των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από αυτή. Επιδίωξη των γενικού σκοπού οικονοµικών καταστάσεων είναι να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική θέση, την απόδοση και τις ταµιακές ροές της επιχείρησης, που
είναι χρήσιµες για ένα ευρύ κύκλο χρηστών προκειµένου αυτοί να παίρνουν οικονοµικές αποφάσεις. Οι οικονοµικές
καταστάσεις δείχνουν επίσης τα αποτελέσµατα της διαχείρισης, από τη ∆ιοίκηση, των πόρων που της εµπιστεύθηκαν.
Για να επιτύχουν αυτό το σκοπό, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε τα ακόλουθα
στοιχεία µιας επιχείρησης:

(α) τα περιουσιακά στοιχεία,

(β) τις υποχρεώσεις,

(γ) τα ίδια κεφάλαια,

(δ) τα έσοδα και τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών και ζηµιών και,

(ε) τις ταµιακές ροές.

Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα µε άλλες πληροφορίες στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, βοηθούν
τους χρήστες να προεκτιµήσουν τις µελλοντικές ταµιακές ροές της επιχείρησης και ειδικότερα το χρόνο και τη
βεβαιότητα της δηµιουργίας Ταµιακών διαθεσίµων και Ταµιακών ισοδύναµων.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ OΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ KΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή/και άλλο διοικούν όργανο µιας επιχείρησης είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την
παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

7. Μια πλήρης σειρά οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα συνθετικά στοιχεία:

(α) ισολογισµό,

(β) κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

(γ) κατάσταση που να παρουσιάζει:

(i) είτε όλες τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, είτε

(ii) τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από συναλλαγές
µε τους ιδιοκτήτες και από διανοµές στους ιδιοκτήτες,

(δ) κατάσταση Ταµιακών ροών και

(ε) λογιστικές αρχές και επεξηγηµατικές σηµειώσεις

8. Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να παρουσιάζουν, πέραν των οικονοµικών καταστάσεων, µια χρηµατοοικονοµική
επισκόπηση από τη διοίκηση τους, που να περιγράφει και επεξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της χρηµατοοικονοµικής
απόδοσης και της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και τις κύριες αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει. Η
έκθεση αυτή µπορεί να περιλαµβάνει µια επισκόπηση:

(α) Των κύριων παραγόντων και επιδράσεων που προσδιορίζουν την απόδοση, συµπεριλαµβανοµένων των
µεταβολών στο περιβάλλον στο οποίο η επιχείρηση λειτουργεί, της ανταπόκρισης της επιχείρησης σε αυτές τις
µεταβολές και την επίδρασή τους, καθώς και της πολιτικής της επιχείρησης για επενδύσεις προς διατήρηση
και ενίσχυση της απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής της για τα µερίσµατα.

(β) Των πηγών κεφαλαιοδότησης της επιχείρησης και των πολιτικών κεφαλαιακής διάρθρωσης και διαχείρισης των
κινδύνων της.

(γ) Της δυναµικής και των πόρων της επιχείρησης, η αξία των οποίων δεν αντανακλάται στον ισολογισµό, σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
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9. Πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζουν, πέραν από τις οικονοµικές καταστάσεις, πρόσθετες καταστάσεις, όπως

περιβαλλοντολογικές εκθέσεις και καταστάσεις προστιθέµενης αξίας, ειδικώς σε κλάδους όπου οι περιβαλλοντικοί
παράγοντες είναι σηµαντικοί και όπου οι εργαζόµενοι θεωρούνται ότι είναι µια σηµαντική οµάδα χρηστών. Οι
επιχειρήσεις προτρέπονται να παρουσιάζουν τέτοιες πρόσθετες καταστάσεις, αν η διοίκηση πιστεύει ότι θα βοηθήσουν
τους χρήστες να πάρουν οικονοµικές αποφάσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ακριβοδίκαιη παρουσίαση & Συµµόρφωση προς τα ∆ΛΠ

10. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπεινα παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση, τη χρηµατοοι-
κονοµική απόδοση και τις ταµιακές ροές µιας επιχείρησης. Η κατάλληλη εφαρµογή των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων, µε επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις όταν είναι αναγκαίες, έχει ως αποτέλεσµα,
σε όλες σχεδόν τις περιστάσεις, να επιτυγχάνουν οι οικονοµικές καταστάσεις µία ακριβοδίκαιη
παρουσίαση.

11. Η επιχείρηση της οποίας οι οικονοµικές καταστάσεις συµµορφώνονται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, πρέπει να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις δεν πρέπει να
περιγράφονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκτός αν συµµορφώνονται µε
όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας διερµηνείας της ∆ιαρκούς
Επιτροπής ∆ιερµηνειών (Standing Interpretations Committee) (1).

12. Ακατάλληλοι λογιστικοί χειρισµοί δεν αποκαθίστανται είτε µε τη γνωστοποίηση των λογιστικών
αρχών που χρησιµοποιήθηκαν είτε µε σηµειώσεις ή επεξηγηµατικό υλικό.

13. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όταν η διοίκηση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η συµµόρφωση
µε κάποια ρύθµιση ενός Προτύπου θα ήταν παραπλανητική και συνεπώς η παρέκκλιση από τη
ρύθµιση είναι αναγκαία για να επιτευχθεί µια ακριβοδίκαιη παρουσίαση, πρέπει να γνωστοποιείται
από την επιχείρηση:

(α) ότι η διοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της επιχείρησης, τη χρηµατοοικονοµική απόδοση και τις
ταµιακές ροές,

(β) ότι έχει συµµορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη µε τα εφαρµοστέα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
µε εξαίρεση την παρέκκλιση από ένα Πρότυπο προκειµένου να επιτύχει µια ακριβοδίκαιη
παρουσίαση,

(γ) το Πρότυπο από το οποίο η επιχείρηση έχει παρεκκλίνει, η φύση της παρέκκλισης, συµπεριλαµβα-
νόµενου του χειρισµού που το Πρότυπο θα απαιτούσε, το λόγο για τον οποίο αυτός ο χειρισµός
θα ήταν παραπλανητικός για τις περιστάσεις και το χειρισµό που υιοθετήθηκε και,

(δ) την οικονοµική επίπτωση της παρέκκλισης στο καθαρό κέρδος ή στη ζηµία, στα περιουσιακά
στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στα ίδια κεφάλαια και στις ταµιακές ροές της επιχείρησης, για κάθε
λογιστική περίοδο που παρουσιάζεται.

14. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν µερικές φορές περιγραφεί ότι είναι «βασισµένες σε» ή «συµµορφούµενες µε τις
ουσιώδεις ρυθµίσεις των» ή «σε συµµόρφωση προς τις λογιστικές απαιτήσεις των» ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Συχνά, δεν υπάρχει άλλη περαιτέρω πληροφόρηση, µολονότι είναι σαφές ότι ουσιαστικές ρυθµίσεις γνωστοποίησης
πληροφοριών, αν όχι και λογιστικές ρυθµίσεις καθ' αυτές, δεν ακολουθούνται. Τέτοιες καταστάσεις είναι
παραπλανητικές, επειδή αποµακρύνονται από την αξιοπιστία και την κατανοητότητα των οικονοµικών καταστάσεων.
Το παρόν Πρότυπο για να εξασφαλίσει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις, που δηλώνουν συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα, πληρούν τις αρχές που απαιτούνται από τους χρήστες διεθνώς, περιλαµβάνει µια γενική
ρύθµιση, ότι οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να παρέχουν µια ακριβοδίκαιη παρουσίαση, και οδηγίες για το πώς
καλύπτεται η ανάγκη της ακριβοδίκαιης παρουσίασης, καθώς και περαιτέρω οδηγίες για τον προσδιορισµό των
εξαιρετικώς σπάνιων περιστάσεων, όταν µια παρέκκλιση καθίσταται αναγκαία. Επίσης απαιτεί προέχουσα γνωστο-
ποίηση των συνθηκών που περιβάλλουν µια παρέκκλιση. Η ύπαρξη σύγκρουσης µε εθνικές διατάξεις δεν είναι
επαρκής, αφ' εαυτής, να δικαιολογήσει µια παρέκκλιση στις οικονοµικές καταστάσεις, που καταρτίζονται µε βάση τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 8: «πρώτη εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων ως βασικό λογιστικό πλαίσιο».
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15. Σε όλες σχεδόν τις περιστάσεις, µια ακριβοδίκαιη παρουσίαση επιτυγχάνεται µε συµµόρφωση, από κάθε ουσιώδη

άποψη, προς τα εφαρµοστέα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Μια ακριβοδίκαιη παρουσίαση προϋποθέτει:

(α) να επιλέγονται και να εφαρµόζονται οι λογιστικές αρχές σύµφωνα µε την παράγραφο 20,

(β) να παρουσιάζεται πληροφόρηση, που περιλαµβάνει και τις λογιστικές αρχές, κατά τρόπο που παρέχει συναφή,
αξιόπιστη, συγκρίσιµη και κατανοητή πληροφόρηση και

(γ) να παρέχονται πρόσθετες γνωστοποιήσεις, όταν οι ρυθµίσεις στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι ανεπαρκείς
για να καταστήσουν τους χρήστες ικανούς να αντιληφθούν την επίδραση των ειδικής φύσης συναλλαγών ή
γεγονότων στη χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της επιχείρησης.

16. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, η εφαρµογή συγκεκριµένης ρύθµισης ενός ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου θα
µπορούσε να οδηγήσει σε παραπλανητικές οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό θα συµβαίνει µόνον όταν ο απαιτούµενος
από το Πρότυπο χειρισµός είναι σαφώς ακατάλληλος και για το λόγο αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί µια ακριβοδίκαιη
παρουσίαση είτε µε την εφαρµογή του Προτύπου είτε µόνο µε µία πρόσθετη γνωστοποίηση. Παρέκκλιση δε
δικαιολογείται για µόνο το λόγο ότι ένας άλλος χειρισµός θα έδινε επίσης µια ακριβοδίκαιη παρουσίαση.

17. Όταν ερευνάται αν µία παρέκκλιση από συγκεκριµένη ρύθµιση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι αναγκαία,
δίδεται προσοχή:

(α) στο σκοπό της ρύθµισης και στο λόγο για τον οποίο ο σκοπός αυτός δεν επιτυγχάνεται ή δεν είναι σχετικός
µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις και,

(β) στον τρόπο κατά τον οποίο οι σχετικές µε την επιχείρηση περιστάσεις διαφέρουν από εκείνες άλλων
επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρµόζουν τη ρύθµιση.

18. Επειδή οι περιστάσεις που απαιτούν µία παρέκκλιση αναµένεται να είναι εξαιρετικά σπάνιες ενώ η ανάγκη για
παρέκκλιση θα αποτελέσει θέµα για πολλές συζητήσεις και υποκειµενικές κρίσεις, είναι σηµαντικό να πληροφορούνται
οι χρήστες για το ότι η επιχείρηση δεν έχει συµµορφωθεί πλήρως µε όλες τις ουσιώδεις θέσεις των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων. Είναι επίσης σηµαντικό να παρέχονται στους χρήστες επαρκείς πληροφορίες για να τους
καταστήσουν ικανούς να σχηµατίσουν θεµελιωµένη κρίση ως προς αν η παρέκκλιση είναι αναγκαία και να
υπολογίσουν τις προσαρµογές που θα απαιτούνταν για συµµόρφωση προς το Πρότυπο. Η Ε∆ΛΠ θα παρακολουθεί
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, που θα τίθενται υπόψη της (π.χ. από τις επιχειρήσεις, τους ελεγκτές και τις
ρυθµιστικές αρχές) και θα εκτιµήσει την ανάγκη για διευκρινίσεις µέσω διερµηνειών ή για τροποποιήσεις στα
Πρότυπα, ανάλογα µε την περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι παρεκκλίσεις θα εξακολουθήσουν να είναι
αναγκαίες µόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.

19. Όταν, σύµφωνα µε τις ειδικές προβλέψεις ένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο εφαρµόζεται πριν την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

20. Η διοίκηση πρέπει να επιλέγει και να εφαρµόζει τις λογιστικές αρχές της επιχείρησης, ούτως ώστε
οι οικονοµικές καταστάσεις να συµµορφώνονται µε όλες τις ρυθµίσεις κάθε εφαρµοστέου ∆ιεθνούς
Λογιστικού Προτύπου και ∆ιερµηνείας της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ιερµηνειών. Όπου δεν υπάρχει
ειδική ρύθµιση, η διοίκηση πρέπει να αναπτύξει µεθόδους που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικές
καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες οι οποίες είναι:

(α) συναφείς προς τις ανάγκες για τη λήψη αποφάσεων από τους χρήστες και,

(β) αξιόπιστες ως προς το ότι:

(i) απεικονίζουν πιστά τα αποτελέσµατα και την οικονοµική θέση της επιχείρησης,
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(ii) αντανακλούν την οικονοµική ουσία των γεγονότων και συναλλαγών και όχι απλά το νοµικό

τύπο (2),

(iii) είναι ουδέτερες, τουτέστιν ελεύθερες από προκατάληψη,

(iv) είναι συντηρητικές και

(v) είναι πλήρεις από όλες τις ουσιαστικές απόψεις.

21. Λογιστικές αρχές είναι οι συγκεκριµένες µέθοδοι, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές, που υιοθετούνται από
µία επιχείρηση για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.

22. Αν δεν υπάρχει σχετικό ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο και διερµηνεία της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ιερµηνειών, η διοίκηση
χρησιµοποιεί την κρίση της στην ανάπτυξη λογιστικών αρχών, που παρέχουν τις πλέον χρήσιµες πληροφορίες στους
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. Για τη διαµόρφωση αυτής της κρίσης, η διοίκηση λαµβάνει
υπόψη:

(α) τις ρυθµίσεις και τις οδηγίες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, που πραγµατεύονται όµοια και σχετικά
αντικείµενα,

(β) τους ορισµούς, τα κριτήρια καταχώρησης και αποτίµησης για τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα
έσοδα και τα έξοδα, που τίθενται στο Πλαίσιο της Ε∆ΛΠ και,

(γ) τις εξαγγελλόµενες θέσεις άλλων σωµάτων λογιστικής τυποποίησης, καθώς και αποδεκτές επιχειρηµατικές
πρακτικές, αλλά µόνο στο µέτρο που αυτές είναι συνεπείς µε τα προβλεπόµενα από τα (α) και (β) αυτής της
παραγράφου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

23. Όταν καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις, η διοίκηση πρέπει να προβαίνει σε εκτίµηση της
δυνατότητας της επιχείρησης να συνεχίσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα της. Οι οικονοµικές
καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός αν η
διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την επιχείρηση ή να παύσει τις εµπορικές συναλλαγές
είτε δεν έχει καµία πραγµατική εναλλακτική επιλογή από το να πράξει έτσι. Όταν η διοίκηση
κάνοντας τις εκτιµήσεις της, γνωρίζει την ύπαρξη σηµαντικών αβεβαιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται
µε γεγονότα ή συνθήκες, που µπορεί να δηµιουργήσουν σοβαρή αµφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα
της επιχείρησης να συνεχίσει την επιχειρηµατική δραστηριότητά της, αυτές οι αβεβαιότητες πρέπει
να γνωστοποιούνται. Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται, µαζί µε τη βάση πάνω στην οποία οι
οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται και το λόγο για τον οποίο η επιχείρηση δε θεωρείται ότι
µπορεί να συνεχίσει την επιχειρηµατική δραστηριότητά της.

24. Κατά την εκτίµηση για το αν συντρέχει η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, η διοίκηση λαµβάνει υπόψη
όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για το προβλεπτό µέλλον, το οποίο πρέπει να εκτείνεται σε χρονικό διάστηµα
δώδεκα µηνών ή περισσότερο από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το βάθος της σχετικής έρευνας εξαρτάται από
τα δεδοµένα σε κάθε περίπτωση. Όταν µια επιχείρηση έχει ένα παρελθόν κερδοφόρων επιχειρηµατικών δραστηριοτή-
των και άµεση πρόσβαση σε οικονοµικούς πόρους, δε χρειάζεται µεγάλη ανάλυση για να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι
η λογιστική βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ορθή. Σε άλλες περιπτώσεις η διοίκηση µπορεί να
χρειάζεται να λάβει υπόψη ένα ευρύ κύκλο παραγόντων, που περιβάλλουν την τρέχουσα και την αναµενόµενη
κερδοφορία, τα προγράµµατα εξόφλησης χρεών και τις πιθανές εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης, πριν καταλήξει
στη γνώµη ότι η βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι η ορθή.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ

25. Η επιχείρηση πρέπει να καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις της τηρώντας τη λογιστική αρχή
της αυτοτέλειας των λογιστικών περιόδων µε εξαίρεση τις πληροφορίες των Ταµιακών ροών.

(2) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 27: «εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νοµικό τύπο µιας µίσθωσης».
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26. Με βάση τη λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των λογιστικών περιόδων, οι συναλλαγές και τα γεγονότα

καταχωρούνται, όταν προκύπτουν (και όχι όταν εισπράττονται ή πληρώνονται µετρητά ή ταµιακά ισοδύναµα),
καταγράφονται στα λογιστικά αρχεία και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των περιόδων τις οποίες
αφορούν. Τα έξοδα καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στη βάση της άµεσης συσχέτισης
µεταξύ του κόστους που προέκυψε και του συγκεκριµένου εσόδου που αποκτήθηκε (συσχετισµός). Όµως η
εφαρµογή της αρχής του συσχετισµού εσόδων και εξόδων δεν επιτρέπει την καταχώρηση στον ισολογισµό στοιχείων,
τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον ορισµό των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων.

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

27. Η εµφάνιση και η ταξινόµηση των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διατηρείται
όµοια από περίοδο σε περίοδο, εκτός αν:

(α) µια σηµαντική µεταβολή στη φύση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή
µία επανεξέταση του τρόπου παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεών της, καταδεικνύει
ότι η µεταβολή θα καταλήξει σε µία περισσότερο κατάλληλη παρουσίαση των γεγονότων ή
των συναλλαγών, ή

(β) µια µεταβολή στην παρουσίαση απαιτείται από ένα ∆ιεθνές ΛογιστικόΠρότυπο ή από διερµηνεία
της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ιερµηνειών (3).

28. Μια σηµαντική αγορά ή διάθεση ή µια επανεξέταση του τρόπου παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων
ενδέχεται να υπαγορεύει την ανάγκη διαφορετικής παρουσίασης των καταστάσεων αυτών. Η επιχείρηση πρέπει να
διαφοροποιεί τον τρόπο παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων της, µόνον όταν η νέα δοµή πρόκειται να
συνεχιστεί ή το όφελος από µία άλλη παρουσίαση είναι προφανές. Όταν γίνονται τέτοιες αλλαγές παρουσίασης, η
επιχείρηση επαναταξινοµεί τις συγκριτικές πληροφορίες της, σύµφωνα µε την παράγραφο 40. Αλλαγή στην
παρουσίαση για να ανταποκρίνεται στις εθνικές ρυθµίσεις επιτρέπεται, εφόσον η αναθεωρηµένη παρουσίαση είναι
συνεπής µε τις ρυθµίσεις αυτού του Προτύπου.

ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΤΗΤΑ

29. Κάθε ουσιώδες στοιχείο πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις. Επουσιώδη
ποσά πρέπει να συναθροίζονται µε ποσά όµοιας φύσης ή λειτουργίας και δε χρειάζεται να παρουσιά-
ζονται ξεχωριστά.

30. Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι αποτέλεσµα της επεξεργασίας µεγάλου αριθµού συναλλαγών, οι οποίες
κατατάσσονται και συγκεντρώνονται σε οµάδες, σύµφωνα µε τη φύση ή τη λειτουργία τους. Το τελικό στάδιο στη
διαδικασία της συγκέντρωσης και ταξινόµησης είναι η παρουσίαση του συµπυκνωµένου και ταξινοµηµένου
πληροφοριακού υλικού, που σχηµατίζει σειρά κονδυλίων είτε στην όψη των οικονοµικών καταστάσεων είτε στο
προσάρτηµα. Αν ένα συγκεκριµένο κονδύλι δεν είναι ουσιώδες, αυτό συγκεντρώνεται µαζί µε άλλα είτε στην όψη
των οικονοµικών καταστάσεων είτε στο προσάρτηµα. Ένα κονδύλι που δεν είναι επαρκώς ουσιώδες για να δικαιολογεί
ξεχωριστή παρουσίαση στην όψη των οικονοµικών καταστάσεων µπορεί παρόλα αυτά να είναι επαρκώς ουσιώδες,
ώστε να πρέπει να παρουσιαστεί ξεχωριστά στο προσάρτηµα.

31. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες είναι ουσιώδεις, αν η µη γνωστοποίησή τους θα µπορούσε να επηρεάσει τις
οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων. Η σπουδαιότητα
εξαρτάται από το µέγεθος και τη φύση του κρινόµενου στοιχείου στις ειδικές συνθήκες της παραλείψεώς του. Για
την απόφαση, αν ένα στοιχείο ή µια συγκέντρωση στοιχείων είναι ουσιώδης, συνεκτιµώνται η φύση και το µέγεθός
του. Αναλόγως των συνθηκών, είτε η φύση είτε το µέγεθος του στοιχείου θα µπορούσε να είναι ο καθοριστικός
παράγοντας. Για παράδειγµα, κατ' ιδίαν περιουσιακά στοιχεία µε την ίδια φύση και λειτουργία συγκεντρώνονται και
αν ακόµη τα κατ' ιδίαν ποσά είναι µεγάλα. Όµως, µεγάλα κονδύλια τα οποία διαφέρουν στη φύση ή τη λειτουργία
παρουσιάζονται ξεχωριστά.

32. Η σπουδαιότητα προβλέπει ότι δε χρειάζεται να πληρούνται οι συγκεκριµένες απαιτήσεις γνωστοποίησης των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, αν η πληροφόρηση που προκύπτει δεν είναι ουσιώδης.

(3) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 18: «συνέπεια — εναλλακτικές µέθοδοι».
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ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

33. Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις δεν πρέπει να συµψηφίζονται, εκτός αν ο συµψηφισµός
απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο.

34. Στοιχεία εσόδων και εξόδων πρέπει να συµψηφίζονται όταν και µόνον όταν:

(α) ένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο το απαιτεί ή το επιτρέπει, ή

(β) κέρδη, ζηµίες και σχετικά έξοδα που προκύπτουν από τις ίδιες ή όµοιες συναλλαγές και γεγονότα
δεν είναι ουσιώδη. Τέτοια ποσά πρέπει να συναθροίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 29.

35. Είναι σηµαντικό τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, καθώς και τα έσοδα και έξοδα, όταν είναι ουσιώδη, να
απεικονίζονται ξεχωριστά. Ο συµψηφισµός είτε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είτε στον ισολογισµό,
εκτός αν αυτός αντικατοπτρίζει την ουσία της συναλλαγής ή του γεγονότος, αποστερεί από τους χρήστες τη
δυνατότητα να αντιλαµβάνονται τις συναλλαγές που αναλήφθηκαν και να εκτιµούν τις µελλοντικές ταµιακές ροές
της επιχείρησης. Η απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων µετά την αφαίρεση υποτιµήσεων, για παράδειγµα λόγω
απαξίωσης αποθεµάτων και επισφάλειας απαιτήσεων, δεν είναι συµψηφισµός.

36. Το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα», παρέχει τον ορισµό του εσόδου και απαιτεί να αποτιµάται αυτό στην εύλογη αξία του
ληφθέντος ή του εισπρακτέου ανταλλάγµατος, λαµβάνοντας υπόψη το ποσό των κάθε είδους εκπτώσεων που
παρέχονται από την επιχείρηση. Μια επιχείρηση αναλαµβάνει, κατά την πορεία των συνηθισµένων δραστηριοτήτων
της, άλλες συναλλαγές που δε δηµιουργούν έσοδα, αλλά οι οποίες είναι απαραίτητες για τις κύριες δραστηριότητες
που δηµιουργούν έσοδα. Τα αποτελέσµατα τέτοιων συναλλαγών παρουσιάζονται, όταν αυτή η παρουσίαση
αντανακλά την ουσία της συναλλαγής ή του γεγονότος, ύστερα από την αφαίρεση, από κάθε έσοδο, των σχετικών
εξόδων που προκύπτουν από την ίδια συναλλαγή. Για παράδειγµα:

(α) Κέρδη και ζηµίες από τη διάθεση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των
επενδύσεων και των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, παρουσιάζονται, αφού από το προϊόν της διάθεσης
αφαιρεθεί η λογιστική αξία του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου και τα σχετικά έξοδα πώλησης.

(β) ∆απάνες που ανακτώνται βάσει συµβατικού διακανονισµού µε ένα τρίτο µέρος (µια συµφωνία υποµίσθωσης,
για παράδειγµα), µειώνονται κατά το ποσό που ανακτάται.

(γ) Έκτακτα κονδύλια µπορεί να παρουσιάζονται καθαρά, δηλαδή µετά από τους σχετικούς φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας, ενώ τα ακαθάριστα ποσά εµφανίζονται στο προσάρτηµα.

37. Επιπροσθέτως, κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από µία οµάδα οµοίων συναλλαγών απεικονίζονται σε καθαρή
βάση, όπως για παράδειγµα τα συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες ή τα κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από
χρηµατοπιστωτικά µέσα που περιλαµβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Ωστόσο, τέτοια κέρδη και ζηµίες
απεικονίζονται ξεχωριστά, αν το µέγεθός τους, η φύση τους ή η περίπτωσή τους είναι τέτοια, που η ξεχωριστή
γνωστοποίηση να απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου, Βασικά Λάθη και Μεταβολές
Λογιστικών Αρχών».

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

38. Η συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να γνωστοποιείται σε σχέση µε την προηγούµενη λογιστική
περίοδο για όλες τις αριθµητικές πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν ένα ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο επιτρέπει ή απαιτεί διαφορετικά. Η συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να συµπερι-
λαµβάνεται στην αφηγηµατική και περιγραφική πληροφόρηση, όταν είναι απαραίτητη για την
κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας λογιστικής περιόδου.

39. Σε µερικές περιπτώσεις η αφηγηµατική πληροφόρηση που παρέχεται στις οικονοµικές καταστάσεις για την
προηγούµενη λογιστική περίοδο ή περιόδους, συνεχίζει να αφορά και την τρέχουσα περίοδο. Για παράδειγµα, οι
λεπτοµέρειες για µία δικαστική διένεξη, το αποτέλεσµα της οποίας ήταν αβέβαιο κατά την ηµεροµηνία του τελευταίου
ισολογισµού και η οποία εξακολουθεί να εκκρεµεί, γνωστοποιούνται στην τρέχουσα περίοδο. Οι χρήστες ωφελούνται
από τις πληροφορίες για το ότι η αβεβαιότητα υπήρχε κατά την ηµεροµηνία του τελευταίου ισολογισµού και για τα
µέτρα που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου για τη λύση της αβεβαιότητας.
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∆ΛΠ 1
40. Όταν η παρουσίαση ή κατάταξη των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις µεταβάλλεται, τα

συγκριτικά κονδύλια πρέπει να ανακατατάσσονται, εκτός αν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν,
προκειµένου να εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα µε την τρέχουσα περίοδο. Παράλληλα, πρέπει για
κάθε ανακατάταξη να γνωστοποιείται η φύση αυτής της ανακατάταξης, το ποσό και η αιτία. Όταν
δεν είναι δυνατόν να γίνει ανακατάταξη συγκριτικών κονδυλίων η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί
την αιτία της µη ανακατάταξης και τη φύση των µεταβολών που θα είχαν γίνει, αν τα ποσά είχαν
ανακαταταγεί.

41. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου δεν είναι δυνατόν να γίνει ανακατάταξη των συγκριτικών πληροφοριών για
να επιτευχθεί συγκρισιµότητα µε την τρέχουσα περίοδο. Για παράδειγµα, µπορεί σε προηγούµενες περιόδους να µην
έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία κατά τρόπο που να επιτρέπουν την ανακατάταξη και µπορεί να µην είναι πρακτικά
δυνατόν να ανακτηθούν οι πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, γνωστοποιείται η φύση των προσαρµογών που θα
είχαν γίνει στα συγκριτικά ποσά. Το ∆ΛΠ 8 αναφέρεται στις προσαρµογές που απαιτούνται για τη συγκριτική
πληροφόρηση, ύστερα από µια µεταβολή στις λογιστικές αρχές, που εφαρµόζεται αναδροµικά.

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Εισαγωγή

42. Αυτό το Πρότυπο απαιτεί ορισµένες γνωστοποιήσεις στην όψη των οικονοµικών καταστάσεων. Απαιτεί επίσης τη
γνωστοποίηση άλλων επί µέρους στοιχείων είτε στην όψη των οικονοµικών καταστάσεων είτε στο προσάρτηµα και
παραθέτει σε προσάρτηµα αυτού του Προτύπου τους προτεινόµενους τρόπους διάρθρωσης, τους οποίους µία
επιχείρηση µπορεί να ακολουθεί για τις δικές της συνθήκες. Το ∆ΛΠ 7 παρέχει µια δοµή για την παρουσίαση της
κατάστασης ταµιακών ροών.

43. Αυτό το Πρότυπο χρησιµοποιεί τον όρο της γνωστοποίησης µε τη γενική έννοια, που εµπερικλείει στοιχεία τα οποία
παρουσιάζονται στην όψη κάθε οικονοµικής κατάστασης, όπως επίσης και στο προσάρτηµα των οικονοµικών
καταστάσεων. Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα γίνονται σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις αυτών των Προτύπων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές γίνονται είτε στην όψη της σχετικής οικονοµικής
κατάστασης είτε στο προσάρτηµα, εκτός αν το παρόν ή άλλο Πρότυπο ορίζει διαφορετικά.

Ε ξ α τ ο µ ί κ ε υ σ η τω ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν

44. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εξατοµικεύονται σαφώς και να διακρίνονται από άλλες
πληροφορίες στα ίδια δηµοσιευόµενα έντυπα.

45. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρµόζονται µόνο στις οικονοµικές καταστάσεις και όχι σε άλλες πληροφορίες που
παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση οικονοµικού απολογισµού ή σε άλλο έντυπο. Συνεπώς, είναι σηµαντικό το ότι
οι χρήστες είναι σε θέση να διακρίνουν τις πληροφορίες που καταρτίστηκαν µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
από άλλες πληροφορίες που µπορεί να είναι χρήσιµες στους χρήστες, αλλά δεν υπόκεινται στα Πρότυπα.

46. Κάθε στοιχείο που συγκροτεί τις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εξατοµικεύεται σαφώς. Επιπρό-
σθετα, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει προεχόντως να εκτίθενται και να επαναλαµβάνονται, όταν
είναι αναγκαίο για µια κατάλληλη κατανόηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται:

(α) η επωνυµία της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις ή άλλοι τρόποι
εξατοµίκευσης,

(β) αν οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την επιχείρηση µεµονωµένα ή όµιλο επιχειρήσεων,

(γ) η ηµεροµηνία του ισολογισµού ή η περίοδος που καλύπτεται από τις οικονοµικές καταστάσεις,
ανάλογα µε την επιµέρους οικονοµική κατάσταση.

(δ) το τηρούµενο νόµισµα, και

(ε) ο βαθµός ακρίβειας πουχρησιµοποιήθηκε στην παρουσίαση των ποσών στις οικονοµικές καταστά-
σεις.

47. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 46 αντιµετωπίζονται συνήθως µε την παρουσίαση των κατά σελίδα επικεφαλίδων και
των συντετµηµένων επικεφαλίδων των στηλών κάθε σελίδας των οικονοµικών καταστάσεων. Απαιτείται κρίση για να
προσδιοριστεί ο καλλίτερος τρόπος παρουσίασης τέτοιων πληροφοριών. Για παράδειγµα, όταν οι οικονοµικές
καταστάσεις διαβάζονται ηλεκτρονικά, µπορεί να µη χρησιµοποιούνται χωριστές σελίδες, οπότε τα ανωτέρω στοιχεία
παρουσιάζονται αρκετά συχνά για να εξασφαλίζουν µια επαρκή κατανόηση των παρεχόµενων πληροφοριών.
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∆ΛΠ 1
48. Οι οικονοµικές καταστάσεις συχνά γίνονται περισσότερο κατανοητές µε την παρουσίαση πληροφοριών σε χιλιάδες ή

εκατοµµύρια µονάδων του τηρούµενου νοµίσµατος. Αυτό είναι αποδεκτό εφόσον γνωστοποιείται ο βαθµός ακρίβειας
στην παρουσίαση και δε χάνονται απαραίτητες πληροφορίες.

Κ α λυ π τ ό µ ε ν η π ε ρ ί ο δ ο ς

49. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να παρουσιάζονται τουλάχιστον ετησίως. Όταν, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, η ηµεροµηνία του ισολογισµού µιας επιχείρησης αλλάζει και οι ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζονται για µια περίοδο µεγαλύτερη ή µικρότερη από ένα έτος, η επιχείρηση
πρέπει ναγνωστοποιεί, επιπροσθέτως από την περίοδο που καλύπτεται από τις οικονοµικές καταστάσεις
και:

(α) το λόγο που χρησιµοποιήθηκε περίοδος διαφορετική από αυτή του ενός έτους και

(β) το γεγονός ότι τα συγκριτικά ποσά της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, των µεταβο-
λών των ιδίων κεφαλαίων, των Ταµιακών ροών και των σχετικών σηµειώσεων δεν είναι
συγκρίσιµα.

50. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µια επιχείρηση µπορεί να χρειαστεί ή να αποφασίσει να αλλάξει την ηµεροµηνία του
ισολογισµού της, για παράδειγµα ύστερα από την αγορά της επιχείρησης από άλλη επιχείρηση µε διαφορετική
ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν συµβαίνει αυτό, είναι σηµαντικό να ενηµερώνονται οι χρήστες ότι τα ποσά που
εµφανίζονται για την τρέχουσα περίοδο και τα συγκριτικά ποσά δεν είναι συγκρίσιµα και να γνωστοποιείται ο λόγος
για την αλλαγή στην ηµεροµηνία του ισολογισµού.

51. Κανονικά, οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται για να καλύπτουν περίοδο ενός έτους σε µόνιµη βάση. Όµως,
µερικές επιχειρήσεις προτιµούν για πρακτικούς λόγους να παρέχουν πληροφόρηση π.χ. για µια περίοδο
52 εβδοµάδων. Αυτό το Πρότυπο δεν αποκλείει αυτή την πρακτική, καθώς οι προκύπτουσες οικονοµικές καταστάσεις
είναι απίθανο να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που θα παρουσιάζονταν για ένα έτος.

' Ε γ κ α ι ρ η κ α τ ά ρ τ ι σ η τω ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν

52. Η χρησιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων µειώνεται, αν αυτές δεν είναι διαθέσιµες στους χρήστες µέσα σε
εύλογο χρόνο µετά από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Μια επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να εκδώσει τις
οικονοµικές καταστάσεις της µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνήθεις παράγοντες, όπως η
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, δεν είναι επαρκείς λόγοι για αδυναµία έγκαιρης πληροφό-
ρησης. Πιο συγκεκριµένα χρονικά όρια καθορίζονται από τη νοµοθεσία και, πολλές φορές, από κανονισµούς
λειτουργίας της αγοράς σε πολλές επικράτειες.

Ισολογισµός

∆ ι α χ ω ρ ι σ µ ό ς κ υ κ λο φ ο ρ ο ύ ν τ ω ν κ α ι µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν

53. Κάθε επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει, βασιζόµενη στη φύση των δραστηριοτήτων της, αν πρέπει
ή όχι να παρουσιάζει τα κυκλοφορούντα και µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και τις
βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της, ως ιδιαίτερες κατηγορίες στην όψη του
ισολογισµού. Όταν γίνεται αυτή η διάκριση, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 57 µέχρι 65 αυτού του
Προτύπου. Όταν µια επιχείρηση επιλέγει να µην κάνει αυτή την κατάταξη, τα περιουσιακά στοιχεία
και οι υποχρεώσεις πρέπει να παρουσιάζονται γενικά κατά τη σειρά της ρευστότητάς τους.

54. Ανεξάρτητα από την υιοθετηµένη µέθοδο παρουσίασης, µια επιχείρηση πρέπει, για κάθε περιουσιακό
στοιχείο και υποχρέωση που αποτελείται από ποσά που αναµένεται να εισπραχθούν ή να διακανο-
νιστούν σε χρόνο µικρότερο αλλά και µεγαλύτερο των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, να γνωστοποιεί τα ποσά που αναµένεται να εισπραχθούν ή να διακανονιστούν µετά
από την παρέλευση δώδεκα µηνών.

55. Όταν µια επιχείρηση παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες µέσα σε ένα σαφώς εξατοµικευµένο κύκλο εκµετάλλευσης, η
χωριστή κατάταξη των κυκλοφορούντων και των µη κυκλοφορούντων στοιχείων και των βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, στον πίνακα του ισολογισµού, παρέχει χρήσιµες πληροφορίες µε το διαχωρισµό των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που συνεχώς ανακυκλώνεται ως κεφάλαιο κίνησης, από εκείνα τα περιουσιακά
στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται στις µακροπρόθεσµες δραστηριότητες της επιχείρησης. Αυτή η κατάταξη επίσης
φανερώνει τα περιουσιακά στοιχεία που αναµένεται να ρευστοποιηθούν µέσα στον τρέχοντα κύκλο εκµετάλλευσης
και τις υποχρεώσεις που οφείλονται να τακτοποιηθούν µέσα στην ίδια περίοδο.
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∆ΛΠ 1
56. Πληροφορίες για τις ηµεροµηνίες λήξης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων είναι χρήσιµες για την

εκτίµηση της ρευστότητας και της φερεγγυότητας µιας επιχείρησης. Το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα:
Γνωστοποίηση και Παρουσίαση», απαιτεί γνωστοποίηση των ηµεροµηνιών λήξης των χρηµατοοικονοµικών περιουσια-
κών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβά-
νουν τις εµπορικές και άλλες εισπρακτέες απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τις
εµπορικές υποχρεώσεις και άλλους λογαριασµούς πληρωτέους. Άσχετα αν τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις κατατάσσονται ως κυκλοφορούντα ή µη κυκλοφορούντα στοιχεία, είναι επίσης χρήσιµη η παροχή
πληροφοριών για την αναµενόµενη ηµεροµηνία ρευστοποίησης και διακανονισµού αντίστοιχα των µη νοµισµατικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όπως είναι τα αποθέµατα και οι προβλέψεις. Για παράδειγµα, µια
επιχείρηση γνωστοποιεί το ποσό των αποθεµάτων, που αναµένεται να ρευστοποιηθεί σε χρόνο µεγαλύτερο του ενός
έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ α π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α

57. Ένα περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού, όταν
αυτό:

(α) αναµένεται να ρευστοποιηθεί ή κατέχεται για πώληση ή ανάλωση, κατά τη συνήθη πορεία του
κύκλου εκµετάλλευσης της επιχείρησης ή

(β) κατέχεται κυρίως για εµπορικούς σκοπούς ή για βραχύ χρόνο και αναµένεται να ρευστοποιηθεί
µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, ή

(γ) συνιστά ταµιακά διαθέσιµα ή ταµιακά ισοδύναµα τα οποία δεν έχουν περιορισµούς στη χρήση
τους.

Όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να κατατάσσονται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία.

58. Αυτό το Πρότυπο χρησιµοποιεί τον όρο «µη κυκλοφορούντα» για να συµπεριλάβει ενσώµατα, άϋλα, λειτουργικά και
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µακροπρόθεσµης φύσης. ∆εν απαγορεύεται η χρήση εναλλακτικών
περιγραφών, εφόσον η έννοια είναι σαφής.

59. Κύκλος εκµετάλλευσης µιας επιχείρησης είναι ο χρόνος µεταξύ της κτήσης των υλών που υπεισέρχονται σε µία
διαδικασία και της ρευστοποίησής τους σε ταµιακά διαθέσιµα ή σε ένα µέσο που είναι άµεσα µετατρέψιµο σε ταµιακά
διαθέσιµα. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αποθέµατα προς πώληση ή ανάλωση και
εµπορικές απαιτήσεις, στο πλαίσιο του κανονικού κύκλου εκµετάλλευσης, ακόµη και όταν δεν αναµένεται η
ρευστοποίησή τους µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Εµπορεύσιµα αξιόγραφα
κατατάσσονται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, αν αναµένεται να ρευστοποιηθούν µέσα σε δώδεκα µήνες
από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Άλλως κατατάσσονται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
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60. Μια υποχρέωση πρέπει να κατατάσσεται ως βραχυπρόθεσµη όταν αυτή:

(α) αναµένεται ναδιακανονιστεί κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εκµετάλλευσης της επιχείρησης,
ή

(β) οφείλει να διακανονιστεί µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Όλες οι άλλες υποχρεώσεις πρέπει να κατατάσσονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.

61. Η κατάταξη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µπορεί να γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως τα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία. Μερικές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, όπως οι εµπορικοί πληρωτέοι λογαριασµοί το
δεδουλευµένο κόστος µισθοδοσίας και τα λοιπά δουλευµένα κόστη εκµετάλλευσης, συνιστούν τµήµα του κεφαλαίου
κίνησης που χρησιµοποιείται στο συνήθη κύκλο εκµετάλλευσης της επιχείρησης. Τέτοια στοιχεία της εκµετάλλευσης
κατατάσσονται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, ακόµη και αν οφείλεται να διακανονιστούν σε χρόνο µεγαλύτερο
των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

62. Άλλες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δε διακανονίζονται ως µέρος του τρέχοντος κύκλου εκµετάλλευσης, αλλά
πρέπει να διακανονιστούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Παραδείγµατα αποτελούν, το
βραχυπρόθεσµο µέρος των εντόκων υποχρεώσεων, οι τραπεζικές υπεραναλήψεις, τα πληρωτέα µερίσµατα, οι φόροι
εισοδήµατος και άλλες οφειλές, που δε σχετίζονται άµεσα µε αγορές. Οι έντοκες υποχρεώσεις, µέσω των οποίων
χρηµατοδοτείται το κεφάλαιο κίνησης σε µακροπρόθεσµη βάση και δεν είναι πληρωτέες µέσα σε δώδεκα µήνες,
αποτελούν µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
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63. Η επιχείρηση πρέπει να συνεχίσει να κατατάσσει τις µακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις ως

µακροπρόθεσµες, ακόµη και ότανπρέπει να διακανονιστούν µέσασε δώδεκαµήνες από την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, αν:

(α) η αρχική προθεσµία ήταν για περίοδο µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών,

(β) η επιχείρηση προτίθεται να αναχρηµατοδοτήσει την υποχρέωση σε µακροπρόθεσµη βάση και

(γ) αυτή η πρόθεση στηρίζεται σε συµφωνία αναχρηµατοδότησης ή αναδιαπραγµάτευσης των όρων
εξόφλησης, η οποία ολοκληρώνεται πριν εγκριθούν για έκδοση οι οικονοµικές καταστάσεις.

Το ποσό κάθε υποχρέωσης που έχει εξαιρεθεί από τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, σύµφωνα µε
αυτή την παράγραφο, µαζί µε τις πληροφορίες που στηρίζουν αυτή την παρουσίαση, πρέπει να
γνωστοποιούνται στο προσάρτηµα του ισολογισµού.

64. Μερικές υποχρεώσεις, που πρέπει να εξοφληθούν µέσα στον επόµενο κύκλο εκµετάλλευσης, µπορεί να αναµένεται
να αναχρηµατοδοτηθούν ή να «ανανεωθούν», κατά τη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης και, συνεπώς, δεν
αναµένεται να χρησιµοποιήσουν το υπάρχον κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης. Τέτοιες υποχρεώσεις θεωρούνται ότι
αποτελούν µέρος της µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης της επιχείρησης και πρέπει να κατατάσσονται ως
µακροπρόθεσµες. Όµως, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναχρηµατοδότηση δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια
της επιχείρησης (όπως θα ήταν η περίπτωση, αν δεν υπήρχε συµφωνία για αναχρηµατοδότηση), η αναχρηµατοδότηση
δεν µπορεί να θεωρείται αυτόµατη και η υποχρέωση κατατάσσεται ως βραχυπρόθεσµη, εκτός αν η ολοκλήρωση µιας
συµφωνίας αναχρηµατοδότησης, πριν από την έγκριση για έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων, παρέχει απόδειξη
ότι η ουσία της υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν µακροπρόθεσµη.

65. Μερικές συµφωνίες δανεισµού ενσωµατώνουν δεσµεύσεις του λήπτη (όρους), που έχουν ως αποτέλεσµα το ότι η
υποχρέωση καθίσταται αµέσως πληρωτέα, αν παραβιαστούν ορισµένοι όροι που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική
θέση του δανειζοµένου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υποχρέωση κατατάσσεται ως µακροπρόθεσµη, µόνον όταν:

(α) ο δανειστής έχει συµφωνήσει, πριν από την έγκριση για έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων, να µην
απαιτήσει την πληρωµή ως συνέπεια της παραβίασης, και

(β) δεν πιθανολογείται ότι περαιτέρω παραβιάσεις θα συµβούν µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
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66. Οπίνακας του ισολογισµού πρέπει να περιλαµβάνει, ως ελάχιστον, θέσεις στοιχείων που παρουσιάζουν
τα ακόλουθα κονδύλια:

(α) Ενσώµατα πάγια.

(β) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία.

(γ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουµένων των ποσών που εµφανίζονται µε τα
στοιχεία (δ), (στ) και (ζ)).

(δ) Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης.

(ε) Αποθέµατα.

(στ) Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.

(ζ) Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα προς αυτά.

(η) Υποχρεώσεις σε προµηθευτές και λοιποί λογαριασµοί πληρωτέοι.

(θ) Φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ12 «φόροι εισοδήµατος».

(ι) Προβλέψεις.

(ια) Μακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώσεις.

(ιβ) ∆ικαιώµατα µειοψηφίας.

(ιγ) Κεφάλαιο και αποθεµατικά.
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67. Επιπρόσθετες θέσεις στοιχείων, επικεφαλίδες και µερικά αθροίσµατα πρέπει να παρουσιάζονται στον

πίνακα του ισολογισµού, όταν απαιτείται από ένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ή όταν τέτοια εµφάνιση
είναι αναγκαία για να παρουσιαστεί ακριβοδίκαια η οικονοµική θέση της επιχείρησης.

68. Αυτό το Πρότυπο δεν περιγράφει την διάταξη ή τη µορφή µε την οποία τα στοιχεία πρέπει να παρουσιάζονται. Η
παράγραφος 66 παρέχει απλώς έναν κατάλογο στοιχείων, που είναι τόσο διαφορετικά στη φύση ή στη λειτουργία,
ώστε να αξίζουν ιδιαίτερη παρουσίαση στον πίνακα του ισολογισµού. Υποδείγµατα διάρθρωσης του Πίνακα αυτού
παρατίθενται στο προσάρτηµα αυτού του Προτύπου. Στις προσαρµογές των προαναφερόµενων θέσεων του
ισολογισµού περιλαµβάνονται τα παρακάτω:

(α) προστίθενται θέσεις, όταν ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ξεχωριστή παρουσίαση στον πίνακα
του ισολογισµού ή όταν το µέγεθος, η φύση ή η λειτουργία ενός στοιχείου είναι τέτοια, ώστε µία ξεχωριστή
εµφάνιση θα βοηθούσε στην παρουσίαση της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης µε τρόπο ακριβοδίκαιο και

(β) οι περιγραφές που χρησιµοποιούνται και η διάταξη των στοιχείων µπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα µε το
είδος της επιχείρησης και των συναλλαγών της, για να παρέχουν πληροφορίες που είναι αναγκαίες για µια
συνολική αντίληψη της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης. Για παράδειγµα, µία Τράπεζα τροποποιεί τις
ανωτέρω περιγραφές, για να εφαρµόσει τις ειδικότερες απαιτήσεις των παραγράφων 18 µέχρι 25 του ∆ΛΠ 30
«Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις των Τραπεζών και των όµοιων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων».

69. Οι θέσεις του καταλόγου της παραγράφου 66 είναι γενικές στη φύση τους και δε χρειάζεται να περιορίζονται σε
στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων Προτύπων. Για παράδειγµα, η θέση άϋλα περιουσιακά στοιχεία
περιλαµβάνει την υπεραξία επιχείρησης και τα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από δαπάνες ανάπτυξης.

70. Η κρίση κατά πόσο πρόσθετα στοιχεία παρουσιάζονται ξεχωριστά βασίζεται σε εκτίµηση:

(α) για το είδος και τη ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων και τη σπουδαιότητά τους, που οδηγεί, στις
περισσότερες περιπτώσεις, στην ξεχωριστή παρουσίαση της υπεραξίας επιχείρησης και των περιουσιακών
στοιχείων που προέρχονται από δαπάνες ανάπτυξης, των νοµισµατικών και µη νοµισµατικών περιουσιακών
στοιχείων και των κυκλοφορούντων και µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων,

(β) για τη λειτουργία τους µέσα στην επιχείρηση, που οδηγεί, για παράδειγµα, σε ξεχωριστή παρουσίαση των
λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, των αποθεµάτων,
των απαιτήσεων και των ταµιακών διαθεσίµων ή ταµιακών ισοδυνάµων περιουσιακών στοιχείων και

(γ) για τα ποσά, τη φύση και το χρόνο των υποχρεώσεων, που οδηγεί, για παράδειγµα, στην ξεχωριστή παρουσίαση
των εντόκων και µη εντόκων υποχρεώσεων και προβλέψεων, που κατατάσσονται ως βραχυπρόθεσµες ή µη,
ανάλογα µε την περίπτωση.

71. Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που διαφέρουν στη φύση ή λειτουργία υπόκεινται µερικές φορές σε
διαφορετικές βάσεις αποτίµησης. Για παράδειγµα, ορισµένες κατηγορίες ενσώµατων παγίων µπορεί να τηρούνται
λογιστικά σε τιµή κόστους ή σε αναπροσαρµοσµένες αξίες, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16. Η χρήση διαφορετικών βάσεων
αποτίµησης, για διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, υποδηλώνει ότι η φύση ή η λειτουργία τους είναι
διαφορετική και, συνεπώς, πρέπει να εµφανίζονται σε ξεχωριστές θέσεις.
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72. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί, είτε στον πίνακα του ισολογισµού είτε στο προσάρτηµα του
ισολογισµού, περαιτέρω υποκατηγορίες των θέσεων που παρουσιάσθηκαν, ταξινοµηµένες µε τρόπο
που αρµόζει στις δραστηριότητες της επιχείρησης. Κάθε στοιχείο πρέπει να αναλύεται και να
εµφανίζεται όπου αρµόζει, αναλόγως της φύσεώς του. Επίσης, πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά
τα πληρωτέα ποσά στη µητρική επιχείρηση, σε κάθε θυγατρική και συγγενείς επιχειρήσεις και σε
άλλα συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις αυτές.
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73. Οι λεπτοµέρειες που παρέχονται στις υποταξινοµήσεις, είτε στον πίνακα του ισολογισµού είτε στο Προσάρτηµα,

εξαρτώνται από τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και το µέγεθος, τη φύση και τη λειτουργία των
σχετικών κονδυλίων. Οι παράγοντες που εκτίθενται στην παράγραφο 70 χρησιµοποιούνται επίσης για να αποφασιστεί
η βάση της υποταξινόµησης. Οι γνωστοποιήσεις θα ποικίλουν για κάθε στοιχείο, για παράδειγµα:

(α) Τα ενσώµατα πάγια κατατάσσονται κατά κατηγορία, όπως περιγράφεται στο ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια».

(β) Οι απαιτήσεις αναλύονται σε ποσά εισπρακτέα από πελάτες, από άλλα µέλη του οµίλου, από εισπρακτέους
λογαριασµούς συνδεδεµένων µερών, από προπληρωµές και λοιπά ποσά.

(γ) Τα αποθέµατα υποταξινοµούνται, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 2 «Αποθέµατα», σε κατηγορίες τέτοιες όπως
εµπορεύµατα, υλικά παραγωγής, ύλες, παραγωγή σε εξέλιξη και έτοιµα αγαθά.

(δ) Οι προβλέψεις αναλύονται για να παρουσιάζουν ξεχωριστά τις προβλέψεις για κόστος παροχών προς τους
εργαζοµένους, ενώ κάθε άλλο στοιχείο κατατάσσεται κατά τον κατάλληλο τρόπο ανάλογα µε τις δραστηριότη-
τες της επιχείρησης.

(ε) Το µετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεµατικά αναλύονται για να δείχνουν ξεχωριστά τις διάφορες κατηγορίες του
καταβεβληµένου κεφαλαίου, της διαφοράς υπέρ το άρτιο και των αποθεµατικών.

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

(α) Για κάθε κατηγορία µετοχικού κεφαλαίου:

(i) τον αριθµό των εγκεκριµένων µετοχών,

(ii) τον αριθµό των µετοχών που εκδόθηκαν και έχουν ολοσχερώς καταβληθεί και των µετοχών
που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί,

(iii) την ονοµαστική αξία κατά µετοχή ή ότι οι µετοχές δεν έχουν ονοµαστική αξία,

(iv) συµφωνία του αριθµού των µετοχών που κυκλοφορούν στην αρχή και στο τέλος του έτους,

(v) τα δικαιώµατα, προνόµια και περιορισµούς που αφορούν στην κατηγορία µετοχών, που
συµπεριλαµβάνει περιορισµούς στη διανοµή µερισµάτων και στην επιστροφή του κεφα-
λαίου,

(vi) µετοχές της επιχείρησης, που κατέχονται από την ίδια την επιχείρηση ή από θυγατρικές
ή συγγενείς επιχειρήσεις και

(νii) µετοχές υπό έκδοση, σύµφωνα µε συµβάσεις άσκησης ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης (options)
και πωλήσεων, µε αναφορά των σχετικών όρων και των ποσών.

(β) Περιγραφή της φύσης και του σκοπού κάθε αποθεµατικού που περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια.

(γ) Το ποσό των µερισµάτων που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν µετά την ηµεροµηνία του ισολο-
γισµού, αλλά πριν οι οικονοµικές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση.

(δ) Τα ποσά των σωρευµένων µερισµάτων προνοµιούχων µετοχών τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί.

Μια επιχείρηση χωρίς µετοχικό κεφάλαιο, όπως π.χ. µια οµόρρυθµη εταιρία, πρέπει να γνωστοποιεί
πληροφορίες ισοδύναµες προς τις απαιτούµενες, σύµφωνα µε τις παραπάνω ρυθµίσεις που να δείχνουν
τις κινήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου σε κάθε κατηγορία συµµετοχής και δικαιωµάτων των
εταίρων, καθώς και τα δικαιώµατα, τα προνόµια και τους περιορισµούς που αφορούν την κάθε
κατηγορία δικαιωµάτων.

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
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75. Ο πίνακας της κατάστασης του λογαριασµού αποτελεσµάτων πρέπει να περιλαµβάνει, ως ελάχιστο,
θέσεις στοιχείων που παρουσιάζουν τα ακόλουθα κονδύλια:

(α) Έσοδα.

(β) Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης.

(γ) Χρηµατοοικονοµικό κόστος.
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(δ) Μερίδιο κερδών και ζηµιών από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που παρακολουθούνται

µε τη χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης.

(ε) Έξοδο φόρου.

(στ) Κέρδος ή ζηµία από συνήθεις δραστηριότητες.

(ζ) Έκτακτα κονδύλια.

(η) ∆ικαιώµατα µειοψηφίας.

(i) Καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου.

Επιπρόσθετες θέσεις στοιχείων, επικεφαλίδες και µερικά αθροίσµατα πρέπει να παρουσιάζονται στον
πίνακα της κατάστασης του λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν απαιτείται από ένα ∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο ή όταν τέτοια εµφάνιση είναι αναγκαία για να παρουσιαστεί ακριβοδίκαια η χρηµατοοικονο-
µική απόδοση της επιχείρησης.

76. Τα αποτελέσµατα των διαφόρων δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, οι συναλλαγές και τα γεγονότα διαφέρουν σε
σταθερότητα, κίνδυνο και προβλεψιµότητα και η γνωστοποίηση των δεδοµένων της απόδοσης βοηθά στην κατανόηση
της επιτευχθείσας απόδοσης και στην εκτίµηση των µελλοντικών αποτελεσµάτων. Πρόσθετες θέσεις στοιχείων που
περιλαµβάνονται στον πίνακα της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων και οι περιγραφές που χρησιµοποιήθηκαν
και η διάταξη των στοιχείων τροποποιούνται, όταν αυτό είναι απαραίτητο για να εξηγηθούν τα δεδοµένα της
απόδοσης. Οι παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη περιλαµβάνουν τη σπουδαιότητα και τη φύση και
λειτουργία των διαφόρων συνθετικών στοιχείων των εσόδων και εξόδων. Για παράδειγµα, µια τράπεζα τροποποιεί τις
περιγραφές για να εφαρµόσει τις πιο ειδικές ρυθµίσεις των παραγράφων 9 µέχρι 17 του ∆ΛΠ 30. Έσοδα και έξοδα
συµψηφίζονται µόνον όταν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 34.
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77. Η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει, είτε στον πίνακα της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων
είτε στο σχετικό προσάρτηµα, µια ανάλυση των εξόδων χρησιµοποιώντας µια κατάταξη που βασίζεται
είτε στο είδος των εξόδων είτε στη λειτουργία τους µέσα στην επιχείρηση.

78. Συνιστάται στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν την ανάλυση της παραγράφου 77 στον πίνακα της κατάστασης του
λογαριασµού αποτελεσµάτων.

79. Τα στοιχεία των εξόδων υποταξινοµούνται περαιτέρω για να επισηµάνουν µία σειρά στοιχείων της χρηµατοοικονοµικής
απόδοσης, τα οποία µπορεί να διαφέρουν σε σταθερότητα, σε πιθανότητα κέρδους ή ζηµία και σε προβλεψιµότητα.
Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται µε ένα από τους δύο τρόπους.

80. Η πρώτη ανάλυση αναφέρεται ως η µέθοδος της φύσης των εξόδων. Τα έξοδα συγκεντρώνονται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τη φύση τους (για παράδειγµα αποσβέσεις, αγορές υλών, κόστος
µεταφοράς, µισθοί και ηµεροµίσθια, κόστος διαφήµισης) και δεν ανακατανέµονται µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών
µέσα στην επιχείρηση. Αυτή η µέθοδος είναι απλή για να εφαρµόζεται σε πολλές µικρότερες επιχειρήσεις, αφού
καµία κατανοµή των εξόδων εκµετάλλευσης µεταξύ των λειτουργικών κατατάξεων δεν είναι αναγκαία. Ένα
παράδειγµα κατάταξης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της φύσης των εξόδων, έχει ως ακολούθως:

Έσοδα X

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης X

Μεταβολές στα αποθέµατα ετοίµων προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη X

Αναλώσεις πρώτων υλών και υλικών X

Κόστος προσωπικού X

Έξοδα αποσβέσεων X

Άλλα λειτουργικά έξοδα X

Σύνολο εξόδων εκµετάλλευσης (X)

Κέρδος από την εκµετάλλευση (οργανικό) X
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81. Η µεταβολή στα έτοιµα προϊόντα και στην παραγωγή σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιπροσωπεύει µια

προσαρµογή στα έξοδα παραγωγής, για να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι, είτε η παραγωγή έχει αυξήσει τα επίπεδα
αποθεµάτων είτε οι πλέον της παραγωγής πωλήσεις έχουν µειώσει τα επίπεδα αποθεµάτων. Σε µερικές χώρες
απαιτείται όπως µια αύξηση στα έτοιµα προϊόντα και στην παραγωγή σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της περιόδου
παρουσιάζεται αµέσως µετά από τα έσοδα εργασιών στην ανωτέρω ανάλυση. Όµως, ο τρόπος εµφάνισης δεν πρέπει
να δίνει την εντύπωση ότι τέτοια ποσά αντιπροσωπεύουν έσοδα.

82. Η δεύτερη ανάλυση αναφέρεται ως µέθοδος παρουσίασης των εξόδων κατά λειτουργία ή του «κόστους πωλήσεων»
και κατατάσσει τα έξοδα σύµφωνα µε τη λειτουργία τους ως µέρος του κόστους πωλήσεων, διάθεσης ή διοικητικών
λειτουργιών. Αυτή η παρουσίαση συχνά παρέχει πιο χρήσιµη πληροφόρηση στους χρήστες από ότι η κατάταξη των
εξόδων κατά είδος, αλλά η κατανοµή των εξόδων στις λειτουργίες µπορεί να είναι αυθαίρετη και απαιτεί σηµαντικό
βαθµό κρίσης. Ένα παράδειγµα κατάταξης µε τη µέθοδο παρουσίασης των εξόδων κατά λειτουργία έχει ως
ακολούθως:

Έσοδα X

Κόστος πωλήσεων (X)

Μικτό κέρδος X

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης X

Έξοδα διάθεσης (X)

Έξοδα διοίκησης (X)

Άλλα λειτουργικά έξοδα (X)

Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης X

83. Οι επιχειρήσεις που κατατάσσουν τα έξοδα κατά λειτουργία πρέπει να γνωστοποιούν πρόσθετες
πληροφορίες ως προς τη φύση των εξόδων, συµπεριλαµβάνοντας τα έξοδα αποσβέσεων και το κόστος
µισθοδοσίας.

84. Η επιλογή της ανάλυσης µε µία από τις µεθόδους του κόστους πωλήσεων ή των κατά είδος δαπανών εξαρτάται τόσο
από ιστορικούς και επιχειρηµατικούς παράγοντες όσο και από το είδος της οργάνωσης. Αµφότερες οι µέθοδοι
παρέχουν µια ένδειξη για τα κόστη εκείνα που αναµένεται να επηρεάζονται, άµεσα ή έµµεσα, από το επίπεδο των
πωλήσεων ή της παραγωγής της επιχείρησης. ∆εδοµένου ότι κάθε µέθοδος παρουσίασης έχει πλεονεκτήµατα για
διαφορετικούς τύπους επιχείρησης, αυτό το Πρότυπο απαιτεί επιλογή του τρόπου κατάταξης των στοιχείων, µε βάση
τον τρόπο µε τον οποίο τα συνθετικά στοιχεία της απόδοσης της επιχείρησης παρουσιάζονται πιο ακριβοδίκαια.
Όµως, επειδή οι πληροφορίες ως προς το είδος των εξόδων είναι χρήσιµες για την πρόβλεψη των µελλοντικών
Ταµιακών ροών, απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις, όταν χρησιµοποιείται η κατάταξη µε τη µέθοδο του κόστους
πωλήσεων.

85. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί, είτε στον πίνακα της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων,
είτε στο προσάρτηµα, το ποσό των µερισµάτων κατά µετοχή, που ανακοινώθηκε ή προτάθηκε για
τη περίοδο που καλύπτεται από τις οικονοµικές καταστάσεις.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

86. Η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει, ως ιδιαίτερο στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεών της, µια
κατάσταση που να δείχνει:

(α) Καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου.

(β) Κάθε έσοδο και έξοδο, κέρδος ή ζηµία που, όπως απαιτείται από άλλα Πρότυπα, καταχωρείται
κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια και το σύνολο αυτών των στοιχείων.

(γ) Τη σωρευτική επίδραση των µεταβολών στις λογιστικές αρχές και των διορθώσεων βασικών
λαθών, που αντιµετωπίσθηκαν σύµφωνα µε το βασικό χειρισµό του ∆ΛΠ 8.



L 261/22 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 1
Επιπρόσθετα, η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει είτε µέσα σε αυτή την κατάσταση είτε στο
προσάρτηµα:

(δ) Συναλλαγές κεφαλαίου µε τους ιδιοκτήτες και διανοµές µερισµάτων στους ιδιοκτήτες.

(ε) Το υπόλοιπο του σωρευµένου κέρδους ή ζηµίας στην αρχή της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, καθώς και την κίνηση της περιόδου.

(στ) Συµφωνία µεταξύ της λογιστικής αξίας έναρξης και τέλους περιόδου για κάθε κατηγορία
µετοχικού κεφαλαίου, για τη διαφορά υπέρ το άρτιο και για κάθε αποθεµατικό, γνωστοποιώντας
ξεχωριστά κάθε µεταβολή.

87. Οι µεταβολές στα ίδια κεφάλαια µιας επιχείρησης µεταξύ δύο Ισολογισµών αντανακλούν την αύξηση ή µείωση στην
καθαρή περιουσία της κατά τη διάρκεια της περιόδου, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση υιοθετηµένες αρχές
αποτίµησης που γνωστοποιούνται µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Εξαιρουµένων των µεταβολών που προέρχονται
από συναλλαγές µε τους µετόχους, όπως είναι οι εισφορές κεφαλαίου και τα µερίσµατα, η συνολική µεταβολή των
ιδίων κεφαλαίων αντιπροσωπεύει το σύνολο των κερδών και ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από τις δραστηριότητες
της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου.

88. Το ∆ΛΠ 8, «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές» απαιτεί όλα τα
στοιχεία των εσόδων και των εξόδων που καταχωρήθηκαν στη περίοδο να συµπεριλαµβάνονται στον προσδιορισµό
του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου, εκτός αν ένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει
διαφορετικά. Άλλα Πρότυπα απαιτούν κάποια κέρδη και ζηµίες, όπως π.χ. οι θετικές ή και αρνητικές διαφορές
αναπροσαρµογής και ορισµένες συναλλαγµατικές διαφορές, να καταχωρούνται απευθείας ως µεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων µαζί µε τις συναλλαγές κεφαλαίου από/ή και προς τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και τις διανοµές
µερισµάτων προς αυτούς. ∆εδοµένου ότι είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη όλα τα κέρδη και οι ζηµίες στην
εκτίµηση των µεταβολών της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης µεταξύ δύο Ισολογισµών, αυτό το Πρότυπο απαιτεί
µία ιδιαίτερη κατάσταση, µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων, που να φανερώνει το σύνολο των κερδών και ζηµιών
της επιχείρησης, περιλαµβανοµένων και εκείνων που καταχωρούνται κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια.

89. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 86 µπορεί να αντιµετωπίζονται µε πολλούς τρόπους. Η υιοθετηµένη σε πολλές
περιπτώσεις προσέγγιση ακολουθεί µία διάταξη σε στήλες, µε την οποία για κάθε στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων
παρέχεται η συµφωνία µεταξύ των υπολοίπων έναρξης και λήξης συµπεριλαµβάνοντας σε αυτή τα στοιχεία (α)
µέχρι (στ). Μια διαφορετική προσέγγιση είναι η παρουσίαση ενός ιδιαίτερου πίνακα των οικονοµικών καταστάσεων,
στον οποίο απεικονίζονται µόνο τα στοιχεία (α) µέχρι (γ). Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, τα στοιχεία που
περιγράφονται στα σηµεία (δ) µέχρι (στ) εµφανίζονται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων. Αµφότερες
οι προσεγγίσεις απεικονίζονται στο προσάρτηµα αυτού του Προτύπου. Οποιαδήποτε προσέγγιση υιοθετείται, η
παράγραφος 86 απαιτεί ένα µερικό άθροισµα των στοιχείων του σηµείου (β) για να είναι σε θέση οι χρήστες να
προσδιορίσουν το σύνολο των κερδών και ζηµιών που προέρχεται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης κατά τη
διάρκεια της περιόδου.

Κατάσταση ταµιακών ροών

90. Το ∆ΛΠ 7 θέτει ρυθµίσεις για την παρουσίαση της κατάστασης ταµιακών ροών και των σχετικών γνωστοποιήσεων.
Αναφέρει ότι οι πληροφορίες για τις ταµιακές ροές είναι χρήσιµες για να παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων µια βάση να εκτιµήσουν τη δυνατότητα της επιχείρησης να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά
ισοδύναµα, καθώς και τις ανάγκες της επιχείρησης για να χρησιµοποιεί αυτές τις ταµιακές ροές.

Προσάρτηµα οικονοµικών καταστάσεων

∆ ο µ ή

91. Το προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης πρέπει:

(α) Να παρουσιάζει πληροφορίες για τη λογιστική βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
και για τις συγκεκριµένες λογιστικές αρχές που επιλέχθηκαν και εφαρµόστηκαν για σηµαντικές
συναλλαγές και γεγονότα.

(β) Να γνωστοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίες
δεν παρουσιάζονται αλλού στις οικονοµικές καταστάσεις.

(γ) Να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες δεν παρουσιάζονται στους πίνακες των οικονοµικών
καταστάσεων, αλλά που είναι αναγκαίες για µια ακριβοδίκαιη παρουσίαση (4).

92. Το προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να παρουσιάζεται µε συστηµατικό τρόπο.
Κάθε στοιχείο στον πίνακα του ισολογισµού, της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων και της
κατάστασης ταµιακών ροών πρέπει να παραπέµπει σε τυχόν σχετική πληροφορία του προσαρτήµατος.

(4) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 29: «γνωστοποίηση— συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών».
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93. Το προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει επεξηγήσεις ή πιο λεπτοµερείς αναλύσεις των κονδυλίων

που εµφανίζονται στον πίνακα του ισολογισµού, της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, της κατάστασης
Ταµιακών ροών και τις κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, όπως π.χ.
για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις. Περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες που απαιτούνται και προτρέπεται
να γνωστοποιούνται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και άλλες γνωστοποιήσεις αναγκαίες για να επιτευχθεί
µία ακριβοδίκαιη παρουσίαση.

94. Οι σηµειώσεις του Προσαρτήµατος κανονικά παρουσιάζονται κατά την ακόλουθη σειρά, που βοηθά τους χρήστες
να κατανοήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις και να τις συγκρίνουν µε τις καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων:

(α) Σηµείωση συµµόρφωσης µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (βλέπε παράγραφο 11).

(β) Σηµείωση για τις βάσεις αποτίµησης και τις λογιστικές αρχές, που εφαρµόστηκαν.

(γ) Επεξηγηµατικές ή συµπληρωµατικές πληροφορίες για στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα κάθε µίας από
τις οικονοµικές καταστάσεις, µε τη σειρά που παρουσιάζεται κάθε θέση στοιχείου και κάθε οικονοµική
κατάσταση.

(δ) Άλλες γνωστοποιήσεις, που περιλαµβάνουν:

(i) ενδεχόµενα, δεσµεύσεις και άλλες οικονοµικές γνωστοποιήσεις, και

(ii) µη οικονοµικές γνωστοποιήσεις.

95. Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να είναι αναγκαίο ή επιθυµητό να διαφοροποιείται η διάταξη συγκεκριµένων στοιχείων
µέσα στο προσάρτηµα. Για παράδειγµα, πληροφορίες για τα επιτόκια και για προσαρµογές σε εύλογες αξίες, µπορεί
να συνδυάζονται µε πληροφορίες για τις ηµεροµηνίες λήξης των χρηµατοπιστωτικών µέσων, µολονότι οι πρώτες
αφορούν γνωστοποιήσεις της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων και οι τελευταίες σχετίζονται µε τον
ισολογισµό. Παρόλα αυτά, διατηρείται, όσο είναι πρακτικά δυνατόν, µία συστηµατική δοµή του προσαρτήµατος.

96. Πληροφορίες για τη βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και τις συγκεκριµένες λογιστικές αρχές µπορεί
να παρουσιάζονται ως ένα ξεχωριστό στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων.

Π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ω ν λ ο γ ι σ τ ι κ ώ ν α ρ χ ώ ν

97. Στο περί των λογιστικών αρχών µέρος του προσαρτήµατος των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει
να περιγράφονται τα ακόλουθα:

(α) Οι βάσεις αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων.

(β) Κάθε ειδικότερη λογιστική αρχή, που είναι απαραίτητη για την ορθή κατανόηση των οικονοµικών
καταστάσεων.

98. Πέρα από τις ειδικότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τις οικονοµικές καταστάσεις, είναι σηµαντικό
για τους χρήστες να είναι ενηµερωµένοι για τις βάσεις αποτίµησης που εφαρµόσθηκαν (ιστορικό κόστος, τρέχον
κόστος, ρευστοποιήσιµη αξία, εύλογη αξία ή παρούσα αξία), γιατί αποτελούν τη βάση επί της οποίας το σύνολο των
οικονοµικών καταστάσεων έχει καταρτιστεί. Όταν εφαρµόζονται περισσότερες από µία βάσεις αποτίµησης για τις
οικονοµικές καταστάσεις, για παράδειγµα, όταν ορισµένα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία έχουν
αναπροσαρµοστεί, είναι επαρκές να παρέχεται µία ένδειξη των κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στα οποία εφαρµόζεται η κάθε µέθοδος.

99. Για να αποφασιστεί, αν µια συγκεκριµένη λογιστική αρχή πρέπει να γνωστοποιηθεί, η διοίκηση λαµβάνει υπόψη αν η
γνωστοποίηση θα βοηθούσε τους χρήστες στο να αντιληφθούν τον τρόπο µε τον οποίο οι συναλλαγές και τα
γεγονότα αντικατοπτρίζονται στην εµφανιζόµενη απόδοση και οικονοµική θέση. Οι λογιστικές αρχές που µια
επιχείρηση θα µπορούσε να παρουσιάσει περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

(α) Καταχώρηση εσόδων.

(β) Αρχές ενοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών και των συγγενών επιχειρήσεων.

(γ) Ενοποιήσεις επιχειρήσεων.

(δ) Κοινοπραξίες.

(ε) Καταχώρηση και απόσβεση των ενσώµατων παγίων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων.

(στ) Κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού και άλλων δαπανών.
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(ζ) Συµβάσεις κατασκευής έργων.

(η) Επενδύσεις σε ακίνητα.

(θ) Χρηµατοπιστωτικά µέσα και επενδύσεις.

(ι) Μισθώσεις.

(ια) Κόστος έρευνας και ανάπτυξης.

(ιβ) Αποθέµατα.

(ιγ) Φόροι, που συµπεριλαµβάνουν και τους αναβαλλόµενους φόρους.

(ιδ) Προβλέψεις.

(ιε) Κόστος παροχών στο προσωπικό.

(ιστ) Μετατροπή ξένου νοµίσµατος και αντιστάθµιση συναλλαγµατικών κινδύνων.

(ιζ) Ορισµός των επιχειρηµατικών και γεωγραφικών τοµέων και η βάση για την κατανοµή του κόστους µεταξύ των
τοµέων.

(ιη) Ορισµός των ταµιακών διαθεσίµων και των ταµιακών ισοδυνάµων.

(ιθ) Λογιστική πληθωρισµού.

(κ) Κρατικές επιχορηγήσεις.

Από άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτείται ειδικότερα η γνωστοποίηση των λογιστικών αρχών για πολλούς από
τους ανωτέρω τοµείς.

100. Κάθε επιχείρηση εξετάζει τη φύση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της και των αρχών, που ο χρήστης θα
ανέµενε να γνωστοποιηθούν για το συγκεκριµένο τύπο επιχείρησης. Για παράδειγµα, όλες οι επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τοµέα θα αναµενόταν να γνωστοποιούν µια λογιστική αρχή για τους φόρους εισοδήµατος, που
συµπεριλαµβάνει τους αναβαλλόµενους φόρους και τους συµψηφιστέους φόρους. Αν µία επιχείρηση έχει σηµαντικές
επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ή συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα, θα αναµενόταν η γνωστοποίηση
των λογιστικών αρχών για την καταχώρηση των συναλλαγµατικών διαφορών και της αντισταθµιστικής κάλυψης
αυτών των συναλλαγµατικών διαφορών. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, γνωστοποιείται η µέθοδος
προσδιορισµού της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας.

101. Μία λογιστική αρχή µπορεί να είναι σηµαντική και αν ακόµη τα ποσά που απεικονίζονται για την τρέχουσα και την
προηγούµενηπερίοδο δεν είναι ουσιώδη.Είναι επίσης σωστόνα γνωστοποιείται κάθελογιστική αρχήπου δεν καλύπτεται
από τα υφιστάµενα ∆ιεθνήΛογιστικά Πρότυπα, αλλά επιλέχθηκε και εφαρµόσθηκε σύµφωνα µετην παράγραφο20.

Ά λ λ ε ς γ ν ω σ τ ο πο ι ή σ ε ι ς

102. Η επιχείρηση πρέπει ναγνωστοποιεί τα ακόλουθα, αν δε γνωστοποιήθηκαν αλλού στις δηµοσιευόµενες
µε τις οικονοµικές καταστάσεις πληροφορίες:

(α) Έδρα και τη νοµική µορφή της επιχείρησης, τη χώρα της ιδρύσεώς της και τη διεύθυνση της
έδρας (ή του κύριου τόπου των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, αν διαφέρει από τον τόπο
της έδρας).

(β) Μια περιγραφή της φύσης των εργασιών της επιχείρησης και των κυριοτέρων δραστηριοτήτων
της.

(γ) Την επωνυµία της µητρικής επιχείρησης, καθώς και της τελικής µητρικής επιχείρησης του
οµίλου.

(δ) Τον αριθµό των εργαζοµένων είτε στο τέλος της περιόδου είτε το µέσο όρο για τη περίοδο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

103. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1998. Συνιστάται η εφαρµογή
του και ενωρίτερα.

104. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ1 «γνωστοποίηση λογιστικών αρχών», το ∆ΛΠ 5
«πληροφορίες που γνωστοποιούνται µε τις οικονοµικές καταστάσεις» και το ∆ΛΠ 13 «εµφάνιση των κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων και των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων» που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο σε αναµορφωµέ-
νες εκδόσεις το 1994.
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∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 2

(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1993)

Αποθέµατα

Αυτό το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 2 «αποτίµηση και εµφάνιση των αποθεµάτων στα
πλαίσια των αρχών του ιστορικού κόστους», που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο τον Οκτώβριο του 1975. Το αναθεωρηµένο
Πρότυπο άρχισε να εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν λογιστικές περιόδους που άρχιζαν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 1995.

Το Μάιο του 1999 το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999) «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», τροποποίησε την
παράγραφο 28. Το τροποποιηµένο κείµενο άρχισε να εφαρµόζεται για Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν λογιστικές
περιόδους που άρχιζαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2000.

Το ∆εκέµβριο του 2000 το ∆ΛΠ 41 «Γεωργία», τροποποίησε την παράγραφο 1 και πρόσθεσε την παράγραφο 16Α'. Το
τροποποιηµένο κείµενο εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις που άρχιζαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2003.

Μία ∆ιερµηνεία αφορά το ∆ΛΠ 2:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-1: «Αρχή της συνέπειας — διαφορετικές µέθοδοι προσδιορισµού του κόστους των αποθεµάτων».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-3

Ορισµοί 4-5

Αποτίµηση αποθεµάτων 6

Κόστος αποθεµάτων 7-18

Κόστος αγοράς 8-9

Κόστος µετατροπής 10-12

Λοιπά κόστη 13-15

Κόστος αποθεµάτων του παρέχοντος υπηρεσίες 16

Κόστος γεωργικής παραγωγής που συλλέγεται από βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 16A

Τεχνικές µέτρησης του κόστους 17-18

Κοστολογικές µέθοδοι 19-24

Βασικός χειρισµός 21-22

Επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός 23-24

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 25-30

Καταχώρηση στα έξοδα 31-33

Γνωστοποιήσεις 34-40

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 41
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Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να περιγράψει το λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων µε το σύστηµα του ιστορικού
κόστους. Ένα βασικό θέµα της λογιστικής των αποθεµάτων αποτελεί το ποσό του κόστους που καταχωρείται ως περιουσιακό
στοιχείο και µεταφέρεται από περίοδο σε περίοδο µέχρις ότου καταχωρηθούν τα αντίστοιχα έσοδα. Αυτό το Πρότυπο
παρέχει πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισµού του κόστους και την εν συνεχεία καταχώρησή του ως εξόδου,
καθώς και για τυχόν υποτίµηση µέχρι την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Επίσης παρέχει οδηγίες ως προς τους κοστολογικούς
τύπους που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση των αποθεµάτων.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το παρόν Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται στο
πλαίσιο του συστήµατος του ιστορικού κόστους για τη λογιστική παρακολούθηση των αποθεµάτων,
εκτός από:

(α) έργα υπό εκτέλεση που προκύπτουν σύµφωνα µε συµβάσεις κατασκευής έργων, συµπεριλαµβά-
νοντας άµεσα συνδεόµενες συµβάσεις υπηρεσιών (βλέπε ∆ΛΠ 11 «συµβάσεις κατασκευής
έργων»),

(β) χρηµατοπιστωτικά µέσα,

(γ) αποθέµατα παραγωγού γεωργικών και δασικών προϊόντων και µεταλλευµάτων κατά την έκταση
που αποτιµώνται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, σύµφωναµε γενικά καθιερωµένες πρακτικές
σε ορισµένους κλάδους και

(δ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα (βλέπε ∆ΛΠ 41
«Γεωργία»).

2. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 2 «αποτίµηση και παρουσίαση των αποθεµάτων στο πλαίσιο του συστήµατος
του ιστορικού κόστους», που είχε εγκριθεί το 1975.

3. Τα αποθέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1(γ) αποτιµώνται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία σε ορισµένα
στάδια της παραγωγής. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν οι αγροτικές εσοδείες έχουν συλλεγεί ή τα
µεταλλεύµατα έχουν εξορυχτεί και η πώληση είναι εξασφαλισµένη µέσω προθεσµιακού συµβολαίου ή κρατικής
εγγύησης ή όταν υπάρχει µια οµοιογενής αγορά και ο κίνδυνος να µην πωληθούν είναι αµελητέος. Αυτά τα
αποθέµατα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής αυτού του Προτύπου.

ΟΡΙΣΜΟΙ

4. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Αποθέµατα είναι περιουσιακά στοιχεία:

(α) που κατέχονται προς πώληση, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης,

(β) στη διαδικασία της παραγωγής για τέτοια πώληση, ή

(γ) µε τη µορφή υλικών ή εφοδίων για να αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή στην παροχή
υπηρεσιών.

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της
επιχείρησης, µειωµένη µε το υπολογιζόµενο κόστος παραγωγικής ολοκλήρωσης και το υπολογιζόµενο
κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.

5. Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αγαθά που αγοράστηκαν και κατέχονται για µεταπώληση όπως για παράδειγµα,
εµπορεύµατα που αγοράσθηκαν από έναν έµπορο λιανικής και κατέχονται για µεταπώληση ή γη και άλλη ακίνητη
περιουσία που κατέχεται για µεταπώληση. Τα αποθέµατα επίσης περιλαµβάνουν έτοιµα αγαθά που παράχθηκαν από
την επιχείρηση ή είναι σε εξέλιξη στην παραγωγική διαδικασία καθώς και υλικά και εφόδια που αναµένεται να
χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία. Στην περίπτωση του παρέχοντος υπηρεσίες, τα αποθέµατα
περιλαµβάνουν τα κόστη των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 16, για τα οποία η επιχείρηση δεν
έχει καταχωρήσει ακόµη τα σχετικά έσοδα (βλέπε ∆ΛΠ αριθµός 18 «έσοδα»).
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

6. Τα αποθέµατα πρέπει να αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιή-
σιµης αξίας.

Κόστος αποθεµάτων

7. Το κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς, το κόστος µετατροπής
και τα άλλα κόστη που αναλήφθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και
κατάσταση.

Κ ό σ τ ο ς α γ ο ρ ά ς

8. Το κόστος αγοράς των αποθεµάτων περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασµούς και άλλους φόρους
(εκτός εκείνων που η επιχείρηση µπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει ή συµψηφίσει), καθώς και µεταφορικά, κόστος
παράδοσης και άλλα κόστη, άµεσα επιρριπτέα στην αγορά των ετοίµων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εµπορικές
εκπτώσεις, εκπτώσεις τιµών και άλλα στοιχεία εκπίπτονται κατά τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς.

9. Το κόστος αγοράς µπορεί να συµπεριλαµβάνει συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν άµεσα κατά την
πρόσφατη αγορά αποθεµάτων που τιµολογήθηκαν σε ξένο νόµισµα, στις σπάνιες περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται
κατά τον προβλεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό στο ∆ΛΠ αριθµός 21, «Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές
συναλλάγµατος». Αυτές οι συναλλαγµατικές διαφορές περιορίζονται σε εκείνες που είναι αποτέλεσµα µιας σοβαρής
υποτίµησης ή διολίσθησης ενός νοµίσµατος, έναντι της οποίας δεν υπάρχει πρακτικό µέσο αντιστάθµισης της
συναλλαγµατικής ζηµίας, γεγονός που επηρεάζει τις υποχρεώσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διακανονιστούν και
οι οποίες προέκυψαν από µία πρόσφατη αγορά αποθεµάτων.

Κ ό σ τ ο ς µ ε τ α τ ρ ο π ή ς

10. Το κόστος µετατροπής των αποθεµάτων συµπεριλαµβάνει τα κόστη που σχετίζονται άµεσα προς τις παραγόµενες
µονάδες, όπως είναι π.χ. τα άµεσα εργατικά. Επίσης συµπεριλαµβάνει µια συστηµατική κατανοµή των σταθερών και
µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγµατοποιούνται κατά τη µετατροπή των υλών σε έτοιµα αγαθά.
Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι τα έµµεσα κόστη παραγωγής που παραµένουν σχετικώς σταθερά, ανεξαρτήτως
του όγκου παραγωγής, όπως είναι π.χ. η απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών κτιρίων και εξοπλισµού, αλλά και
το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι τα έµµεσα
κόστη παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα ή σχεδόν άµεσα, µε τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι π.χ. τα έµµεσα
υλικά και η έµµεση εργασία.

11. Η κατανοµή των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος µετατροπής βασίζεται στην κανονική δυναµικότητα
των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναµικότητα είναι η αναµενόµενη να επιτευχθεί παραγωγή κατά µέσο
όρο στη διάρκεια ενός αριθµού περιόδων ή εποχών µε κανονικές συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών
δυναµικότητας λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης. Το πραγµατικό επίπεδο παραγωγής µπορεί να χρησιµοποι-
είται, αν αυτό κατά προσέγγιση πλησιάζει την κανονική δυναµικότητα. Το ποσό των σταθερών γενικών εξόδων που
κατανέµεται σε κάθε παραγόµενη µονάδα δεν αυξάνεται ως συνέπεια χαµηλής παραγωγής ή πρόσκαιρης αδράνειας.
Τα µη κατανεµηθέντα γενικά έξοδα καταχωρούνται ως έξοδα στην περίοδο κατά την οποία αναλαµβάνονται. Σε
περιόδους ανώµαλα υψηλής παραγωγής, το ποσό των σταθερών γενικών εξόδων που αποδίδεται σε κάθε παραγόµενη
µονάδα µειώνεται, ούτως ώστε τα αποθέµατα να µην αποτιµώνται πάνω από το κόστος. Τα µεταβλητά έξοδα
παραγωγής κατανέµονται σε κάθε παραγόµενη µονάδα στη βάση της πραγµατικής χρήσης των παραγωγικών
εγκαταστάσεων.

12. Μια παραγωγική διαδικασία µπορεί να καταλήγει σε ταυτόχρονη παραγωγή περισσότερων του ενός προϊόντων. Αυτό
συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν παράγονται συµπαράγωγα προϊόντα ή όταν υπάρχει ένα κύριο προϊόν και ένα
υποπροϊόν. Όταν το κόστος µετατροπής δεν µπορεί να εξατοµικευτεί κατά προϊόν, κατανέµεται µεταξύ των
προϊόντων µε ένα ορθολογικό και οµοιόµορφο τρόπο. Η κατανοµή µπορεί να βασίζεται, για παράδειγµα, στη σχετική
αξία πωλήσεων κάθε προϊόντος είτε κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, όταν τα προϊόντα καθίστανται
κατ' είδος αναγνωρίσιµα είτε κατά την ολοκλήρωση της παραγωγής. Τα περισσότερα υποπροϊόντα είναι επουσιώδη
από τη φύση τους. Αν αυτό συµβαίνει, αποτιµώνται συχνά στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους και η αξία αυτή
αφαιρείται από το κόστος του κύριου προϊόντος. Ως αποτέλεσµα, η λογιστική αξία του κύριου προϊόντος δεν είναι
ουσιαστικά διαφορετική από το κόστος του.
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Λ ο ι π ά κ ό σ τ η

13. Τα λοιπά κόστη συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνον στην έκταση που αναλαµβάνονται για να
φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Για παράδειγµα, µπορεί να αρµόζει να
συµπεριληφθούν στο κόστος των αποθεµάτων µη παραγωγικά γενικά έξοδα ή κόστος του σχεδιασµού προϊόντων για
ειδικούς πελάτες.

14. Παραδείγµατα κόστους που δεν περιλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων, αλλά καταχωρούνται ως έξοδα της
περιόδου κατά την οποία αναλαµβάνονται, αποτελούν:

(α) Υπερβολικά ποσά άχρηστων υλικών, εργασίας ή άλλου παραγωγικού κόστους.

(β) Κόστος αποθήκευσης, εκτός αν είναι αναγκαίο στην παραγωγική διαδικασία πριν από ένα περαιτέρω στάδιο
παραγωγής.

(γ) Γενικά έξοδα διοίκησης που δε συµβάλλουν στο να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση.

(δ) Έξοδα πώλησης.

15. Σε περιορισµένες περιπτώσεις, το κόστος δανεισµού συµπεριλαµβάνεται στο κόστος των αποθεµάτων. Αυτές οι
περιπτώσεις εξειδικεύονται στον προβλεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό στο ∆ΛΠ 23 «κόστος δανεισµού».

Κ ό σ τ ο ς α π ο θ ε µ ά τω ν τ ο υ π α ρ έ χ ο ν τ ο ς υ π η ρ ε σ ί ε ς

16. Το κόστος των αποθεµάτων του παρέχοντος υπηρεσίες αποτελείται πρωταρχικά από την εργασία και τα λοιπά κόστη
του άµεσα απασχολούµενου προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών, που συµπεριλαµβάνουν το επιβλέπον
προσωπικό και τα επιρριπτέα γενικά έξοδα. Εργασία και λοιπά κόστη σχετιζόµενα µε τις πωλήσεις και το διοικητικό
προσωπικό δεν περιλαµβάνονται στο κόστος αποθεµάτων, αλλά καταχωρούνται ως έξοδα στην περίοδο στην οποία
αναλαµβάνονται.

Κ ό σ τ ο ς γ ε ω ρ γ ι κ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς π ο υ σ υ λλ έ γ ε τ α ι α π ό β ι ο λο γ ι κ ά π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α

16Α. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41 «γεωργία», αποθέµατα που συνθέτουν γεωργικό προϊόν, που µία επιχείρηση έχει συλλέξει,
από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της, αποτιµώνται κατά την αρχική καταχώρηση στην εύλογη αξία τους κατά
τη στιγµή της συγκοµιδής µείον το εκτιµώµενο µέχρι την πώληση κόστος. Αυτό είναι το κόστος των αποθεµάτων
κατά την ηµεροµηνία αυτή για την εφαρµογή του παρόντος προτύπου.

Τ ε χ ν ι κ έ ς µ έ τ ρ η σ η ς τ ο υ κ ό σ τ ο υ ς

17. Για λόγους ευκολίας, µπορεί να χρησιµοποιούνται τεχνικές µέτρησης του κόστους των αποθεµάτων, όπως π.χ. η
µέθοδος του πρότυπου κόστους ή η µέθοδος της λιανικής πώλησης, εφόσον το αποτέλεσµά τους προσεγγίζει το
κόστος. Το πρότυπο κόστος λαµβάνει υπόψη τα κανονικά επίπεδα υλών και υλικών, εργασίας, αποδοτικότητας και
αξιοποίησης της δυναµικότητας. Το κόστος αυτό επανεξετάζεται κατά διαστήµατα και αν είναι αναγκαίο,
αναθεωρείται υπό το φως των τρεχουσών συνθηκών.

18. Η µέθοδος της λιανικής πώλησης χρησιµοποιείται συχνά από επιχειρήσεις ειδών λιανικής για την αποτίµηση
αποθεµάτων µεγάλου αριθµού ταχέως µεταβαλλόµενων ειδών, τα οποία έχουν παρόµοια περιθώρια κέρδους και για
τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατόν να χρησιµοποιηθούν άλλες κοστολογικές µέθοδοι. Το κόστος του αποθέµατος
προσδιορίζεται µε µείωση της αξίας πώλησής του αποθέµατος κατά το αρµόζον ποσοστό µικτού περιθωρίου
κέρδους. Το ποσοστό που χρησιµοποιείται λαµβάνει υπόψη και το απόθεµα που έχει υποτιµηθεί κάτω από την
αρχική τιµή πωλήσεώς του. Για κάθε τµήµα λιανικής χρησιµοποιείται συχνά ένα µέσο ποσοστό.

Κοστολογικές µέθοδοι

19. Τοκόστος αποθεµάτων των ειδών πουδεν αντικαθίστανται µε µία κανονική ροή, καθώς και των αγαθών
ή υπηρεσιών που παράγονται και διαχωρίζονται για ειδικούς σκοπούς, πρέπει να προσδιορίζεται µε
τη χρησιµοποίηση της µεθόδου του εξατοµικευµένου κόστους των.
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20. Εξατοµικευµένο κόστος σηµαίνει ότι συγκεκριµένα κόστη επιρρίπτονται σε συγκεκριµένα είδη του αποθέµατος. Αυτό

είναι µια κατάλληλη αντιµετώπιση για τα είδη που έχουν διαχωριστεί για ένα ειδικό σκοπό, ανεξάρτητα αν έχουν
αγοραστεί ή παραχθεί. Όµως, το εξατοµικευµένο κόστος είναι ακατάλληλο, όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός ειδών
του αποθέµατος τα οποία αντικαθίστανται µε µία κανονική ροή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, µία µεθοδική επιλογή των
ειδών που παραµένουν ως απόθεµα, θα µπορούσε να καταλήξει σε προκαθορισµένες επιδράσεις επί του καθαρού
κέρδους ή ζηµίας της χρήσης.

Β α σ ι κ ό ς χ ε ι ρ ι σ µ ό ς

21. Το κόστος των αποθεµάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 19, πρέπει να προσδιορί-
ζεται µε τη χρήση της µεθόδου της σειράς εξαντλήσεως (πρώτη εισαγωγή πρώτη εξαγωγή ή του
µέσου σταθµικού κόστους) (1).

22. Με τη µέθοδο της σειράς εξαντλήσεως υποτίθεται ότι τα είδη αποθεµάτων που αγοράστηκαν πρώτα, πωλούνται και
πρώτα και συνεπώς τα µένοντα στο απόθεµα κατά το τέλος της περιόδου είναι τα πλέον πρόσφατα αγορασθέντα ή
παραχθέντα. Με την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους, το κόστος κάθε είδους προσδιορίζεται από το µέσο
σταθµικό κόστος των όµοιων ειδών στην αρχή της περιόδου και το κόστος των όµοιων ειδών που αγοράστηκαν ή
παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο µέσος όρος µπορεί να υπολογισθεί σε περιοδική βάση ή καθώς κάθε
πρόσθετη εισαγωγή παραλαµβάνεται, ανάλογα µε τις συνθήκες της επιχείρησης.

Ε π ι τ ρ ε π ό µ ε ν ο ς ε ν α λ λ α κ τ ι κ ό ς χ ε ι ρ ι σ µ ό ς

23. Το κόστος των αποθεµάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 19, πρέπει να προσδιορί-
ζεται µε τη χρήση της µεθόδου της αντίστροφης σειράς εξαντλήσεως (τελευταία εισαγωγή, πρώτη
εξαγωγή) (1).

24. Με τη µέθοδο της αντίστροφης σειράς εξαντλήσεως υποτίθεται ότι τα είδη αποθεµάτων που αγοράστηκαν ή
παρήχθησαν τελευταία, πωλήθηκαν πρώτα και συνεπώς τα µένοντα στο απόθεµα κατά το τέλος της περιόδου είναι
εκείνα τα οποία αγοράστηκαν ή παρήχθησαν πρώτα.

Καθαρή πευστοποιήσιµη αξία

25. Το κόστος ενός αποθέµατος µπορεί να µην είναι ανακτήσιµο, αν αυτό έχει υποστεί ζηµία, αν έχει καταστεί ολικά ή
µερικά άχρηστο ή αν οι τιµές πωλήσεώς του έχουν µειωθεί. Το κόστος ενός αποθέµατος µπορεί επίσης να µην είναι
ανακτήσιµο, αν τα προβλεπόµενα κόστη ολοκλήρωσης ή πώλησής του έχουν αυξηθεί. Η πρακτική της υποτίµησης
των αποθεµάτων κάτω του κόστους, στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, είναι συνεπής µε την άποψη ότι, τα
περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να καταχωρούνται µε επιπλέον ποσά από τα αναµενόµενα να πραγµατοποιηθούν
από την πώληση ή τη χρήση τους.

26. Τα αποθέµατα υποτιµώνται συνήθως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, µε βάση την κατ' είδος αποτίµηση. Σε
µερικές περιπτώσεις, όµως, µπορεί να αρµόζει να οµαδοποιούνται όµοια ή συγγενή είδη. Αυτό µπορεί να συµβεί µε
είδη αποθέµατος που αφορούν στην ίδια παραγωγική γραµµή, έχουν όµοιους σκοπούς ή τελικές χρήσεις, παράγονται
και διατίθενται σε αγορά της ίδιας γεωγραφικής περιοχής και δεν µπορεί πρακτικά να αποτιµηθούν ξεχωριστά από
άλλα είδη αυτής της παραγωγικής γραµµής. ∆εν είναι σωστό να υποτιµώνται τα αποθέµατα µε βάση µια γενική
ταξινόµησή τους, όπως για παράδειγµα, έτοιµα προϊόντα ή όλα τα αποθέµατα ενός ιδιαίτερου επιχειρηµατικού ή
γεωγραφικού τοµέα. Οι παρέχοντες υπηρεσίες γενικά συγκεντρώνουν τα κόστη κατά υπηρεσία την οποία θα
χρεώσουν µε ξεχωριστή τιµή πώλησης. Για το λόγο αυτό, κάθε υπηρεσία που εµπίπτει σε αυτήν την κατηγορία
θεωρείται ως ένα ξεχωριστό είδος.

27. Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας βασίζονται στην περισσότερο αξιόπιστη ένδειξη που υπάρχει κατά
το χρόνο που γίνονται οι εκτιµήσεις ως προς το ποσό στο οποίο αναµένεται να πωληθούν τα αποθέµατα. Αυτές οι
εκτιµήσεις λαµβάνουν υπόψη τις διακυµάνσεις της τιµής ή του κόστους, που άµεσα σχετίζονται µε γεγονότα τα
οποία συµβαίνουν µετά το τέλος της περιόδου και στην έκταση που τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες
στο τέλος της περιόδου συνθήκες.

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-1: «Αρχή της συνέπειας — διαφορετικές µέθοδοι προσδιορισµού του κόστους των αποθεµάτων».
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28. Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το σκοπό για τον οποίο διατηρούνται

τα αποθέµατα. Για παράδειγµα, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της ποσότητας αποθέµατος που διατηρείται για να
καλύψει προσυµφωνηµένες πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών, βασίζεται στη συµβατική τιµή. Αν οι συµβάσεις πωλήσεων
καλύπτουν µικρότερες ποσότητες από αυτές των αποθεµάτων που υπάρχουν, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της επί
πλέον ποσότητας βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης. Προβλέψεις ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις µπορεί να
ανακύψουν από προσυµφωνηµένες πωλήσεις για ποσότητες µεγαλύτερες του υπάρχοντος αποθέµατος ή από
προσυµφωνηµένες αγορές. Τέτοιες προβλέψεις ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37
«προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις».

29. Τα υλικά και λοιπά εφόδια, που διατηρούνται για χρήση στην παραγωγή αποθεµάτων, δεν υποτιµώνται κάτω του
κόστους, αν τα έτοιµα προϊόντα στα οποία θα ενσωµατωθούν αναµένεται να πωληθούν στο κόστος ή πάνω από αυτό.
Όµως, όταν µια µείωση της τιµής των υλών παρέχει ένδειξη ότι το κόστος των ετοίµων προϊόντων θα υπερβεί την
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, τότε τα αποθέµατα υλών υποτιµώνται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, το κόστος αντικατάστασης των υλών µπορεί να αποτελεί το καλλίτερο διαθέσιµο µέσο µέτρησης της
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους.

30. Μια νέα εκτίµηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας γίνεται σε κάθε µεταγενέστερη περίοδο. Όταν οι συνθήκες,
που προηγουµένως ήταν αιτία να υποτιµηθούν τα αποθέµατα κάτω του κόστους, δεν υπάρχουν πλέον, τότε το ποσό
της υποτίµησης αναστρέφεται ούτως ώστε η νέα λογιστική αξία να είναι η χαµηλότερη µεταξύ του κόστους και της
αναθεωρηµένης καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν ένα είδος αποθέµατος, που
καταχωρείται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, επειδή η τιµή πωλήσεώς του έχει µειωθεί, εξακολουθεί να κατέχεται
σε µεταγενέστερη περίοδο και η τιµή πωλήσεώς του έχει αυξηθεί.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΞΟ∆Α

31. Όταν πωλούνται αποθέµατα, η λογιστική αξία τους πρέπει να καταχωρείται στα έξοδα της περιόδου
κατά την οποία καταχωρήθηκε το σχετικό έσοδο. Τα ποσά κάθε υποτίµησης των αποθεµάτων στην
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και όλες οι ζηµίες των αποθεµάτων πρέπει να καταχωρούνται στα
έξοδα της περιόδου κατά την οποία προέκυψε η υποτίµηση ή η ζηµία. Το ποσό κάθε αναστροφής
της υποτίµησης των αποθεµάτων, που προκύπτει από µια αύξηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας, πρέπει να καταχωρείται σε µείωση του ποσού της υποτίµησης των αποθεµάτων που βάρυνε
τα έξοδα, κατά τη περίοδο στην οποία συνέβη η αναστροφή.

32. Η διαδικασία της καταχώρησης στα έξοδα της λογιστικής αξίας των αποθεµάτων που πωλήθηκαν, έχει ως συνέπεια
το συσχετισµό κόστους και εσόδων.

33. Μερικά αποθέµατα µπορεί να κατανέµονται σε άλλους λογαριασµούς περιουσιακών στοιχείων, για παράδειγµα, το
απόθεµα που χρησιµοποιείται στα ιδιοκατασκευαζόµενα ενσώµατα πάγια. Αποθέµατα κατανεµόµενα σε άλλο
περιουσιακό στοιχείο µε αυτό τον τρόπο, καταχωρούνται ως έξοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτού του
περιουσιακού στοιχείου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

34. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να αποκαλύπτουν:

(α) Τις λογιστικές αρχές που υιοθετούνται για την αποτίµηση των αποθεµάτων, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της κοστολογικής µεθόδου προσδιορισµού του κόστους που χρησιµοποιήθηκε.

(β) Τη συνολική λογιστική αξία των αποθεµάτων και τη λογιστική αξία κατά κατηγορία αποθεµάτων,
όπως προσιδιάζει στην επιχείρηση.

(γ) Τη λογιστική αξία των αποθεµάτων που αποτιµήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία.

(δ) Το ποσό κάθε αναστροφής υποτίµησης, που θεωρείται ως έσοδο της περιόδου, σύµφωνα µε όσα
αναφέρθηκαν ανωτέρω στην παράγραφο 31.

(ε) Οι συνθήκες ή τα γεγονότα που οδήγησαν στην αναστροφή της υποτίµησης των αποθεµάτων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 31.

(στ) Τη λογιστική αξία των αποθεµάτων που έχουν ενεχυριαστεί προς εξασφάλιση υποχρεώσεων.
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35. Πληροφορίες για τη λογιστική αξία των διαφόρων κατηγοριών αποθεµάτων και την έκταση των µεταβολών σε αυτά

τα περιουσιακά στοιχεία, είναι χρήσιµες για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Συνήθεις κατηγορίες
αποθεµάτων είναι τα εµπορεύµατα, τα υλικά παραγωγής, οι πρώτες ύλες, η παραγωγή σε εξέλιξη και τα έτοιµα
προϊόντα. Τα αποθέµατα του παρέχοντος υπηρεσίες µπορεί απλώς να περιγράφονται ως εργασίες σε εξέλιξη.

36. Όταν το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη χρήση της µεθόδου της αντίστροφης σειράς
εξαντλήσεως, σύµφωνα µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό της παραγράφου23, οι οικονοµικές
καταστάσεις πρέπει να αποκαλύπτουν τη διαφορά µεταξύ του ποσού των αποθεµάτων που εµφανίζεται
στον ισολογισµό και ενός από τα δύο παρακάτω ποσά:

(α) του µικρότερου ποσού µεταξύ αυτού που προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 21 και της
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, ή

(β) του µικρότερου ποσού µεταξύ του τρέχοντος κόστους κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.

37. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν:

(α) είτε το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου,

(β) είτε τα λειτουργικά κόστη, που αντιστοιχούν στα έσοδα και τα οποία καταχωρήθηκαν στα
έξοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου, ταξινοµηµένα κατά είδος.

38. Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου, αποτελείται από τα κόστη
εκείνα τα οποία προηγουµένως συµπεριλαµβάνονταν στην αποτίµηση των πωληθέντων αποθεµάτων καθώς και από
τα ακατανέµητα γενικά έξοδα παραγωγής και τα έκτακτα ποσά του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων. Οι
ειδικότερες συνθήκες της επιχείρησης µπορεί επίσης να δικαιολογούν να περιληφθούν και άλλα κόστη, όπως π.χ. το
κόστος διάθεσης.

39. Μερικές επιχειρήσεις υιοθετούν ένα διαφορετικό τύπο κατάστασης αποτελεσµάτων, που καταλήγει σε γνωστοποίηση
ποσών διαφορετικών από το κόστος των αποθεµάτων που χαρακτηρίζεται ως έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Σύµφωνα µε αυτό το διαφορετικό τύπο, µια επιχείρηση γνωστοποιεί τα ποσά του κόστους εκµετάλλευσης, που
αντιστοιχούν στα έσοδα της περιόδου, ταξινοµηµένα κατά το είδος τους. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση
γνωστοποιεί, ως κόστη που καταχωρήθηκαν στα έξοδα, το κόστος των πρώτων υλών και υλικών, το κόστος
µισθοδοσίας και τα άλλα λειτουργικά κόστη, µαζί µε το ποσό της καθαρής µεταβολής στα αποθέµατα κατά τη
περίοδο.

40. Μια υποτίµηση στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία µπορεί να είναι τέτοιου µεγέθους, περίπτωσης ή φύσης, που να
απαιτεί γνωστοποίηση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8, «Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου, Βασικά Λάθη και Μεταβολές στις
Λογιστικές Αρχές».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

41. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1995.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 7
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1992)

Καταστάσεις ταµιακών ροών

Αυτό το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 7, «κατάσταση µεταβολών της χρηµατοοικονοµικής
θέσεως», που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο τον Οκτώβριο του 1977. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο άρχισε να εφαρµόζεται για
οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν λογιστικές περιόδους που άρχιζαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1994.
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Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, που έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα, πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο
του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής αυτού του Προτύπου, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Οι πληροφορίες ως προς τις ταµιακές ροές µιας επιχείρησης είναι χρήσιµες, για την παροχή στους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων µιας βάσης, να εκτιµούν τη δυνατότητα της επιχείρησης να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά
ισοδύναµα, αλλά και τις ανάγκες της επιχείρησης να χρησιµοποιεί αυτές τις ταµιακές ροές. Οι οικονοµικές αποφάσεις που
λαµβάνονται από τους χρήστες απαιτούν µια εκτίµηση της δυνατότητας µιας επιχείρησης 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 επιχείρησης, µέσω της κατάστασης ταµιακών ροών, η οποία κατατάσσει τις
ταµιακές ροές της χρήσης σε ροές από επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Η επιχείρηση πρέπει να καταρτίζει µια κατάσταση ταµιακών ροών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού
του Προτύπου και να την παρουσιάζει ως ένα αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεών της
για κάθε περίοδο, για την οποία παρουσιάζονται οικονοµικές καταστάσεις.

2. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 7, «Κατάσταση Μεταβολών της Χρηµατοοικονοµικής Θέσεως», που είχε
εγκριθεί τον Ιούλιο του 1977.

3. Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης ενδιαφέρονται για το πώς η επιχείρηση δηµιουργεί και
χρησιµοποιεί τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµιακά ισοδύναµα. Αυτό είναι άσχετο από τη φύση των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων και ανεξάρτητο από το αν τα ταµιακά διαθέσιµα µπορεί να θεωρηθούν ως προϊόν της επιχείρησης,
όπως µπορεί να συµβαίνει στην περίπτωση ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Οι επιχειρήσεις 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
επιχειρηµατικές δραστηριότητες τους, να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να παρέχουν οφέλη στους επενδυτές
τους. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο επιβάλλει σε όλες τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν µια κατάσταση ταµιακών
ροών.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

4. Η κατάσταση ταµιακών ροών, όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις, παρέχει
πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτιµούν τις µεταβολές στην καθαρή περιουσία µιας επιχείρησης, τη
χρηµατοοικονοµική δοµή της (που συµπεριλαµβάνει τη ρευστότητά και τη φερεγγυότητά της) και τις δυνατότητές
της να επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των ταµιακών ροών για να τις προσαρµόζει στην αλλαγή των συνθηκών και
των ευκαιριών. Οι πληροφορίες για τις ταµιακές ροές είναι χρήσιµες στην εκτίµηση της δυνατότητας της επιχείρησης
να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα και επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύξουν πρότυπα για
να εκτιµούν και να συγκρίνουν την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών των διαφόρων επιχειρήσεων.
Επίσης, αυξάνουν τη συγκρισιµότητα της παρουσιαζόµενης επιχειρηµατικής απόδοσης για διαφορετικές µεταξύ τους
επιχειρήσεις, γιατί περιορίζουν τις επιδράσεις της χρησιµοποίησης διαφορετικών λογιστικών χειρισµών για τις ίδιες
συναλλαγές και γεγονότα.

5. Πληροφορίες για τις προηγηθείσες ταµιακές ροές χρησιµοποιούνται συχνά ως ένδειξη του ποσού, του χρόνου και
της βεβαιότητας των µελλοντικών ταµιακών ροών. Αυτές είναι επίσης χρήσιµες για τον έλεγχο της ακρίβειας
προηγούµενων εκτιµήσεων, για τις µελλοντικές ταµιακές ροές και για την εξέταση της σχέσης µεταξύ της κερδοφορίας
και των καθαρών ταµιακών ροών και της επίδρασης των µεταβολών των τιµών.
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ΟΡΙΣΜΟΙ

6. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Ταµιακά διαθέσιµα είναι αυτά που αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο της επιχείρησης και από
καταθέσεις, που µπορεί να αναληφθούν άµεσα.

Ταµιακά ισοδύναµα είναι οι βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, που είναι άµεσα
µετατρέψιµες σε συγκεκριµένα ποσά ταµιακών διαθεσίµων και οι οποίες υπόκεινται σε ασήµαντο
κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους.

Ταµιακές ροές νοούνται τόσο οι εισροές όσο και οι εκροές ταµιακών διαθεσίµων και ταµιακών
ισοδυνάµων.

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι οι κύριες δραστηριότητες δηµιουργίας εσόδων της επιχείρησης
και άλλες δραστηριότητες που δεν είναι επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές.

Επενδυτικές δραστηριότητες είναι η απόκτηση και η διάθεση µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοι-
χείων και άλλων επενδύσεων, οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στα ταµιακά ισοδύναµα.

Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες που καταλήγουν σε µεταβολές στο
µέγεθος και στη συγκρότηση του µετοχικού κεφαλαίου και του δανεισµού της επιχείρησης.

Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα

7. Τα ταµιακά ισοδύναµα κατέχονται για το σκοπό της αντιµετώπισης βραχυπρόθεσµων ταµιακών αναγκών µάλλον
παρά για επένδυση ή για άλλους σκοπούς. Μια επένδυση, για να χαρακτηριστεί ως ταµιακό ισοδύναµο, πρέπει να
είναι άµεσα µετατρέψιµη σε συγκεκριµένο ποσό ταµιακών διαθεσίµων και να υπόκειται σε ένα ασήµαντο κίνδυνο
µεταβολής της αξίας της. Συνεπώς, µια επένδυση κανονικά χαρακτηρίζεται ως ταµιακό ισοδύναµο µόνον όταν έχει
σύντοµη λήξη, π.χ. τριών µηνών ή λιγότερο από την ηµεροµηνία της απόκτησής της. Συµµετοχές στο κεφάλαιο
άλλων επιχειρήσεων αποκλείονται από τα ταµιακά ισοδύναµα, εκτός αν αποτελούν στην ουσία ταµιακά ισοδύναµα,
όπως για παράδειγµα στην περίπτωση των προνοµιούχων µετοχών που αγοράστηκαν σε σύντοµο χρόνο από τη λήξη
τους και µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία εξαγοράς τους από τον εκδότη.

8. Ο τραπεζικός δανεισµός γενικά θεωρείται ότι αποτελεί µία χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα. Όµως, σε µερικές
χώρες, οι υπεραναλήψεις που είναι εξοφλητέες όταν ζητηθούν, συνιστούν ένα αναπόσπαστο τµήµα της ταµιακής
διαχείρισης µιας επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τραπεζικές υπεραναλήψεις συµπεριλαµβάνονται στα
στοιχεία των ταµιακών διαθεσίµων και των ταµιακών ισοδυνάµων. Ένα χαρακτηριστικό αυτών των τραπεζικών
διακανονισµών είναι ότι το υπόλοιπο στην Τράπεζα συχνά µεταβάλλεται από θετικό σε αρνητικό (υπερανάληψη).

9. Οι ταµιακές ροές δεν περιλαµβάνουν κινήσεις µεταξύ στοιχείων που συνιστούν ταµιακά διαθέσιµα ή ταµιακά
ισοδύναµα, γιατί αυτά τα στοιχεία αποτελούν µέρος της ταµιακής διαχείρισης µιας επιχείρησης µάλλον παρά µέρος
των επιχειρηµατικών, επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων της. Η ταµειακή διαχείριση περιλαµβάνει
την επένδυση του ταµιακού πλεονάσµατος σε ταµιακά ισοδύναµα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

10. Η κατάσταση ταµιακών ροών πρέπει να απεικονίζει τις ταµιακές ροές στη διάρκεια της περιόδου,
ταξινοµηµένες κατά επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες.

11. Μια επιχείρηση παρουσιάζει τις ταµιακές ροές της από επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες, κατά τρόπο ο οποίος αρµόζει περισσότερο προς την επιχειρηµατική µορφή της. Η κατάταξη κατά
δραστηριότητα παρέχει πληροφορίες, που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτιµούν την επίδραση αυτών των
δραστηριοτήτων στην οικονοµική θέση της επιχείρησης και το ποσό των ταµιακών διαθεσίµων και των ταµιακών της
ισοδύναµων. Αυτές οι πληροφορίες µπορεί επίσης να χρησιµοποιούνται για να εκτιµώνται οι σχέσεις µεταξύ αυτών
των δραστηριοτήτων.

12. Μια απλή συναλλαγή µπορεί να περιλαµβάνει ταµιακές ροές που διαφέρουν στο τρόπο κατάταξης. Για παράδειγµα,
όταν η ταµιακή εξόφληση ενός δανείου περιλαµβάνει τόκο και κεφάλαιο, το στοιχείο του τόκου µπορεί να καταταγεί
ως επιχειρηµατική δραστηριότητα και το στοιχείο του κεφαλαίου ως χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα.
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Επιχειρηµατικές δραστηριότητες

13. Το ποσό των ταµιακών ροών που προέρχεται από επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι ένας δείκτης — κλειδί της
έκτασης στην οποία οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της επιχείρησης έχουν δηµιουργήσει επαρκείς ταµιακές ροές
για να εξοφλούν δάνεια, να διατηρούν την επιχειρηµατική ικανότητα της επιχείρησης, να πληρώνουν µερίσµατα και
να γίνουν νέες επενδύσεις, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης. Πληροφορίες σχετικά µε τα ειδικά
συστατικά στοιχεία των προηγούµενων επιχειρηµατικών ταµιακών ροών είναι χρήσιµες, σε συνδυασµό µε άλλες
πληροφορίες, για την πρόβλεψη µελλοντικών επιχειρηµατικών ταµιακών ροών.

14. Οι ταµιακές ροές από επιχειρηµατικές δραστηριότητες προέρχονται βασικά από τις κύριες δραστηριότητες
δηµιουργίας εσόδων της επιχείρησης. Συνεπώς, προέρχονται γενικά από συναλλαγές και άλλα γεγονότα που
υπεισέρχονται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή της ζηµίας. Παραδείγµατα ταµιακών ροών από
επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι:

(α) Εισπράξεις από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.

(β) Εισπράξεις από δικαιώµατα εκµετάλλευσης, αµοιβές, προµήθειες και άλλα έσοδα.

(γ) Πληρωµές τοις µετρητοίς προς προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών.

(δ) Πληρωµές τοις µετρητοίς προς εργαζοµένους και για λογαριασµό τους.

(ε) Εισπράξεις και πληρωµές τοις µετρητοίς µιας ασφαλιστικής επιχείρησης για ασφάλιστρα και αποζηµιώσεις,
συντάξεις και άλλες ασφαλιστικές παροχές.

(στ) Πληρωµές τοις µετρητοίς ή επιστροφές φόρων εισοδήµατος, εκτός αν µπορεί ειδικά να εξατοµικευτούν ως
χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές δραστηριότητες.

(ζ) Εισπράξεις και πληρωµές από συµβάσεις που κατέχονται για συναλλακτικούς ή εµπορικούς σκοπούς.

Μερικές συναλλαγές, όπως η πώληση ενός ενσώµατου πάγιου, µπορεί να δηµιουργήσουν ένα κέρδος ή µία ζηµία,
που συµπεριλαµβάνεται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας. Ωστόσο, οι ταµιακές ροές που
σχετίζονται µε τέτοιες συναλλαγές συνιστούν ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες.

15. Μία επιχείρηση µπορεί να κατέχει αξιόγραφα και δάνεια για συναλλακτικούς ή εµπορικούς σκοπούς, οπότε αυτά
είναι όµοια µε απόθεµα που αγοράστηκε ειδικώς για µεταπώληση. Συνεπώς, ταµιακές ροές προερχόµενες από την
αγορά και πώληση τέτοιων αξιογράφων κατατάσσονται ως επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Οµοίως, ταµιακές
προκαταβολές και δάνεια που δίδονται από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, συνήθως κατατάσσονται ως επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, δεδοµένου ότι σχετίζονται µε την κύρια δραστηριότητα δηµιουργίας εσόδων αυτής της επιχείρησης.

Επενδυτικές δραστηριότητες

16. Η ιδιαίτερη γνωστοποίηση των ταµιακών ροών που προέρχονται από επενδυτικές δραστηριότητες είναι σηµαντική,
γιατί οι ταµιακές ροές αντιπροσωπεύουν την έκταση κατά την οποία έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες για πηγές που
προορίζονται να δηµιουργήσουν µελλοντικά έσοδα και ταµιακές ροές. Παραδείγµατα ταµιακών ροών που
προέρχονται από επενδυτικές δραστηριότητες είναι:

(α) Πληρωµές τοις µετρητοίς για την απόκτηση ενσώµατων παγίων, άϋλων περιουσιακών στοιχείων και λοιπών
µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων. Αυτές οι πληρωµές συµπεριλαµβάνουν και εκείνες που σχετίζονται
µε κεφαλαιοποίηση κόστους ανάπτυξης και ιδιοκατασκευαζόµενα ενσώµατα πάγια.

(β) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων, άϋλων περιουσιακών στοιχείων και λοιπών µακροπρόθεσµων
περιουσιακών στοιχείων.

(γ) Πληρωµές τοις µετρητοίς για την απόκτηση συµµετοχών στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, χρεωστικών τίτλων
άλλων επιχειρήσεων, καθώς και δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες (άλλες εκτός από πληρωµές τοις µετρητοίς για
µέσα που θεωρούνται ως ταµιακά ισοδύναµα ή για εκείνα που κατέχονται για συναλλακτικούς ή εµπορικούς
σκοπούς).

(δ) Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ή χρεωστικών τίτλων άλλων
επιχειρήσεων, καθώς και δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες (άλλες εκτός από τις εισπράξεις για µέσα που
θεωρούνται ως ταµιακά ισοδύναµα και για εκείνα που κατέχονται για συναλλακτικούς ή εµπορικούς σκοπούς).

(ε) Ταµιακές προκαταβολές και δάνεια που δίδονται σε τρίτους (άλλα εκτός από προκαταβολές και δάνεια που
δίδονται από ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα).

(στ) Εισπράξεις από την εξόφληση προκαταβολών και δανείων, που είχαν δοθεί σε τρίτους (άλλες εκτός από
προκαταβολές και δάνεια ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος).
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(ζ) Πληρωµές τοις µετρητοίς για συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσµιακές συµβάσεις, για συµβάσεις

δικαιωµάτων προαίρεσης (options) και συµβάσεις ανταλλαγών (swaps), εκτός αν οι συµβάσεις κατέχονται για
συναλλακτικούς ή εµπορικούς σκοπούς ή οι πληρωµές τοις µετρητοίς κατατάσσονται στις χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες.

(η) Εισπράξεις από συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσµιακές συµβάσεις, συµβάσεις δικαιωµάτων
προαίρεσης (options) και συµβάσεις ανταλλαγών (swaps), εκτός αν οι συµβάσεις κατέχονται για συναλλακτι-
κούς ή εµπορικούς σκοπούς ή οι εισπράξεις κατατάσσονται στις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες.

Όταν µία σύµβαση λογιστικοποιείται για αντιστάθµιση µιας συγκεκριµένης θέσεως, τότε οι ταµιακές ροές της
σύµβασης κατατάσσονται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι ταµιακές ροές της αντισταθµιζόµενης θέσης.

Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

17. Η ξεχωριστή γνωστοποίηση των ταµιακών ροών που προέρχονται από τις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες είναι
σηµαντική, γιατί είναι χρήσιµη στην προεκτίµηση διεκδικήσεων πάνω στις µελλοντικές ταµιακές ροές από
τους χρηµατοδότες της επιχείρησης. Παραδείγµατα ταµιακών ροών, που προέρχονται από χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες είναι:

(α) Εισπράξεις µετρητών από την έκδοση µετοχών ή άλλων συµµετοχικών τίτλων.

(β) Πληρωµές τοις µετρητοίς στους µετόχους ή εταίρους για να εξαγοραστούν ή να επιστραφούν οι µετοχές της
επιχείρησης.

(γ) Εισπράξεις µετρητών από την έκδοση χρεωστικών οµολόγων, δανείων, γραµµατίων, οµολογιών, ενυπόθηκων
δανείων και άλλων βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων δανείων.

(δ) Εκταµιεύσεις για αποπληρωµή δανείων.

(ε) Πληρωµές τοις µετρητοίς του µισθωτή για τη µείωση του οφειλόµενου υπολοίπου χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

18. Ηεπιχείρηση πρέπεινα εµφανίζει τις ταµιακές ροές από επιχειρηµατικές δραστηριότητες χρησιµοποιώ-
ντας:

(α) είτε την άµεση µέθοδο, κατά την οποία γνωστοποιούνται οι κύριες κατηγορίες ακαθάριστων
εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωµών τοις µετρητοίς,

(β) είτε την έµµεση µέθοδο, κατά την οποία το καθαρό κέρδος ή ζηµία αναµορφώνεται µε βάση
τις επιδράσεις των συναλλαγών µη ταµιακής φύσης, των αναβαλλόµενων ή των δουλευµένων
οργανικών εισπράξεων ή πληρωµών, όπως επίσης και των στοιχείων εσόδων ή εξόδων που
συνδέονται µε επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές ταµιακές ροές.

19. Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να εµφανίζουν τις ταµιακές ροές από επιχειρηµατικές δραστηριότητες χρησιµοποιώντας
την άµεση µέθοδο. Η άµεση µέθοδος παρέχει πληροφορίες, που µπορεί να είναι χρήσιµες στην εκτίµηση µελλοντικών
ταµιακών ροών και οι οποίες δεν είναι προσιτές µε την έµµεση µέθοδο. Σύµφωνα µε την άµεση µέθοδο, πληροφορίες
για τις κύριες κατηγορίες ακαθάριστων εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωµών τοις µετρητοίς µπορεί να αντλούνται:

(α) είτε από τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης,

(β) είτε µε την αναµόρφωση των πωλήσεων, του κόστους πωλήσεων (ή των τόκων και συναφών εσόδων και εξόδων
και παρόµοιων επιβαρύνσεων, προκειµένου για χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα) και άλλων στοιχείων της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση:

(i) τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου στα αποθέµατα και στις οργανικές απαιτήσεις και
λογαριασµούς πληρωτέους,

(ii) άλλα µη ταµιακά στοιχεία και

(iii) άλλα στοιχεία για τα οποία οι ταµιακές συνέπειες συνίστανται σε ταµιακές ροές επενδυτικής ή
χρηµατοοικονοµικής φύσης.
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20. Σύµφωνα µε την έµµεση µέθοδο, οι καθαρές ταµιακές ροές από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες προσδιορίζονται

µε την αναµόρφωση του καθαρού κέρδους ή ζηµίας µε βάση τις επιδράσεις από:

(α) τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου στα αποθέµατα και στις οργανικές απαιτήσεις και λογαριασµούς
πληρωτέους,

(β) τα µη ταµιακά στοιχεία, όπως οι αποσβέσεις, οι προβλέψεις, οι αναβαλλόµενοι φόροι, τα µη πραγµατοποιηµένα
κέρδη και ζηµίες από ξένα νοµίσµατα, τα αδιανέµητα κέρδη συγγενών επιχειρήσεων και τα δικαιώµατα της
µειοψηφίας και

(γ) όλα τα άλλα στοιχεία για τα οποία οι ταµιακές συνέπειες συνίστανται σε ταµιακές ροές επενδυτικής ή
χρηµατοοικονοµικής φύσης.

Εναλλακτικά, µε την έµµεση µέθοδο µπορεί να παρουσιάζονται οι καθαρές ταµιακές ροές από τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, εµφανίζοντας τα έσοδα και τα έξοδα, που απεικονίζονται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, καθώς και τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου, στα αποθέµατα και στις οργανικές
απαιτήσεις και λογαριασµούς πληρωτέους.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

21. Η επιχείρηση πρέπει να εµφανίζει ξεχωριστά τις κύριες κατηγορίες ακαθάριστων εισπράξεων και
ακαθάριστων πληρωµών τοις µετρητοίς, που προέρχονται από επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες, εκτός αν και σε όση έκταση οι ταµιακές ροές που περιγράφονται στις παραγράφους22
και 24 εµφανίζονται σε καθαρή βάση.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

22. Οι ταµιακές ροές που προκύπτουν από τις ακόλουθες επιχειρηµατικές, επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµι-
κές δραστηριότητες µπορεί να εµφανίζονται σε καθαρή βάση:

(α) Εισπράξεις και πληρωµές για λογαριασµό πελατών, όταν οι ταµιακές ροές αντικατοπτρίζουν
τις δραστηριότητες του πελάτη µάλλον παρά εκείνες της επιχείρησης.

(β) Εισπράξεις και πληρωµές για στοιχεία, των οποίων η ταχύτητα κυκλοφορίας είναι υψηλή, τα
ποσά είναι µεγάλα και οι λήξεις τους είναι σύντοµες.

23. Παραδείγµατα εισπράξεων και πληρωµών που αναφέρονται στην παράγραφο 22(α) είναι:

(α) η αποδοχή και η αποπληρωµή καταθέσεων όψεως µιας τράπεζας,

(β) κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασµό πελατών από µια επιχείρηση επενδύσεων και

(γ) µισθώµατα που εισπράχθηκαν για λογαριασµό των ιδιοκτητών και αποδόθηκαν σε αυτούς.

Παραδείγµατα εισπράξεων και πληρωµών που αναφέρονται στην παράγραφο 22(β) είναι οι προκαταβολές που
δίδονται στις παρακάτω περιπτώσεις και η αποπληρωµή τους:

(α) Ποσά κεφαλαίου, που αφορούν πιστωτικές κάρτες πελατών.

(β) Αγορά και πώληση επενδύσεων.

(γ) Λοιπός βραχυπρόθεσµος δανεισµός, για παράδειγµα, αυτός που έχει µία περίοδο τρίµηνης λήξης ή µικρότερη.

24. Ταµιακές ροές που προκύπτουν από κάθε µία από τις ακόλουθες δραστηριότητες ενός χρηµατοπιστωτι-
κού ιδρύµατος µπορεί να εµφανίζονται σε καθαρή βάση:

(α) Εισπράξεις και πληρωµές για την αποδοχή και αποπληρωµή καταθέσεων µε ορισµένη ηµεροµηνία
λήξης.

(β) Οι ανακαταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και η απόσυρση ανακαταθέσεων από άλλα
πιστωτικά ιδρύµατα.

(γ) Ταµιακές προκαταβολές και δάνεια προς πελάτες και η αποπληρωµή αυτών των προκαταβολών
και δανείων.
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ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

25. Ταµιακές ροές που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένο νόµισµα πρέπει να καταχωρούνται στο
νόµισµα που η επιχείρηση τηρεί τα βιβλία της, εφαρµόζοντας στο ποσό του ξένου νοµίσµατος τη
συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ του νοµίσµατος τήρησης των βιβλίων της και του ξένου νοµίσµατος
κατά την ηµεροµηνία της ταµιακής ροής.

26. Οι ταµιακές ροές µιας θυγατρικής εξωτερικού πρέπει να µετατρέπονται στο νόµισµα τήρησης των
βιβλίων µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες µεταξύ του νοµίσµατος αυτού και του ξένου
νοµίσµατος κατά τις ηµεροµηνίες των ταµιακών ροών.

27. Οι ταµιακές ροές που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 21, «Οι Επιδράσεις των
Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος». Αυτό επιτρέπει τη χρήση µιας ισοτιµίας που πλησιάζει την πραγµατική. Για
παράδειγµα, ο µέσος σταθµικός όρος των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µιας περιόδου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την καταχώρηση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα ή τη µετατροπή των ταµιακών ροών µιας θυγατρικής εξωτερικού.
Οπωσδήποτε όµως, το ∆ΛΠ 21 δεν επιτρέπει χρήση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, όταν µετατρέπονται οι ταµιακές ροές µιας θυγατρικής εξωτερικού.

28. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες, που προέρχονται από µεταβολές στις ισοτιµίες των ξένων νοµισµάτων, δεν
είναι ταµιακές ροές. Όµως, η επίδραση των µεταβολών των ισοτιµιών ξένου νοµίσµατος στα ταµιακά διαθέσιµα και
ταµιακά ισοδύναµα, που κατέχονται ή οφείλονται σε ξένο νόµισµα, καταχωρείται στην κατάσταση ταµιακών ροών
για λόγους συµφωνίας των ταµιακών διαθεσίµων και ταµιακών ισοδυνάµων µεταξύ έναρξης και τέλους περιόδου. Αυτό
το ποσό παρουσιάζεται ξεχωριστά από τις ταµιακές ροές από επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές
δραστηριότητες και συµπεριλαµβάνει τις τυχόν διαφορές, στην περίπτωση που αυτές οι ταµιακές ροές είχαν
καταχωρηθεί µε τις κατά το τέλος της περιόδου συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

29. Οι ταµιακές ροές που σχετίζονται µε έκτακτα κονδύλια πρέπει να κατατάσσονται ως προερχόµενες
από επιχειρηµατικές, επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, όπως αρµόζει κατά περί-
πτωση και να γνωστοποιούνται ξεχωριστά.

30. Οι ταµιακές ροές που σχετίζονται µε έκτακτα κονδύλια εµφανίζονται στην κατάσταση ταµιακών ροών ξεχωριστά, ως
προερχόµενες από επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, ώστε να είναι σε θέση οι
χρήστες να αντιληφθούν τη φύση τους και την επίδρασή τους στις παρούσες και µελλοντικές ταµιακές ροές της
επιχείρησης. Αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι επιπρόσθετες των ξεχωριστών γνωστοποιήσεων του είδους και του ποσού
των έκτακτων κονδυλίων, που επιβάλλονται από το ∆ΛΠ 8 «Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου, Βασικά Λάθη και
Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές».

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

31. Ταµιακές ροές από τόκους και µερίσµατα που έχουν εισπραχθεί πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά
από τόκους και µερίσµατα που έχουν καταβληθεί. Οι ταµιακές ροές από τόκους και µερίσµατα
πρέπει να κατατάσσονται κατά ένα σταθερό τρόπο από περίοδο σε περίοδο, ως επιχειρηµατικές ή
επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες.

32. Το συνολικό ποσό των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου εµφανίζεται στην κατάσταση
ταµιακών ροών, είτε έχει καταχωρηθεί ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είτε έχει κεφαλαιοποιη-
θεί, σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό στο ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού».

33. Για ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, οι τόκοι που καταβλήθηκαν και οι τόκοι και τα µερίσµατα που εισπράχθηκαν
συνήθως κατατάσσονται ως επιχειρηµατικές ταµιακές ροές. Όµως, δεν υπάρχει κοινή συναίνεση στην κατάταξη
αυτών των ταµιακών ροών από άλλες επιχειρήσεις. Τόκοι που καταβλήθηκαν και τόκοι και µερίσµατα που
εισπράχθηκαν µπορεί να καταταγούν στις επιχειρηµατικές ταµιακές ροές, γιατί υπεισέρχονται στον προσδιορισµό
του καθαρού κέρδους ή ζηµίας. Εναλλακτικά, τόκοι που καταβλήθηκαν και τόκοι και µερίσµατα που εισπράχθηκαν
µπορεί να καταταγούν στις χρηµατοοικονοµικές ταµιακές ροές και επενδυτικές ταµιακές ροές αντίστοιχα, γιατί
αποτελούν τα κόστη εξεύρεσης χρηµατοοικονοµικών πόρων ή τις αποδόσεις των επενδύσεων.

34. Μερίσµατα που καταβλήθηκαν µπορεί να καταταγούν στις χρηµατοοικονοµικές ταµιακές ροές, γιατί αποτελούν ένα
κόστος εξεύρεσης χρηµατοοικονοµικών πόρων. Εναλλακτικά, µερίσµατα που καταβλήθηκαν µπορεί να καταταγούν
ως ένα συνθετικό στοιχείο των ταµιακών ροών από επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ώστε να µπορέσουν οι χρήστες
να προσδιορίσουν τη δυνατότητα µιας επιχείρησης να καταβάλει µερίσµατα από τις επιχειρηµατικές ταµιακές ροές.
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∆ΛΠ 7
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

35. Ταµιακές ροές που προκύπτουν από φόρους εισοδήµατος πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά και
πρέπει να κατατάσσονται ως ταµιακές ροές από επιχειρηµατικές δραστηριότητες, εκτός αν είναι
δυνατόν ειδικώς να συσχετιστούν µε τις χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές δραστηριότητες.

36. Οι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από συναλλαγές, οι οποίες δηµιουργούν ταµιακές ροές κατατασσόµενες στην
κατάσταση ταµιακών ροών στις επιχειρηµατικές, επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Παρόλο που το
έξοδο φόρου µπορεί να είναι άµεσα σχετιζόµενο προς τις επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, οι
σχετικές ταµιακές ροές φόρου είναι συχνά πρακτικά αδύνατο να εξατοµικεύονται και µπορεί να προκύπτουν σε
διαφορετική περίοδο από εκείνη των ταµιακών ροών της βασικής συναλλαγής. Για το λόγο αυτό, οι φόροι που
καταβλήθηκαν συχνά κατατάσσονται ως ταµιακές ροές από επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Όµως, όταν είναι
πρακτικά δυνατόν οι ταµιακές ροές φόρου να συσχετισθούν άµεσα προς µία ιδιαίτερη συναλλαγή, η οποία δηµιουργεί
ταµιακές ροές που κατατάσσονται στις επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, τότε οι ταµιακές ροές
φόρου κατατάσσονται σε µία από τις δραστηριότητες αυτές, όπως αρµόζει. Όταν οι ταµιακές ροές φόρου
κατανέµονται σε περισσότερες από µία δραστηριότητες, πρέπει να γνωστοποιείται το συνολικό ποσό των φόρων που
καταβλήθηκε.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

37. Όταν η λογιστικοποίηση µιας επένδυσης σε συγγενή ή σε θυγατρική γίνεται µε τη χρήση της µεθόδου της καθαρής
θέσης ή της µεθόδου του κόστους, ο επενδυτής περιορίζει την αναφορά της επένδυσης αυτής στην κατάσταση
ταµιακών ροών, µόνο σε ότι αφορά στις µεταξύ αυτού και της συγγενούς ή της θυγατρικής ταµιακές ροές, όπως για
παράδειγµα, στα µερίσµατα και στις προκαταβολές.

38. Μια επιχείρηση που παρουσιάζει τα δικαιώµατά της σε µία από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα (βλέπε
∆ΛΠ 31 «χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες») χρησιµοποιώντας την αναλογική
ενοποίηση, συµπεριλαµβάνει στη δική της ενοποιηµένη κατάσταση ταµιακών ροών το αναλογικό µερίδιό της από τις
ταµιακές ροές της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. Μια επιχείρηση που παρουσιάζει ένα τέτοιο
δικαίωµα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης, συµπεριλαµβάνει στη δική της κατάσταση ταµιακών ροών
τις ταµιακές ροές από την επένδυσή της στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, καθώς και τις διανοµές
και άλλες πληρωµές ή εισπράξεις µεταξύ αυτής και της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας.

ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

39. Το σύνολο των ταµιακών ροών που προκύπτουν από αποκτήσεις και από διαθέσεις θυγατρικών ή
άλλων επιχειρηµατικών µονάδων, πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά και να κατατάσσεται στις
επενδυτικές δραστηριότητες.

40. Τόσο για τις αποκτήσεις θυγατρικών ή άλλων επιχειρηµατικών µονάδων, όσο και για τις
διαθέσεις τέτοιων µονάδων κατά τη διάρκεια της περιόδου, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστο-
ποιεί το συνολικό ποσό για κάθε ένα από τα ακόλουθα:

(α) Το συνολικό αντάλλαγµα της αγοράς ή της διάθεσης.

(β) Την αναλογία του ανταλλάγµατος αγοράς ή πώλησης που καλύπτεται από ταµιακά
διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα.

(γ) Το ποσό των ταµιακών διαθεσίµων και ταµιακών ισοδυνάµων της θυγατρικής ή της
επιχειρηµατικής µονάδας που αποκτήθηκε ή διατέθηκε.

(δ) Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, εκτός των ταµιακών διαθε-
σίµων ή ταµιακών ισοδύναµων της θυγατρικής ή της επιχειρηµατικής µονάδας που
αποκτήθηκε ή διατέθηκε, συνοπτικά για κάθε κύρια κατηγορία.

41. Η ξεχωριστή παρουσίαση, σε ιδιαίτερες σειρές κονδυλίων, των επιδράσεων των ταµιακών ροών από αποκτήσεις και
διαθέσεις θυγατρικών και άλλων επιχειρηµατικών µονάδων, µαζί µε τη ξεχωριστή γνωστοποίηση των ποσών των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν, βοηθά να διακρίνονται οι
συγκεκριµένες αυτές ταµιακές ροές από τις ταµιακές ροές που προκύπτουν από άλλες επιχειρηµατικές, επενδυτικές
και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα των ταµιακών ροών από διαθέσεις δεν αφαιρούνται από
εκείνα των αποκτήσεων.

42. Το συνολικό ποσό των ταµιακών διαθεσίµων που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν, ως αντάλλαγµα αγοράς ή πώλησης,
καταχωρείται στην κατάσταση ταµιακών ροών µετά την αφαίρεση των ταµιακών διαθεσίµων και ταµιακών ισοδύναµων
που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν.
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∆ΛΠ 7
ΜΗ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

43. Επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που δεν απαιτούν τη χρήση ταµιακών διαθεσίµων
ή ταµιακών ισοδυνάµων, πρέπει να εξαιρούνται από την κατάσταση ταµιακών ροών. Οι συναλλαγές
αυτές πρέπει να γνωστοποιούνται µε τιςάλλες οικονοµικές καταστάσεις, κατά τρόπο πουνα παρέχονται
όλες οι σχετικές πληροφορίες για αυτές τις επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες.

44. Πολλές επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες δεν έχουν άµεσο αντίκτυπο στις τρέχουσες ταµιακές
ροές, µολονότι επηρεάζουν την κεφαλαιακή και την περιουσιακή δοµή µιας επιχείρησης. Ο αποκλεισµός των µη
ταµιακών συναλλαγών από την κατάσταση ταµιακών ροών είναι συνεπής µε το αντικείµενο της κατάστασης ταµιακών
ροών, καθώς αυτές οι συναλλαγές δεν συνεπάγονται ταµιακές ροές στην τρέχουσα περίοδο. Παραδείγµατα µη
ταµιακών συναλλαγών είναι:

(α) Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε µε την ανάληψη άµεσα συνδεοµένων υποχρεώσεων είτε µέσω µιας
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

(β) Η απόκτηση µιας επιχείρησης µε έκδοση µετοχών.

(γ) Η µετατροπή υποχρεώσεων σε κεφάλαιο.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ

45. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τη σύνθεση των ταµιακών διαθεσίµων και των ταµιακών
ισοδυνάµων και να παρουσιάζει µία συµφωνία των ποσών της κατάστασης των ταµιακών ροών της
µε τα αντίστοιχα κονδύλια του ισολογισµού.

46. Εν όψει της ποικιλίας των πρακτικών της ταµιακής διαχείρισης και των τραπεζικών διακανονισµών σε όλο τον κόσµο
και για να συµµορφώνεται µε το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», η επιχείρηση γνωστοποιεί
την ακολουθούµενη µέθοδο προσδιορισµού της σύνθεσης των ταµιακών διαθεσίµων και των ταµιακών ισοδυνάµων.

47. Το αποτέλεσµα κάθε µεταβολής της µεθόδου προσδιορισµού των στοιχείων που συνθέτουν τα ταµιακά διαθέσιµα
και τα ταµιακά ισοδύναµα, όπως π.χ. µια µεταβολή στην κατάταξη των χρηµατοπιστωτικών µέσων, τα οποία
προηγουµένως θεωρούνταν ως µέρος του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της επιχείρησης, απεικονίζεται σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 8, «Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου, Βασικά Λάθη και Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές».

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

48. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί, µαζί µε ένα σχόλιο της διοίκησης, τα ποσά των σηµαντικών
υπολοίπων ταµιακών διαθεσίµων και ταµιακών ισοδυνάµων, που κατέχονται από την επιχείρηση και
δεν είναι διαθέσιµα για χρήση από τον όµιλο.

49. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες υπόλοιπα ταµιακών διαθεσίµων και ταµιακών ισοδυνάµων, που
κατέχονται από µια επιχείρηση, δεν είναι διαθέσιµα για χρήση από τον όµιλο. Τα παραδείγµατα περιλαµβάνουν
υπόλοιπα ταµιακών διαθεσίµων και ταµιακών ισοδυνάµων που κατέχονται από θυγατρική, η οποία λειτουργεί σε
χώρα όπου ισχύουν συναλλαγµατικοί έλεγχοι ή άλλοι νοµικοί περιορισµοί, οπότε τα υπόλοιπα δεν είναι διαθέσιµα
για γενική χρήση από τη µητρική εταιρία ή άλλες θυγατρικές.

50. Πρόσθετες πληροφορίες µπορεί να είναι απαραίτητες στους χρήστες για την κατανόηση της οικονοµικής θέσης και
της ρευστότητας µιας επιχείρησης. Συνιστάται η παράθεση τέτοιων πληροφοριών, µαζί µε ένα σχόλιο της διοίκησης
και µπορεί να περιλαµβάνουν:

(α) Τα ποσά των µη αναληφθέντων εγκεκριµένων δανείων, τα οποία µπορεί να είναι διαθέσιµα για µελλοντικές
επιχειρηµατικές δραστηριότητες και για διακανονισµό κεφαλαιακών δεσµεύσεων, µε µνεία κάθε περιορισµού
στη χρήση αυτών των δανείων.

(β) Τα συνολικά ποσά των ταµιακών ροών από κάθε µία από τις επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµι-
κές δραστηριότητες, που σχετίζονται µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, τα οποία εµφανίζονται µε τη
χρησιµοποίηση της αναλογικής ενοποίησης.

(γ) Το συνολικό ποσό των ταµιακών ροών που αντιπροσωπεύουν αυξήσεις στην επιχειρηµατική δυναµικότητα,
ξεχωριστά από εκείνες τις ταµιακές ροές που απαιτούνται για να διατηρείται η επιχειρηµατική δυναµικότητα.
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∆ΛΠ 8
(δ) Το ποσό των ταµιακών ροών που προκύπτει από τις επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές

δραστηριότητες για κάθε αναφερόµενο επιχειρηµατικό και γεωγραφικό τοµέα (βλέπε ∆ΛΠ 14 «Πληροφόρηση
κατά Τοµέα»).

51. Η ξεχωριστή γνωστοποίηση των ταµιακών ροών που αντιπροσωπεύουν αυξήσεις στην επιχειρηµατική δυναµικότητα
και των ταµιακών ροών που απαιτούνται για να διατηρείται η επιχειρηµατική δυναµικότητα, είναι χρήσιµη για να
επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει αν η επιχείρηση επενδύει επαρκώς για τη διατήρηση της επιχειρηµατικής
δυναµικότητάς της. Μια επιχείρηση που δεν επενδύει επαρκώς για τη διατήρηση της επιχειρηµατικής δυναµικότητάς
της, µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη µελλοντική κερδοφορία, χάριν της τρέχουσας ρευστότητας και διανοµής
(µερισµάτων) στους ιδιοκτήτες.

52. Η γνωστοποίηση των κατά τοµέα ταµιακών ροών επιτρέπει στους χρήστες να έχουν µια καλλίτερη αντίληψη της
σχέσης µεταξύ των ταµιακών ροών της επιχείρησης, ως ένα σύνολο και των επιµέρους τµηµάτων της, καθώς και της
διαθεσιµότητας και µεταβλητότητας των κατά τοµέα ταµιακών ροών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

53. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1994.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 8
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1993)

Καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές

Το ∆ΛΠ 35, «διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις», αντικαθιστά τις παραγράφους 4 και 19-22 του ∆ΛΠ 8. Το ∆ΛΠ 35 επίσης
αντικαθιστά τον ορισµό της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης στην παράγραφο 6 του ∆ΛΠ 8. Το ∆ΛΠ 35 άρχισε να
εφαρµόζεται για Οικονοµικές Καταστάσεις που καλύπτουν λογιστικές περιόδους που άρχιζαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
1999.

Το ∆ΛΠ 40, «επενδύσεις σε ακίνητα» τροποποίησε την παράγραφο 44, η οποία τώρα διατυπώνεται σε έντονα πλαγιαστά
γράµµατα. Το ∆ΛΠ 40 εφαρµόζεται για Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που καλύπτουν λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2001.

Μία διερµηνεία αφορά το ∆ΛΠ 8:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-8: «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ ως βασικό λογιστικό πλαίσιο».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-5

Ορισµοί 6

Καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου 7-30

Έκτακτα κονδύλια 11-15

Κέρδος ή ζηµία από συνήθεις δραστηριότητες 16-18

Απαλείφθηκαν 19-22

Μεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις 23-30

Βασικά λάθη 31-40
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∆ΛΠ 8
Βασικός χειρισµός 34-37

Επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός 38-40

Μεταβολές στις λογιστικές αρχές 41-57

Πρώτη εφαρµογή ενός διεθνούς λογιστικού προτύπου 46-48

Άλλες µεταβολές λογιστικών αρχών — βασικός χειρισµός 49-53

Άλλες µεταβολές λογιστικών αρχών — επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός 54-57

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 58

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει την κατάταξη, γνωστοποίηση και λογιστικό χειρισµό ορισµένων
στοιχείων της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, ούτως ώστε όλες οι επιχειρήσεις να καταρτίζουν και να
παρουσιάζουν την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε οµοιόµορφο τρόπο. Αυτό ενισχύει τη συγκρισιµότητα τόσο
µε τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης των προηγούµενων περιόδων όσο και µε τις οικονοµικές καταστάσεις των
άλλων επιχειρήσεων. Κατόπιν τούτων, αυτό το Πρότυπο απαιτεί την κατάταξη και γνωστοποίηση των έκτακτων κονδυλίων
και τη γνωστοποίηση ορισµένων στοιχείων κέρδους ή ζηµίας από συνήθεις δραστηριότητες. Επίσης καθορίζει το λογιστικό
χειρισµό των µεταβολών στις λογιστικές εκτιµήσεις, των µεταβολών στις λογιστικές αρχές και τη διόρθωση των βασικών
λαθών.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για την παρουσίαση, στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, του κέρδους ή της ζηµίας από τις συνήθεις δραστηριότητες και των έκτακτων
κονδυλίων, καθώς και για τη λογιστική αντιµετώπιση των µεταβολών στις λογιστικές εκτιµήσεις,
των βασικών λαθών και των µεταβολών στις λογιστικές αρχές.

2. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το διεθνές λογιστικό Πρότυπο αριθµός 8, «ποσά ανόργανα ή έκτακτα, κονδύλια
προηγούµενης περιόδου και µεταβολές λογιστικών αρχών», που είχε εγκριθεί το 1977.

3. Αυτό το Πρότυπο ασχολείται, µεταξύ άλλων, µε τη γνωστοποίηση ορισµένων στοιχείων του καθαρού κέρδους ή
ζηµίας της περιόδου. Αυτές οι γνωστοποιήσεις γίνονται επιπροσθέτως από κάθε άλλη γνωστοποίηση που απαιτείται
από άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ΛΠ 1, «Παρουσίαση των Οικονοµικών
Καταστάσεων»...

4. [Απαλείφθηκε]

5. Οι φορολογικές επιδράσεις των έκτακτων κονδυλίων, των βασικών λαθών και των µεταβολών στις λογιστικές αρχές,
λογιστικοποιούνται και γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος». Όπου το ∆ΛΠ 12
αναφέρεται σε ασυνήθη κονδύλια, αυτό πρέπει να διαβάζεται ως έκτακτα κονδύλια, όπως καθορίζονται σε αυτό το
Πρότυπο.

ΟΡΙΣΜΟΙ

6. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Έκτακτα κονδύλια είναι έσοδα ή έξοδα που προκύπτουν από γεγονότα ή συναλλαγές, οι οποίες
σαφώς διακρίνονται από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης και συνεπώς δεν αναµένεται
να επαναλαµβάνονται συχνά ή σε τακτά διαστήµατα.
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Συνήθεις δραστηριότητες είναι οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από µία
επιχείρηση ως µέρος των επιχειρηµατικών επιδιώξεών της και όσες σχετικές δραστηριότητες αναλαµ-
βάνει η επιχείρηση για τη διεύρυνση των κύριων δραστηριοτήτων της ή ως µέρος ή επακόλουθο
αυτών.

Βασικά λάθη είναι λάθη αποκαλυπτόµενα κατά την τρέχουσα περίοδο, τα οποία είναι τέτοιας
σηµασίας, ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις µιας ή περισσότερων προγενέστερων περιόδων να µην
µπορεί να θεωρούνται πλέον ότι υπήρξαν αξιόπιστες κατά την ηµεροµηνία της έκδοσής τους.

Λογιστικές αρχές είναι οι συγκεκριµένες µέθοδοι, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές, που
υιοθετούνται από µία επιχείρηση για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

7. Όλα τα κονδύλια των εσόδωνκαι εξόδων που καταχωρούνται σε µία περίοδο πρέπει να συµπεριλαµβά-
νονται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου, εκτός αν ένα ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει διαφορετικά.

8. Κανονικά, όλα τα κονδύλια των εσόδων και εξόδων που καταχωρούνται σε µία περίοδο συµπεριλαµβάνονται κατά
τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου. Στο κέρδος αυτό ή στη ζηµία, περιλαµβάνονται
έκτακτα κονδύλια και τα αποτελέσµατα των µεταβολών στις λογιστικές εκτιµήσεις. Όµως, µπορεί να υπάρχουν
περιπτώσεις που ορισµένα κονδύλια πρέπει να αποκλειστούν από το καθαρό κέρδος ή ζηµία της τρέχουσας περιόδου.
Αυτό το Πρότυπο ασχολείται µε δύο τέτοιες περιπτώσεις: Τη διόρθωση των βασικών λαθών και την επίδραση των
µεταβολών των λογιστικών αρχών.

9. Άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ασχολούνται µε κονδύλια τα οποία µπορεί να ανταποκρίνονται στους ορισµούς
του Πλαισίου, για τα έσοδα ή τα έξοδα, αλλά τα οποία συνήθως αποκλείονται από τον προσδιορισµό του καθαρού
κέρδους ή της ζηµίας. Παραδείγµατα αποτελούν οι διαφορές αναπροσαρµογής (βλέπε ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια»)
και τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τη µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων µιας αλλοδαπής
οικονοµικής µονάδας (βλέπε ∆ΛΠ 21 «οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος»).

10. Το καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου συντίθεται από τα ακόλουθα επί µέρους στοιχεία, το κάθε
ένα από τα οποία πρέπει να απεικονίζεται στον πίνακα της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων:

(α) Κέρδος ή ζηµία από συνήθεις δραστηριότητες.

(β) Έκτακτα κονδύλια.

Έκτακτα κονδύλια

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

12. Όλα σχεδόν τα κονδύλια των εσόδων και εξόδων που προσδιορίζουν τελικά το καθαρό κέρδος ή τη ζηµία της
περιόδου προκύπτουν κατά την πορεία των συνήθων δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Συνεπώς, οι περιπτώσεις που
ένα γεγονός ή µια συναλλαγή δηµιουργεί ένα έκτακτο κονδύλι είναι σπάνιες.

13. Πότε ένα γεγονός ή µία συναλλαγή είναι καθαρά διακριτή από τις συνήθεις δραστηριότητες µιας επιχείρησης,
προσδιορίζεται µάλλον από τη φύση του γεγονότος ή της συναλλαγής σε σχέση µε τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται συνήθως από την επιχείρηση, παρά από τη συχνότητα µε την οποία τέτοια
γεγονότα αναµένεται να συµβούν. Συνεπώς, ένα γεγονός ή συναλλαγή µπορεί να είναι έκτακτο για µία επιχείρηση,
αλλά όχι έκτακτο για µια άλλη επιχείρηση, λόγω των διαφορών µεταξύ των αντιστοίχως συνήθων δραστηριοτήτων
τους. Για παράδειγµα, ζηµίες που υπάρχουν ως αποτέλεσµα ενός σεισµού, µπορεί να χαρακτηριστούν ως ένα έκτακτο
κονδύλι για πολλές επιχειρήσεις. Όµως, αξιώσεις αποζηµιώσεως από τους κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων,
που προκύπτουν από ένα σεισµό, δε χαρακτηρίζονται ως έκτακτο κονδύλι για µια ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία
ασφαλίζει έναντι τέτοιων κινδύνων.

14. Παραδείγµατα γεγονότων ή συναλλαγών που γενικά δηµιουργούν έκτακτα κονδύλια για τις περισσότερες επιχειρήσεις
είναι:

(α) η απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων της ή

(β) ένας σεισµός ή άλλη φυσική καταστροφή.

15. Η γνωστοποίηση της φύσης και του ποσού για κάθε έκτακτο κονδύλι µπορεί να γίνεται στον πίνακα της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων ή, όταν αυτή η γνωστοποίηση γίνεται στο προσάρτηµα, το συνολικό ποσό όλων των
έκτακτων κονδυλίων γνωστοποιείται στον πίνακα της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων.
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Κέρδος ή ζηµία από συνήθεις δραστηριότητες

16. Όταν κονδύλια εσόδων και εξόδων, που συγκροτούν το καθαρό κέρδος ή τη ζηµία από συνήθεις
δραστηριότητες, είναι τέτοιου µεγέθους, φύσης ή περίπτωσης, που η γνωστοποίησή τους είναι
απαραίτητη για να εξηγεί την απόδοση της επιχείρησης για τη περίοδο, η φύση και το ποσό των
κονδυλίων αυτών πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά.

17. Μολονότι τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων που περιγράφονται στην παράγραφο 16 δεν αποτελούν έκτακτα
κονδύλια, η φύση και το ποσό τέτοιων στοιχείων µπορεί να είναι απαραίτητα για τους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων για να κατανοήσουν την οικονοµική θέση και την απόδοση µιας επιχείρησης και για να προβάλλουν
τις προοπτικές ως προς την οικονοµική θέση και απόδοση. Γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών γίνεται συνήθως
στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων.

18. Οι περιπτώσεις που µπορεί να δώσουν αφορµή για ξεχωριστή γνωστοποίηση των στοιχείων των εσόδων και εξόδων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 16, περιλαµβάνουν:

(α) Την υποτίµηση των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία ή των ενσώµατων παγίων στο ανακτήσιµο
ποσό, όπως επίσης και την αντιστροφή τέτοιων υποτιµήσεων.

(β) Την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης και την αντιστροφή των τυχόν προβλέψεων για
κόστος αναδιάρθρωσης.

(γ) ∆ιαθέσεις στοιχείων από τα ενσώµατα πάγια.

(δ) ∆ιαθέσεις µακροπρόθεσµων επενδύσεων.

(ε) ∆ιακοπείσες εκµεταλλεύσεις

(στ) ∆ικαστικούς συµβιβασµούς, και

(ζ) Άλλες αντιστροφές προβλέψεων.

19-22. (Απαλείφθηκαν — Βλέπε ∆ΛΠ 35 «διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις»)

Μεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις

23. Ως αποτέλεσµα των αβεβαιοτήτων που συνυπάρχουν στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, πολλά στοιχεία των
οικονοµικών καταστάσεων δεν µπορεί να αποτιµηθούν µε ακρίβεια, αλλά µπορεί µόνο να εκτιµηθούν κατά
προσέγγιση. Η διαδικασία εκτίµησης περιλαµβάνει κρίσεις βασιζόµενες στις πρόσφατες διαθέσιµες πληροφορίες.
Εκτιµήσεις µπορεί να απαιτηθούν, για παράδειγµα, για τις επισφαλείς απαιτήσεις, για τα απαξιωµένα αποθέµατα ή
την ωφέλιµη ζωή των αποσβεστέων περιουσιακών στοιχείων ή του αναµενόµενου τρόπου ανάλωσης των οικονοµικών
ωφελειών των στοιχείων αυτών. Η χρήση λογικών εκτιµήσεων αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο της κατάρτισης
των οικονοµικών καταστάσεων και δε βλάπτει την αξιοπιστία τους.

24. Μια εκτίµηση ίσως πρέπει να αναθεωρηθεί, αν υπάρχουν µεταβολές σχετικά µε τις συνθήκες στις οποίες βασίστηκε
η εκτίµηση ή ως αποτέλεσµα νέων πληροφοριών, περισσότερης εµπειρίας ή µεταγενέστερων γεγονότων. Λόγω της
φύσης της, η αναθεώρηση της εκτίµησης δε συνεπάγεται το χαρακτηρισµό της σχετικής προσαρµογής, ως έκτακτου
κονδυλίου ή βασικού λάθους.

25. Μερικές φορές είναι δύσκολο να γίνει διάκριση µεταξύ µιας µεταβολής λογιστικής αρχής και µιας µεταβολής
λογιστικής εκτίµησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η µεταβολή αντιµετωπίζεται ως µεταβολή λογιστικής εκτίµησης, µε
κατάλληλη γνωστοποίηση.

26. Το αποτέλεσµα µιας µεταβολής λογιστικής εκτίµησης πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στον προσδιο-
ρισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας:

(α) της περιόδου στην οποία έγινε η µεταβολή, αν η µεταβολή επιδρά µόνο στη περίοδο αυτή, ή

(β) της περιόδου στην οποία έγινε η µεταβολή και των µελλοντικών περιόδων, αν η µεταβολή
επιδρά και στις µελλοντικές περιόδους.

27. Μία µεταβολή λογιστικής εκτίµησης µπορεί να επιδρά στην τρέχουσα περίοδο µόνο ή στην τρέχουσα και στις
µελλοντικές περιόδους. Για παράδειγµα, µια µεταβολή στην εκτίµηση του ποσού των επισφαλών απαιτήσεων επιδρά
µόνο στην τρέχουσα περίοδο και συνεπώς καταχωρείται αµέσως. Όµως, µια µεταβολή στην εκτίµηση της ωφέλιµης
ζωής ή του αναµενόµενου τρόπου ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών ενός αποσβεστέου περιουσιακού στοιχείου,
επιδρά στο έξοδο απόσβεσης της τρέχουσας περιόδου και κάθε περιόδου κατά τη διάρκεια της αποµένουσας
ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, το αποτέλεσµα της µεταβολής που
σχετίζεται µε την τρέχουσα περίοδο καταχωρείται ως έσοδο ή έξοδο της τρέχουσας περιόδου. Το αποτέλεσµα, αν
υπάρχει, για τις µελλοντικές περιόδους καταχωρείται στις µελλοντικές περιόδους.
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28. Το αποτέλεσµα της µεταβολής µιας λογιστικής εκτίµησης πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην ίδια

κατηγορία της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, που είχε χρησιµοποιηθεί για τη λογιστική
εκτίµηση.

29. Για να εξασφαλιστεί η συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων διαφόρων περιόδων, το αποτέλεσµα µιας
µεταβολής λογιστικής εκτίµησης, όταν πρόκειται για εκτιµήσεις που προηγουµένως συµπεριλαµβάνονταν στο κέρδος
ή στη ζηµία από συνήθεις δραστηριότητες, συµπεριλαµβάνεται σε αυτή την κατηγορία του καθαρού κέρδους ή
ζηµίας. Το αποτέλεσµα µιας µεταβολής λογιστικής εκτίµησης, όταν πρόκειται για εκτίµηση που προηγουµένως
συµπεριλαµβανόταν στα έκτακτα κονδύλια, καταχωρείται ως έκτακτο κονδύλιο.

30. Η φύση και το ποσό της µεταβολής µιας λογιστικής εκτίµησης που έχει ουσιώδη επίδραση στην
τρέχουσα περίοδο ή που αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις επόµενες περιόδους, πρέπει να
γνωστοποιείται. Αν είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιοριστεί το ποσό, πρέπει αυτό το γεγονός να
γνωστοποιείται.

ΒΑΣΙΚΑ ΛΑΘΗ

31. Λάθη κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων µιας ή περισσότερων προηγούµενων περιόδων µπορεί να
αποκαλυφθούν κατά την τρέχουσα περίοδο. Λάθη µπορεί να συµβούν ως αποτέλεσµα µαθηµατικών σφαλµάτων,
κακής εφαρµογής λογιστικών αρχών, κακής ερµηνείας γεγονότων, απάτης ή αβλεψίας. Η διόρθωση των λαθών αυτών
συµπεριλαµβάνεται κανονικά στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της τρέχουσας περιόδου.

32. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα λάθος έχει τόσο σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις µιας ή περισσότερων
προηγούµενων περιόδων, ώστε αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις να µην µπορούν πλέον να θεωρούνται ότι υπήρξαν
αξιόπιστες κατά την ηµεροµηνία της έκδοσής τους. Αυτά τα λάθη θεωρούνται ως βασικά λάθη. Ένα παράδειγµα
βασικού λάθους είναι η λογιστικοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου σηµαντικών
ποσών έργων υπό εκτέλεση και απαιτήσεων σχετιζόµενων µε πλαστά συµβόλαια, τα οποία δεν µπορεί να τεθούν σε
ισχύ. Η διόρθωση των βασικών λαθών που σχετίζονται µε προηγούµενες περιόδους, απαιτεί την επαναδιατύπωση των
συγκριτικών πληροφοριών ή την παρουσίαση επιπρόσθετων άτυπων πληροφοριών.

33. Η διόρθωση των βασικών λαθών µπορεί να διαχωριστεί από τις µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων. Οι λογιστικές
εκτιµήσεις, από τη φύση τους, είναι προσεγγίσεις που µπορεί να χρειάζονται αναθεώρηση, καθώς πρόσθετες
πληροφορίες γίνονται γνωστές. Για παράδειγµα, το κέρδος ή η ζηµία που καταχωρήθηκε ως αποτέλεσµα ενός
ενδεχόµενου γεγονότος, το οποίο προηγουµένως δεν ήταν δυνατό να εκτιµηθεί αξιόπιστα, δε συνιστά διόρθωση
βασικού λάθους.

Βασικός χειρισµός

34. Το ποσό της διόρθωσης ενός βασικού λάθους που σχετίζεται µε τις προηγούµενες περιόδους πρέπει
να φέρεται σε διόρθωση του αρχικού υπολοίπου του λογαριασµού «αποτελέσµατα εις νέο». Η
συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να επαναδιατυπώνεται, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατο.

35. Οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η συγκριτική πληροφόρηση για προηγούµενες περιόδους, παρουσιάζονται
ως αν το βασικό λάθος είχε διορθωθεί κατά τη περίοδο στην οποία είχε γίνει. Συνεπώς, το ποσό της διόρθωσης, το
οποίο σχετίζεται µε κάθε παρουσιαζόµενη περίοδο, συµπεριλαµβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου
αυτής. Το ποσό της διόρθωσης, που σχετίζεται µε περιόδους προηγούµενες εκείνων που περιλαµβάνονται στη
συγκριτική πληροφόρηση των οικονοµικών καταστάσεων, φέρεται σε διόρθωση του αρχικού υπολοίπου των
«αποτελεσµάτων εις νέο» της παλαιότερης από τις παρουσιαζόµενες περιόδους. Επίσης, επαναδιατυπώνεται κάθε
άλλη πληροφόρηση, που γνωστοποιείται σε σχέση µε τις προηγούµενες περιόδους, όπως είναι οι περιλήψεις των
οικονοµικών δεδοµένων προηγούµενων περιόδων.

36. Η επαναδιατύπωση της συγκριτικής πληροφόρησης δε συνεπάγεται αναγκαστικά την τροποποίηση των οικονοµικών
καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από τους µετόχους ή έχουν κατατεθεί στο µητρώο ή έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες
αρχές. Πάντως, η εθνική νοµοθεσία µπορεί να απαιτεί την τροποποίηση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

37. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

(α) Τη φύση του βασικού λάθους.

(β) Το ποσό της διόρθωσης για την τρέχουσα περίοδο και για κάθε προηγούµενη περίοδο που
παρουσιάζεται.

(γ) Το ποσό της διόρθωσης που σχετίζεται µε τις περιόδους που προηγούνται αυτών που περιλαµβά-
νονται στη συγκριτική πληροφόρηση.

(δ) Το γεγονός ότι η συγκριτική πληροφόρηση έχει επαναδιατυπωθεί ή ότι αυτό είναι πρακτικά
αδύνατον.
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∆ΛΠ 8
Επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός

38. Το ποσό της διόρθωσης ενός βασικού λάθους πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισµό
του καθαρού κέρδους ή ζηµίας για την τρέχουσα περίοδο. Συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να
παρουσιάζεται όπως απεικονίστηκε στις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου.
Συµπληρωµατικά, πρέπει να παρέχεται µία άτυπη πληροφόρηση, όπως προβλέπεται από την
παράγραφο 34, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατο.

39. Η διόρθωση του βασικού λάθους λαµβάνεται υπόψη στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της
τρέχουσας περιόδου. Όµως, παρέχεται συµπληρωµατική πληροφόρηση, συχνά σε ιδιαίτερες στήλες, για να δείχνει
το καθαρό κέρδος ή ζηµία της τρέχουσας περιόδου και κάθε προηγουµένης περιόδου που παρουσιάζεται, ως αν το
βασικό λάθος είχε διορθωθεί κατά τη περίοδο στην οποία είχε γίνει. Ο τρόπος αυτός µπορεί να είναι αναγκαίο να
εφαρµοστεί σε χώρες, όπου οι οικονοµικές καταστάσεις απαιτείται να περιλαµβάνουν συγκριτική πληροφόρηση, που
να συµφωνεί µε τις οικονοµικές καταστάσεις που παρουσιάστηκαν στις προγενέστερες περιόδους.

40. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

(α) Τη φύση του βασικού λάθους.

(β) Το ποσό της διόρθωσης που καταχωρήθηκε στα καθαρά κέρδη ή ζηµίες της τρέχουσας περιόδου,
και

(γ) Το ποσό της διόρθωσης που συµπεριλαµβάνεται σε κάθε περίοδο για την οποία παρέχεται
άτυπη πληροφόρηση, καθώς και το ποσό της διόρθωσης που αφορά σε περιόδους που προηγούνται
εκείνων που περιλαµβάνονταιστην άτυπη πληροφόρηση.Αν είναι πρακτικάαδύνατο ναπαρασχε-
θεί άτυπη πληροφόρηση, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

41. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν τις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης, κατά
τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου, για να εξακριβώνουν τις τάσεις στην οικονοµική θέση, στην απόδοση και στις
ταµειακές ροές της. Για το λόγο αυτό, οι ίδιες λογιστικές αρχές υιοθετούνται, κανονικά, σε κάθε περίοδο.

42. Μεταβολή στις λογιστικές αρχές πρέπει να γίνεται µόνον όταν αυτό απαιτείται από νόµο ή από
όργανο θέσπισης Λογιστικών Προτύπων ή εφόσον η µεταβολή θα καταλήξει σε µία ορθότερη
παρουσίαση των γεγονότων ή των συναλλαγών στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.

43. Μια ορθότερη παρουσίαση των γεγονότων ή συναλλαγών στις οικονοµικές καταστάσεις υπάρχει, όταν η νέα
λογιστική αρχή καταλήγει σε περισσότερο συναφείς ή αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική θέση, την
απόδοση ή τις ταµειακές ροές της επιχείρησης.

44. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δεν αποτελούν µεταβολές λογιστικών αρχών:

(α) Η υιοθέτηση µιας λογιστικής αρχής για γεγονότα ή συναλλαγές που διαφέρουν στην ουσία
από προηγουµένως επισυµβάντα γεγονότα ή συναλλαγές.

(β) Η υιοθέτηση µιας νέας λογιστικής αρχής για γεγονότα ή συναλλαγές που δε συνέβαιναν
προηγουµένως ή που ήταν επουσιώδη.

Η για πρώτη φορά εφαρµογή µιαςαρχής αναπροσαρµογής της αξίας περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα
µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό του ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» ή ∆ΛΠ 38 «άϋλα
περιουσιακά στοιχεία» είναι µία µεταβολή λογιστικής αρχής, αλλά αυτό αντιµετωπίζεται ως µία
αναπροσαρµογή, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 ή ∆ΛΠ 38 µάλλον παρά σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο.
Συνεπώς, οι παράγραφοι 49 µέχρι 57 αυτού του Προτύπου δεν εφαρµόζονται σε τέτοιες µεταβολές
λογιστικής αρχής.

45. Η µεταβολή λογιστικής αρχής εφαρµόζεται αναδροµικά ή µελλοντικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του
Προτύπου. Αναδροµική εφαρµογή συνεπάγεται την εφαρµογή της νέας αρχής σε γεγονότα και συναλλαγές ως αν η
νέα λογιστική αρχή ήταν ανέκαθεν σε χρήση. Συνεπώς, η λογιστική αρχή εφαρµόζεται σε γεγονότα και συναλλαγές
από της ηµεροµηνίας της δηµιουργίας τους. Μελλοντική εφαρµογή σηµαίνει ότι η νέα λογιστική αρχή εφαρµόζεται
σε γεγονότα και συναλλαγές που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία της µεταβολής. Καµιά προσαρµογή σε σχέση µε
προηγούµενες περιόδους δε γίνεται είτε στο αρχικό υπόλοιπο των «αποτελεσµάτων εις νέο» είτε στην παρουσίαση
του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της τρέχουσας περιόδου, αφού τα υφιστάµενα υπόλοιπα δεν επανυπολογίζονται.
Όµως, η νέα λογιστική αρχή εφαρµόζεται στα υφιστάµενα υπόλοιπα από της ηµεροµηνίας της µεταβολής. Για
παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να αποφασίσει να αλλάξει τη λογιστική αρχή της για το κόστος δανεισµού, µε
την κεφαλαιοποίηση αυτού του κόστους σύµφωνα µε την επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδο του ∆ΛΠ 23 «κόστος
δανεισµού». Σύµφωνα µε τη µελλοντική εφαρµογή, η νέα λογιστική αρχή εφαρµόζεται µόνο στο κόστος δανεισµού
που αναλαµβάνεται µετά την ηµεροµηνία µεταβολής της λογιστικής αρχής.



13.10.2003 EL L 261/47Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 8
Πρώτη εφαρµογή ενός διεθνούς λογιστικού προτύπου

46. Μια µεταβολή λογιστικής αρχής, που γίνεται κατά την πρώτη εφαρµογή ενός ∆ιεθνούς Λογιστικού
Προτύπου, πρέπει να λογιστικοποιείται σύµφωνα µε τις ειδικές µεταβατικές διατάξεις του υιοθετούµε-
νου Προτύπου, εφόσον υπάρχουν τέτοιες διατάξεις. Σε περίπτωση µη ύπαρξης µεταβατικών διατάξεων,
η µεταβολή της λογιστικής αρχής πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το βασικό χειρισµό των παραγράφων 49,
52 και 53 ή τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό των παραγράφων 54, 56 και 57.

47. Οι µεταβατικές διατάξεις σε ένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο µπορεί να απαιτούν είτε αναδροµική είτε µελλοντική
εφαρµογή της µεταβολής λογιστικής αρχής.

48. Όταν µία επιχείρηση δεν έχει υιοθετήσει ένα νέο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο, που έχει εκδοθεί από την Ε∆ΛΠ αλλά
το οποίο δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ, η επιχείρηση ενθαρρύνεται να γνωστοποιήσει τη φύση της µελλοντικής
µεταβολής λογιστικής αρχής µαζί µε µία εκτίµηση της επίδρασης της µεταβολής στο καθαρό κέρδος ή ζηµία και
στην οικονοµική θέση της.

Άλλες µεταβολές λογιστικών αρχών — βασικός χειρισµός

49. Μία µεταβολή στις λογιστικές αρχές πρέπει να εφαρµόζεται αναδροµικά, εκτός αν το ποσό κάθε
προκύπτουσας προσαρµογής που αφορά σε προηγούµενες περιόδους δεν είναι εύλογα προσδιοριστέο.
Κάθε προκύπτουσα προσαρµογή πρέπει να καταχωρείται ως προσαρµογή στο υπόλοιπο ενάρξεως
του λογαριασµού «αποτελέσµατα εις νέο».Η συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να επαναδιατυπώνεται,
εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον (1).

50. Οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η συγκριτική πληροφόρηση για προηγούµενες περιόδους, παρουσιάζονται
ως αν η νέα λογιστική αρχή ήταν πάντοτε σε χρήση. Συνεπώς, η συγκριτική πληροφόρηση επαναδιατυπώνεται για να
ανταποκρίνεται στη νέα λογιστική αρχή. Το ποσό της προσαρµογής, που σχετίζεται µε περιόδους προηγούµενες
εκείνων που συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις, φέρεται σε προσαρµογή του αρχικού υπολοίπου
των «αποτελεσµάτων εις νέο» της παλαιότερης από τις παρουσιαζόµενες περιόδους. Επίσης, επαναδιατυπώνεται κάθε
άλλη πληροφόρηση σε σχέση µε προγενέστερες περιόδους, όπως είναι οι περιλήψεις των οικονοµικών δεδοµένων
προηγούµενων περιόδων.

51. Η επαναδιατύπωση της συγκριτικής πληροφόρησης δε συνεπάγεται αναγκαστικά την τροποποίηση των οικονοµικών
καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από τους µετόχους ή έχουν κατατεθεί στο µητρώο ή έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες
αρχές. Πάντως, η εθνική νοµοθεσία µπορεί να απαιτεί την τροποποίηση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

52. Η µεταβολή λογιστικής αρχής πρέπει να εφαρµοστεί µελλοντικώς, όταν το ποσό της προσαρµογής
στο αρχικό υπόλοιπο των «αποτελεσµάτων εις νέο», όπως απαιτείται από την παράγραφο 49, δεν
µπορεί εύλογα να προσδιοριστεί.

53. Όταν µια µεταβολή λογιστικής αρχής έχει ουσιώδη επίδραση στην τρέχουσα περίοδο ή σε κάποια
παρουσιαζόµενη προηγούµενη περίοδο ή µπορεί να έχει ουσιώδη επίδραση στις επόµενες περιόδους,
τότε η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

(α) Τους λόγους της µεταβολής.

(β) Το ποσό της προσαρµογής για την τρέχουσα περίοδο και για κάθε περίοδο που παρουσιάζεται.

(γ) Το ποσό της προσαρµογής που σχετίζεται µε τις περιόδους που προηγούνται αυτών που
περιλαµβάνονται στη συγκριτική πληροφόρηση.

(δ) Το γεγονός ότι η συγκριτική πληροφόρηση έχει επαναδιατυπωθεί ή ότι αυτό είναι πρακτικά
αδύνατον.

(1) ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 8: «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΛΠ ως Βασικό Λογιστικό Πλαίσιο». Η ∆ιερµηνεία ορίζει ότι δεν είναι ορθό να καταχωρηθεί
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων η σωρευτική επίδραση των µεταβολών που προκύπτουν από τη µετάβαση από τα Εθνικά
Λογιστικά Πρότυπα στα ∆ΛΠ (Για παράδειγµα, ένας επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός που προβλέπεται από την παράγραφο 54
του ∆ΛΠ 8, δεν είναι εφαρµόσιµος κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ ως βασικό λογιστικό Πλαίσιο).
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∆ΛΠ 10
Άλλες µεταβολές λογιστικών αρχών — επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός

54. Μία µεταβολή στις λογιστικές αρχές πρέπει να εφαρµόζεται αναδροµικά, εκτός αν το ποσό κάθε
προκύπτουσας προσαρµογής που αφορά σε προηγούµενες περιόδους δεν είναι εύλογα προσδιοριστέο.
Κάθε προκύπτουσα προσαρµογή πρέπει να συµπεριληφθεί στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους
ή ζηµίας για την τρέχουσα περίοδο. Συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να παρουσιάζεται όπως
απεικονίστηκε στις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου. Συµπληρωµατικά πρέπει
να παρέχεται µία άτυπη πληροφόρηση, καταρτιζόµενη σύµφωνα µε την παράγραφο 49, εκτός αν
αυτό είναι πρακτικά αδύνατον (2).

55. Προσαρµογές οφειλόµενες σε µεταβολή λογιστικής αρχής συµπεριλαµβάνονται στον προσδιορισµό του καθαρού
κέρδους ή ζηµίας της περιόδου. Όµως, παρέχεται πρόσθετη συγκριτική πληροφόρηση, συχνά σε ιδιαίτερες στήλες,
για να δείχνει το καθαρό κέρδος ή ζηµία και την οικονοµική θέση της τρέχουσας περιόδου και κάθε προηγούµενης
περιόδου που παρουσιάζεται, ως αν η νέα λογιστική αρχή εφαρµοζόταν ανέκαθεν. Ο τρόπος αυτός µπορεί να είναι
αναγκαίο να εφαρµοστεί σε χώρες, όπου οι οικονοµικές καταστάσεις απαιτείται να περιλαµβάνουν συγκριτική
πληροφόρηση, που να συµφωνεί µε τις οικονοµικές καταστάσεις που παρουσιάστηκαν στις προγενέστερες περιόδους.

56. Η µεταβολή λογιστικής αρχής πρέπει να εφαρµόζεται µελλοντικώς, όταν το ποσό που πρέπει να
συµπεριληφθεί στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της τρέχουσας περιόδου, όπως
απαιτείται από την παράγραφο 54, δεν µπορεί εύλογα να προσδιοριστεί.

57. Όταν µια µεταβολή λογιστικής αρχής έχει ουσιώδη επίδραση στην τρέχουσα περίοδο ή σε κάποια
παρουσιαζόµενη προηγούµενη περίοδο ή µπορεί να έχει ουσιώδη επίδραση στις επόµενες περιόδους,
τότε η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

(α) Τους λόγους της µεταβολής.

(β) Το ποσό της προσαρµογής που καταχωρήθηκε στα καθαρά κέρδη ή ζηµίες της τρέχουσας
περιόδου.

(γ) Το ποσό της προσαρµογής που περιλαµβάνεται σε κάθε περίοδο για την οποία παρέχεται άτυπη
πληροφόρηση, καθώς και το ποσό της προσαρµογής που αφορά σε περιόδους προηγούµενες
αυτών που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αν είναι πρακτικά αδύνατο να
παρασχεθεί άτυπη αναδροµικής ισχύος πληροφόρηση, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

58. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1995.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 10
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1999)

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ το Μάρτιο του 1999 και άρχισε να
εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν λογιστικές περιόδους που άρχιζαν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2000.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ∆ΛΠ 10 «Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού», αντικαθιστά εκείνα τα µέρη του ∆ΛΠ 10 «Ενδεχόµενα και
Γεγονότα που Συµβαίνουν Μετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού», που δεν έχουν ήδη αντικατασταθεί από το ∆ΛΠ 37
«Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις». Το νέο Πρότυπο κάνει τις ακόλουθες περιορισµένες
αλλαγές:

(α) Νέες γνωστοποιήσεις σχετικά µε την ηµεροµηνία έγκρισης της έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων.

(β) Απάλειψη του δικαιώµατος επιλογής της καταχώρησης µίας υποχρέωσης για µερίσµατα, που δηλώνονται ότι αφορούν
τη περίοδο που καλύπτεται από τις οικονοµικές καταστάσεις και προτείνονται ή ανακοινώνονται µετά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, αλλά πριν εγκριθούν οι οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. Η επιχείρηση µπορεί να δηµοσιοποιεί
τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για τα µερίσµατα αυτά είτε στον πίνακα του ισολογισµού ως ένα ξεχωριστό συνθετικό
στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων είτε στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων.

(1) ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 8: «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΛΠ ως Βασικό Λογιστικό Πλαίσιο». Η ∆ιερµηνεία ορίζει ότι δεν είναι ορθό να καταχωρηθεί
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων η σωρευτική επίδραση των µεταβολών που προκύπτουν από τη µετάβαση από τα Εθνικά
Λογιστικά Πρότυπα στα ∆ΛΠ (Για παράδειγµα, ένας επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός που προβλέπεται από την παράγραφο 54
του ∆ΛΠ 8, δεν είναι εφαρµόσιµος κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ ως βασικό λογιστικό Πλαίσιο).
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(γ) Επιβεβαίωση ότι µια επιχείρηση πρέπει να επικαιροποιεί τις γνωστοποιήσεις, οι οποίες αφορούν σε συνθήκες που

υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, υπό το φως κάθε νέας πληροφορίας που λαµβάνει µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού σχετικά µε αυτές τις συνθήκες.

(δ) Κατάργηση της απαίτησης να προσαρµόζονται οι οικονοµικές καταστάσεις, όταν ένα γεγονός µετά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού δείχνει ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας έπαψε να ισχύει για ένα τµήµα της
επιχείρησης. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», η παραδοχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας εφαρµόζεται στο σύνολο µιας επιχείρησης.

(ε) Ορισµένες λεπτοµέρειες στα παραδείγµατα των διορθωτικών και µη γεγονότων.

(στ) ∆ιάφορες σχεδιαστικές βελτιώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1

Ορισµοί 2-6

Καταχώρηση και αποτίµηση 7-12

∆ιορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 7-8

Μη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 9-10

Μερίσµατα 11-12

Συνεχιζόµενη δραστηριότητα 13-15

Γνωστοποιήσεις 16-21

Ηµεροµηνία έγκρισης για έκδοση 16-17

Ενηµέρωση γνωστοποιήσεων σχετικά µε τις συνθήκες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 18-19

Μη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 20-21

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 22-23

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει:

(α) Πότε µια επιχείρηση πρέπει να προσαρµόζει τις οικονοµικές καταστάσεις της για γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

(β) Τις γνωστοποιήσεις που µια επιχείρηση πρέπει να παρέχει σχετικά µε την ηµεροµηνία που οι οικονοµικές καταστάσεις
εγκρίθηκαν για έκδοση και σχετικά µε γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Το Πρότυπο επίσης απαιτεί ότι µια επιχείρηση δεν πρέπει να καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις της πάνω στη βάση της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας, αν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δείχνουν ότι η παραδοχή της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας έπαψε να ισχύει.
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∆ΛΠ 10
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

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

ΟΡΙΣΜΟΙ

2. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι εκείνα τα γεγονότα ευνοϊκά και µη ευνοϊκά,
που συµβαίνουν µεταξύ της ηµεροµηνίας του ισολογισµού και της ηµεροµηνίας κατά την οποία οι
οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται για έκδοση. ∆ύο τύποι γεγονότων µπορεί να εξατοµικευτούν.

(α) Εκείνα που παρέχουν περαιτέρω απόδειξη των συνθηκών που υπήρξαν κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.

(β) Εκείνα τα οποία είναι ενδεικτικά των συνθηκών που προέκυψαν µεταγενέστερα από την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.

3. Η διαδικασία που περιλαµβάνεται στην έγκριση της έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων θα ποικίλει ανάλογα µε
τη δοµή της διοίκησης, τις εθνικές διατάξεις και διαδικασίες που ακολουθούνται στην κατάρτιση και οριστικοποίηση
των οικονοµικών καταστάσεων.

4. Σε µερικές περιπτώσεις, µια επιχείρηση χρειάζεται να υποβάλλει τις οικονοµικές καταστάσεις της στους µετόχους
της για έγκριση, αφού οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ήδη εκδοθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οικονοµικές
καταστάσεις έχουν εγκριθεί για έκδοση κατά την ηµεροµηνία της αρχικής έκδοσης και όχι κατά την ηµεροµηνία που
οι µέτοχοι εγκρίνουν τις οικονοµικές καταστάσεις.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α

Η διοίκηση µιας επιχείρησης ολοκληρώνει το σχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος της 31 ∆εκεµβρίου
20Χ1 στις 28 Φεβρουαρίου 20Χ2. Στις 18 Μαρτίου 20Χ2, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει τις οικονοµικές
καταστάσεις και τις εγκρίνει για έκδοση. Η επιχείρηση ανακοινώνει το κέρδος της και επιλεγµένες άλλες οικονοµικές
πληροφορίες στις 19 Μαρτίου 20Χ2. Οι οικονοµικές καταστάσεις καθίστανται διαθέσιµες στους µετόχους και
άλλους την 1η Απριλίου 20Χ2. Η ετήσια συνέλευση των µετόχων εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις στις
15 Μαΐου 20Χ2 και κατόπιν τούτων οι εγκεκριµένες οικονοµικές καταστάσεις κατατίθενται στο αρχείο της αρµόδιας
διοικητικής αρχής στις 17 Μαΐου 20Χ2.

Η έγκριση για έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων παρέχεται στις 18 Μαρτίου 20Χ2 (ηµεροµηνία έγκρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση).

5. Σε µερικές περιπτώσεις, η ∆ιοίκηση µιας επιχείρησης χρειάζεται να υποβάλλει τις οικονοµικές καταστάσεις της προς
ένα εποπτικό συµβούλιο (αποτελούµενο µόνο από µη εκτελεστικά όργανα), για έγκριση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι
οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται για έκδοση, όταν η ∆ιοίκηση εγκρίνει αυτές για υποβολή προς το Εποπτικό
Συµβούλιο.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α

Στις 18 Μαρτίου 20Χ2, η ∆ιοίκηση µιας επιχείρησης εγκρίνει για υποβολή τις οικονοµικές καταστάσεις προς το
Εποπτικό Συµβούλιο της. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται µόνο από µη εκτελεστικά όργανα και µπορεί να
συµπεριλαµβάνει αντιπροσωπείες εργαζοµένων και άλλων εξωτερικών συµφερόντων. Το εποπτικό συµβούλιο εγκρίνει
τις οικονοµικές καταστάσεις στις 26 Μαρτίου 20Χ2. Οι οικονοµικές καταστάσεις καθίστανται διαθέσιµες στους
µετόχους και άλλους την 1η Απριλίου 20Χ2. Η ετήσια συνέλευση των µετόχων εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις
στις 15 Μαΐου 20Χ2 και οι οικονοµικές καταστάσεις κατατίθενται στο αρχείο µιας ∆ιοικητικής Υπηρεσίας στις
17 Μαΐου 20Χ2.

Η εξουσιοδότηση για έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων δίδεται στις 18 Μαρτίου 20Χ2. (Ηµεροµηνία έγκρισης
της διοίκησης για έκδοση προς το εποπτικό συµβούλιο).

6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού περιλαµβάνουν όλα τα γεγονότα µέχρι την ηµεροµηνία που
εγκρίνονται οι οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση, ακόµη και αν αυτά τα γεγονότα συµβαίνουν µετά τη δηµοσίευση
µιας ανακοίνωσης αποτελέσµατος ή άλλων επιλεγµένων οικονοµικών πληροφοριών.
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∆ΛΠ 10
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

∆ιορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

7. Μια επιχείρηση πρέπει να προσαρµόζει ταποσά πουείναι καταχωρηµένα στις οικονοµικές καταστάσεις
της ώστε να αντανακλούν τα διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

8. Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα διορθωτικών γεγονότων µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα οποία απαιτούν
µια επιχείρηση να προσαρµόζει τα ποσά που καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της ή να καταχωρεί
στοιχεία που δεν είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί:

(α) Η επίλυση µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µιας δικαστικής υπόθεσης, η οποία, επειδή επιβεβαιώνει ότι
µια επιχείρηση είχε µια παρούσα δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, απαιτεί η επιχείρηση να
προσαρµόσει µια πρόβλεψη ήδη καταχωρηµένη ή να καταχωρήσει µια πρόβλεψη αντί της γνωστοποίησης
απλώς και µόνο µιας ενδεχόµενης υποχρέωσης.

(β) Η λήψη της πληροφορίας µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που δείχνει ότι, ένα περιουσιακό στοιχείο
ήταν αποµειωµένο κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή ότι το ποσό µιας προηγουµένως καταχωρηµένης
ζηµίας αποµείωσης για αυτό το περιουσιακό στοιχείο χρειάζεται να προσαρµοστεί. Για παράδειγµα:

(i) η πτώχευση ενός πελάτη, που συµβαίνει µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, συνήθως, επιβεβαιώνει
ότι µια ζηµιά από ένα εισπρακτέο εµπορικό λογαριασµό ήδη υπήρχε κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού και ότι η επιχείρηση χρειάζεται να προσαρµόσει την λογιστική αξία των εισπρακτέων
εµπορικών λογαριασµών, και

(ii) η πώληση αποθεµάτων µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µπορεί να παρέχει απόδειξη σχετικά µε
την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

(γ) Ο προσδιορισµός µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού του κόστους των περιουσιακών στοιχείων που
αγοράστηκαν ή του προϊόντος από τα περιουσιακά στοιχεία που πωλήθηκαν, πριν από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

(δ) Ο προσδιορισµός µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού της διανοµής κερδών ή των επιπρόσθετων πληρωµών
προς τους εργαζόµενους, αν η επιχείρηση είχε µια παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού να κάνει τέτοιες πληρωµές, ως αποτέλεσµα γεγονότων πριν από αυτήν την
ηµεροµηνία (βλέπε ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους»).

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

Μη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

9. Μια επιχείρηση δεν πρέπει να προσαρµόζει τα ποσά που είναι καταχωρηµένα στις οικονοµικές
καταστάσεις της ώστε να αντανακλούν τα µη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

10. Ένα παράδειγµα ενός µη διορθωτικού γεγονότος µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι µια πτώση στην
αγοραία αξία των επενδύσεων µεταξύ ηµεροµηνίας ισολογισµού και ηµεροµηνίας που οι οικονοµικές καταστάσεις
εγκρίθηκαν για έκδοση. Η πτώση στην αγοραία αξία δεν αφορά κανονικά στην κατάσταση των επενδύσεων κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, αλλά αντανακλά περιστάσεις που έχουν ανακύψει στην περίοδο που ακολουθεί.
Συνεπώς, µια επιχείρηση δεν προσαρµόζει τα ποσά που είναι καταχωρηµένα στις οικονοµικές καταστάσεις της για
τις επενδύσεις. Οµοίως, η επιχείρηση δεν προσαρµόζει τα ποσά που γνωστοποιούνται για τις επενδύσεις την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, µολονότι µπορεί να χρειάζεται να παρέχει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις, σύµφωνα µε
την παράγραφο 20.

Μερίσµατα

11. Αν µερίσµατα προς κατόχους συµµετοχικών τίτλων (όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά
µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση») προτείνονται ή ανακοινώνονται µετά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, η επιχείρηση δεν πρέπει να καταχωρεί αυτά τα µερίσµατα ως µια υποχρέωση κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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∆ΛΠ 10
12. Το ∆ΛΠ 1 «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το ποσό των

µερισµάτων που προτάθηκε ή ανακοινώθηκε µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, αλλά πριν οι οικονοµικές
καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση. Το ∆ΛΠ 1 επιτρέπει µια επιχείρηση να κάνει αυτή τη γνωστοποίηση είτε:

(α) στον πίνακα του ισολογισµού, ως ένα ξεχωριστό συνθετικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, ή

(β) στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

13. Μια επιχείρηση δεν πρέπει να καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις της πάνω στη βάση της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας, αν η διοίκηση προσδιορίζει µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
είτε ότι προτίθεται να ρευστοποιήσει την επιχείρηση, είτε να παύσει να εµπορεύεται ή ότι δεν έχει
εναλλακτική ρεαλιστική λύση από το να πράξει έτσι.

14. Επιδείνωση στα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης και στην οικονοµική θέση µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
µπορεί να δείχνει ανάγκη να ληφθεί υπόψη, αν και κατά πόσο, η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας
παραµένει ακόµη κατάλληλη. Αν η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας δεν είναι πλέον κατάλληλη, η
επίδραση είναι τόσο διάχυτη, που αυτό το Πρότυπο απαιτεί µια ουσιαστική µεταβολή της λογιστικής βάσης µάλλον,
παρά µία προσαρµογή στα ποσά που είναι καταχωρηµένα µέσα στα πλαίσια της αρχικής λογιστικής βάσης.

15. Το ∆ΛΠ 1 «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ορισµένες γνωστοποιήσεις αν:

(α) οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί πάνω στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, ή

(β) η διοίκηση είναι ενήµερη ουσιωδών αβεβαιοτήτων που αφορούν σε γεγονότα ή συνθήκες, που µπορεί να
δηµιουργήσουν ουσιώδη αµφιβολία για την ικανότητα της επιχείρησης να εξακολουθήσει ως µια συνεχιζόµενη
δραστηριότητα. Τα γεγονότα ή οι συνθήκες που απαιτούν γνωστοποίηση µπορεί να ανακύψουν µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης για έκδοση

16. Μια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί την ηµεροµηνία που οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν
για έκδοση και ποίος έδωσε αυτή την έγκριση. Αν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης ή άλλοι έχουν τη
δύναµη να τροποποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις µετά την έκδοση, η επιχείρηση πρέπει να
γνωστοποιεί αυτό το γεγονός.

17. Είναι σηµαντικό για τους χρήστες να γνωρίζουν πότε οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση, καθώς οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν αντανακλούν γεγονότα µετά από αυτή την ηµεροµηνία.

Επικαιροποίηση γνωστοποιήσεων σχετικά µε τις συνθήκες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

18. Αν µια επιχείρηση λαµβάνει πληροφορίες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού σχετικά µε συνθήκες
που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η επιχείρηση πρέπει να επικαιροποιεί τις
γνωστοποιήσεις που αφορούν σε αυτές τις συνθήκες, σύµφωνα µε τις νέες πληροφορίες.

19. Σε µερικές περιπτώσεις, µια επιχείρηση χρειάζεται να επικαιροποιεί τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις
της για να αντανακλούν πληροφορίες που λαµβάνονται µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, ακόµη και όταν οι
πληροφορίες δεν επηρεάζουν τα ποσά που η επιχείρηση καταχωρεί στις οικονοµικές καταστάσεις της. Ένα
παράδειγµα της ανάγκης επικαιροποίησης των γνωστοποιήσεων είναι, όταν απόδειξη καθίσταται διαθέσιµη µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, σχετικά µε µια ενδεχόµενη υποχρέωση που υπήρχε κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού. Επιπρόσθετα προς την εξέταση πότε πρέπει ακριβώς να καταχωρεί µια πρόβλεψη, σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις», η επιχείρηση επικαιροποιεί τις
γνωστοποιήσεις της σχετικά µε την ενδεχόµενη υποχρέωση σύµφωνα µε αυτή την απόδειξη.
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∆ΛΠ 10
Μη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

20. Όταν ένα γεγονός που δε συνεπάγεται προσαρµογή µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι
τέτοιας σπουδαιότητας, που η µη γνωστοποίηση θα επηρέαζε την ικανότητα των χρηστών των
οικονοµικών καταστάσεων να προβούν σε κατάλληλες εκτιµήσεις και αποφάσεις, µια επιχείρηση
πρέπει να γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε σηµαντική κατηγορία µη διορθωτικών
γεγονότων µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού:

(α) Τη φύση του γεγονότος.

(β) Μία εκτίµηση του οικονοµικού αποτελέσµατος ή µία δήλωση ότι µία τέτοια εκτίµηση δεν είναι
εφικτή.

21. Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα µη διορθωτικών γεγονότων µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα οποία
µπορεί να είναι τέτοιας σπουδαιότητας που η µη γνωστοποίηση θα επηρέαζε την ικανότητα των χρηστών των
οικονοµικών καταστάσεων να προβούν σε κατάλληλες εκτιµήσεις και αποφάσεις:

(α) Μια σηµαντική ενοποίηση επιχειρήσεων µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (∆ΛΠ 22 «Ενοποιήσεις
Επιχειρήσεων», απαιτεί ειδικές γνωστοποιήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις) ή διάθεση µιας µεγάλης θυγατρικής.

(β) Ανακοίνωση ενός σχεδίου για να διακοπεί µία εκµετάλλευση, διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή διακανονισµό
υποχρεώσεων που αποδίδονται σε µια διακοπτόµενη εκµετάλλευση ή σύναψη δεσµευτικών συµφωνιών για
πώληση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων ή διακανονισµό τέτοιων υποχρεώσεων (βλέπε ∆ΛΠ 35 «∆ιακοπτόµενες
Εκµεταλλεύσεις»).

(γ) Σηµαντικές αγορές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή απαλλοτρίωση µεγάλης αξίας περιουσιακών
στοιχείων από την κυβέρνηση.

(δ) Η καταστροφή µιας µεγάλης παραγωγικής εγκατάστασης από πυρκαγιά µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

(ε) Ανακοίνωση ή έναρξη εφαρµογής µιας σηµαντικής αναδιάρθρωσης (βλέπε ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες
υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις»).

(στ) Σηµαντικές συναλλαγές κοινών µετοχών και δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού (∆ΛΠ 33 «Κέρδη κατά µετοχή», ενθαρρύνει µια επιχείρηση να γνωστοποιεί µια
περιγραφή τέτοιων συναλλαγών, άλλων εκτός από τις εκδόσεις κεφαλαιοποίησης και τις διασπάσεις µετοχών).

(ζ) Ανώµαλα ευρείες µεταβολές µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε τιµές περιουσιακών στοιχείων ή τιµές
ξένου συναλλάγµατος.

(η) Μεταβολές στους συντελεστές φόρου ή φορολογικοί νόµοι που ενεργοποιούνται ή ανακοινώνονται µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, που έχουν µια ουσιώδη επίδραση στις τρέχουσες και αναβαλλόµενες απαιτήσεις
και υποχρεώσεις φόρου (βλέπε ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος»).

(θ) Ανάληψη ουσιωδών δεσµεύσεων ή ενδεχόµενων υποχρεώσεων, για παράδειγµα, µε την παραχώρηση σηµαντικών
εγγυήσεων.

(ι) Έναρξη µεγάλης ένδικης διαφοράς που ανακύπτει µόνο από γεγονότα που συνέβησαν µετά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

22. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται σε οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2000.

23. Στο 1998 το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις», αντικατέστησε τα µέρη
του ∆ΛΠ 10 «ενδεχόµενα και γεγονότα που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», που αφορούν τα
ενδεχόµενα. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το υπόλοιπο εκείνου του Προτύπου.
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∆ΛΠ 11
∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 11

(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1993)

Συµβάσεις κατασκευής έργων

Αυτό το αναθεωρηµένο διεθνές λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 11, «λογιστική συµβάσεων κατασκευής έργων»,
που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το 1978. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο άρχισε να εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις
που άρχιζαν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1995.

Τον Μάιο του 1999, το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999), «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού», τροποποίησε την
παράγραφο 45. Το τροποποιηµένο κείµενο εφαρµόσθηκε όταν το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999) άρχισε να εφαρµόζεται,
δηλαδή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που κάλυπταν περιόδους που άρχιζαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2000.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-2

Ορισµοί 3-6

Οµαδοποιηµένες και διασπασµένες συµβάσεις κατασκευής έργων 7-10

Συµβατικό έσοδο 11-15

Συµβατικό κόστος 16-21

Καταχώρηση εσόδων και εξόδων συµβάσεων 22-35

Καταχώρηση αναµενόµενων ζηµιών 36-37

Μεταβολές στις εκτιµήσεις 38

Γνωστοποιήσεις 39-45

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 46

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των εσόδων και του κόστους που σχετίζονται µε τις
συµβάσεις κατασκευής έργων. Λόγω της φύσης της δραστηριότητας που αναλαµβάνεται στις συµβάσεις κατασκευής έργων,
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 έργων είναι η κατανοµή των συµβατικών εσόδων και του συµβατικού κόστους στις λογιστικές
περιόδους κατά τις οποίες εκτελείται το κατασκευαστικό έργο. Αυτό το Πρότυπο χρησιµοποιεί τα κριτήρια καταχώρησης
που καθιερώνονται στο Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων, για να καθορίσει πότε τα
συµβατικά έσοδα και το συµβατικό κόστος πρέπει να καταχωρούνται ως έσοδα και έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων. Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρµογή αυτών των κριτηρίων.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική αντιµετώπιση των συµβάσεων κατασκευής
έργων στις οικονοµικές καταστάσεις των κατασκευαστών.

2. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 11, «λογιστική των συµβάσεων κατασκευής έργων», που εγκρίθηκε το 1978.
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∆ΛΠ 11
ΟΡΙΣΜΟΙ

3. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Σύµβαση κατασκευής έργου είναι µια σύµβαση που έχει συναφθεί ειδικά για την κατασκευή
ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός συνδυασµού περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι στενά
αλληλοσυνδεόµενα ή αλληλοεξαρτώµενα σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό τους, την τεχνολογία και τη
λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό ή χρήση τους.

Σύµβαση σταθερής τιµής είναι µια σύµβαση κατασκευής έργου, κατά την οποία ο κατασκευαστής
συµφωνεί σε µια συµβατική σταθερή τιµή ή µία σταθερή τιµή ανά κατασκευαζόµενη µονάδα, που
σε µερικές περιπτώσεις υπόκειται σε ρήτρες αναπροσαρµογής του κόστους.

Σύµβαση προστιθέµενης αµοιβής είναι µία σύµβαση κατασκευής έργου κατά την οποία ο κατασκευα-
στής εισπράττει το συµφωνηµένο ή άλλως καθορισµένο κόστος, πλέον ενός ποσοστού πάνω στο
κόστος αυτό ή µιας σταθερής αµοιβής.

4. Μια σύµβαση κατασκευής έργου µπορεί να συνάπτεται για την κατασκευή ενός απλού έργου, όπως µιας γέφυρας,
ενός κτιρίου, ενός φράγµατος, ενός αγωγού, ενός δρόµου, ενός πλοίου ή µιας σήραγγας. Μια σύµβαση
κατασκευής έργου µπορεί επίσης να διέπει την κατασκευή ενός πλήθους περιουσιακών στοιχείων, που είναι στενά
αλληλοσυνδεόµενα ή αλληλοεξαρτώµενα σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό τους, την τεχνολογία και τη λειτουργία τους
ή τον τελικό σκοπό ή χρήση τους. Παραδείγµατα τέτοιων συµβάσεων περιλαµβάνουν τις συµβάσεις κατασκευής
διυλιστηρίων και άλλων πολύπλοκων τµηµάτων εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού.

5. Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, οι συµβάσεις κατασκευής έργων περιλαµβάνουν:

(α) Συµβάσεις για την παροχή υπηρεσιών, που συνδέονται άµεσα µε την κατασκευή του περιουσιακού στοιχείου,
για παράδειγµα, οι συµβάσεις για υπηρεσίες διευθύνσεως έργων και αρχιτέκτονος.

(β) Συµβάσεις για την κατεδάφιση ή την αποκατάσταση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την αποκατάσταση
του περιβάλλοντος χώρου, ύστερα από µία κατεδάφιση.

6. Οι συµβάσεις κατασκευής έργων καταρτίζονται µε διάφορους τρόπους, οι οποίοι, για τους σκοπούς αυτού του
Προτύπου, ταξινοµούνται ως «συµβάσεις σταθερής τιµής» και «συµβάσεις προστιθέµενης αµοιβής». Μερικές
συµβάσεις κατασκευής έργων µπορεί να περιέχουν χαρακτηριστικά αµφοτέρων των πιο πάνω τύπων σύµβασης, όπως
για παράδειγµα στην περίπτωση µιας σύµβασης προστιθέµενης αµοιβής µε προσυµφωνηµένη µέγιστη τιµή. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ο κατασκευαστής χρειάζεται να λαµβάνει υπόψη όλους τους όρους των παραγράφων 23 και 24
προκειµένου να προσδιορίσει πότε θα καταχωρηθούν τα έσοδα και έξοδα από συµβάσεις.

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

7. Οι κανόνες αυτού του Προτύπου συνήθως εφαρµόζονται ξεχωριστά για κάθε σύµβαση κατασκευής έργου. Όµως,
σε ορισµένες περιπτώσεις είναι αναγκαίο να γίνει εφαρµογή του Προτύπου για κάθε έναν από τους επιµέρους τοµείς
µιας απλής σύµβασης ή συνολικά για µια οµάδα συµβάσεων, ούτως ώστε να παρουσιάζεται η ουσία µιας σύµβασης
ή µιας οµάδας συµβάσεων.

8. Όταν µια σύµβαση καλύπτει ένα πλήθος περιουσιακών στοιχείων, ηκατασκευή του κάθε περιουσιακού
στοιχείου πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία ξεχωριστή σύµβαση κατασκευής, εφόσον:

(α) έχουν υποβληθεί ξεχωριστές προσφορές για κάθε περιουσιακό στοιχείο,

(β) κάθε περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε ιδιαίτερη διαπραγµάτευση και ο κατασκευαστής και
ο πελάτης είναι σε θέση να αποδεχθούν ή να απορρίψουν το τµήµα της σύµβασης που σχετίζεται
µε κάθε ένα περιουσιακό στοιχείο, και

(γ) το κόστος και τα έσοδα από κάθε περιουσιακό στοιχείο µπορεί να εξατοµικευθούν.

9. Μία οµάδα συµβάσεων, είτε µε ένα µόνο πελάτη είτε µε περισσότερους, πρέπει να αντιµετωπίζεται
ως µία ενιαία σύµβαση κατασκευής, εφόσον:

(α) η οµάδα των συµβάσεων έχει συναφθεί ως ένα ενιαίο σύνολο,

(β) οι συµβάσεις είναι τόσο στενά αλληλοσυνδεµένες, που αποτελούν στην πραγµατικότητα µέρος
ενός ενιαίου έργου µε ένα συνολικό περιθώριο κέρδους, και
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(γ) οι συµβάσεις εκτελούνται συγχρόνως ή µε µια συνεχή αλληλουχία.

10. Μια σύµβαση µπορεί να προβλέπει την κατασκευή ενός πρόσθετου περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα
µε τη διακριτική ευχέρεια του πελάτη ή µπορεί να τροποποιηθεί για να συµπεριλάβει την κατασκευή
ενός πρόσθετου στοιχείου. Η κατασκευή του πρόσθετου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να αντιµετωπί-
ζεται ως µία ξεχωριστή σύµβαση κατασκευής, εφόσον:

(α) το περιουσιακό στοιχείο διαφέρει ουσιαστικά σε σχεδιασµό, τεχνολογία ή λειτουργία από το
περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία που καλύπτονται από την αρχική σύµβαση, ή

(β) η τιµή του περιουσιακού στοιχείου διαπραγµατεύεται ανεξάρτητα από την αρχική συµβατική
τιµή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΣΟ∆Ο

11. Το συµβατικό έσοδο πρέπει να περιλαµβάνει:

(α) το αρχικό ποσό του εσόδου που συµφωνήθηκε στη σύµβαση και,

(β) τις τροποποιήσεις στο συµβατικό έργο, τις αξιώσεις αποζηµιώσεων και τα κίνητρα:

(i) στο βαθµό που αναµένεται ότι θα καταλήξουν σε έσοδο, και

(ii) µπορεί να αποτιµηθούν βάσιµα.

12. Ο υπολογισµός του συµβατικού εσόδου γίνεται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος.
Ο υπολογισµός αυτός επηρεάζεται από µια ποικιλία αβεβαιοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται από την έκβαση µελλοντικών
γεγονότων. Οι εκτιµήσεις συχνά χρειάζεται να αναθεωρούνται µε βάση τα γεγονότα και την επίλυση των
αβεβαιοτήτων. Συνεπώς, το ποσό του συµβατικού εσόδου µπορεί να αυξάνεται ή να µειώνεται από τη µία περίοδο
στην άλλη. Για παράδειγµα:

(α) ένας κατασκευαστής και ένας πελάτης µπορεί να συµφωνήσουν τροποποιήσεις ή αποζηµιώσεις που αυξάνουν
ή µειώνουν το συµβατικό έσοδο σε µια επόµενη περίοδο από εκείνη κατά την οποία συµφωνήθηκε αρχικά η
σύµβαση,

(β) το ποσό του εσόδου που συµφωνήθηκε σε µία σύµβαση σταθερής τιµής, µπορεί να αυξάνεται ως συνέπεια
αναπροσαρµογής του κόστους,

(γ) το ποσό του συµβατικού εσόδου µπορεί να µειώνεται ως αποτέλεσµα ποινικών ρητρών που προκύπτουν από
καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα του κατασκευαστή στην ολοκλήρωση της σύµβασης, ή

(δ) όταν µία σύµβαση σταθερής τιµής περιλαµβάνει µία σταθερή τιµή ανά κατασκευαζόµενη µονάδα, το συµβατικό
έσοδο αυξάνεται, καθώς αυξάνεται ο αριθµός των µονάδων.

13. Τροποποίηση του συµβατικού έργου είναι µία οδηγία από τον πελάτη για µεταβολή στην έκταση του έργου που
εκτελείται µε βάση τη σύµβαση. Μία τροποποίηση µπορεί να καταλήξει σε αύξηση ή µείωση του συµβατικού εσόδου.
Παραδείγµατα τροποποιήσεων είναι οι αλλαγές στις προδιαγραφές ή στο σχεδιασµό ενός περιουσιακού στοιχείου
και οι αλλαγές στη διάρκεια µιας σύµβασης. Η τροποποίηση συµπεριλαµβάνεται στο συµβατικό έσοδο, εφόσον:

(α) είναι αναµενόµενο ότι ο πελάτης θα αποδεχθεί την τροποποίηση και το ποσό του εσόδου που προκύπτει από
αυτή και

(β) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

14. Αξίωση Αποζηµίωσης είναι ένα ποσό που ο κατασκευαστής επιδιώκει να εισπράξει από τον πελάτη ή άλλον τρίτο,
για κάλυψη κόστους που δεν περιλαµβάνεται στη συµβατική τιµή. Μία αξίωση αποζηµίωσης µπορεί να προκύπτει,
για παράδειγµα, από καθυστερήσεις µε ευθύνη του πελάτη, από λάθη στις προδιαγραφές ή στο σχεδιασµό και από
αµφισβητήσιµες τροποποιήσεις στο συµβατικό έργο. Η αποτίµηση των ποσών του εσόδου που προκύπτουν από
αξιώσεις αποζηµιώσεως υπόκειται σε υψηλό βαθµό αβεβαιότητας και συχνά εξαρτάται από το αποτέλεσµα των
διαπραγµατεύσεων. Συνεπώς, οι αξιώσεις αποζηµιώσεως συµπεριλαµβάνονται στο συµβατικό έσοδο µόνο εφόσον:

(α) οι διαπραγµατεύσεις έχουν φθάσει σε προχωρηµένο στάδιο, ώστε να αναµένεται ότι ο πελάτης θα αποδεχθεί
την αποζηµίωση και,

(β) το ποσό που αναµένεται ότι θα αποδεχθεί ο πελάτης, µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
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15. Τα κίνητρα είναι επιπρόσθετα ποσά που καταβάλλονται στον κατασκευαστή, µετά την επίτευξη καθορισµένων

προτύπων εκτέλεσης. Για παράδειγµα, µία σύµβαση µπορεί να προβλέπει την πληρωµή κινήτρων στον κατασκευαστή,
λόγω έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου. Οι πληρωµές κινήτρων συµπεριλαµβάνονται στο συµβατικό έσοδο, εφόσον:

(α) η εκτέλεση της σύµβασης βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο, ώστε να αναµένεται ότι θα επιτευχθούν τα
καθορισµένα πρότυπα εκτέλεσης και,

(β) το ποσό της πληρωµής των κινήτρων µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

16. Το συµβατικό κόστος πρέπει να περιλαµβάνει:

(α) Κόστος που αφορά άµεσα τη συγκεκριµένη σύµβαση,

(β) κόστος που είναι επιρριπτέο στις συµβατικές δραστηριότητες γενικά και µπορεί να επιµεριστεί
στη σύµβαση κατασκευής, και

(γ) όσα άλλα κόστη επιβαρύνουν ειδικά τον πελάτη, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης
κατασκευής.

17. Τα κόστη που αφορούν άµεσα τη συγκεκριµένη σύµβαση περιλαµβάνουν:

(α) Άµεσα εργατικά, συµπεριλαµβανοµένης και της επίβλεψης.

(β) Κόστος υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή.

(γ) Αποσβέσεις µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση της σύµβασης.

(δ) Κόστος µετακίνησης µηχανηµάτων, εξοπλισµού και υλικών προς και από το χώρο της κατασκευής.

(ε) Κόστος µίσθωσης µηχανηµάτων και εξοπλισµού,

(στ) Κόστος σχεδιασµού και τεχνικής βοήθειας που άµεσα συνδέεται µε τη σύµβαση.

(ζ) Υπολογιστικό κόστος εργασιών αποκατάστασης και εγγυήσεων, που συµπεριλαµβάνει και το αναµενόµενο
µεταγενέστερο κόστος εγγυήσεων.

(η) Αξιώσεις αποζηµιώσεως από τρίτους.

Τα ανωτέρω κόστη µπορεί να µειώνονται από τυχόν παρεπόµενα έσοδα που δεν περιλαµβάνονται στο συµβατικό
έσοδο, για παράδειγµα, έσοδα από την πώληση πλεονάζοντος υλικού και µηχανηµάτων και εξοπλισµού στο τέλος
της σύµβασης.

18. Το κόστος που µπορεί να επιρρίπτεται στις συµβατικές δραστηριότητες γενικά και µπορεί να επιµερισθεί σε
συγκεκριµένες συµβάσεις κατασκευής περιλαµβάνει:

(α) Ασφάλιστρα

(β) Κόστος σχεδιασµού και τεχνικής βοήθειας που δε συνδέεται άµεσα µε συγκεκριµένη σύµβαση, και

(γ) Γενικό κόστος κατασκευών.

Τα κόστη αυτά κατανέµονται µε τη χρήση συστηµατικών και ορθολογικών µεθόδων, που εφαρµόζονται οµοιόµορφα
για όλα τα κόστη που έχουν όµοια χαρακτηριστικά. Η κατανοµή βασίζεται στο συνηθισµένο επίπεδο κατασκευαστικής
δραστηριότητας. Το γενικό κόστος κατασκευών περιλαµβάνει κόστος, όπως η σύνταξη και επεξεργασία της
µισθοδοσίας του προσωπικού κατασκευών. Κόστος που µπορεί να επιρρίπτεται στη συµβατική δραστηριότητα γενικά
και να επιµερίζεται σε συγκεκριµένες συµβάσεις, περιλαµβάνει επίσης και το κόστος δανεισµού, όταν ο κατασκευαστής
υιοθετεί τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό του ∆ΛΠ 23 «κόστος δανεισµού».

19. Κόστη που ειδικά επιβαρύνουν τον πελάτη, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µπορεί να περιλαµβάνουν
ορισµένα γενικά κόστη διοίκησης και ανάπτυξης, των οποίων η καταβολή προς τον κατασκευαστή καθορίζεται από
τους όρους της σύµβασης.
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20. Κόστη που δεν µπορεί να επιρριφθούν στις συµβατικές δραστηριότητες ή δεν µπορεί να επιβαρύνουν µία σύµβαση,

αποκλείονται από το κόστος της σύµβασης κατασκευής.Μεταξύ του κόστους αυτής της περίπτωσης περιλαµβάνονται:

(α) γενικά διοικητικά κόστη για τα οποία δεν καθορίζεται στη σύµβαση ότι θα καλυφθούν από τον πελάτη,

(β) κόστος πώλησης,

(γ) κόστη ερευνών και ανάπτυξης για τα οποία δεν καθορίζεται στη σύµβαση η ανάκτησή τους, και

(δ) απόσβεση µηχανηµάτων και εξοπλισµού σε αδράνεια, που δε χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένη σύµβαση.

21. Το συµβατικό κόστος συµπεριλαµβάνει το κόστος που αφορά σε µία σύµβαση για την περίοδο από την ηµεροµηνία
που διασφαλίζεται η σύµβαση µέχρι την πλήρη ολοκλήρωση αυτής. Όµως, κόστη που σχετίζονται άµεσα µε µια
σύµβαση και που έγιναν για την διασφάλιση της σύµβασης συµπεριλαµβάνονται επίσης ως µέρος του συµβατικού
κόστους, εφόσον είναι δυνατόν να αποµονωθούν και να αποτιµηθούν αξιόπιστα και αναµένεται ότι η σύµβαση θα
συναφθεί. Όταν κόστη για τη σύναψη µιας σύµβασης καταχωρούνται ως έξοδα στην περίοδο κατά την οποία
προέκυψαν, δεν περιλαµβάνονται στο συµβατικό κόστος, εφόσον η σύµβαση συνάπτεται σε επόµενη περίοδο.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

22. Όταν η έκβαση µιας σύµβασης κατασκευής έργου µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, τα συµβατικά
έσοδα και συµβατικό κόστος που συνδέονται µε τη σύµβαση πρέπει να καταχωρούνται ως έσοδα
και έξοδα, ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συµβατικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία
του Ισολογισµού. Μία αναµενόµενη ζηµία από τη σύµβαση κατασκευής έργου πρέπει να καταχωρείται
αµέσως ως έξοδο, σύµφωνα µε την παράγραφο 36.

23. Στην περίπτωση της «σύµβασης σταθερής τιµής» το αποτέλεσµα της σύµβασης µπορεί να εκτιµηθεί
αξιόπιστα, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το συνολικό συµβατικό έσοδο µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα,

(β) αναµένεται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση,

(γ) τόσο το συµβατικό κόστος για την ολοκλήρωση του έργου όσο και το στάδιο ολοκλήρωσης
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µπορεί να αποτιµηθούν αξιόπιστα και,

(δ) το συµβατικό κόστος που θα επιρριφθεί στο έργο µπορεί να προσδιοριστεί µε σαφήνεια και να
αποτιµηθεί αξιόπιστα, ούτως ώστε το πραγµατικό συµβατικό κόστος που αναλήφθηκε να µπορεί
να συγκριθεί µε προηγούµενες εκτιµήσεις.

24. Στην περίπτωση της «σύµβασης προστιθέµενης αµοιβής» το αποτέλεσµα της σύµβασης µπορεί να
εκτιµηθεί αξιόπιστα, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) αναµένεται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση, και

(β) το συµβατικό κόστος που θα επιρριφθεί στο έργο, µπορεί να προσδιοριστεί µε σαφήνεια και
να αποτιµηθεί αξιόπιστα, ανεξάρτητα από το αν το κόστος αυτό είναι ειδικά ανακτήσιµο ή όχι.

25. Η καταχώρηση του εσόδου και των εξόδων µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης µιας σύµβασης, συχνά αναφέρεται ως
«µέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης». Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, το συµβατικό έσοδο συσχετίζεται µε το
συµβατικό κόστος που αναλήφθηκε µέχρι το συγκεκριµένο στάδιο ολοκλήρωσης, µε αποτέλεσµα να καταχωρείται
το έσοδο, τα έξοδα και το κέρδος που αναλογούν στο µέρος του έργου που ολοκληρώθηκε. Αυτή η µέθοδος παρέχει
χρήσιµη πληροφόρηση ως προς την έκταση της συµβατικής δραστηριότητας και απόδοσης κατά τη διάρκεια µιας
περιόδου.

26. Σύµφωνα µε τη µέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το συµβατικό έσοδο καταχωρείται ως έσοδο στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων των περιόδων κατά τις οποίες εκτελείται το έργο. Το συµβατικό κόστος συνήθως
καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τις λογιστικές περιόδους στις οποίες
εκτελείται το έργο στο οποίο αφορά. Όµως, κάθε αναµενόµενη υπέρβαση του συνόλου του συµβατικού κόστους σε
σχέση µε το σύνολο του συµβατικού εσόδου καταχωρείται αµέσως ως έξοδο, σύµφωνα µε την παράγραφο 36.

27. Ένας κατασκευαστής µπορεί να έχει αναλάβει συµβατικό κόστος, που αφορά σε µελλοντική δραστηριότητα της
σύµβασης. Αυτό το κόστος καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο, εφόσον αναµένεται ότι θα ανακτηθεί. Τέτοιο
κόστος αντιπροσωπεύει ένα ποσό που οφείλεται από τον πελάτη και συχνά κατατάσσεται ως συµβατικό έργο υπό
εκτέλεση.
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28. Το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, µόνον όταν αναµένεται ότι τα

οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Όµως, όταν ανακύπτει
αβεβαιότητα σχετικά µε την εισπραξιµότητα ενός ποσού, ήδη συµπεριλαµβανοµένου στο συµβατικό έσοδο και ήδη
καταχωρηµένου στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, το µη εισπρακτέο ποσό ή το ποσό για το οποίο έχει
παύσει να υπάρχει πιθανότητα ανάκτησής του καταχωρείται ως έξοδο και όχι ως προσαρµογή του ποσού του
συµβατικού εσόδου.

29. Μια επιχείρηση είναι γενικά σε θέση να κάνει αξιόπιστες εκτιµήσεις, όταν έχει συµφωνήσει σε µία σύµβαση που
ορίζει:

(α) τα εν δυνάµει δικαιώµατα κάθε συµβαλλόµενου µέρους, σχετικά µε το περιουσιακό στοιχείο που πρόκειται να
κατασκευαστεί,

(β) το τίµηµα που θα δοθεί ως αντάλλαγµα και,

(γ) τον τρόπο και τους όρους εξόφλησης.

Συνήθως, είναι επίσης αναγκαίο για την επιχείρηση να διαθέτει ένα αποτελεσµατικό εσωτερικό σύστηµα
προϋπολογισµού και οικονοµικής πληροφόρησης. Η επιχείρηση επανεξετάζει και, αν είναι αναγκαίο, αναθεωρεί τις
εκτιµήσεις του συµβατικού εσόδου και του συµβατικού κόστους, καθώς εκτελείται η σύµβαση. Η ανάγκη για τέτοιες
αναθεωρήσεις δεν αποδεικνύει υποχρεωτικά ότι το αποτέλεσµα της σύµβασης δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.

30. Το στάδιο ολοκλήρωσης µιας σύµβασης µπορεί να προσδιορίζεται µε διάφορους τρόπους. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί
τη µέθοδο που αποτιµά αξιόπιστα το εκτελεσθέν έργο. Αναλόγως της φύσης της σύµβασης, στις µεθόδους µπορεί
να συγκαταλέγονται και οι εξής:

(α) Η αναλογία του συµβατικού κόστους που αναλήφθηκε για έργο που έχει εκτελεσθεί σε δεδοµένη ηµεροµηνία,
σε σχέση µε το υπολογιζόµενο συνολικό συµβατικό κόστος.

(β) Επιµετρήσεις του εκτελεσθέντος έργου.

(γ) Ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς µέρους του συµβατικού έργου.

Προπληρωµές και προκαταβολές που λήφθηκαν από τους πελάτες, συχνά δεν αντικατοπτρίζουν το εκτελεσθέν έργο.

31. Όταν το στάδιο ολοκλήρωσης προσδιορίζεται µε βάση το συµβατικό κόστος που αναλήφθηκε µέχρι τη δεδοµένη
ηµεροµηνία, στο κόστος αυτό περιλαµβάνεται µόνο το συµβατικό κόστος που αντιπροσωπεύει το εκτελεσθέν έργο.
Παραδείγµατα κόστους συµβάσεων που αποκλείονται από έναν τέτοιο υπολογισµό, αποτελούν:

(α) συµβατικό κόστος που αφορά σε µελλοντική δραστηριότητα επί της σύµβασης, όπως το κόστος υλικών που
έχουν παραδοθεί σε ένα εργοτάξιο ή είναι σε αναµονή για χρήση σε µια σύµβαση, αλλά ακόµη δεν έχουν
ενσωµατωθεί, χρησιµοποιηθεί ή τοποθετηθεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εκτός αν τα υλικά έχουν
κατασκευασθεί ειδικά για τη σύµβαση και,

(β) οι πληρωµές που έγιναν προκαταβολικά σε υπεργολάβους για έργο εκτελούµενο µε σύµβαση υπεργολαβίας.

32. Όταν το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα:

(α) το έσοδο πρέπει να καταχωρείται µόνο κατά την έκταση που το αναληφθέν συµβατικό κόστος
πιθανολογείται ότι θα ανακτηθεί, και

(β) το συµβατικό κόστος πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο στην οποία αναλήφθηκε.

Μία αναµενόµενη ζηµία από τη σύµβαση κατασκευής έργου πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο
αµέσως, σύµφωνα µε την παράγραφο 36.

33. Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων µιας σύµβασης, συχνά συµβαίνει να µην είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίµηση
του αποτελέσµατος της σύµβασης. Εν τούτοις µπορεί να αναµένεται ότι η επιχείρηση θα ανακτήσει το συµβατικό
κόστος που αναλήφθηκε. Συνεπώς, το συµβατικό έσοδο καταχωρείται µόνο κατά την έκταση που το αναληφθέν
κόστος αναµένεται να ανακτηθεί. Όταν το αποτέλεσµα της σύµβασης δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, κανένα
κέρδος δεν καταχωρείται. Όµως και αν ακόµη το αποτέλεσµα της σύµβασης δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα,
µπορεί να αναµένεται ότι το συνολικό συµβατικό κόστος θα ξεπεράσει τα συνολικά συµβατικά έσοδα. Στις
περιπτώσεις αυτές, κάθε αναµενόµενη υπέρβαση του συνολικού συµβατικού κόστους από το συνολικό συµβατικό
έσοδο του έργου, καταχωρείται αµέσως ως έξοδο, σύµφωνα µε την παράγραφο 36.
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34. Το συµβατικό κόστος που δεν αναµένεται να ανακτηθεί, καταχωρείται αµέσως ως έξοδο. Παραδείγµατα περιπτώσεων,

στις οποίες η ανάκτηση συµβατικού κόστους που µπορεί να µην είναι πιθανή και στις οποίες το κόστος αυτό µπορεί
να χρειάζεται να καταχωρηθεί ως έξοδο αµέσως, περιλαµβάνουν συµβάσεις:

(α) οι οποίες δεν είναι πλήρως εκτελεστές, τουτέστιν η εγκυρότητά τους τίθεται σε σοβαρή αµφιβολία,

(β) η ολοκλήρωση των οποίων εξαρτάται από το αποτέλεσµα εκκρεµοδικίας ή επικείµενης νοµοθετικής ρύθµισης,

(γ) οι οποίες αφορούν σε ιδιοκτησίες που είναι πιθανόν να απαλλοτριωθούν ή να κατασχεθούν,

(δ) όπου ο πελάτης αδυνατεί να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις του, ή

(ε) όπου ο κατασκευαστής αδυνατεί να ολοκληρώσει τη σύµβαση ή να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις του από τη
σύµβαση.

35. Όταν οι αβεβαιότητες που παρεµπόδισαν την αξιόπιστη εκτίµηση του αποτελέσµατος της σύµβασης
παύουν να υπάρχουν, το έσοδο και τα έξοδα που σχετίζονται µε τη σύµβαση κατασκευής πρέπει
να καταχωρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 22 και όχι µε την παράγραφο 32.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

36. Όταν πιθανολογείται ότι το συνολικό συµβατικό κόστος θα υπερβεί το συνολικό συµβατικό έσοδο,
η αναµενόµενη ζηµία πρέπει να καταχωρείται αµέσως ως έξοδο.

37. Το ποσό της ζηµίας αυτής προσδιορίζεται ανεξάρτητα από:

(α) το αν έχει αρχίσει το έργο της σύµβασης ή όχι,

(β) το στάδιο ολοκλήρωσης της συµβατικής δραστηριότητας, ή

(γ) το ποσό του κέρδους που αναµένεται να προκύψει από άλλες συµβάσεις, που δεν αντιµετωπίζονται ως µια
απλή σύµβαση κατασκευής έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 9.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

38. Η µέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης εφαρµόζεται µε τρόπο σωρευτικό, σε κάθε λογιστική περίοδο, πάνω στις
τρέχουσες εκτιµήσεις του συµβατικού εσόδου και του συµβατικού κόστους. Συνεπώς, το αποτέλεσµα µιας µεταβολής
στην εκτίµηση του συµβατικού εσόδου ή του συµβατικού κόστους ή η επίδραση µιας µεταβολής στην εκτίµηση του
αποτελέσµατος µιας σύµβασης, λογιστικοποιείται ως µεταβολή λογιστικής εκτίµησης (βλέπε ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος
ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές λογιστικώναρχών»). Οι µετά τη µεταβολή εκτιµήσεις, χρησιµοποιούνται
για τον προσδιορισµό του ποσού του εσόδου και των εξόδων που καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων της περιόδου στην οποία γίνεται η µεταβολή, καθώς και των εποµένων περιόδων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

39. Μια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) Το ποσό του συµβατικού εσόδου που καταχωρήθηκε ως έσοδο της περιόδου.

(β) Τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του συµβατικού εσόδου που καταχω-
ρήθηκε στη περίοδο.

(γ) Τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του σταδίου ολοκλήρωσης των σε
εκτέλεση συµβάσεων.

40. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί καθένα από τα ακόλουθα για τις σε εκτέλεση συµβάσεις κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού:

(α) Το συνολικό ποσό του κόστους που αναλήφθηκε και των κερδών που καταχωρήθηκαν (µείον
καταχωρηθείσες ζηµίες) µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.
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(β) Το ποσό των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και,

(γ) Το ποσό των παρακρατήσεων.

41. Παρακρατήσεις είναι ποσά των τµηµατικών τιµολογήσεων τα οποία δεν καταβάλλονται µέχρις ότου ικανοποιηθούν
οι όροι που ορίζονται στη σύµβαση για την πληρωµή αυτών των ποσών ή µέχρις ότου αποκατασταθούν τυχόν
ελαττώµατα. Οι τµηµατικές τιµολογήσεις είναι ποσά που τιµολογήθηκαν για το εκτελεσθέν έργο βάσει µιας
σύµβασης, άσχετα αν έχουν πληρωθεί από τον πελάτη ή όχι. Προκαταβολές είναι ποσά που καταβλήθηκαν στον
κατασκευαστή πριν από την εκτέλεση του σχετικού έργου.

42. Η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει:

(α) το µικτό ποσό που οφείλεται από τους πελάτες για συµβατικό έργο, ως απαίτηση, και

(β) το µικτό ποσό που οφείλεται στους πελάτες για συµβατικό έργο, ως υποχρέωση.

43. Το µικτό ποσό που οφείλεται από τους πελάτες για συµβατικό έργο, είναι η διαφορά:

(α) του κόστους που αναλήφθηκε πλέον των καταχωρηθέντων κερδών, µείον

(β) το ποσό των ζηµιών που καταχωρήθηκαν και των τµηµατικών τιµολογήσεων,

για όλες τις σε εκτέλεση συµβάσεις, για τις οποίες το κόστος που αναλήφθηκε (µείον καταχωρηθείσες ζηµίες)
υπερβαίνει τις τµηµατικές τιµολογήσεις.

44. Το µικτό ποσό που οφείλεται στους πελάτες για συµβατικό έργο, είναι η διαφορά:

(α) του κόστους που αναλήφθηκε πλέον των καταχωρηθέντων κερδών, µείον

(β) το ποσό των ζηµιών που καταχωρήθηκαν και των τµηµατικών τιµολογήσεων,

για όλες τις σε εκτέλεση συµβάσεις, για τις οποίες οι τµηµατικές τιµολογήσεις υπερβαίνουν το κόστος που έχει
αναληφθεί πλέον των καταχωρηθέντων κερδών (µείον καταχωρηθείσες ζηµίες).

45. Η επιχείρηση γνωστοποιεί κάθε ενδεχόµενη υποχρέωση και ενδεχόµενη απαίτηση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37
«προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις». Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες
απαιτήσεις µπορεί να προκύψουν από τέτοια στοιχεία, όπως κόστος εγγυήσεων, αποζηµιώσεις, ποινές ή πιθανές
ζηµίες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

46. Το παρόν ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1995.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 12
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 2000)

Φόροι εισοδήµατος

Τον Οκτώβριο του 1996 το Συµβούλιο ενέκρινε ένα αναθεωρηµένο Πρότυπο, ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο 1996), «φόροι
εισοδήµατος», το οποίο αντικατέστησε το ∆ΛΠ 12 (αναµορφωµένο1994), «λογιστική φόρων εισοδήµατος». Το αναθεωρηµένο
Πρότυπο, άρχισε να εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που άρχιζαν την ή µετά από την
1η Ιανουαρίου 1998.

Το Μάιο του 1999, το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999), «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», τροποποίησε
την παράγραφο 88. Το τροποποιηµένο κείµενο εφαρµόσθηκε για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους
που άρχιζαν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Τον Απρίλιο του 2000 οι παράγραφοι 20, 62(α), 64 και Προσάρτηµα Α, παράγραφοι Α10, Α11 και Β8, τροποποιήθηκαν
για να αναθεωρήσουν τις διάφορες παραποµπές και την ορολογία σαν αποτέλεσµα της έκδοσης του ∆ΛΠ 40, «Επενδύσεις
σε Ακίνητα».
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Τον Οκτώβριο του 2000 το Συµβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12, οι οποίες πρόσθεσαν τις παραγράφους 52Α,
52Β, 65Α, 81(i), 82Α, 87Α, 87Β, 87Γ και 91 και διέγραψαν τις παραγράφους 3 και 50. Οι περιορισµένες αναθεωρήσεις
αναφέρονται στο λογιστικό χειρισµό του φόρου εισοδήµατος από τις συνέπειες των µερισµάτων. Το τροποποιηµένο κείµενο
εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που άρχιζαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2001.

Οι ακόλουθες διερµηνείες αφορούν το ∆ΛΠ 12:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-21: «φόροι εισοδήµατος — ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων»

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-25: «φόροι εισοδήµατος — µεταβολές στο φορολογικό καθεστώς µιας επιχείρησης ή των µετόχων
της».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το Πρότυπο (∆ΛΠ 12 αναθεωρηµένο) αντικαθιστά το ∆ΛΠ 12 «λογιστική φόρου εισοδήµατος» (το αρχικό ∆ΛΠ 12).
Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) εφαρµόζεται για τις χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1998. Οι
κυριότερες µεταβολές από το αρχικό ∆ΛΠ 12 έχουν ως ακολούθως:

1. Το αρχικό ∆ΛΠ 12 απαιτούσε από την επιχείρηση να λογιστικοποιεί τον αναβαλλόµενο φόρο χρησιµοποιώντας τη
µέθοδο αναβολής ή µία µέθοδο υποχρέωσης η οποία είναι µερικές φορές γνωστή ως µέθοδος υποχρέωσης της
Κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαγορεύει τη µέθοδο αναβολής και απαιτεί
µία άλλη µέθοδο υποχρέωσης, η οποία είναι µερικές φορές γνωστή ως µέθοδος υπολογισµού µε βάση τον
ισολογισµό.

Η µέθοδος υποχρέωσης της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων εστιάζεται στις χρονικές διαφορές, ενώ η
µέθοδος υπολογισµού µε βάση τον ισολογισµό εστιάζεται στις προσωρινές διαφορές. Χρονικές διαφορές είναι οι
διαφορές µεταξύ φορολογητέου εισοδήµατος και λογιστικού αποτελέσµατος, που δηµιουργούνται σε µία περίοδο
και αναστρέφονται σε µία ή περισσότερες επόµενες περιόδους. Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της
φορολογικής βάσης περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης και της λογιστικής αξίας του στον ισολογισµό. Η
φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το ποσό που αποδίδεται σε αυτό το περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς.

Όλες οι χρονικές διαφορές είναι προσωρινές διαφορές. Προσωρινές διαφορές προκύπτουν επίσης στις ακόλουθες
περιπτώσεις, οι οποίες δεν καταλήγουν σε χρονικές διαφορές, µολονότι το αρχικό ∆ΛΠ 12 αντιµετώπιζε αυτές µε
τον ίδιο τρόπο, όπως οι συναλλαγές που δηµιουργούν χρονικές διαφορές:

(α) Θυγατρικές, συγγενείς ή κοινοπραξίες δεν έχουν διανείµει το σύνολο των κερδών τους στη µητρική εταιρία ή
στον επενδυτή.

(β) Αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων που δεν αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς.

(γ) Το κόστος µιας ενοποίησης επιχειρήσεων που συνίσταται σε εξαγορά, κατανέµεται στα αναγνωρίσιµα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν, µε βάση την εύλογη αξία τους, αλλά χωρίς να γίνουν
ανάλογες προσαρµογές για φορολογικούς σκοπούς.

Περαιτέρω, υπάρχουν µερικές προσωρινές διαφορές που δεν είναι χρονικές, για παράδειγµα όσες προσωρινές
διαφορές προκύπτουν όταν:

(α) τα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, η οποία είναι
αναπόσπαστο µέρος των εργασιών της µητρικής, µετατρέπονται µε ιστορικές τιµές συναλλάγµατος,

(β) µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επαναδιατυπώνονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29
«χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες», ή

(γ) η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης κατά την αρχική καταχώρηση διαφέρει από την
αρχική φορολογική βάση του.
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2. Το αρχικό ∆ΛΠ 12 επέτρεπε σε µια επιχείρηση να µην καταχωρεί αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και

υποχρεώσεις, όταν υπήρχε βάσιµη ένδειξη ότι οι χρονικές διαφορές δε θα αναστραφούν για κάποια αξιόλογη χρονική
περίοδο στο µέλλον. Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαιτεί από την επιχείρηση να καταχωρεί µία αναβαλλόµενη
φορολογική υποχρέωση ή (κάτω από ορισµένες συνθήκες) φορολογική απαίτηση, για όλες τις προσωρινές διαφορές,
µε ορισµένες εξαιρέσεις που σηµειώνονται κατωτέρω.

3. Το αρχικό ∆ΛΠ 12 απαιτούσε ότι:

(α) αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που προέκυπταν από χρονικές διαφορές έπρεπε να καταχωρούνται,
όταν υπήρχε δικαιολογηµένη προσδοκία πραγµατοποίησης,

(β) αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που προέκυπταν από φορολογικές ζηµίες έπρεπε να καταχωρούνται
ως απαίτηση, µόνον όταν υπήρχε εξασφάλιση, πέραν από κάθε εύλογη αµφιβολία, ότι το µελλοντικό
φορολογητέο εισόδηµα θα ήταν επαρκές να επιτρέψει την πραγµατοποίηση του οφέλους από τη ζηµία. Το
αρχικό ∆ΛΠ 12 επέτρεπε (αλλά δεν απαιτούσε) στην επιχείρηση να αναβάλλει την καταχώρηση του οφέλους
των φορολογικών ζηµιών µέχρι την περίοδο της πραγµατοποίησης.

Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαιτεί την καταχώρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, όταν αναµένεται
ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη από τα οποία θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της αναβαλλόµενης
φορολογικής απαίτησης. Όταν µία επιχείρηση έχει παρελθόν φορολογικών ζηµιών, η επιχείρηση αυτή καταχωρεί µία
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση µόνο κατά την έκταση που η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες
προσωρινές διαφορές ή υπάρχει άλλη πειστική ένδειξη ότι θα είναι διαθέσιµο επαρκές φορολογητέο κέρδος.

4. Κατ' εξαίρεση από τη γενική απαίτηση της παραγράφου 2 ανωτέρω, το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαγορεύει την
καταχώρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που
προκύπτουν από ορισµένα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, των οποίων η λογιστική αξία διαφέρει κατά την
αρχική καταχώρηση από την αρχική φορολογική βάση τους. ∆εδοµένου ότι τέτοιες περιπτώσεις δε δηµιουργούν
χρονικές διαφορές, δε θα κατέληγαν σε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, σύµφωνα µε το
αρχικό ∆ΛΠ 12.

5. Το αρχικό ∆ΛΠ 12 απαιτούσε την καταχώρηση των φόρων πληρωτέων επί των αδιανέµητων κερδών θυγατρικών και
συγγενών, εκτός αν µπορούσε εύλογα να υποτεθεί ότι αυτά τα κέρδη δε θα διανεµηθούν ή ότι η διανοµή δε θα
δηµιουργούσε φορολογική υποχρέωση. Όµως, το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαγορεύει την καταχώρηση τέτοιων
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων (και αυτών που προκύπτουν από κάθε σχετική σωρευµένη προσαρµογή
µετατροπής) κατά την έκταση που:

(α) η µητρική εταιρία, ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών είναι σε θέση να ελέγξουν το χρονικό σηµείο της αναστροφής
της προσωρινής διαφοράς, και

(β) αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά δε θα αναστραφεί στο ορατό µέλλον.

Όπου αυτή η απαγόρευση έχει ως αποτέλεσµα τη µη καταχώρηση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, το
∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαιτεί από την επιχείρηση να γνωστοποιεί το συγκεντρωτικό ποσό των σχετικών
προσωρινών διαφορών.

6. Το αρχικό ∆ΛΠ 12 δεν αναφερόταν ρητώς στις προσαρµογές της εύλογης αξίας που γίνονται σε µία ενοποίηση
επιχειρήσεων. Τέτοιες προσαρµογές προκαλούν προσωρινές διαφορές και το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαιτεί από
την επιχείρηση να καταχωρεί την προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή (εφόσον ικανοποιείται το
κριτήριο της πιθανότητας για καταχώρηση) την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, µε µία ανάλογη επίπτωση στον
καθορισµό του ποσού της υπεραξίας ή αρνητικής υπεραξίας. Όµως, το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαγορεύει την
αναγνώριση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από υπεραξία καθεαυτή (αν η
απόσβεση της υπεραξίας δεν είναι εκπεστέα φορολογικά) και των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που
προκύπτουν από αρνητική υπεραξία που αντιµετωπίζεται ως αναβαλλόµενο έσοδο.

7. Το αρχικό ∆ΛΠ 12 επέτρεπε, αλλά δεν απαιτούσε, µία επιχείρηση να καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση σε σχέση µε τις αναπροσαρµογές περιουσιακών στοιχείων. Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαιτεί από την
επιχείρηση να καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση σε σχέση µε τις αναπροσαρµογές περιουσιακών
στοιχείων.
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8. Οι φορολογικές συνέπειες της ανάκτησης της λογιστικής αξίας ορισµένων περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων

µπορεί να εξαρτώνται από τον τρόπο ανάκτησης ή τακτοποίησης, για παράδειγµα:

(α) σε ορισµένες χώρες, τα κέρδη κεφαλαίου δε φορολογούνται µε τον ίδιο συντελεστή, όπως άλλα φορολογητέα
έσοδα και

(β) σε µερικές χώρες, το ποσό που εκπίπτεται για φορολογικούς σκοπούς κατά την πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου είναι µεγαλύτερο από το ποσό που µπορεί να εκπίπτεται ως απόσβεση.

Το αρχικό ∆ΛΠ 12 δεν έδινε οδηγίες για την αποτίµηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων σε τέτοιες περιπτώσεις. Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) ορίζει ότι η αποτίµηση των αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων πρέπει να βασίζεται στις φορολογικές
επιπτώσεις ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση αναµένει να ανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογιστική
αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της.

9. Το αρχικό ∆ΛΠ 12 δεν όριζε σαφώς αν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις µπορεί να
προεξοφληθούν. Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαγορεύει την προεξόφληση αναβαλλόµενων φορολογικών απαι-
τήσεων και υποχρεώσεων. Μία τροποποίηση στην παράγραφο 39(i) του ∆ΛΠ 22 «ενοποιήσεις επιχειρήσεων»,
απαγορεύει την προεξόφληση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε
µία ενοποίηση επιχειρήσεων. Προηγουµένως, η παράγραφος 39(i) του ∆ΛΠ 22 ούτε απαγόρευε ούτε απαιτούσε
προεξόφληση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από ενοποιήσεις
επιχειρήσεων.

10. Το αρχικό ∆ΛΠ 12 δεν καθόριζε αν µία επιχείρηση πρέπει να κατατάσσει τα αναβαλλόµενα φορολογικά υπόλοιπα
ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ή ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις. Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαιτεί από την επιχείρηση, η οποία κάνει τη διάκριση κυκλοφορούντων
και µη κυκλοφορούντων στοιχείων, να µην κατατάσσει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
ως κυκλοφορούντα στοιχεία και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.

11. Το αρχικό ∆ΛΠ 12 όριζε ότι χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα που αντιπροσωπεύουν αναβαλλόµενους φόρους
µπορεί να συµψηφίζονται. Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) καθιερώνει περισσότερο αυστηρές προϋποθέσεις για
συµψηφισµό, βασιζόµενες ευρέως σε εκείνες για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του
∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά µέσα»: γνωστοποίηση και παρουσίαση.

12. Το αρχικό ∆ΛΠ 12 απαιτούσε γνωστοποίηση µιας εξήγησης της σχέσης µεταξύ εξόδου φόρου και λογιστικού
αποτελέσµατος, αν αυτή δεν προέκυπτε από τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές στη χώρα της µητρικής
επιχείρησης. Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) απαιτεί αυτή η εξήγηση να έχει µία από τις ακόλουθες δύο µορφές ή και
τις δύο:

(i) µία αριθµητική συµφωνία µεταξύ φόρου (είτε είναι έξοδο είτε έσοδο) και του λογιστικού αποτελέσµατος,
πολλαπλασιαζόµενου µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή· ή

(ii) µία αριθµητική συµφωνία µεταξύ του µέσου πραγµατικού φορολογικού συντελεστή και του ισχύοντος
φορολογικού συντελεστή.

Το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) επίσης απαιτεί µία εξήγηση των µεταβολών στον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή ή
συντελεστές, σε σύγκριση µε την προηγούµενη λογιστική περίοδο.

13. Οι νέες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο) περιλαµβάνουν:

(α) Για κάθε προσωρινή διαφορά, αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές και αχρησιµοποίητους πιστωτικούς
φόρους:

(i) το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που καταχωρήθηκε, και

(ii) το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εσόδου ή εξόδου που καταχωρήθηκε στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων, αν αυτό δεν είναι εµφανές από τις µεταβολές στα ποσά που καταχωρήθηκαν
στον ισολογισµό.
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(β) Σε σχέση µε διακοπείσες δραστηριότητες, το έξοδο φόρου που αφορά:

(i) στο κέρδος ή ζηµία από τη διακοπή και

(ii) στο οργανικό κέρδος ή ζηµία από τις διακοπείσες δραστηριότητες.

(γ) Το ποσό τυχόν αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης και τη φύση των δεδοµένων που στηρίζουν την
καταχώρησή της, όταν:

(i) η χρησιµοποίηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξαρτάται από µελλοντικά φορολογητέα
κέρδη, επί πλέον των κερδών που ανακύπτουν από την αναστροφή υπαρχουσών φορολογητέων
προσωρινών διαφορών, και

(ii) η επιχείρηση υπέστη ζηµία είτε στην τρέχουσα είτε σε προηγούµενη περίοδο, στην ίδια φορολογική
δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-4

Ορισµοί 5-11

Φορολογική βάση 7-11

Καταχώρηση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων 12-14

Καταχώρηση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών απαι-
τήσεων 15-45

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές 15-23

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 19

Περιουσιακά στοιχεία απεικονιζόµενα στην εύλογη αξία 20

Υπεραξία 21

Αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης 22-23

Εκπεστέες προσωρινές διαφορές 24-33

Αρνητική υπεραξία 32

Αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης 33

Αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι 34-36

Επανεκτίµηση των µη καταχωρηθέντων αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 37

Επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς και δικαιώµατα σε κοινοπραξίες 38-45

Αποτίµηση 46-56

Καταχώρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου 57-68
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 58-60

Στοιχεία πιστούµενα ή χρεούµενα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 61-65A

Αναβαλλόµενος φόρος που προκύπτει από ενοποίηση επιχειρήσεων 66-68

Παρουσίαση 69-78

Φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές υποχρεώσεις 69-76

Συµψηφισµός 71-76

Έξοδο Φόρου 77-78

Έξοδο (έσοδο) φόρου επί του κέρδους ή ζηµίας από συνήθεις δραστηριότητες 77

Συναλλαγµατικές διαφορές των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων εξωτερικού 78

Γνωστοποιήσεις 79-88

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 89-91

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Το προέχον θέµα στη
λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και µελλοντικές φορολογικές
συνέπειες από:

(α) τη µελλοντική ανάκτηση (τακτοποίηση) της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων (υποχρεώσεων) που είναι
καταχωρηµένα στον Ισολογισµό µιας επιχείρησης, και

(β) συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που είναι καταχωρηµένα στις οικονοµικές καταστάσεις µιας
επιχείρησης.

Κατά την καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης εξυπακούεται ότι η επιχείρηση αναµένει να ανακτήσει ή
να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Αν αναµένεται ότι η ανάκτηση ή η
τακτοποίηση αυτή της λογιστικής αξίας θα καταστήσει τις µελλοντικές πληρωµές φόρων µεγαλύτερες (µικρότερες) από ό,τι
αυτές θα ήταν, αν η ανάκτηση ή η τακτοποίηση αυτή δεν είχε φορολογικές συνέπειες, αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την
επιχείρηση να καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση), µε ορισµένες
περιορισµένες εξαιρέσεις.

Αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την επιχείρηση να λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων
γεγονότων µε τον ίδιο τρόπο, µε τον οποίο λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και τα άλλα γεγονότα. Έτσι, για
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, κάθε σχετική φορολογική
επίδραση καταχωρείται επίσης στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που
καταχωρούνται απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια, κάθε σχετική φορολογική επίπτωση καταχωρείται επίσης κατ' ευθείαν στα ίδια
κεφάλαια. Οµοίως, η καταχώρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε µία ενοποίηση
επιχειρήσεων επηρεάζει το ποσό της υπεραξίας ή αρνητικής υπεραξίας, που ανακύπτει σε αυτή τη ενοποίηση επιχειρήσεων.

Αυτό το Πρότυπο επίσης ασχολείται µε την καταχώρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν
από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους, µε την παρουσίαση των φόρων
εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις και µε τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τους φόρους
εισοδήµατος.
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση των φόρων εισοδήµατος.

2. Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, οι φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν όλους τους φόρους που επιβάλλονται
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και βασίζονται στο φορολογητέο εισόδηµα. Οι φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν
επίσης φόρους, όπως οι παρακρατούµενοι φόροι, οι οποίοι είναι πληρωτέοι από µία θυγατρική, συγγενή ή
κοινοπραξία κατά τη διανοµή κερδών προς την επιχείρηση που συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις.

3. (Απαλείφθηκε)

4. Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε τις µεθόδους της λογιστικής για τις Κρατικές επιχορηγήσεις (βλέπε ∆ΛΠ 20
«λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης») ή για τα φορολογικά κίνητρα
των επενδύσεων. Όµως, αυτό το Πρότυπο καλύπτει τη λογιστική των προσωρινών διαφορών που µπορεί να
προκύψουν από τέτοιες επιχορηγήσεις ή κίνητρα επενδύσεων.

ΟΡΙΣΜΟΙ

5. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Λογιστικό αποτέλεσµα είναι το καθαρό κέρδος ή ζηµία µιας περιόδου, πριν από την αφαίρεση του
εξόδου του φόρου.

Φορολογητέο εισόδηµα (φορολογική ζηµία) είναι το ποσό του κέρδους (ή ζηµίας) µιας περιόδου, που
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις φορολογικές αρχές, επί του οποίου
είναι πληρωτέοι (επιστρεπτέοι) οι φόροι εισοδήµατος.

Έξοδο φόρου (έσοδο φόρου) είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό
του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου και αφορά τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο.

Τρέχων φόρος είναι το ποσό των πληρωτέων (επιστρεπτέων) φόρων εισοδήµατος που αφορά στο
φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) µιας περιόδου.

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που θα καταβληθούν
σε µελλοντικές περιόδους, που αφορούν σε φορολογητέες προσωρινές διαφορές.

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που είναι επιστρεπτέα
σε µελλοντικές περιόδους και αφορούν σε:

(α) εκπεστέες προσωρινές διαφορές,

(β) µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, και

(γ) µεταφερόµενους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή
υποχρέωσης στον ισολογισµό και της φορολογικής βάσης του. Οι προσωρινές διαφορές µπορεί να
είναι:

(α) είτε φορολογητέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν
σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας)
των µελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης
ανακτάται ή τακτοποιείται,

(β) είτε εκπεστέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν
σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής
ζηµίας) των µελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή
υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται (εξοφλείται).

Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το ποσό που αποδίδεται σε αυτό
το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς.

6. Το έξοδο φόρου (έσοδο φόρου) περιλαµβάνει το τρέχον έξοδο φόρου (τρέχον έσοδο φόρου) και το αναβαλλόµενο
έξοδο φόρου (αναβαλλόµενο έσοδο φόρου).
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Φορολογική βάση

7. Η φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά από φορολογητέα
οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν σε µια επιχείρηση, όταν αυτή ανακτά τη λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου. Αν αυτά τα οικονοµικά οφέλη δε θα είναι φορολογητέα, η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου
ενεργητικού είναι ίση µε τη λογιστική αξία του.

Π α ρ α δ ε ί γ µ α τ α

1. Μηχάνηµα κόστους 100. Για φορολογικούς σκοπούς, απόσβεση ίση µε 30 έχει ήδη εκπεστεί στην τρέχουσα
και στις προηγούµενες περιόδους και το αποµένον κόστος θα εκπεστεί σε µελλοντικές περιόδους, είτε ως
απόσβεση είτε µέσω µιας έκπτωσης κατά την πώληση. Τα έσοδα που δηµιουργούνται από τη χρησιµοποίηση
του µηχανήµατος είναι φορολογητέα, κάθε κέρδος από την πώληση του µηχανήµατος θα είναι φορολογητέο
και κάθε ζηµία από την πώληση θα είναι εκπεστέα φορολογικά. Η φορολογική βάση του µηχανήµατος
είναι 70.

2. Τόκος εισπρακτέος έχει λογιστική αξία 100. Το σχετικό έσοδο τόκου θα φορολογηθεί σε ταµιακή βάση. Η
φορολογική βάση του εισπρακτέου τόκου είναι µηδέν.

3. Απαιτήσεις κατά πελατών έχουν λογιστική αξία 100. Το σχετικό έσοδο έχει ήδη περιληφθεί στο φορολογητέο
κέρδος (φορολογική ζηµία). Η φορολογική βάση των απαιτήσεων από πελάτες είναι 100.

4. Μερίσµατα εισπρακτέα από θυγατρική έχουν λογιστική αξία 100. Τα µερίσµατα δεν είναι φορολογητέα.
Στην ουσία, ολόκληρη η λογιστική αξία της απαίτησης είναι εκπεστέα από τα οικονοµικά οφέλη. Συνεπώς, η
φορολογική βάση των εισπρακτέων µερισµάτων είναι 100 (1).

5. Απαίτηση δανείου έχει λογιστική αξία 100. Η εξόφληση του δανείου δε θα έχει φορολογικές συνέπειες. Η
φορολογική βάση του δανείου είναι 100.

8. Η φορολογική βάση µιας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της, µείον κάθε ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά
σε σχέση µε αυτή την υποχρέωση σε µελλοντικές περιόδους. Στην περίπτωση εσόδου το οποίο εισπράττεται
προκαταβολικά, η φορολογική βάση της προκύπτουσας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της, µείον κάθε ποσό
του εσόδου που δε θα είναι φορολογητέο σε µελλοντικές περιόδους.

Π α ρ α δ ε ί γ µ α τ α

1. Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνονται δεδουλευµένα έξοδα µε λογιστική αξία 100. Το σχετικό
έξοδο θα εκπεσθεί φορολογικά σε ταµιακή βάση. Η φορολογική βάση των δεδουλευµένων εξόδων είναι
µηδενική.

2. Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνονται προεισπραχθέντες πιστωτικοί τόκοι, µε λογιστική
αξία 100. Το σχετικό έσοδο τόκων φορολογήθηκε σε ταµιακή βάση. Η φορολογική βάση του προ-
εισπραχθέντος τόκου είναι µηδενική.

3. Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνονται δεδουλευµένα έξοδα µε λογιστική αξία 100. Το σχετικό
έξοδο έχει ήδη εκπεσθεί φορολογικά. Η φορολογική βάση των δεδουλευµένων εξόδων είναι 100.

4. Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνονται δεδουλευµένα πρόστιµα και ποινές µε λογιστική
αξία 100. Τα πρόστιµα και οι ποινές δεν εκπίπτονται φορολογικά. Η φορολογική βάση των δεδουλευµένων
ποινών και προστίµων είναι 100 (2).

5. Υποχρέωση δανείου έχει λογιστική αξία 100. Η εξόφληση του δανείου δε θα έχει φορολογικές συνέπειες. Η
φορολογική βάση του δανείου είναι 100.

(1) Σύµφωνα µε αυτή την ανάλυση, δεν υπάρχουν φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Μία εναλλακτική ανάλυση είναι ότι τα σωρευµένα
εισπρακτέα µερίσµατα έχουν µηδενική φορολογική βάση και ότι εφαρµόζεται µηδενικός φορολογικός συντελεστής στις προκύπτουσες
φορολογητέες προσωρινές διαφορές των 100. Σύµφωνα και µε τις δύο αναλύσεις, δεν υπάρχει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.

(2) Σύµφωνα µε αυτή την ανάλυση, δεν υπάρχει εκπεστέα προσωρινή διαφορά. Μία εναλλακτική ανάλυση είναι ότι τα δεδουλευµένα
πρόστιµα και ποινές έχουν µηδενική φορολογική βάση και ότι εφαρµόζεται µηδενικός φορολογικός συντελεστής στην προκύπτουσα
εκπεστέα προσωρινή διαφορά των 100, και µε τις δύο αναλύσεις δεν υπάρχει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
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9. Μερικά στοιχεία έχουν φορολογική βάση, αλλά δεν είναι καταχωρηµένα ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις

στον Ισολογισµό. Για παράδειγµα, κόστη έρευνας καταχωρούνται στα έξοδα κατά τον προσδιορισµό του λογιστικού
αποτελέσµατος της περιόδου, στην οποία αυτά αναλαµβάνονται, αλλά µπορεί να µην επιτρέπεται η έκπτωσή τους
κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας) µέχρι µία µεταγενέστερη περίοδο. Η
διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσης του κόστους έρευνας, που είναι το ποσό που οι φορολογικές αρχές θα
επιτρέψουν για έκπτωση σε µελλοντικές περιόδους και της µηδενικής λογιστικής αξίας, αποτελεί εκπεστέα προσωρινή
διαφορά που καταλήγει σε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.

10. Όταν η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης δεν είναι άµεσα εµφανής, είναι χρήσιµο να
λαµβάνεται υπόψη η θεµελιώδης αρχή πάνω στην οποία αυτό το Πρότυπο στηρίζεται: Ότι µία επιχείρηση, µε
ορισµένες περιορισµένες εξαιρέσεις, οφείλει να καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (απαίτηση)
οποτεδήποτε η ανάκτηση ή η τακτοποίηση της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µίας υποχρέωσης θα
καθιστούσε τις µελλοντικές φορολογικές πληρωµές µεγαλύτερες (µικρότερες) από όσες θα ήταν αν η ίδια ανάκτηση
ή τακτοποίηση δεν είχε φορολογικές συνέπειες. Το παράδειγµα Γ που ακολουθεί την παράγραφο 52 επεξηγεί
περιστάσεις όπου µπορεί να είναι χρήσιµο να λαµβάνεται υπόψη αυτή η θεµελιώδης αρχή, π.χ. όταν η φορολογική
βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης εξαρτάται από τον αναµενόµενο τρόπο ανάκτησης ή τακτοποίησης.

11. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι προσωρινές διαφορές προσδιορίζονται από τη σύγκριση των
λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε την
κατάλληλη φορολογική βάση. Η φορολογική βάση προσδιορίζεται µε αναφορά σε µία ενοποιηµένη φορολογική
δήλωση, σε όσες περιοχές προβλέπεται η υποβολή τέτοιας δήλωσης. Σε άλλες περιοχές, η φορολογική βάση
προσδιορίζεται µε αναφορά στις φορολογικές δηλώσεις κάθε επιχείρησης του οµίλου.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

12. Ο τρέχων φόρος για την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους πρέπει να καταχωρείται ως
υποχρέωση, στο βαθµό που δεν έχει καταβληθεί. Αν το ποσό που ήδη καταβλήθηκε για την τρέχουσα
και τις προηγούµενες περιόδους υπερβαίνει το οφειλόµενο ποσό για αυτές τις περιόδους, το επιπλέον
πρέπει να καταχωρείται ως απαίτηση.

13. Το όφελος που σχετίζεται µε µία φορολογική ζηµία η οποία µπορεί να µεταφερθεί αναδροµικά για
ανάκτηση τρέχοντος φόρου προηγούµενης περιόδου, πρέπει να καταχωρείται ως απαίτηση.

14. Όταν χρησιµοποιείται φορολογική ζηµία για την ανάκτηση τρέχοντος φόρου προηγούµενης περιόδου, η επιχείρηση
καταχωρεί το όφελος ως απαίτηση στη περίοδο στην οποία προκύπτει η φορολογική ζηµία, επειδή αναµένεται ότι το
όφελος θα εισρεύσει στην επιχείρηση και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές

15. Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές πρέπει να καταχωρείται µία αναβαλλόµενη φορολο-
γική υποχρέωση, εκτός αν η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από:

(α) υπεραξία της οποίας η απόσβεση δεν είναι εκπεστέα φορολογικά· ή

(β) την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε µία συναλλαγή που:

(i) δεν είναι ενοποίηση επιχειρήσεων, και

(ii) κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό αποτέλεσµα ούτε
το φορολογητέο εισόδηµα (φορολογική ζηµία).

Όµως, για φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκα-
ταστήµατα και συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, πρέπει να καταχωρείται µία αναβαλλό-
µενη φορολογική υποχρέωση σύµφωνα µε την παράγραφο 39.
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16. Είναι συνακόλουθο της καταχώρησης ενός περιουσιακού στοιχείου ότι η λογιστική αξία θα ανακτηθεί µε τη µορφή

οικονοµικών οφελών που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση σε µελλοντικές περιόδους. Όταν η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη φορολογική βάση του, το ποσό των φορολογητέων οικονοµικών οφελών θα
υπερβαίνει το ποσό που θα επιτρέπεται ως έκπτωση για φορολογικούς σκοπούς. Η διαφορά αυτή είναι µία
φορολογητέα προσωρινή διαφορά και η υποχρέωση πληρωµής του προκύπτοντος φόρου εισοδήµατος σε µελλοντικές
περιόδους είναι µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Καθώς η επιχείρηση ανακτά τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου, η φορολογητέα προσωρινή διαφορά θα αναστρέφεται και η επιχείρηση θα έχει φορολογητέο
κέρδος. Αυτό καθιστά πιθανό ότι οικονοµικά οφέλη θα εκρέουν από την επιχείρηση µε τη µορφή φορολογικών
πληρωµών. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο απαιτεί την καταχώρηση όλων των αναβαλλόµενων φορολογικών
υποχρεώσεων, εκτός από ορισµένες περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 15 και 39.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α

Ένα περιουσιακό στοιχείο που κοστίζει 150 έχει λογιστική αναπόσβεστη αξία 100. Η σωρευµένη απόσβεση για
φορολογικούς σκοπούς είναι 90 και ο φορολογικός συντελεστής είναι 25 %.

Η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι 60 (κόστος 150 µείον σωρευµένη φορολογική απόσβεση 90).
Για να ανακτήσει τη λογιστική αξία των 100, η επιχείρηση πρέπει να κερδίσει φορολογητέο εισόδηµα των 100, αλλά
έχει δυνατότητα να εκπέσει φορολογική απόσβεση µόνο 60. Συνεπώς, η επιχείρηση θα πληρώσει φόρους
εισοδήµατος 10 (40 × 25 %), όταν θα ανακτήσει το αναπόσβεστο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Η διαφορά
µεταξύ του αναπόσβεστου ποσού των 100 και της φορολογικής βάσης των 60 είναι µία φορολογητέα προσωρινή
διαφορά των 40. Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση των 10
(40 × 25 %) που αντιπροσωπεύει τους φόρους εισοδήµατος που θα πληρώσει, όταν θα ανακτήσει το αναπόσβεστο
ποσό του περιουσιακού στοιχείου.

17. Ορισµένες προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν έσοδα ή έξοδα περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα µιας
περιόδου, αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα διαφορετικής περιόδου. Τέτοιες προσωρινές διαφορές
συχνά αναφέρονται ως χρονικές διαφορές. Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα προσωρινών διαφορών αυτού του
είδους, ο οποίες είναι φορολογητέες προσωρινές διαφορές και οι οποίες συνεπώς καταλήγουν σε αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις:

(α) Έσοδα τόκων περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα µε βάση τη περίοδο που αφορούν αλλά µπορεί, σε
ορισµένες νοµοθεσίες, να συµπεριληφθούν στο φορολογητέο εισόδηµα όταν εισπράττονται. Η φορολογική
βάση κάθε απαίτησης καταχωρηµένης στον Ισολογισµό σε σχέση µε τέτοια έσοδα είναι µηδενική, γιατί τα
έσοδα δεν επηρεάζουν το φορολογητέο εισόδηµα µέχρι να εισπραχθούν.

(β) Απόσβεση που χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος (φορολογικής ζηµίας)
µπορεί να διαφέρει από αυτή που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος. Η
προσωρινή διαφορά είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της
φορολογικής βάσης του, η οποία είναι το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου µείον όλες οι εκπτώσεις
σε σχέση µε αυτό το περιουσιακό στοιχείο που επιτρέπονται από τις φορολογικές αρχές κατά τον προσδιορισµό
του φορολογητέου εισοδήµατος της τρέχουσας και των προηγούµενων περιόδων. Μία φορολογητέα προσωρινή
διαφορά προκύπτει και καταλήγει σε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, όταν η φορολογική απόσβεση
είναι επιταχυνόµενη (αν η φορολογική απόσβεση είναι µικρότερη από τη λογιστική απόσβεση, προκύπτει µια
εκπεστέα προσωρινή διαφορά και καταλήγει σε µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση).

(γ) Κόστος ανάπτυξης µπορεί να κεφαλαιοποιείται και να αποσβένεται στη διάρκεια µελλοντικών περιόδων κατά
τον προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος, αλλά να εκπίπτεται κατά τον προσδιορισµό του
φορολογητέου εισοδήµατος στη περίοδο στην οποία προκύπτει. Τέτοια κόστη ανάπτυξης έχουν µηδενική
φορολογική βάση, καθώς έχουν ήδη εκπεσθεί από το φορολογητέο εισόδηµα. Η προσωρινή διαφορά είναι η
διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας του κόστους ανάπτυξης και της µηδενικής φορολογικής βάσεώς του.

18. Προσωρινές διαφορές επίσης προκύπτουν όταν:

(α) Το κόστος µιας ενοποίησης επιχειρήσεων που συνίσταται σε αγορά κατανέµεται στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν, µε βάση την εύλογη αξία τους, αλλά καµία ισοδύναµη
αναµόρφωση δε γίνεται για φορολογικούς σκοπούς (βλέπε παράγραφο 19).

(β) Περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρµόζονται, χωρίς να γίνει ισοδύναµη αναπροσαρµογή για φορολογικούς
σκοπούς (βλέπε παράγραφο 20).
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(γ) Υπεραξία ή αρνητική υπεραξία προκύπτει κατά την ενοποίηση (βλέπε παραγράφους 21 και 32).

(δ) Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης κατά την αρχική καταχώρηση διαφέρει από την
αρχική λογιστική αξία του, για παράδειγµα όταν µία επιχείρηση ωφελείται από µη φορολογητέες κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία (βλέπε παραγράφους 22 και 33).

(ε) Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς ή των δικαιωµάτων σε
κοινοπραξίες γίνεται διαφορετική από τη φορολογική βάση της επένδυσης ή του δικαιώµατος (βλέπε
παραγράφους 38-45).

Ε ν ο π ο ι ή σ ε ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν

19. Σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων που συνίσταται σε αγορά, το κόστος της αγοράς κατανέµεται στα επί µέρους
αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν, µε βάση την εύλογη αξία τους κατά την
ηµεροµηνία της πράξης ανταλλαγής. Προσωρινές διαφορές προκύπτουν, όταν οι φορολογικές βάσεις των
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν δεν επηρεάζονται από την ενοποίηση
επιχειρήσεων ή επηρεάζονται διαφορετικά. Για παράδειγµα, όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
αυξάνεται στην εύλογη αξία, αλλά η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου παραµένει στο κόστος στον
προηγούµενο ιδιοκτήτη, προκύπτει µια φορολογητέα προσωρινή διαφορά η οποία καταλήγει σε µία αναβαλλόµενη
φορολογική υποχρέωση. Η προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση επηρεάζει την υπεραξία (βλέπε
παράγραφο 66).

Π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α α π ε ι κ ο ν ι ζ ό µ ε ν α σ τ η ν ε ύ λ ο γ η α ξ ί α

20. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα επιτρέπουν ορισµένα περιουσιακά στοιχεία να απεικονίζονται στην εύλογη αξία ή να
αναπροσαρµόζονται (βλέπε για παράδειγµα, ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια», ∆ΛΠ 38 «άϋλα περιουσιακά στοιχεία»,
∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση» και ∆ΛΠ 40 «επενδύσεις σε ακίνητα»). Σε ορισµένες
νοµοθεσίες, η αναπροσαρµογή ή άλλου είδους επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου στην εύλογη αξία
επηρεάζει το φορολογητέο εισόδηµα (φορολογική ζηµία) για την τρέχουσα περίοδο. Ως αποτέλεσµα, η φορολογική
βάση του περιουσιακού στοιχείου προσαρµόζεται και καµία προσωρινή διαφορά δεν προκύπτει. Σε άλλες νοµοθεσίες,
η αναπροσαρµογή ή η επαναδιατύπωση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν επηρεάζει το φορολογητέο εισόδηµα στη
περίοδο της αναπροσαρµογής ή επαναδιατύπωσης και, συνεπώς, η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου
δεν προσαρµόζεται. Εντούτοις, η µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα καταλήξει σε µια φορολογητέα ροή
οικονοµικών οφελών προς την επιχείρηση και το ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά θα διαφέρει από το ποσό
αυτών των οικονοµικών οφελών. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού
στοιχείου και της φορολογικής βάσης του είναι µία προσωρινή διαφορά και δηµιουργεί µία αναβαλλόµενη
φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτό είναι αληθές και αν ακόµη:

(α) Η επιχείρηση δεν προτίθεται να εκποιήσει το περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αναπροσαρ-
µοσµένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα ανακτηθεί µέσω της χρησιµοποιήσεώς του και αυτό
θα δηµιουργήσει φορολογητέο εισόδηµα, το οποίο υπερβαίνει την απόσβεση που θα είναι εκπεστέα για
φορολογικούς σκοπούς σε µελλοντικές περιόδους, ή

(β) ο φόρος στα κέρδη κεφαλαίου αναβάλλεται, αν το προϊόν της πώλησης του περιουσιακού στοιχείου επενδύεται
σε παρόµοια περιουσιακά στοιχεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο φόρος θα καταστεί τελικά πληρωτέος κατά την
πώληση ή χρήση των παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων.

Υ π ε ρ α ξ ί α

21. Υπεραξία είναι η διαφορά του κόστους αγοράς, από τη συµµετοχή του αγοραστή στην εύλογη αξία των
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν. Πολλές φορολογικές αρχές δεν
επιτρέπουν την απόσβεση της υπεραξίας ως ενός εκπεστέου εξόδου, κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου
εισοδήµατος. Περαιτέρω, σε τέτοιες νοµοθεσίες, το κόστος υπεραξίας δεν είναι συχνά εκπεστέο, όταν µία θυγατρική
πωλεί την κυρίως επιχείρησή της. Σε αυτές τις νοµοθεσίες, η υπεραξία έχει φορολογική βάση µηδενική. Κάθε διαφορά
µεταξύ της λογιστικής αξίας της υπεραξίας και της µηδενικής φορολογικής βάσης της είναι µία φορολογητέα
προσωρινή διαφορά. Όµως, αυτό το Πρότυπο δεν επιτρέπει την καταχώρηση της προκύπτουσας αναβαλλόµενης
φορολογικής υποχρέωσης, επειδή η υπεραξία είναι ένα προκύπτον υπόλοιπο και η καταχώρηση της αναβαλλόµενης
φορολογικής υποχρέωσης θα αύξανε τη λογιστική αξία της υπεραξίας.
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22. Μία προσωρινή διαφορά µπορεί να προκύπτει κατά την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή
υποχρέωσης, για παράδειγµα αν µέρος ή όλο το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου δε θα είναι εκπεστέο
φορολογικά. Η µέθοδος της λογιστικής παρακολούθησης µιας τέτοιας προσωρινής διαφοράς εξαρτάται από τη φύση
της συναλλαγής που οδήγησε στην αρχική καταχώρηση του περιουσιακού στοιχείου:

(α) Σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων, µία επιχείρηση καταχωρεί κάθε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή
απαίτηση και αυτό επηρεάζει το ποσό της υπεραξίας ή της αρνητικής υπεραξίας (βλέπε παράγραφο 19).

(β) Αν η συναλλαγή επηρεάζει είτε το λογιστικό αποτέλεσµα είτε το φορολογητέο εισόδηµα, µια επιχείρηση
καταχωρεί κάθε προκύπτουσα φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση και καταχωρεί το προκύπτον αναβαλλόµενο
έξοδο ή έσοδο φόρου στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (βλέπε παράγραφο 59).

(γ) Αν η συναλλαγή δεν είναι µία ενοποίηση επιχειρήσεων και δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό αποτέλεσµα ούτε
το φορολογητέο εισόδηµα, µία επιχείρηση θα καταχωρούσε την προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση ή απαίτηση και θα προσάρµοζε τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης κατά
το ίδιο ποσό, αν δεν υπήρχε η εξαίρεση που παρέχεται από τις παραγράφους 15 και 24. Τέτοιες προσαρµογές
θα καθιστούσαν τις οικονοµικές καταστάσεις λιγότερο διαφανείς. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο δεν επιτρέπει
στην επιχείρηση να καταχωρεί την προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση, είτε κατά
την αρχική καταχώρηση είτε µεταγενέστερα (βλέπε παράδειγµα στην επόµενη σελίδα). Περαιτέρω, µία
επιχείρηση δεν καταχωρεί µεταγενέστερες µεταβολές στη µη καταχωρηθείσα αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση ή απαίτηση, καθώς το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται.

23. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32, «χρηµατοπιστωτικά µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση», ο εκδότης ενός σύνθετου
χρηµατοπιστωτικού µέσου (για παράδειγµα µιας µετατρέψιµης οµολογίας) κατατάσσει το στοιχείο της υποχρέωσης
του χρηµατοπιστωτικού µέσου στις υποχρεώσεις και το στοιχείο που αφορά ίδια κεφάλαια, στα ίδια κεφάλαια. Σε
µερικές νοµοθεσίες, η φορολογική βάση του στοιχείου της υποχρέωσης κατά την αρχική καταχώρηση είναι ίση µε
την αρχική λογιστική αξία του αθροίσµατος των συνθετικών στοιχείων της υποχρέωσης και των ίδιων κεφαλαίων. Η
προκύπτουσα φορολογητέα προσωρινή διαφορά οφείλεται στην αρχική καταχώρηση του στοιχείου των ιδίων
κεφαλαίων ξεχωριστά από το στοιχείο της υποχρέωσης. Για το λόγο αυτό, η εξαίρεση που τίθεται στην
παράγραφο 15(β) δεν εφαρµόζεται. Συνεπώς, µια επιχείρηση καταχωρεί την προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση. Σύµφωνα µε την παράγραφο 61, ο αναβαλλόµενος φόρος χρεώνεται απ' ευθείας στη λογιστική αξία του
στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων. Σύµφωνα µε την παράγραφο 58, µεταγενέστερες µεταβολές στην αναβαλλόµενη
φορολογική υποχρέωση καταχωρούνται στην Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως αναβαλλόµενο έξοδο
(έσοδο) φόρου.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α ε φ α ρ µ ο γ ή ς τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2 2 ( γ )

Μία επιχείρηση προτίθεται να χρησιµοποιεί ένα περιουσιακό στοιχείο που κοστίζει 1 000 καθ' όλη την ωφέλιµη ζωή
του των 5 ετών και έπειτα να το πωλήσει µε υπολειµµατική αξία µηδέν. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 40 %. Η
απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου δεν είναι εκπεστέα φορολογικά. Κατά την πώληση, το τυχόν κέρδος κεφαλαίου
δε θα ήταν φορολογητέο και η τυχόν ζηµία κεφαλαίου δε θα ήταν εκπεστέα.

Καθώς ανακτά τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, η επιχείρηση θα κερδίζει φορολογητέο
εισόδηµα 1 000 και θα πληρώσει φόρο 400. Η επιχείρηση δεν καταχωρεί την προκύπτουσα αναβαλλόµενη
φορολογική υποχρέωση των 400, γιατί αυτή προέρχεται από την αρχική καταχώρηση του περιουσιακού στοιχείου.

Στο επόµενο έτος, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι 800. Κερδίζοντας φορολογητέο εισόδηµα 800,
η επιχείρηση θα πληρώσει φόρο 320. Η επιχείρηση δεν καταχωρεί την αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
των 320, γιατί προέρχεται από την αρχική καταχώρηση του περιουσιακού στοιχείου.

Εκπεστέες προσωρινές διαφορές

24. Για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές πρέπει να καταχωρείται µια αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση, κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα έναντι
του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί, εκτός αν η αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση προκύπτει από:

(α) αρνητική υπεραξία, η οποία αντιµετωπίζεται ως αναβαλλόµενο έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22
«ενοποιήσεις επιχειρήσεων», ή
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(β) την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε µία συναλλαγή που:

(i) δεν είναι ενοποίηση επιχειρήσεων, και

(ii) κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό αποτέλεσµα ούτε
το φορολογητέο εισόδηµα (φορολογική ζηµία).

Όµως, για εκπεστέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστή-
µατα και συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
πρέπει να καταχωρείται σύµφωνα µε την παράγραφο 44.

25. Κατά την καταχώρηση µιας υποχρέωσης εξυπακούεται ότι η λογιστική αξία της θα τακτοποιηθεί σε µελλοντικές
χρήσεις µε την εκροή από την επιχείρηση πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη. Όταν οι πόροι εκρέουν από
την επιχείρηση, µέρος ή το σύνολο των ποσών τους µπορεί να είναι εκπεστέο κατά τον προσδιορισµό του
φορολογητέου εισοδήµατος µίας µεταγενέστερης περιόδου από αυτή στην οποία καταχωρείται η υποχρέωση. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει µία προσωρινή διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης και της
φορολογικής βάσης της. Ως εκ τούτου, προκύπτει µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σε σχέση µε τους
φόρους εισοδήµατος που θα είναι ανακτήσιµοι σε µελλοντικές περιόδους, οπότε αυτό το µέρος της υποχρέωσης θα
µπορεί να εκπεστεί κατά το προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος. Οµοίως, αν η λογιστική αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από τη φορολογική βάση του, η διαφορά δηµιουργεί µία αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση από την άποψη του φόρου εισοδήµατος, η οποία θα είναι ανακτήσιµη σε µελλοντικές
περιόδους.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α

Μία επιχείρηση καταχωρεί µία υποχρέωση των100 για προβλεπόµενο κόστος εγγύησης προϊόντων. Για φορολογικούς
σκοπούς, το κόστος εγγύησης προϊόντων δε θα είναι εκπεστέο µέχρις ότου η επιχείρηση πληρώσει τις αποζηµιώσεις.
Ο φορολογικός συντελεστής είναι 25 %.

Η φορολογική βάση της υποχρέωσης είναι µηδενική (λογιστική αξία 100 µείον το ποσό που θα είναι εκπεστέο για
φορολογικούς σκοπούς σε σχέση µε αυτή την υποχρέωση σε µελλοντικές περιόδους). Κατά την εξόφληση της
λογιστικής αξίας της υποχρέωσης, η επιχείρηση θα µειώσει το µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα κατά το ποσό
των 100 και, συνεπώς, θα µειώσει τις µελλοντικές φορολογικές πληρωµές κατά 25 (100 × 25 %). Η διαφορά µεταξύ
της λογιστικής αξίας των 100 και της µηδενικής φορολογικής βάσης είναι µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά
των 100. Συνεπώς, η επιχείρηση καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση των 25 (100 × 25 %), εφόσον
αναµένεται ότι η επιχείρηση θα έχει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα σε µελλοντικές περιόδους για να επωφεληθεί
από τη µείωση στις καταβολές φόρου.

26. Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα εκπεστέων προσωρινών διαφορών που καταλήγουν σε αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις:

(α) Κόστος παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία µπορεί να εκπίπτεται κατά τον προσδιορισµό του λογιστικού
αποτελέσµατος, καθώς παρέχεται η υπηρεσία από τον εργαζόµενο, αλλά να εκπίπτεται κατά τον προσδιορισµό
του φορολογητέου εισοδήµατος είτε όταν καταβάλλονται οι εισφορές από την επιχείρηση είτε όταν αυτή
πληρώσει τις παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Υπάρχει µία προσωρινή διαφορά µεταξύ της λογιστικής
αξίας της υποχρέωσης και της φορολογικής βάσης της. Η φορολογική βάση της υποχρέωσης είναι συνήθως
µηδενική. Μια τέτοια εκπεστέα προσωρινή διαφορά καταλήγει σε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, επειδή
τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση µε τη µορφή έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδηµα,
όταν καταβάλλονται οι εισφορές ή οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

(β) Κόστος έρευνας καταχωρείται ως έξοδο κατά τον προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος της περιόδου
στην οποία προκύπτει, αλλά µπορεί να µην είναι εκπεστέο κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου
εισοδήµατος (φορολογικής ζηµίας) µέχρι µία µεταγενέστερη περίοδο. Η διαφορά µεταξύ της φορολογικής
βάσης του κόστους έρευνας, που είναι το ποσό το οποίο οι φορολογικές αρχές θα επιτρέψουν να εκπεστεί σε
µελλοντικές περιόδους και της µηδενικής λογιστικής αξίας, αποτελεί εκπεστέα προσωρινή διαφορά που
καταλήγει σε µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.

(γ) Σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων που συνίσταται σε αγορά, το κόστος της αγοράς κατανέµεται στα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν καταχωρηθεί, µε βάση την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της
πράξης ανταλλαγής. Όταν κατά την αγορά καταχωρείται µία υποχρέωση, αλλά το σχετικό κόστος δεν
εκπίπτεται κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος µέχρι µία µεταγενέστερη περίοδο,
προκύπτει µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά που καταλήγει σε µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση προκύπτει επίσης, όταν η εύλογη αξία ενός αναγνωρίσιµου περιουσιακού
στοιχείου που αποκτήθηκε, είναι µικρότερη από τη φορολογική βάση του. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, η
προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επηρεάζει την υπεραξία (βλέπε παράγραφο 66).
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(δ) Ορισµένα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να απεικονίζονται στην εύλογη αξία ή µπορεί να αναπροσαρµόζονται

χωρίς να γίνεται µία ανάλογη προσαρµογή για φορολογικούς σκοπούς (βλέπε παράγραφο 20). Προκύπτει µία
εκπεστέα προσωρινή διαφορά, αν η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική
αξία του.

27. Η αναστροφή των εκπεστέων προσωρινών διαφορών καταλήγει σε εκπτώσεις κατά τον προσδιορισµό του
φορολογητέου εισοδήµατος µελλοντικών περιόδων. Όµως, τα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων στις
φορολογικές πληρωµές θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, µόνον αν κερδίζει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, έναντι
του οποί ου οι εκπτώσεις µπορεί να συµψηφιστούν. Συνεπώς, η επιχείρηση καταχωρεί αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις, όταν αναµένεται ότι φορολογητέο εισόδηµα θα είναι διαθέσιµο έναντι του οποίου οι εκπεστέες
προσωρινές διαφορές µπορεί να χρησιµοποιηθούν.

28. Αναµένεται ότι θα υπάρχει φορολογητέο εισόδηµα, έναντι του οποίου µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, όταν υπάρχουν επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές που έχουν σχέση µε την ίδια
φορολογική αρχή και την ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, οι οποίες διαφορές αναµένονται να αναστραφούν:

(α) στην ίδια περίοδο, όπως η αναµενόµενη αναστροφή των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, ή

(β) σε περιόδους στις οποίες µια φορολογική ζηµία, που προκύπτει από την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση,
µπορεί να µεταφερθεί σε προηγούµενες ή επόµενες περιόδους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται στη περίοδο στην οποία προκύπτουν
οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές.

29. Όταν υπάρχουν ανεπαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές που έχουν σχέση µε την ίδια φορολογική αρχή και
την ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται κατά την έκταση
που:

(α) Αναµένεται ότι η επιχείρηση θα έχει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που έχει σχέση µε την ίδια φορολογική
αρχή και την ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, στην ίδια περίοδο όπως η αναστροφή των εκπεστέων
προσωρινών διαφορών (ή σε περιόδους κατά τις οποίες µία φορολογική ζηµία που ανακύπτει από την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση µπορεί να µεταφερθεί σε προηγούµενες ή επόµενες περιόδους). Κατά την
εκτίµηση αν θα έχει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα σε µελλοντικές περιόδους, µία επιχείρηση αγνοεί
φορολογητέα ποσά που προκύπτουν από εκπεστέες προσωρινές διαφορές, οι οποίες αναµένονται να προκύψουν
σε µελλοντικές περιόδους, γιατί η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που προκύπτει από αυτές τις εκπεστέες
προσωρινές διαφορές θα προϋποθέτει µελλοντικό φορολογητέό εισόδηµα για να χρησιµοποιηθεί, ή

(β) Ο φορολογικός προγραµµατισµός της επιχείρησης επιτρέπει τη δηµιουργία φορολογητέου εισοδήµατος στις
κατάλληλες περιόδους.

30. Ο φορολογικός προγραµµατισµός συνίσταται σε ενέργειες που η επιχείρηση θα ανελάµβανε για να δηµιουργήσει ή
να αυξήσει το φορολογητέο εισόδηµα σε συγκεκριµένη περίοδο πριν την εκπνοή της φορολογικής ζηµίας ή του
πιστωτικού φόρου που µεταφέρεται εις νέο. Για παράδειγµα, σε µερικές νοµοθεσίες, το φορολογητέο εισόδηµα
µπορεί να δηµιουργηθεί ή να αυξηθεί από:

(α) επιλογή της φορολόγησης των εσόδων από τόκους είτε σε ταµιακή βάση είτε µε βάση τη περίοδο που
αφορούν,

(β) αναβολή του δικαιώµατος ορισµένων εκπτώσεων από το φορολογητέο εισόδηµα,

(γ) πώληση και πιθανή επαναµίσθωση, περιουσιακών στοιχείων που έχουν ανατιµηθεί αλλά για τα οποία η
φορολογική βάση δεν έχει προσαρµοστεί για να αντανακλά αυτή την ανατίµηση και

(δ) πώληση περιουσιακού στοιχείου που δηµιουργεί µη φορολογητέο εισόδηµα (όπως, σε µερικές νοµοθεσίες, µία
κρατική οµολογία) µε σκοπό την αγορά µιας άλλης επένδυσης που δηµιουργεί φορολογητέο εισόδηµα.

Όταν µε το φορολογικό προγραµµατισµό µετατίθεται το φορολογητέο εισόδηµα από µεταγενέστερη σε προηγούµενη
περίοδο, η χρησιµοποίηση µιας φορολογικής ζηµίας ή πιστωτικού φόρου µεταφερόµενου σε νέο εξακολουθεί να
εξαρτάται από την ύπαρξη µελλοντικού φορολογητέου εισοδήµατος εκ πηγών άλλων από τις µελλοντικά
δηµιουργούµενες προσωρινές διαφορές.

31. Όταν µία επιχείρηση έχει ιστορικό πρόσφατων ζηµιών, η επιχείρηση ακολουθεί τις οδηγίες των παραγράφων 35
και 36.
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32. Αυτό το Πρότυπο δεν επιτρέπει την καταχώρηση µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης από εκπεστέες
προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε αρνητική υπεραξία, η οποία αντιµετωπίζεται ως αναβαλλόµενο έσοδο
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων», δεδοµένου ότι η αρνητική υπεραξία είναι ένα υπολειµµατικό
ποσό και η καταχώρηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης θα αύξανε το ποσό αυτό.

Α ρ χ ι κ ή κ α τ α χ ώ ρ η σ η ε ν ό ς π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ο ύ σ τ ο ι χ ε ί ο υ ή µ ι α ς υ π ο χ ρ έ ω σ η ς

33. Μία περίπτωση κατά την οποία δηµιουργείται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την αρχική καταχώρηση
ενός περιουσιακού στοιχείου, είναι όταν µία µη φορολογητέα κρατική επιχορήγηση που συνδέεται µε το περιουσιακό
στοιχείο, εκπίπτεται κατά τον προσδιορισµό της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, αλλά για
φορολογικούς σκοπούς, δεν εκπίπτεται από το αποσβεστέο ποσό του στοιχείου αυτού (µε άλλα λόγια από τη
φορολογική βάση του). Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από τη φορολογική βάση του
και αυτό συνεπάγεται µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά. Οι κρατικές επιχορηγήσεις µπορεί να παρουσιαστούν επίσης
ως έσοδο επόµενων χρήσεων, οπότε η διαφορά µεταξύ του εσόδου επόµενων χρήσεων και της µηδενικής φορολογικής
βάσεώς του είναι µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά. Οποιαδήποτε µέθοδος παρουσίασης υιοθετείται από την
επιχείρηση, η επιχείρηση δεν καταχωρεί την προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, για το λόγο που
δίδεται στην παράγραφο 22.

Αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι

34. Για τη µεταφορά αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων πρέπει να καταχωρεί-
ται µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και
πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν.

35. Τα κριτήρια για την καταχώρηση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τη µεταφορά σε
νέο των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και πιστωτικών φόρων είναι τα ίδια, όπως τα κριτήρια για την
καταχώρηση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από εκπεστέες προσωρινές διαφορές.Όµως,
η ύπαρξη αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα
µπορεί να µην υπάρξει. Συνεπώς, όταν µία επιχείρηση έχει ιστορικό πρόσφατων ζηµιών, η επιχείρηση καταχωρεί µία
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, που προκύπτει από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή πιστωτικούς
φόρους, µόνο κατά την έκταση που η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή υπάρχει άλλη
πειστική απόδειξη ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές
ζηµίες ή πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν από την επιχείρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η παράγραφος 82
απαιτεί γνωστοποίηση του ποσού της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης και της φύσης της απόδειξης που
στηρίζει την καταχώρησή της.

36. Μία επιχείρηση εξετάζει τα ακόλουθα κριτήρια κατά την εκτίµηση της πιθανότητας ότι θα υπάρξει φορολογητέο
αποτέλεσµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι µπορεί
να χρησιµοποιηθούν:

(α) Αν η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που αφορούν την ίδια φορολογική αρχή
και την ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, οι οποίες θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά έναντι των
οποίων οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιη-
θούν πριν την εκπνοή τους.

(β) Αν αναµένεται ότι η επιχείρηση θα έχει φορολογητέο εισόδηµα πριν από την εκπνοή των αχρησιµοποίητων
φορολογικών ζηµιών ή αχρησιµοποίητων πιστωτικών φόρων.

(γ) Αν οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες προέρχονται από συγκεκριµένες αιτίες, που είναι απίθανο να
επανασυµβούν,

(δ) Αν υπάρχει στην επιχείρηση φορολογικός προγραµµατισµός (βλέπε παράγραφο 30) που θα δηµιουργήσει
φορολογητέο εισόδηµα στην περίοδο στην οποία οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητοι
πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν.

Κατά την έκταση που δεν αναµένεται ότι θα υπάρξει φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες
φορολογικές ζηµίες ή αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν, δεν καταχωρείται αναβαλλό-
µενη φορολογική απαίτηση.
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Επανεκτίµηση των µη καταχωρηθεισών αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων

37. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, η επιχείρηση επανεκτιµά τις ακαταχώρητες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
και καταχωρεί µία προηγουµένως ακαταχώρητη αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που είναι
πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης. Για παράδειγµα, µία βελτίωση στις εµπορικές συνθήκες µπορεί να καταστήσει περισσότερο πιθανό για
την επιχείρηση ότι θα είναι σε θέση να δηµιουργήσει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα στο µέλλον, ώστε η
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση να ανταποκρίνεται στα κριτήρια καταχώρησης που τίθενται στις παραγρά-
φους 24 ή 34. Ένα άλλο παράδειγµα είναι όταν µία επιχείρηση επανεκτιµά αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
κατά την ηµεροµηνία µίας ενοποίησης επιχειρήσεων ή µεταγενεστέρως (βλέπε παραγράφους 67 και 68).

Επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και δικαιώµατα σε κοινοπραξίες

38. Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν η λογιστική αξία των επενδύσεων στις θυγατρικές, υποκαταστήµατα και
συγγενείς ή τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες (δηλαδή η αναλογία της µητρικής εταιρίας ή του επενδυτή στα καθαρά
περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής, υποκαταστήµατος, συγγενούς ή της επιχείρησης στην οποία συµµετέχει,
συµπεριλαµβανόµενης της λογιστικής αξίας της υπεραξίας) καθίσταται διαφορετική από τη φορολογική βάση (που
είναι συχνά το κόστος) της επένδυσης ή του δικαιώµατος. Τέτοιες διαφορές µπορεί να προκύπτουν σε ένα αριθµό
διαφορετικών περιπτώσεων, για παράδειγµα:

(α) Ύπαρξη αδιανέµητων κερδών των θυγατρικών, υποκαταστηµάτων, συγγενών και κοινοπραξιών.

(β) Μεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος όταν µία µητρική εταιρία και η θυγατρική της είναι εγκατεστηµένες σε
διαφορετικές χώρες.

(γ) Μία µείωση της λογιστικής αξίας µιας συµµετοχής σε µια συγγενή, στο ανακτήσιµο ποσό της.

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η προσωρινή διαφορά µπορεί να είναι διαφορετική από την προσωρινή
διαφορά που συνδέεται µε αυτή τη συµµετοχή στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, αν
αυτή απεικονίζει την επένδυση στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της στο κόστος ή σε αναπροσαρµοσµένο
ποσό.

39. Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για όλες τις φορολο-
γητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγε-
νείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, εκτός εάν πληρούνται αµφότεροι οι ακόλουθοι όροι:

(α) η µητρική εταιρία, ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών είναι σε θέση να ελέγξουν το χρονικό σηµείο
της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς, και

(β) αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά δε θα αναστραφεί στο ορατό µέλλον.

40. Εφόσον µία µητρική εταιρία ελέγχει τη µερισµατική πολιτική της θυγατρικής της, είναι σε θέση να ελέγχει το χρόνο
αναστροφής των προσωρινών διαφορών που συνδέονται µε αυτή την επένδυση (συµπεριλαµβανοµένων των
προσωρινών διαφορών που προκύπτουν όχι µόνο από αδιανέµητα κέρδη, αλλά επίσης από κάθε συναλλαγµατική
διαφορά µετατροπής). Περαιτέρω, δε θα ήταν συνήθως εύκολο να προσδιορισθεί το ποσό των φόρων εισοδήµατος
που θα ήταν πληρωτέο όταν οι προσωρινές διαφορές αναστρέφονται. Συνεπώς, όταν η µητρική εταιρία έχει
αποφασίσει να µη διανεµηθούν αυτά τα κέρδη στο ορατό µέλλον, η µητρική εταιρία δεν καταχωρεί µία αναβαλλόµενη
φορολογική υποχρέωση. Οι ίδιες προϋποθέσεις εφαρµόζονται για επενδύσεις σε υποκαταστήµατα.

41. Η επιχείρηση παρακολουθεί στο δικό της τηρούµενο νόµισµα τα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις µιας αλλοδαπής επιχείρησης που είναι αναπόσπαστο τµήµα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της
(βλέπε ∆ΛΠ 21 «οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος»). Όταν το φορολογητέο εισόδηµα ή η
φορολογική ζηµία της αλλοδαπής επιχείρησης (και συνεπώς, η φορολογική βάση των µη νοµισµατικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων αυτής) προσδιορίζεται στο ξένο νόµισµα, οι µεταβολές στην τιµή συναλλάγµατος
δηµιουργούν προσωρινές διαφορές. Λόγω του ότι τέτοιες προσωρινές διαφορές αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις της ίδιας της αλλοδαπής επιχείρησης και όχι στην επένδυση της µητρικής στην επιχείρηση αυτή, η
µητρική καταχωρεί την προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή (µε την προϋπόθεση της παραγρά-
φου 24) απαίτηση. Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων (βλέπε παράγραφο 58).
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42. Ένας επενδυτής σε συγγενή επιχείρηση δεν ελέγχει την επιχείρηση αυτή και δεν είναι συνήθως σε θέση να κατευθύνει

τη µερισµατική πολιτική της. Συνεπώς, αν δεν υπάρχει συµφωνία που ορίζει ότι τα κέρδη της συγγενούς δε θα
διανεµηθούν στο ορατό µέλλον, ο επενδυτής καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που προκύπτει
από φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που συνδέονται µε την επένδυσή του στη συγγενή. Σε µερικές περιπτώσεις,
ο επενδυτής µπορεί να µην είναι σε θέση να προσδιορίσει το ποσό του φόρου που θα ήταν πληρωτέο, αν ανακτούσε
το κόστος της επενδύσεώς του στη συγγενή, αλλά µπορεί να προσδιορίσει ότι αυτό θα ισούται ή θα υπερβαίνει ένα
ελάχιστο ποσό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αποτιµάται σε αυτό το ποσό.

43. Η συµφωνία µεταξύ των µερών σε µία κοινοπραξία συνήθως ρυθµίζει τη διανοµή των κερδών και καθορίζει αν οι
αποφάσεις για τέτοια θέµατα απαιτούν τη συγκατάθεση όλων των κοινοπρακτούντων ή µία ειδική πλειοψηφία των
κοινοπρακτούντων. Όταν ο κοινοπρακτών µπορεί να ελέγχει τη διανοµή των κερδών και αναµένεται ότι τα κέρδη δε
θα διανεµηθούν στο ορατό µέλλον, δεν καταχωρείται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.

44. Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για όλες τις εκπεστέες
προσωρινές διαφορές που ανακύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς
και από δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, κατά την έκταση και µόνο κατά την έκταση, που αναµένεται
ότι:

(α) οι προσωρινές διαφορές θα αναστραφούν στο ορατό µέλλον, και

(β) θα υπάρξει φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου η προσωρινή διαφορά µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί.

45. Για να αποφασιστεί από την επιχείρηση αν καταχωρείται µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση για τις εκπεστέες
προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα, συγγενείς και µε τα
δικαιώµατά της σε κοινοπραξίες, η επιχείρηση ακολουθεί τις οδηγίες που τίθενται στις παραγράφους 28 µέχρι 31.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

46. Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (απαιτήσεις) για την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους
πρέπει να αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί
από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί
ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

47. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να αποτιµώνται µε τους φορολογι-
κούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί
η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

48. Οι τρέχουσες και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται συνήθως µε τη χρήση
φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί. Όµως, σε µερικές νοµοθεσίες,
ανακοινώσεις των φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) από την κυβέρνηση έχουν την ουσιαστική
επίδραση της πραγµατικής θέσπισης, η οποία µπορεί να ακολουθεί την ανακοίνωση σε περίοδο µερικών µηνών. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε τη χρήση του ανακοινωθέντος
φορολογικού συντελεστή (και φορολογικών νόµων).

49. Όταν εφαρµόζονται διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές σε διαφορετικά επίπεδα φορολογητέου εισοδήµατος, οι
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε τη χρήση των µέσων συντελεστών που
αναµένονται να εφαρµοστούν στο φορολογητέο εισόδηµα (φορολογική ζηµία) των χρήσεων στις οποίες οι προσωρινές
διαφορές αναµένονται να αναστραφούν.

50. (Απαλείφθηκε)

51. Η αποτίµηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων πρέπει να αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες του τρόπου µε τον οποίο
η επιχείρηση αναµένει, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη
λογιστική αξία των απαιτήσεων και υποχρεώσεών της.
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52. Σε µερικές νοµοθεσίες, ο τρόπος µε τον οποίο µία επιχείρηση ανακτά (τακτοποιεί) τη λογιστική αξία µιας απαίτησης

(υποχρέωσης), µπορεί να επηρεάζει είτε το ένα από τα κατωτέρω είτε αµφότερα:

(α) Το φορολογικό συντελεστή που είναι εφαρµοστέος όταν η επιχείρηση ανακτά (τακτοποιεί) τη λογιστική αξία
της απαίτησης (υποχρέωσης).

(β) Τη φορολογική βάση της απαίτησης (υποχρέωσης).

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιχείρηση αποτιµά τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις µε τη χρήση του φορολογικού συντελεστή και της φορολογικής βάσης, που είναι συνεπής
µε τον αναµενόµενο τρόπο ανάκτησης ή τακτοποίησης.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α Α

Ένα περιουσιακό στοιχείο έχει λογιστική αξία 100 και φορολογική βάση 60. Θα εφαρµοζόταν φορολογικός
συντελεστής 20 %, αν το περιουσιακό στοιχείο επωλείτο και συντελεστής 30 % στα άλλα έσοδα.

Η επιχείρηση καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση των 8 (40 × 20 %) αν αναµένει να πωλήσει το
περιουσιακό στοιχείο χωρίς περαιτέρω χρήση και µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση των 12 (40 × 30 %),
αν αναµένει να διατηρήσει το περιουσιακό στοιχείο και να ανακτήσει τη λογιστική αξία του µέσω της χρήσης του.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α Β

Ένα περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού µε αξία κτήσης 100 και ένα ποσό λογιστικής τήρησης 80 αναπροσαρµόζεται
στα 150. Καµία ισοδύναµη προσαρµογή δεν έγινε για φορολογικούς σκοπούς. Η σωρευµένη απόσβεση για
φορολογικούς σκοπούς είναι 30 και ο συντελεστής φορολογίας είναι 30 %. Αν το περιουσιακό στοιχείο πωληθεί
πάνω από το κόστος, η σωρευµένη φορολογική απόσβεση των 30 θα συµπεριληφθεί στο φορολογητέο εισόδηµα,
αλλά το προϊόν της πώλησης που υπερβαίνει το κόστος δε θα είναι φορολογητέο.

Η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι 70 και υπάρχει µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά των 80.
Αν η επιχείρηση αναµένει να ανακτήσει η λογιστική αξία µε τη χρησιµοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, πρέπει
να δηµιουργήσει φορολογητέο εισόδηµα των 150, αλλά θα είναι σε θέση να εκπέσει απόσβεση µόνο 70. Σε αυτή τη
βάση, υπάρχει µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση των 24 (80 × 30 %). Αν η επιχείρηση αναµένει να
ανακτήσει την αναπόσβεστη λογιστική αξία µε την άµεση πώληση του περιουσιακού στοιχείου έναντι 150, η
αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση υπολογίζεται ως εξής:

Φορολογητέα Αναβαλλόµενη
προσωρινή Φορολογικός φορολογική
διαφορά συντελεστής υποχρέωση

Σωρευµένη φορολογική απόσβεση 30 30 % 9

Είσπραξη πλέον του κόστους 50 µηδέν —

Σύνολο 80 9

Σηµείωση: Σύµφωνα µε την παράγραφο 61, ο επιπρόσθετος αναβαλλόµενος φόρος που προκύπτει κατά την
αναπροσαρµογή χρεώνεται κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α Γ

Τα γεγονότα είναι όπως στο παράδειγµα Β, εκτός του ότι αν το περιουσιακό στοιχείο πωληθεί πάνω από το κόστος,
η σωρευµένη φορολογική απόσβεση θα περιληφθεί στο φορολογητέο εισόδηµα (φορολογούµενο µε 30 %) και το
προϊόν της πώλησης θα φορολογηθεί µε 40 %, µετά την έκπτωση κόστους προσαρµοσµένου για τον πληθωρισµό
ύψους 110.

Αν η επιχείρηση αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία µε τη χρησιµοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, πρέπει
να δηµιουργήσει φορολογητέο εισόδηµα των 150, αλλά θα είναι σε θέση να εκπέσει απόσβεση µόνο 70. Με αυτό το
σκεπτικό, η φορολογική βάση είναι 70, υπάρχει µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά των 80 και υπάρχει µία
αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση των 24 (80 × 30 %) όπως στο παράδειγµα Β.
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Αν η επιχείρηση αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία από την άµεση πώληση του περιουσιακού στοιχείου
έναντι 150, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να εκπέσει το προσαρµοσµένο για πληθωρισµό κόστος των 110. Το
καθαρό προϊόν των 40 θα φορολογηθεί µε 40 %. Επιπρόσθετα, η σωρευµένη φορολογική απόσβεση των 30 θα
συµπεριληφθεί στο φορολογητέο εισόδηµα και θα φορολογηθεί µε 30 %. Με αυτό το σκεπτικό, η φορολογική βάση
είναι 80 (110 µείον 30), υπάρχει µία φορολογητέα προσωρινή διαφορά των 70 και υπάρχει µία αναβαλλόµενη
φορολογική υποχρέωση των 25 (40 × 40 % πλέον 30 × 30 %). Αν η φορολογική βάση δεν είναι άµεσα εµφανής σε
αυτό το παράδειγµα, µπορεί να είναι χρήσιµο να ληφθεί υπόψη η θεµελιώδης αρχή που τίθεται στην παράγραφο 10.

Σηµείωση: Σύµφωνα µε την παράγραφο 61, ο επιπρόσθετος αναβαλλόµενος φόρος που προκύπτει κατά την
αναπροσαρµογή χρεώνεται κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια.

52Α. Σε µερικές νοµοθεσίες, οι φόροι εισοδήµατος είναι πληρωτέοι µε ένα υψηλότερο ή χαµηλότερο συντελεστή, αν
µέρος ή το σύνολο του καθαρού κέρδους ή των κερδών εις νέον καταβάλλεται ως µέρισµα στους µετόχους της
επιχείρησης. Σε ορισµένες άλλες νοµοθεσίες, οι φόροι εισοδήµατος µπορεί να επιστραφούν ή να πληρωθούν, αν
µέρος ή το σύνολο του καθαρού κέρδους ή των κερδών εις νέον καταβάλλονται ως µέρισµα στους µετόχους της
επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τρέχουσες και αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
αποτιµώνται µε το φορολογικό συντελεστή που αντιστοιχεί στα αδιανέµητα κέρδη.

52Β. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο52Α, οι φορολογικές συνέπειες των µερισµάτων καταχωρούνται,
όταν καταχωρείται η υποχρέωση καταβολής µερίσµατος. Οι φορολογικές συνέπειες των µερισµάτων συνδέονται
περισσότερο άµεσα µε συναλλαγές ή γεγονότα του παρελθόντος παρά µε διανοµές στους ιδιοκτήτες. Συνεπώς, οι
φορολογικές συνέπειες των µερισµάτων καταχωρούνται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου όπως απαιτείται
από την παράγραφο 58, εκτός κατά την έκταση που οι συνέπειες του φόρου εισοδήµατος των µερισµάτων
ανακύπτουν από τις συνθήκες που περιγράφηκαν στην παράγραφο 58(α) και (β).

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ ι ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς 5 2 Α κ α ι 5 2 Β

Το ακόλουθο παράδειγµα ασχολείται µε την αποτίµηση των τρεχουσών και αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων
και υποχρεώσεων µιας επιχείρησης σε µία νοµοθεσία, όπου οι φόροι εισοδήµατος πρέπει να πληρώνονται µε ένα
υψηλότερο συντελεστή στα αδιανέµητα κέρδη (50 %), ενώ ένα ποσό επιστρέφεται, όταν τα κέρδη διανέµονται. Ο
συντελεστής φόρου στα διανεµόµενα κέρδη είναι 35 %. Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 31 ∆εκεµβρίου
20 × 1 η επιχείρηση δεν καταχωρεί µία υποχρέωση για µερίσµατα που προτείνονται ή που ανακοινώνονται µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ως αποτέλεσµα δεν καταχωρούνται µερίσµατα στη χρήση 20 × 1. Φορολογητέο
εισόδηµα για το 20 × 1 είναι 100 000. Οι καθαρές προσωρινές φορολογητέες διαφορές για το έτος 20 × 1 είναι
40 000.

Η επιχείρηση καταχωρεί µία τρέχουσα φορολογική υποχρέωση και ένα τρέχον έξοδο φόρου εισοδήµατος 50 000.
Καµία απαίτηση δεν καταχωρείται για ποσό πιθανώς ανακτήσιµο ως αποτέλεσµα µελλοντικών µερισµάτων. Η
επιχείρηση επίσης καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση και αναβαλλόµενο έξοδο φόρου των
20 000 (40 000 × 50 %) που αντιπροσωπεύει τους φόρους εισοδήµατος που η επιχείρηση θα πληρώσει, όταν
ανακτήσει ή τακτοποιήσει τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της που βασίζονται στο συντελεστή
φόρου που είναι εφαρµοστέος στα αδιανέµητα κέρδη.

Στη συνέχεια, στις 15Μαρτίου 20 × 2 η επιχείρηση καταχωρεί µερίσµατα των 10 000 από προηγούµενα λειτουργικά
κέρδη, ως µία υποχρέωση.

Στις 15 Μαρτίου 20 × 2, η επιχείρηση καταχωρεί την ανάκτηση των φόρων εισοδήµατος των 1 500 (15 % των
µερισµάτων που καταχωρήθηκαν ως υποχρέωση) ως µία τρέχουσα φορολογική απαίτηση και ως µία µείωση του
τρέχοντος εξόδου φόρου εισοδήµατος για το 20 × 2.

53. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν πρέπει να προεξοφλούνται

54. Ο αξιόπιστος προσδιορισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε προεξοφλητική
βάση απαιτεί λεπτοµερή προσδιορισµό του χρόνου της αναστροφής κάθε προσωρινής διαφοράς. Σε πολλές
περιπτώσεις τέτοιος προσδιορισµός είναι πρακτικά αδύνατος ή εξαιρετικά πολύπλοκος. Συνεπώς, δεν είναι σωστό να
απαιτείται προεξόφληση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Το να επιτραπεί, χωρίς να
απαιτείται, η προεξόφληση, θα κατέληγε σε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις οι οποίες δε
θα ήταν συγκρίσιµες µεταξύ επιχειρήσεων. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο δεν απαιτεί και δεν επιτρέπει την προεξόφληση
των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
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55. Οι προσωρινές διαφορές προσδιορίζονται σε σχέση µε τη λογιστική αξία µιας απαίτησης ή υποχρέωσης. Αυτό ισχύει

ακόµη και όπου αυτή η ίδια η λογιστική αξία είναι προσδιορισµένη σε µια προεξοφληµένη βάση, για παράδειγµα
στην περίπτωση των δεσµεύσεων παροχών αποχώρησης (βλέπε ∆ΛΠ 19 «παροχές σε εργαζόµενους»).

56. Η λογιστική αξία µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης πρέπει να επανεξετάζεται σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Η επιχείρηση πρέπει να µειώνει τη λογιστική αξία µιας αναβαλλόµενης
φορολογικής απαίτησης κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο
εισόδηµα θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση του οφέλους µέρους ή του συνόλου
αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Κάθε τέτοια µείωση πρέπει να αναστρέφεται
κατά την έκταση που καθίσταται πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

57. Η λογιστική απεικόνιση των τρεχουσών και αναβαλλόµενων φορολογικών επιδράσεων µιας συναλλαγής ή άλλου
γεγονότος, ακολουθεί τον τρόπο απεικόνισης της ίδιας της συναλλαγής ή γεγονότος. Οι παράγραφοι 58 µέχρι 68
υλοποιούν αυτή την αρχή.

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

58. Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να καταχωρείται στα έσοδα ή στα έξοδα και να
περιλαµβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου, πλην κατά την έκταση που ο φόρος
προκύπτει από:

(α) συναλλαγή ή γεγονός καταχωρούµενο κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια κατά την ίδια ή διαφο-
ρετική περίοδο (βλέπε παραγράφους 61 µέχρι 65,) ή

(β) ενοποίηση επιχειρήσεων που συνίσταται σε αγορά (βλέπε παραγράφους 66 µέχρι 68).

59. Οι περισσότερες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και φορολογικές απαιτήσεις προκύπτουν όταν έσοδα ή
έξοδα περιλαµβάνονται στο λογιστικό αποτέλεσµα µιας περιόδου, αλλά περιλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα
(φορολογική ζηµία) διαφορετικής περιόδου. Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Παραδείγµατα είναι:

(α) έσοδα από τόκους, δικαιώµατα εκµετάλλευσης ή µερίσµατα εισπράττονται µε καθυστέρηση και περιλαµβάνονται
στο λογιστικό αποτέλεσµα µε βάση τη περίοδο που αφορούν, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 «έσοδα», αλλά
περιλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα (φορολογική ζηµία) σε ταµιακή βάση και

(β) κόστος άϋλων περιουσιακών στοιχείων έχει κεφαλαιοποιηθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 «άϋλα περιουσιακά
στοιχεία» και αποσβένεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, αλλά είχε εκπεσθεί για φορολογικούς
σκοπούς, όταν αναλήφθηκε.

60. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων µπορεί να µεταβάλλεται και αν
ακόµη δεν υπάρχει µεταβολή στο ποσό των σχετικών προσωρινών διαφορών. Αυτό µπορεί να προκύπτει, για
παράδειγµα, από:

(α) µεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές ή φορολογικούς νόµους,

(β) επανεκτίµηση της ανακτησιµότητας των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, ή

(γ) µεταβολή στον αναµενόµενο τρόπο της ανάκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου.

Ο προκύπτων αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, πλην κατά την
έκταση που αφορά σε στοιχεία τα οποία προηγουµένως έχουν χρεωθεί ή πιστωθεί στα ίδια κεφάλαια (βλέπε
παράγραφο 63).

Στοιχεία πιστούµενα ή χρεούµενα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια

61. Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να χρεώνεται ή να πιστώνεται κατ' ευθείαν στα ίδια
κεφάλαια, αν ο φόρος αφορά σε στοιχεία που έχουν πιστωθεί ή χρεωθεί απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια
στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο.
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62. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούν ή επιτρέπουν ορισµένα στοιχεία να πιστώνονται ή να χρεώνονται κατ' ευθείαν

στα ίδια κεφάλαια, όπως π.χ.:

(α) µία µεταβολή στη λογιστική αξία που προκύπτει από την αναπροσαρµογή των ενσώµατων παγίων (βλέπε
∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια»),

(β) µία διόρθωση στο αρχικό υπόλοιπο των αποτελεσµάτων εις νέον που οφείλεται είτε σε µεταβολή λογιστικής
αρχής µε αναδροµική εφαρµογή είτε σε διόρθωση βασικού λάθους (βλέπε ∆ΛΠ 8: «καθαρό κέρδος ή ζηµία
περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές των λογιστικών αρχών»),

(γ) συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων µιας αλλοδαπής
οικονοµικής µονάδος (βλέπε ∆ΛΠ 21 «οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος»), και

(δ) ποσά που προκύπτουν κατά την αρχική καταχώρηση του στοιχείου που αφορά ίδια κεφάλαια ενός σύνθετου
χρηµατοπιστωτικού µέσου (βλέπε παράγραφο 23).

63. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ποσό του τρέχοντος και αναβαλλόµενου
φόρου που αφορά σε στοιχεία που έχουν πιστωθεί ή χρεωθεί στα ίδια κεφάλαια. Αυτό µπορεί να συµβαίνει, για
παράδειγµα, όταν:

(α) υπάρχουν κλιµακωτοί συντελεστές φόρου εισοδήµατος και είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ο συντελεστής στον
οποίο ένα συγκεκριµένο στοιχείο του φορολογητέου εισοδήµατος (φορολογικής ζηµίας) έχει φορολογηθεί,

(β) µία µεταβολή στο συντελεστή φόρου ή άλλων φορολογικών κανόνων επηρεάζει µια αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση ή υποχρέωση που αφορά (στο σύνολο ή µερικώς) σε ένα στοιχείο που είχε προηγουµένως χρεωθεί ή
πιστωθεί στα ίδια κεφάλαια ή

(γ) η επιχείρηση αποφασίζει να καταχωρήσει µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή εφεξής να µην την
καταχωρήσει στο σύνολο της και η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αφορά (στο σύνολο ή µερικώς) σε
στοιχείο που είχε προηγουµένως χρεωθεί ή πιστωθεί στα ίδια κεφάλαια.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος που σχετίζεται µε στοιχεία πιστούµενα ή χρεούµενα
στα ίδια κεφάλαια βασίζεται σε µία λογική αναλογική κατανοµή του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου της
επιχείρησης, κατά τη φορολογική νοµοθεσία που τη διέπει ή σε άλλη µέθοδο που επιτυγχάνει µία πιο ορθή κατανοµή
κατά τις περιστάσεις.

64. Το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» δεν εξειδικεύει αν µία επιχείρηση πρέπει να µεταφέρει κάθε έτος, από το αποθεµατικό
αναπροσαρµογής στα αποτελέσµατα εις νέον, ένα ποσό ίσο µε τη διαφορά µεταξύ της απόσβεσης ενός
αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου και της απόσβεσης που βασίζεται στην αξία κτήσης αυτού του
περιουσιακού στοιχείου. Αν µία επιχείρηση διενεργεί τέτοια µεταφορά, το µεταφερόµενο ποσό είναι καθαρό από
κάθε σχετικό αναβαλλόµενο φόρο. Το ίδιο εφαρµόζεται για µεταφορές που γίνονται κατά την πώληση ενός στοιχείου
των ενσώµατων παγίων.

65. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται για φορολογικούς σκοπούς και αυτή η αναπροσαρµογή
σχετίζεται µε λογιστική αναπροσαρµογή προηγούµενης περιόδου ή αναπροσαρµογή που αναµένεται να διενεργηθεί
σε µελλοντική περίοδο, οι φορολογικές επιδράσεις τόσο της αναπροσαρµογής του περιουσιακού στοιχείου όσο και
της προσαρµογής της φορολογικής βάσης πιστώνονται ή χρεώνονται στα ίδια κεφάλαια στις περιόδους στις οποίες
προκύπτουν. Όµως αν η αναπροσαρµογή για φορολογικούς σκοπούς δε σχετίζεται µε λογιστική αναπροσαρµογή
προγενέστερης περιόδου ή αναπροσαρµογή που αναµένεται να διενεργηθεί σε µελλοντική περίοδο, οι φορολογικές
επιδράσεις της προσαρµογής της φορολογικής βάσης καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.

65Α. Όταν µία επιχείρηση καταβάλει µερίσµατα στους µετόχους της, µπορεί να απαιτείται να καταβάλει µία αναλογία
των µερισµάτων στις φορολογικές αρχές για λογαριασµό των µετόχων. Σε πολλές νοµοθεσίες αυτό το ποσό
αναφέρεται ως ένας παρακρατούµενος φόρος. Αυτό το ποσό που καταβλήθηκε ή είναι πληρωτέο στις φορολογικές
αρχές χρεώνεται στα ίδια κεφάλαια ως µέρος των µερισµάτων.
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Αναβαλλόµενος φόρος που προκύπτει από ενοποίηση επιχειρήσεων

66. Όπως εξηγήθηκε στις παραγράφους 19 και 26 (γ), προσωρινές διαφορές µπορεί να προκύπτουν σε µία ενοποίηση
επιχειρήσεων που συνίσταται σε αγορά. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22, «ενοποιήσεις επιχειρήσεων», η επιχείρηση καταχωρεί
κάθε προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (κατά την έκταση που ανταποκρίνεται στα κριτήρια
καταχώρησης της παραγράφου 24) ή αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση, ως αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία της αγοράς. Συνεπώς, αυτές οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις επηρεάζουν τη θετική ή αρνητική υπεραξία. Όµως, σύµφωνα µε τις παραγράφους 15(α) και 24(α), µία
επιχείρηση δεν καταχωρεί αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ίδια την υπεραξία (αν
η απόσβεση της υπεραξίας δεν είναι εκπεστέα φορολογικά) και αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που
προκύπτουν από µη φορολογητέα αρνητική υπεραξία, η οποία αντιµετωπίζεται ως αναβαλλόµενο έσοδο.

67. Ως αποτέλεσµα µιας ενοποίησης επιχειρήσεων, η αγοράστρια µπορεί να θεωρεί πιθανό ότι θα ανακτήσει µία δική της
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, που δεν είχε καταχωρηθεί πριν από την ενοποίηση των επιχειρήσεων. Για
παράδειγµα, η αγοράστρια µπορεί να δικαιούται να επωφεληθεί τις δικές της αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες
από το µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα της αποκτώµενης επιχείρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αγοράστρια
καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και λαµβάνει αυτό υπόψη κατά τον προσδιορισµό της θετικής
ή αρνητικής υπεραξίας που προκύπτει κατά την αγορά.

68. Όταν η αγοράστρια δεν καταχώρησε µία αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση της αποκτώµενης επιχείρησης ως
αναγνωρίσιµο περιουσιακό στοιχείο κατά την ηµεροµηνία της ενοποίησης και αυτή η αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση καταχωρείται µεταγενέστερα στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της αγοράστριας, το προκύπτον
αναβαλλόµενο έσοδο φόρου καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Επιπρόσθετα, η
αγοράστρια:

(α) προσαρµόζει την µικτή αξία κτήσης της υπεραξίας, καθώς και τη σχετική σωρευµένη απόσβεση, στα κονδύλια
που θα είχαν καταχωρηθεί, αν η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση είχε καταχωρηθεί ως ένα αναγνωρίσιµο
περιουσιακό στοιχείο κατά την ηµεροµηνία της ενοποίησης, και

(β) καταχωρεί τη µείωση στην αναπόσβεστη λογιστική αξία της υπεραξίας ως έξοδο.

Όµως, η αγοράστρια δεν καταχωρεί αρνητική υπεραξία ούτε αυξάνει τη λογιστική αξία της αρνητικής υπεραξίας.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α

Μία επιχείρηση απέκτησε µία θυγατρική που είχε εκπεστέες προσωρινές διαφορές από 300. Ο φορολογικός
συντελεστής κατά το χρόνο της απόκτησης ήταν 30 %. Η προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση των 90
δεν καταχωρήθηκε ως αναγνωρίσιµο περιουσιακό στοιχείο κατά τον προσδιορισµό της υπεραξίας των 500, που
προκύπτει από την απόκτηση. Η υπεραξία αποσβένεται κατά τη διάρκεια 20 ετών. ∆ύο (2) έτη µετά την απόκτηση, η
επιχείρηση εκτίµησε ότι το µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα πιθανώς θα αρκούσε στην επιχείρηση για να ανακτήσει
το όφελος όλων των εκπεστέων προσωρινών διαφορών.

Η επιχείρηση καταχωρεί µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση των 90 (300 × 30 %) και, στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων, έσοδο από αναβαλλόµενο φόρο των 90. Επίσης, µειώνει την αξία κτήσης της
υπεραξίας κατά 90 και τη σωρευµένη απόσβεση κατά 9 (αντιπροσωπεύουσα απόσβεση 2 ετών). Το υπόλοιπο των 81
καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Συνεπώς, η αξία κτήσης της υπεραξίας και η
σχετική σωρευµένη απόσβεση µειώνονται στα ποσά (410 και 41) που θα είχαν καταχωρηθεί αν µία αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση των 90 είχε καταχωρηθεί ως αναγνωρίσιµο περιουσιακό στοιχείο κατά την ηµεροµηνία της
ενοποίησης των επιχειρήσεων.

Αν ο φορολογικός συντελεστής έχει αυξηθεί σε 40 %, η επιχείρηση καταχωρεί µία αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση των 120 (300 × 40 %) και, στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, έσοδο από αναβαλλόµενο
φόρο των 120. Αν ο συντελεστής φόρου έχει µειωθεί στο 20 %, η επιχείρηση καταχωρεί µία αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση των 60 (300 × 20 %) και έσοδο από αναβαλλόµενο φόρο των 60. Σε αµφότερες τις
περιπτώσεις, η επιχείρηση επίσης µειώνει την αξία κτήσης της υπεραξίας κατά 90 και τη σωρευµένη απόσβεση κατά 9
και καταχωρεί το υπόλοιπο των 81, ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές υποχρεώσεις

69. Οι φορολογικές απαιτήσεις και οι φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να παρουσιάζονται ξεχωριστά από
τις λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισµό. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις πρέπει να διακρίνονται από τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

70. Όταν µία επιχείρηση κάνει διάκριση µεταξύ κυκλοφορούντων και µη περιουσιακών στοιχείων και
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις της, δεν πρέπει
να εντάσσει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις, στην κατηγορία των κυκλο-
φορούντων/βραχυπρόθεσµων στοιχείων.

Σ υ µ ψ η φ ι σ µ ό ς

71. Η επιχείρηση πρέπει να συµψηφίζει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και τις τρέχουσες φορολογι-
κές υποχρεώσεις αν και µόνο αν, η επιχείρηση:

(α) έχει ένα νόµιµο δικαίωµα να συµψηφίσει τα καταχωρηµένα ποσά, και

(β) προτίθεται είτε να εξοφλήσει/τακτοποιήσει το καθαρό υπόλοιπο, είτε να εισπράξει την απαίτηση
και να εξοφλήσει την υποχρέωση συγχρόνως.

72. Μολονότι οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καταχωρούνται και αποτιµώνται ξεχωριστά,
συµψηφίζονται στον Ισολογισµό, εφόσον πληρούνται κριτήρια όµοια προς εκείνα που καθιερώνονται για τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα στο ∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση». Μία επιχείρηση έχει
κανονικά ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα συµψηφισµού µιας τρέχουσας φορολογικής απαίτησης µε µια τρέχουσα
φορολογική υποχρέωση, όταν αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή
και η φορολογική αρχή επιτρέπει στην επιχείρηση να καταβάλλει ή να εισπράξει το καθαρό ποσό.

73. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µία τρέχουσα φορολογική απαίτηση µιας επιχείρησης του οµίλου
συµψηφίζεται έναντι µιας τρέχουσας φορολογικής υποχρέωσης µιας άλλης επιχείρησης του οµίλου, αν και µόνο αν,
οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να καταβάλλουν ή να εισπράξουν το καθαρό ποσό και
προτίθενται να προβούν στην καταβολή ή είσπραξη αυτού του καθαρού ποσού ή να ανακτήσουν την απαίτηση και
να εξοφλήσουν την υποχρέωση συγχρόνως.

74. Η επιχείρηση πρέπει να συµψηφίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις αν και µόνο αν:

(α) η επιχείρηση έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων, και

(β) οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε:

(i) στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, είτε

(ii) σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες προτίθενται να συµψηφίσουν
τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να εισπράξουν τις απαιτήσεις
και να τακτοποιήσουν/εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις συγχρόνως, σε κάθε µελλοντική περίοδο
στην οποία σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων
αναµένονται να τακτοποιηθούν ή να ανακτηθούν.

75. Για να αποφεύγεται η ανάγκη για λεπτοµερή προγραµµατισµό του χρόνου της αναστροφής κάθε προσωρινής
διαφοράς, αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την επιχείρηση να συµψηφίζει µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
έναντι µιας αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης της ίδιας φορολογητέας οικονοµικής µονάδας όταν και µόνο
όταν, αφορούν σε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή και η επιχείρηση έχει ένα
νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων.

76. Σε σπάνιες περιπτώσεις, µια επιχείρηση µπορεί να έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα συµψηφισµού και πρόθεση να
συµψηφίσει σε ορισµένες περιόδους, αλλά όχι σε άλλες. Σε τέτοιες σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να απαιτείται
λεπτοµερής προγραµµατισµός προκειµένου να εξακριβωθεί αν η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση µιας
φορολογητέας οικονοµικής µονάδας θα καταλήξει σε αυξηµένες φορολογικές πληρωµές στην ίδια περίοδο στην
οποία µια αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση µιας άλλης φορολογητέας οικονοµικής µονάδας θα καταλήξει σε
µειωµένες πληρωµές από αυτή τη δεύτερη φορολογητέα οικονοµική µονάδα.
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Έξοδο φόρου

' Ε ξ ο δο ( έ σ ο δ ο ) φ ό ρ ο υ π ο υ α φ ο ρ ά σ ε κ έ ρ δ ο ς ή ζ η µ ί α α π ό σ υ ν ή θ ε ι ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

77. Το έξοδο/(έσοδο) φόρου που αφορά σε κέρδος ή ζηµία από συνήθεις δραστηριότητες, πρέπει να
εµφανίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.

Σ υ ν α λ λα γ µ α τ ι κ έ ς δ ι α φ ο ρ έ ς τ ω ν α ν α β α λλ ό µ ε ν ω ν φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ώ ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ή α π α ι -
τ ή σ ε ω ν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ

78. Το ∆ΛΠ 21 «οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος» απαιτεί ορισµένες συναλλαγµατικές διαφορές
να καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα, αλλά δεν ορίζει που θα εµφανίζονται οι διαφορές αυτές στην Κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κατόπιν τούτου, όταν στην Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων καταχωρούνται
συναλλαγµατικές διαφορές από αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις εξωτερικού, οι διαφορές
αυτές µπορεί να κατατάσσονται ως αναβαλλόµενα έξοδα (έσοδα) φόρου, αν αυτή η παρουσίαση θεωρείται ότι είναι
η πλέον χρήσιµη για τους χρήστες των Οικονοµικών καταστάσεων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

79. Τα σηµαντικά ποσά από τα οποία αποτελείται το έξοδο (έσοδο) φόρου εισοδήµατος πρέπει να
γνωστοποιούνται ξεχωριστά.

80. Στο έξοδο (έσοδο) φόρου µπορεί να περιλαµβάνονται:

(α) Τρέχων φόρος έξοδο (έσοδο).

(β) Κάθε προσαρµογή καταχωρούµενη στη περίοδο για τρέχοντες φόρους προηγούµενων περιόδων.

(γ) Το ποσό του αναβαλλόµενου εξόδου, (εσόδου) φόρου που σχετίζεται µε τη δηµιουργία και αναστροφή των
προσωρινών διαφορών.

(δ) Το ποσό του αναβαλλόµενου εξόδου (εσόδου) φόρου που σχετίζεται µε µεταβολές στους φορολογικούς
συντελεστές ή επιβολή νέων φόρων.

(ε) Το ποσό του οφέλους που προκύπτει από µη καταχωρηθείσα προηγουµένως φορολογική ζηµία, πιστωτικό
φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούµενης περιόδου, που χρησιµοποιείται για τη µείωση του τρέχοντος
χρεωστικού φόρου.

(στ) Το ποσό του οφέλους από µη καταχωρηθείσα προηγουµένως φορολογική ζηµία, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή
διαφορά προηγούµενης περιόδου, που χρησιµοποιείται για τη µείωση του αναβαλλόµενου εξόδου φόρου.

(ζ) Αναβαλλόµενο έξοδο φόρου, που προκύπτει από την µείωση ή αναστροφή προηγούµενης µείωσης, µιας
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης σύµφωνα µε την παράγραφο 56.

(η) Το ποσό του εξόδου (εσόδου) φόρου που σχετίζεται µε όσες µεταβολές των λογιστικών αρχών και βασικά
λάθη περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου, σύµφωνα µε τον
επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό του ∆ΛΠ 8 «Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου, Βασικά Λάθη και
Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές».

81. Τα ακόλουθα πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται ξεχωριστά:

(α) Το σύνολο του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου που αφορά σε στοιχεία που χρεώθηκαν ή
πιστώθηκαν στα ίδια κεφάλαια.

(β) Το έξοδο (έσοδο)φόρου που αφορά σε έκτακτα κονδύλια που καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια
της περιόδου.

(γ) Μια εξήγηση της σχέσης µεταξύ του εξόδου (εσόδου)φόρου και του λογιστικού αποτελέσµατος,
µε έναν ή αµφότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

(i) µία αριθµητική συµφωνία µεταξύ εξόδου (εσόδου)φόρου και του γινοµένου του λογιστικού
αποτελέσµατος πολλαπλασιαζόµενου µε τον εφαρµοστέο φορολογικό συντελεστή, (ή συντε-
λεστές),γνωστοποιώντας επίσης τη βάση στην οποία υπολογίζεται ο εφαρµοστέος φορολογι-
κός συντελεστής (ή συντελεστές), ή
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(ii) Αριθµητική συµφωνία µεταξύ του µέσου πραγµατικού συντελεστή φόρου και του εφαρ-

µοστέου συντελεστήφόρου, καθώς και γνωστοποίηση της βάσης επί της οποίας υπολογίζεται
ο εφαρµοστέος συντελεστής φόρου.

(δ) Μία εξήγηση των µεταβολών στον εφαρµοστέο συντελεστή ή συντελεστές, σε σχέση µε την
προηγούµενη περίοδο.

(ε) Το ποσό (και ηµεροµηνία λήξης, αν υπάρχει) των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, αχρησιµο-
ποίητων φορολογικών ζηµιών και αχρησιµοποίητων πιστωτικών φόρων, για τους οποίους καµία
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση δεν καταχωρείται στον Ισολογισµό.

(στ) Το συγκεντρωτικό ποσότων προσωρινών διαφορών που συνδέονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές,
υποκαταστήµατα, συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, για το οποίο δεν έχουν
καταχωρηθεί αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (βλέπε παράγραφο 39).

(ζ) Σε σχέση µε κάθε είδος προσωρινών διαφορών και σε σχέση µε κάθε είδος αχρησιµοποίητων
φορολογικών ζηµιών και αχρησιµοποίητων πιστωτικών φόρων:

(i) το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που καταχω-
ρήθηκε στον Ισολογισµό για κάθε παρουσιαζόµενη περίοδο,

(ii) το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εσόδου ή εξόδου που καταχωρήθηκε στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, αν αυτό δεν είναι εµφανές από τις µεταβολές
στα ποσά που καταχωρήθηκαν στον ισολογισµό.

(η) Σε σχέση µε διακοπείσες εκµεταλλεύσεις, το έξοδο φόρου που αφορά:

(i) στο κέρδος ή ζηµία από τη διακοπή, και

(ii) στο κέρδος ή ζηµία της περιόδου από συνήθεις δραστηριότητες της διακοπείσας εκµετάλ-
λευσης, µαζί µε τα αντίστοιχα ποσά για κάθε προηγούµενη περίοδο που παρουσιάζεται.

(θ) Το ποσό των συνεπειών του φόρου εισοδήµατος των µερισµάτων προς τους µετόχους της
επιχείρησης, που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν οι οικονοµικές καταστάσεις εγκριθούν για
έκδοση, αλλά δεν καταχωρήθηκαν ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις.

82. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το ποσό µιας αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης και τη
φύση της απόδειξης που στηρίζει την καταχώρησή της, όταν :

(α) η χρησιµοποίηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης εξαρτάται από µελλοντικά φορολο-
γητέα κέρδη, επί πλέον των κερδών που ανακύπτουν από την αναστροφή υπαρχουσών φορολο-
γητέων προσωρινών διαφορών και

(β) η επιχείρηση υπέστη ζηµία είτε στην τρέχουσα είτε σε προηγούµενη περίοδο, στην ίδια
φορολογική δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.

82Α. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 52Α, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί
τη φύση των πιθανών συνεπειών του φόρου εισοδήµατος που θα προέρχονταν από την καταβολή
µερισµάτων στους µετόχους της. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα ποσά των
πιθανών συνεπειών του φόρου εισοδήµατος που είναι εφικτά προσδιοριστέες καθώς και αν υπάρχουν
κάποιες πιθανές συνέπειες φόρου εισοδήµατος µη εφικτά προσδιοριστέες.

83. Η επιχείρηση γνωστοποιεί τη φύση και το ποσό κάθε έκτακτου κονδυλίου είτε στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων είτε στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων. Όταν αυτή η γνωστοποίηση γίνεται στο
προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, το συνολικό ποσό όλων των έκτακτων κονδυλίων γνωστοποιείται στον
πίνακα της κατάστασης αποτελεσµάτων, καθαρό από το συνολικό ποσό του σχετιζόµενου εξόδου (εσόδου) φόρου.
Μολονότι οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να βρουν χρήσιµη τη γνωστοποίηση του εξόδου (εσόδου)
φόρου που σχετίζεται µε κάθε έκτακτο κονδύλιο, είναι µερικές φορές δύσκολο να κατανέµεται το έξοδο (έσοδο)
φόρου µεταξύ αυτών των στοιχείων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το έξοδο (έσοδο) φόρου που αφορά σε έκτακτα
κονδύλια µπορεί να γνωστοποιείται συνολικά.



L 261/86 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 12
84. Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την παράγραφο 81 (γ) παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών

καταστάσεων τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται, αν η σχέση µεταξύ του εξόδου (εσόδου) φόρου και του λογιστικού
αποτελέσµατος είναι ασυνήθης, όπως επίσης και τους σηµαντικούς παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν αυτή τη
σχέση στο µέλλον. Η σχέση µεταξύ εξόδου (εσόδου) φόρου και λογιστικού αποτελέσµατος µπορεί να επηρεάζεται
από παράγοντες όπως έσοδα απαλλασσόµενα από τη φορολογία, έξοδα µη εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό του
φορολογητέου εισοδήµατος (φορολογικής ζηµίας), την επίπτωση των φορολογικών ζηµιών και των φορολογικών
συντελεστών εξωτερικού.

85. Κατά την εξήγηση της σχέσης µεταξύ εξόδου (εσόδου) φόρου και λογιστικού αποτελέσµατος, η επιχείρηση
χρησιµοποιεί ένα εφαρµοστέο φορολογικό συντελεστή που παρέχει την πλέον κατανοητή πληροφόρηση στους
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων της. Συχνά, ο πλέον κατανοητός συντελεστής είναι ο εγχώριος συντελεστής
φόρου στη χώρα στην οποία είναι εγκαταστηµένη η επιχείρηση, συναθροίζοντας το φορολογικό συντελεστή που
εφαρµόζεται στους εθνικούς φόρους µε τους συντελεστές που εφαρµόζονται στην κάθε τοπική φορολογία και οι
οποίοι υπολογίζονται επί ενός ουσιαστικά παρόµοιου επιπέδου φορολογητέου εισοδήµατος (φορολογικής ζηµίας).
Όµως, για µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες, µπορεί να είναι πιο κατανοητή η συγκέντρωση
ξεχωριστών συµφωνιών που καταρτίζονται µε τη χρήση των εγχώριων συντελεστών για κάθε επί µέρους χώρα. Το
παρακάτω παράδειγµα απεικονίζει τον τρόπο µε τον οποίο η επιλογή του εφαρµοστέου συντελεστή φόρου επηρεάζει
την παρουσίαση της αριθµητικής συµφωνίας.

86. Ο µέσος όρος του πραγµατικού συντελεστή φόρου είναι το έξοδο (έσοδο) φόρου, διαιρούµενο µε το λογιστικό
αποτέλεσµα.

87. Συχνά δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί το ποσό των µη καταχωρηθέντων αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων
που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς και από δικαιώµατα σε κοινοπραξίες
(βλέπε παράγραφο 39). Για το λόγο αυτό, το Πρότυπο απαιτεί από την επιχείρηση να γνωστοποιεί το συγκεντρωτικό
ποσό των σχετικών προσωρινών διαφορών, αλλά δεν απαιτεί γνωστοποίηση των αναβαλλόµενων υποχρεώσεων
φόρου. Πάντως, όπου είναι δυνατόν, οι επιχειρήσεις προτρέπονται να γνωστοποιούν τα ποσά των µη καταχωρηθέντων
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων, γιατί οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να βρουν αυτή
την πληροφορία χρήσιµη.

87Α. Η παράγραφος 82Α απαιτεί µία επιχείρηση να γνωστοποιεί τη φύση των πιθανών συνεπειών φόρου εισοδήµατος που
θα προερχόταν από την καταβολή µερισµάτων στους µετόχους της. Μία επιχείρηση γνωστοποιεί τα σηµαντικά
στοιχεία των συστηµάτων φόρου εισοδήµατος και τους συντελεστές που θα επηρεάζουν το ποσό των πιθανών
συνεπειών φόρου εισοδήµατος των µερισµάτων.

87Β. ∆ε θα ήταν µερικές φορές εφικτό να υπολογιστεί το συνολικό ποσό των πιθανών συνεπειών φόρου εισοδήµατος που
θα προερχόταν από την καταβολή µερισµάτων στους µετόχους. Αυτό µπορεί να συµβεί, για παράδειγµα, όταν µία
επιχείρηση έχει ένα µεγάλο αριθµό αλλοδαπών θυγατρικών. Όµως, ακόµη και σε τέτοιες περιπτώσεις, µερικά
τµήµατα του συνολικού ποσού µπορεί να είναι ευχερώς προσδιοριστέα. Για παράδειγµα, σε ένα ενοποιηµένο όµιλο,
µία µητρική εταιρία και µερικές θυγατρικές της µπορεί να έχουν πληρώσει φόρους εισοδήµατος µε ένα υψηλότερο
συντελεστή στα µη διανεµόµενα κέρδη και να είναι ενήµερες του ποσού που θα επιστρεφόταν κατά την καταβολή
µελλοντικών µερισµάτων στους µετόχους από ενοποιηµένα κέρδη σε νέο. Στην περίπτωση αυτή, αυτό το επιστρεπτέο
ποσό γνωστοποιείται. Αν ισχύει, η επιχείρηση επίσης γνωστοποιεί ότι υπάρχουν πρόσθετες πιθανές συνέπειες φόρου
εισοδήµατος που δεν είναι εφικτά προσδιοριστέες. Στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας,
αν υπάρχουν, η γνωστοποίηση των πιθανών συνεπειών του φόρου εισοδήµατος αφορά στα κέρδη σε νέο της
µητρικής.

87Γ. Μία επιχείρηση που είναι υποχρεωµένη να παρέχει τις γνωστοποιήσεις της παραγράφου 82Α µπορεί επίσης να
υποχρεωθεί να παρέχει γνωστοποιήσεις που αφορούν σε προσωρινές διαφορές που συνδέονται µε συµµετοχές σε
θυγατρικές, υποκαταστήµατα και συγγενείς ή δικαιώµατα σε κοινοπραξίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, µία επιχείρηση
λαµβάνει υπόψη αυτό στον καθορισµό των πληροφοριών που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 82Α.
Για παράδειγµα, µία επιχείρηση µπορεί να χρειάζεται να γνωστοποιεί το συνολικό ποσό των προσωρινών διαφορών
που συνδέονται µε συµµετοχές σε θυγατρικές για τις οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις (βλέπε παράγραφο 81ζ). Αν είναι ανέφικτο να υπολογιστούν τα ποσά των µη καταχωρηθέντων
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων (βλέπε παράγραφο 87) µπορεί να υπάρχουν ποσά πιθανών συνεπειών
φόρου εισοδήµατος των µερισµάτων µη εφικτά προσδιοριστέων που συνδέονται µε αυτές τις θυγατρικές.

88. Μια επιχείρηση γνωστοποιεί κάθε σχετική µε φόρους ενδεχόµενη υποχρέωση και ενδεχόµενη απαίτηση σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις». Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και
ενδεχόµενες απαιτήσεις µπορεί να προκύψουν, για παράδειγµα, από µη επιλυθείσες διαφορές µε τις φορολογικές
αρχές. Οµοίως, όταν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού θεσπίζονται ή ανακοινώνονται µεταβολές στους
φορολογικούς συντελεστές ή στους φορολογικούς νόµους, µια επιχείρηση γνωστοποιεί κάθε ουσιώδη επίδραση
αυτών των µεταβολών στις τρέχουσες και στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της (βλέπε
∆ΛΠ 10 «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού»).
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∆ΛΠ 12
Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 8 5

Το 19 × 2, µία επιχείρηση έχει λογιστικό κέρδος στη δική της νοµοθεσία (χώρα Α) των 1 500 (19 × 1: 2 000) και
στη χώρα Β των 1 500 (19 × 1: 500). Ο φορολογικός συντελεστής είναι 30 % στη χώρα Α και 20 % στη χώρα Β.
Στη χώρα Α, έξοδα των 100 (19 × 1: 200) δεν είναι εκπεστέα φορολογικά.

Ακολουθεί παράδειγµα συµφωνίας µε τον εγχώριο συντελεστή φόρου.

19 × 1 19 × 2

Λογιστικό κέρδος 2 500 3 000

Φόρος µε τον εγχώριο συντελεστή 30 % 750 900

Φορολογική επίδραση των εξόδων που δεν είναι
εκπεστέα φορολογικά 60 30

Επίδραση των χαµηλότερων συντελεστών
φόρου στη Χώρα Β (50) (150)

Έξοδο φόρου 760 780

Ακολουθεί παράδειγµα συµφωνίας που συνετάχθη συγκεντρώνοντας ξεχωριστές συµφωνίες για κάθε εθνική
νοµοθεσία Με αυτή τη µέθοδο, η επίδραση των διαφορών µεταξύ του εγχώριου φορολογικού συντελεστή της
επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις και του εγχώριου φορολογικού συντελεστή σε άλλες
νοµοθεσίες δεν εµφανίζεται ως ξεχωριστό κονδύλι στη συµφωνία Μια επιχείρηση µπορεί να χρειάζεται να αναλύσει
το αποτέλεσµα των σηµαντικών µεταβολών είτε στους φορολογικούς συντελεστές είτε στο σύνολο των κερδών που
αποκτήθηκαν σε διαφορετικές νοµοθεσίες, ούτως ώστε να εξηγούνται οι µεταβολές στους εφαρµοστέους συντελεστές
φόρου, όπως απαιτείται από την παράγραφο 81(δ).

Λογιστικό κέρδος 2 500 3 000

Φόρος βάσει εγχώριων συντελεστών επί των
κερδών στην κάθε χώρα 750 750

Φορολογική επίδραση των εξόδων που δεν είναι
εκπεστέα φορολογικά 60 30

Έξοδο φόρου 760 780

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

89. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1998, εκτός από τα
οριζόµενα στην παράγραφο 91. Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για οικονοµικές
καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους οι οποίες αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998, η
επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός ότι έχει εφαρµόσει το παρόν πρότυπο αντί του ∆ΛΠ 12
«λογιστική φόρων εισοδήµατος» που εγκρίθηκε το 1979.

90. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 12 «λογιστική φόρων εισοδήµατος», που εγκρίθηκε το 1979.

91. Οι παράγραφοι 52Α, 52Β, 65Α, 81(i), 82Α, 87Α, 87Β, 87Γ και η εξάλειψη των παραγράφων 3 και 50
τίθενται σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (3) που καλύπτουν περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2001. Η υιοθέτηση ενωρίτερα ενθαρρύνεται. Αν η
ενωρίτερη εφαρµογή επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί
αυτό το γεγονός.

(3) Η παράγραφος 91 αναφέρεται στις «ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις» σε ευθυγράµµιση µε την πλέον ακριβή διατύπωση για γραπτή
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος που υιοθετήθηκε το 1998. Η παράγραφος 89 αναφέρεται σε «οικονοµικές καταστάσεις».
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∆ΛΠ 14
∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 14

(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1997)

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Αυτό το αναθεωρηµένο διεθνές λογιστικό πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «παροχή οικονοµικών πληροφοριών κατά τοµέα»
το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο, σε µία αναθεωρηµένη έκδοση, το 1994. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο άρχισε να
εφαρµόζεται για Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδων που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1998.

Οι παράγραφοι 116 και 117 του ∆ΛΠ 36 «ποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» αναφέρουν τις γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται για τις κατά τοµέα ζηµίες αποµείωσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «παροχή οικονοµικών πληροφοριών κατά
τοµέα» («το αρχικό ∆ΛΠ 14»). Το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) εφαρµόζεται για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή
µετά από την 1η Ιουλίου 1998. Οι σηµαντικότερες αλλαγές από το αρχικό ∆ΛΠ 14 έχουν ως ακολούθως:

1. Το αρχικό ∆ΛΠ 14 εφαρµοζόταν σε επιχειρήσεις των οποίων αξιόγραφα διαπραγµατεύονται δηµόσια και σε άλλες
οικονοµικώς σηµαντικές οικονοµικές µονάδες. Το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις των οποίων
οι µετοχές ή οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, περιλαµβανοµένων και επιχειρήσεων που είναι στη
διαδικασία έκδοσης µετοχών ή οµολογιών τους σε ένα χρηµατιστήριο αξιών, αλλά δεν εφαρµόζεται πλέον σε άλλες
οικονοµικώς σηµαντικές οικονοµικές µονάδες.

2. Το ∆ΛΠ 14 απαιτούσε την παροχή πληροφοριών για τους επιχειρηµατικούς και τους γεωγραφικούς τοµείς και
παρείχε µόνο γενικές οδηγίες για τον καθορισµό των τοµέων αυτών. Πρότεινε ότι η εσωτερική οργανωτική
συγκρότηση µπορεί να παρέχει µία βάση για τον προσδιορισµό των προς παρουσίαση τοµέων ή ότι η κατά τοµέα
πληροφόρηση µπορεί να προϋποθέτει επαναδιάταξη των δεδοµένων. Το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) απαιτεί την παροχή
πληροφοριών για τους επιχειρηµατικούς και τους γεωγραφικούς τοµείς. Παρέχει περισσότερο λεπτοµερείς οδηγίες
από το αρχικό ∆ΛΠ 14 για τον καθορισµό των εν λόγω τοµέων. Επιβάλλει ότι µία επιχείρηση πρέπει να εξετάζει την
εσωτερική οργανωτική δοµή της και το σύστηµα εσωτερικής πληροφόρησης για το σκοπό του προσδιορισµού αυτών
των τοµέων. Αν οι εσωτερικοί τοµείς δε βασίζονται ούτε σε οµάδες σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών ούτε σε
γεωγραφικό διαχωρισµό, το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) ορίζει ότι µία επιχείρηση πρέπει να εξετάζει το επόµενο
χαµηλότερο επίπεδο του εσωτερικού της διαχωρισµού κατά τοµέα για να προσδιορίσει τους προς παρουσίαση τοµείς
της.

3. Το αρχικό ∆ΛΠ 14 απαιτούσε την παροχή ίδιου όγκου πληροφοριών τόσο για τους επιχειρηµατικούς όσο και για
τους γεωγραφικούς τοµείς. Το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) προβλέπει ότι η µία βάση τοµεακής δοµής είναι πρωτεύουσα
και η άλλη είναι δευτερεύουσα και ότι για τους δευτερεύοντες τοµείς απαιτείται η παροχή σηµαντικά λιγότερων
πληροφοριών.

4. Το αρχικό ∆ΛΠ 14 σιωπούσε για το αν η κατά τοµέα πληροφόρηση πρέπει να καταρτίζεται µε τη χρησιµοποίηση
ίδιων λογιστικών αρχών που εφαρµόζονται για τις ενοποιηµένες ή τις ατοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Το
∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) απαιτεί να ακολουθούνται οι ίδιες λογιστικές αρχές.

5. Το αρχικό ∆ΛΠ 14 είχε επιτρέψει διαφορές στον ορισµό του κατά τοµέα αποτελέσµατος µεταξύ επιχειρήσεων. Το
∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) παρέχει περισσότερο λεπτοµερείς οδηγίες από το αρχικό ∆ΛΠ 14, ως προς συγκεκριµένα
στοιχεία εσόδων και εξόδων, που πρέπει να περιλαµβάνονται ή να αποκλείονται από τα έσοδα και τα έξοδα του
τοµέα. Έτσι, το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) προβλέπει ένα τυποποιηµένο τρόπο αποτίµησης του αποτελέσµατος κατά
τοµέα, αλλά µόνο κατά την έκταση που τα στοιχεία των εσόδων και των εξόδων εκµετάλλευσης µπορεί να
επιρριφθούν άµεσα ή να κατανεµηθούν εύλογα, στους τοµείς.

6. Το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) απαιτεί «συµµετρία» στα κονδύλια που συµπεριλαµβάνονται στο αποτέλεσµα του τοµέα
και στα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα. Αν για παράδειγµα, το αποτέλεσµα του τοµέα απεικονίζει τα έξοδα
απόσβεσης, το αποσβεστέο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να περιλαµβάνεται στα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα. Το
αρχικό ∆ΛΠ 14 σιωπούσε επί του θέµατος αυτού.
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∆ΛΠ 14
7. Το αρχικό ∆ΛΠ 14 σιωπούσε για το αν οι τοµείς που θεωρούνται πολύ µικροί για ξεχωριστή απεικόνιση θα

µπορούσαν να οµαδοποιηθούν µε άλλους τοµείς ή να αποκλειστούν από όλους τους προς παρουσίαση τοµείς. Το
∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) προβλέπει για τους µικρούς εσωτερικώς παρουσιαζόµενους τοµείς, για τους οποίους δεν
απαιτείται χωριστή παρουσίαση, ότι µπορεί να οµαδοποιούνται µεταξύ τους, αν συγκεντρώνουν ένα ουσιαστικό
αριθµό παραγόντων που καθορίζουν έναν επιχειρηµατικό ή γεωγραφικό τοµέα ή ότι µπορεί να οµαδοποιούνται µε
ένα παρόµοιο σηµαντικό τοµέα για τον οποίο η πληροφόρηση παρέχεται εσωτερικώς, υπό ορισµένες προϋποθέσεις.

8. Το αρχικό ∆ΛΠ 14 σιωπούσε για το αν οι γεωγραφικοί τοµείς πρέπει να βασίζονται στον τόπο όπου βρίσκονται τα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (προέλευση πωλήσεων) ή στον τόπο όπου βρίσκονται οι πελάτες της
(προορισµός πωλήσεων). Το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) απαιτεί ότι, οποιαδήποτε αποτελεί τη βάση των γεωγραφικών
τοµέων µιας επιχείρησης, µερικά στοιχεία των δεδοµένων πρέπει να παρουσιάζονται και στην άλλη βάση, αν
διαφέρουν ουσιωδώς.

9. Το αρχικό ∆ΛΠ 14 απαιτούσε τέσσερα κύρια στοιχεία πληροφόρησης για αµφότερους τους τοµείς, επιχειρηµατικό
και γεωγραφικό, ήτοι:

(α) πωλήσεις ή άλλα έσοδα εκµετάλλευσης, µε διάκριση µεταξύ εσόδων προερχόµενων από εξωτερικούς πελάτες
της επιχείρησης και εσόδων προερχόµενων από άλλους τοµείς,

(β) αποτέλεσµα τοµέα,

(γ) απασχολούµενα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα, και

(δ) τη βάση της τιµολόγησης µεταξύ τοµέων.

Για τον πρωτεύοντα τύπο της κατά τοµέα παρουσίασης µιας επιχείρησης (επιχειρηµατικοί τοµείς ή γεωγραφικοί
τοµείς), το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) απαιτεί αυτά τα ίδια τέσσερα στοιχεία της πληροφόρησης, πλέον:

(α) υποχρεώσεις τοµέα,

(β) αξία κτήσης των ενσώµατων παγίων και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια
της περιόδου,

(γ) έξοδα αποσβέσεων,

(δ) µη ταµιακά έξοδα, άλλα εκτός των αποσβέσεων, και

(ε) το µερίδιο της επιχείρησης επί του καθαρού κέρδους ή ζηµίας µιας συγγενούς, κοινοπραξίας ή άλλης
επένδυσης, που λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, αν ουσιωδώς όλες οι δραστηριότητες της
συγγενούς εµπίπτουν µόνο σε αυτό τον τοµέα, µαζί µε το ποσό της σχετικής επένδυσης.

Για το δευτερεύοντα τύπο της κατά τοµέα πληροφόρησης, το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) εγκαταλείπει την απαίτηση
του αρχικού ∆ΛΠ 14, για το αποτέλεσµα του τοµέα και αντικαθιστά αυτό µε την αξία κτήσης των ενσώµατων παγίων
και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου.

10. Το αρχικό ∆ΛΠ 14 σιωπούσε για το αν η κατά τοµέα πληροφόρηση της προηγούµενης περιόδου, που παρουσιάζεται
για συγκριτικούς σκοπούς, πρέπει να επαναδιατυπώνεται λόγω µιας ουσιώδους µεταβολής στις λογιστικές αρχές του
τοµέα. Το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) απαιτεί επαναδιατύπωση, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον.

11. Το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) απαιτεί ότι, αν τα συνολικά έσοδα από εξωτερικούς πελάτες για όλους τους προς
παρουσίαση τοµείς συναθροιζόµενα, είναι λιγότερα από το 75 % των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, τότε πρέπει
να εξατοµικεύονται και άλλοι προς παρουσίαση τοµείς, µέχρις ότου καλυφθεί το επίπεδο του 75 %.

12. Το αρχικό ∆ΛΠ 14 επέτρεπε τη χρησιµοποίηση µιας διαφορετικής µεθόδου τιµολόγησης των µεταφορών µεταξύ
τοµέων από εκείνη που χρησιµοποιείτο πραγµατικά για την τιµολόγηση τέτοιων µεταφορών. Το ∆ΛΠ 14
(αναθεωρηµένο) απαιτεί ότι οι µεταφορές µεταξύ τοµέων πρέπει να αποτιµούνται στη βάση που πραγµατικά εφάρµοζε
η επιχείρηση για την τιµολόγηση των µεταφορών.

13. Για κάθε µη παρουσιαζόµενο τοµέα, λόγω του ότι µεγαλύτερο µέρος των εσόδων του αποτελείται από πωλήσεις σε
άλλους τοµείς, το ∆ΛΠ 14 (αναθεωρηµένο) απαιτεί γνωστοποίηση των εσόδων του, αν τα έσοδα αυτού του τοµέα
από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες είναι το 10 % ή περισσότερο του συνόλου των εσόδων της επιχείρησης. Το
αρχικό ∆ΛΠ 14 δεν είχε συγκρίσιµη διάταξη.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-7

Ορισµοί 8-25

Ορισµοί από άλλα διεθνή λογιστικά πρότυπα 8

Ορισµοί επιχειρηµατικού και γεωγραφικού τοµέα 9-15

Ορισµοί των κατά τοµέα εσόδων, εξόδων, αποτελεσµάτων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 16-25

Καθορισµός των προς πληροφόρηση τοµέων 26-43

Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες τύποι της κατά τοµέα πληροφόρησης 26-30

Επιχειρηµατικοί και γεωγραφικοί τοµείς 31-33

Τοµείς προς πληροφόρηση 34-43

Λογιστικές αρχές τοµέα 44-48

Γνωστοποιήσεις 49-83

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης 50-67

∆ευτερεύουσα κατά τοµέα πληροφόρηση 68-72

Υποδείγµατα γνωστοποιήσεων τοµέα 73

Λοιπά θέµατα γνωστοποιήσεων 74-83

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 84

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, κατά τοµέα —
πληροφοριών για τους διάφορους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών πουµια επιχείρηση παράγει και τις διάφορες γεωγραφικές
περιοχές στις οποίες λειτουργεί ώστε να βοηθά τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να:

(α) κατανοούν καλλίτερα την απόδοση της επιχείρησης στο παρελθόν,

(β) εκτιµούν καλλίτερα τους κινδύνους και τα οφέλη της επιχείρησης και

(γ) κάνουν πιο θεµελιωµένες κρίσεις για την επιχείρηση, στο σύνολό της.

Πολλές επιχειρήσεις παρέχουν οµάδες προϊόντων και υπηρεσιών ή λειτουργούν σε γεωγραφικές περιοχές, που υπόκεινται σε
διαφορετικούς ρυθµούς κερδοφορίας, ευκαιριών για ανάπτυξη, µελλοντικών προσδοκιών και κινδύνων. Οι πληροφορίες για
τους διάφορους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών µιας επιχείρησης και των λειτουργιών της σε διάφορες γεωγραφικές
περιοχές — συχνά καλούµενες πληροφορίες κατά τοµέα — είναι χρήσιµες στην εκτίµηση των κινδύνων και των αποδόσεων
µιας διαφοροποιηµένης ή πολυεθνικής επιχείρησης, αλλά µπορεί να µην είναι προσδιοριστέες από τα συγκεντρωτικά
λογιστικά δεδοµένα. Συνεπώς, η κατά τοµέα πληροφόρηση ευρέως θεωρείται απαραίτητη για την ικανοποίηση των αναγκών
των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται για το σύνολο των δηµοσιευόµενων οικονοµικών καταστά-
σεων, που είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

2. Μία πλήρης σειρά οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει ισολογισµό, κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων,
κατάσταση ταµιακών ροών, κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων καθώς και το προσάρτηµα, όπως προβλέπεται
στο ∆ΛΠ 1, «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων».

3. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις των οποίων µετοχές ή οµολογίες είναι
δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και από τις επιχειρήσεις που είναι στη διαδικασία έκδοσης
µετοχών ή οµολογιών σε χρηµατιστήρια αξιών.

4. Αν µια επιχείρηση, της οποίας αξιόγραφα δεν είναι διαπραγµατεύσιµα δηµοσίως, καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις
που συµµορφώνονται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αυτή η επιχείρηση προτρέπεται να γνωστοποιεί οικειοθελώς
οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα.

5. Αν µία επιχείρηση, της οποίας αξιόγραφα δεν είναι διαπραγµατεύσιµα δηµοσίως, επιλέγει να
γνωστοποιεί οικειοθελώς πληροφορίες κατά τοµέα µε τις οικονοµικές καταστάσεις, που είναι σύµφωνες
προς τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αυτή η επιχείρηση πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως προς τις
απαιτήσεις αυτού του Προτύπου.

6. Αν µία χρηµατοοικονοµική έκθεση περιέχει τόσο τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µιας
επιχείρησης, της οποίας αξιόγραφα είναι διαπραγµατεύσιµα δηµοσίως, όσο και τις ιδιαίτερες οικονοµι-
κές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας ή µιας ή περισσότερων θυγατρικών, η κατά τοµέα πληροφόρηση
χρειάζεται να παρουσιάζεται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αν µία θυγατρική
είναι και η ίδια µια επιχείρηση της οποίας αξιόγραφα είναι διαπραγµατεύσιµα δηµοσίως, πρέπει να
παρουσιάζει και αυτή µία κατά τοµέα πληροφόρηση στη δική της ιδιαίτερη χρηµατοοικονοµική
έκθεση.

7. Οµοίως, αν µια χρηµατοοικονοµική έκθεση περιέχει τόσο τις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης,
της οποίας αξιόγραφα είναι διαπραγµατεύσιµα δηµοσίως όσο και τις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστά-
σεις µιας συγγενούς, που λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ή µιας κοινοπραξίας,
στην οποία η επιχείρηση συµµετέχει, η κατά τοµέα πληροφόρηση χρειάζεται να παρουσιάζεται µόνον
για τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αν η συγγενής που λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο
της καθαρής θέσης ή η κοινοπραξία, είναι και η ίδια µια επιχείρηση της οποίας αξιόγραφα είναι
διαπραγµατεύσιµα δηµοσίως, πρέπει να παρουσιάζει και αυτή την κατά τοµέα πληροφόρηση στη
δική της ιδιαίτερη χρηµατοοικονοµική έκθεση.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισµοί από άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

8. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το πρότυπο µε τις έννοιες που ορίζονται στο ∆ΛΠ 7,
«καταστάσεις ταµειακών ροών», ∆ΛΠ 8, «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και
µεταβολές στις λογιστικές αρχές» και ∆ΛΠ 18 «έσοδα».

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι οι κύριες δραστηριότητες που δηµιουργούν έσοδα σε µια
επιχείρηση και άλλες δραστηριότητες που δεν είναι επενδυτικής ή χρηµατοδοτικής φύσης.

Λογιστικές αρχές είναι οι συγκεκριµένες µέθοδοι, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές, που
υιοθετούνται από µία επιχείρηση για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.

Έσοδο είναι η µικτή εισροή οικονοµικών οφελών στη διάρκεια της περιόδου, που προκύπτει από τις
συνήθεις δραστηριότητες µιας επιχείρησης, όταν αυτές οι εισροές έχουν ως αποτέλεσµα µια αύξηση
των ιδίων κεφαλαίων, εκτόςαπό εκείνες πουσχετίζονται µε εισφοράκεφαλαίου από τους συµµετέχοντες
στα ίδια κεφάλαια.

Ορισµοί επιχειρηµατικού και γεωγραφικού τοµέα

9. Οι όροι επιχειρηµατικός τοµέας και γεωγραφικός τοµέας χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε
τις ακόλουθες έννοιες:

Επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος µιας επιχείρησης, που απασχολείται µε την παροχή
ενός εξατοµικευµένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή µιας οµάδας σχετιζόµενων µεταξύ τους προϊόντων
ή υπηρεσιών που υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες των άλλων
επιχειρηµατικών τοµέων. Οι παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό, αν
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σχετίζονται µεταξύ τους, περιλαµβάνουν:
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(α) Το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών.

(β) Τη µορφή της παραγωγικής διαδικασίας.

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

(δ) Τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη διανοµή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών.

(ε) Όπου συντρέχει περίπτωση, το πλαίσιο του κανονιστικού περιβάλλοντος, για παράδειγµα,
τραπεζικό, ασφαλιστικό ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Γεωγραφικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος µιας επιχείρησης, που απασχολείται µε την παροχή
προϊόντων ή υπηρεσιών µέσα σε ένα ειδικό οικονοµικό περιβάλλον και που υπόκειται σε κινδύνους
και αποδόσεις που διαφέρουν από εκείνες των µερών που λειτουργούν σε διαφορετικό οικονοµικό
περιβάλλον. Οι παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην εξατοµίκευση των γεωγραφικών
τοµέων, περιλαµβάνουν:

(α) Οµοιότητα οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών.

(β) Σχέσεις µεταξύ των εκµεταλλεύσεων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

(γ) Εγγύτητα των εργασιών.

(δ) Ειδικοί κίνδυνοι, που συνδέονται µε τις εργασίες σε συγκεκριµένη περιοχή.

(ε) Κανονισµοί συναλλαγµατικού ελέγχου.

(στ) Οι επικρατούντες συναλλαγµατικοί κίνδυνοι.

Τοµέας προς πληροφόρηση είναι ένας επιχειρηµατικός ή γεωγραφικός τοµέας, που εξατοµικεύεται
µε βάση τους προαναφερόµενους ορισµούς, για τον οποίο απαιτείται από αυτό το Πρότυπο η παροχή
πληροφοριών σε επίπεδο τοµέα.

10. Οι παράγοντες της παραγράφου 9 για τον προσδιορισµό των επιχειρηµατικών και γεωγραφικών τοµέων, δεν
παρατίθενται µε κάποια ειδική σειρά.

11. Ένας ενιαίος επιχειρηµατικός τοµέας δεν περιλαµβάνει προϊόντα και υπηρεσίες µε σηµαντικά διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις. Μολονότι µπορεί να υπάρχουν ανοµοιότητες σε σχέση µε ένα ή µερικούς από τους
παράγοντες στον ορισµό του επιχειρηµατικού τοµέα, ωστόσο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, που περιλαµβάνονται σε
ένα ενιαίο επιχειρηµατικό τοµέα, αναµένεται να είναι παρόµοια ως προς την πλειονότητα των παραγόντων.

12. Οµοίως, ένας γεωγραφικός τοµέας δεν περιλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε οικονοµικά περιβάλλοντα
µε σηµαντικά διαφοροποιηµένους κινδύνους και αποδόσεις. Ένας γεωγραφικός τοµέας µπορεί να αποτελείται από
µία µόνο χώρα, µια οµάδα δύο ή περισσότερων χωρών ή µια περιοχή µέσα σε µία χώρα.

13. Οι επικρατούσες πηγές κινδύνων επηρεάζουν τον τρόπο που οι περισσότερες επιχειρήσεις οργανώνονται και
διευθύνονται. Για το λόγο αυτό, η παράγραφος 27 αυτού του Προτύπου προβλέπει ότι η οργανωτική δοµή µιας
επιχείρησης και το σύστηµα της εσωτερικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της αποτελούν τη βάση
εξατοµίκευσης των τοµέων της. Οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις µιας επιχείρησης επηρεάζονται τόσο από τη γεωγραφική
θέση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της (όπου τα προϊόντα της παράγονται ή όπου οι δραστηριότητες
παροχής των υπηρεσιών της είναι εγκατεστηµένες) και επίσης από την τοποθεσία των αγορών της (όπου τα προϊόντα
της πωλούνται ή οι υπηρεσίες παρέχονται). Ο ορισµός επιτρέπει στους γεωγραφικούς τοµείς να στηρίζονται:

(α) είτε στον τόπο της παραγωγής µιας επιχείρησης ή των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών και των άλλων
περιουσιακών στοιχείων,

(β) είτε στην τοποθεσία των αγορών της και των πελατών.

14. Η δοµή της οργάνωσης και του εσωτερικού συστήµατος πληροφόρησης µιας επιχείρησης κανονικά θα παρέχει
ένδειξη, για το αν η επικρατούσα πηγή των γεωγραφικών κινδύνων της προέρχεται από την τοποθεσία των
περιουσιακών στοιχείων της (την αφετηρία των πωλήσεών της) ή από την τοποθεσία των πελατών της (τον προορισµό
των πωλήσεών της). Κατόπιν τούτων, µια επιχείρηση εξετάζει αυτή τη δοµή για να καθορίσει, αν οι γεωγραφικοί
τοµείς της πρέπει να βασίζονται στην τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων της ή στην τοποθεσία των πελατών της.
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15. Ο προσδιορισµός της σύνθεσης ενός επιχειρηµατικού ή γεωγραφικού τοµέα προϋποθέτει έναν υψηλό βαθµό κρίσης

για την άσκηση της οποίας η διοίκηση της επιχείρησης λαµβάνει υπόψη το σκοπό της παροχής οικονοµικών
πληροφοριών κατά τοµέα, όπως τίθεται σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών
καταστάσεων, όπως καθορίστηκαν από το Πλαίσιο Ε∆ΛΠ Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονοµικών
Καταστάσεων. Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν τη συνάφεια, την αξιοπιστία και τη διαχρονική
συγκρισιµότητα της οικονοµικής πληροφόρησης, που παρέχεται για τις διάφορες οµάδες προϊόντων και υπηρεσιών
µιας επιχείρησης και για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές της σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, καθώς και
τη χρησιµότητα αυτής της πληροφόρησης, για την εκτίµηση των κινδύνων και αποδόσεων της επιχείρησης ως
συνόλου.

Ορισµοί των κατά τοµέα εσόδων, εξόδων, αποτελεσµάτων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

16. Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Έσοδα τοµέα είναι τα έσοδα που παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
της επιχείρησης, τα οποία αφορούν άµεσα σε έναν τοµέα, καθώς και η σχετική αναλογία των εσόδων
της επιχείρησης, που µπορεί να κατανεµηθεί εύλογα σε έναν τοµέα, είτε αυτά προέρχονται από
πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες είτε από συναλλαγές µε άλλους τοµείς της ίδιας επιχείρησης. Τα
έσοδα του τοµέα δεν περιλαµβάνουν:

(α) έκτακτα κονδύλια,

(β) έσοδα από τόκους ή µερίσµατα, που συµπεριλαµβάνουν τόκους από προκαταβολές ή δάνεια
σε άλλους τοµείς, εκτός αν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τοµέα είναι βασικά χρηµατο-
πιστωτικής φύσης ή

(γ) κέρδη από πωλήσεις επενδύσεων ή κέρδη από αγορά χρέους, εκτός αν οι επιχειρηµατικές
δραστηριότητες του τοµέα είναι βασικά χρηµατοπιστωτικής φύσης.

Τα έσοδα του τοµέα περιλαµβάνουν το µερίδιο της επιχείρησης από τα κέρδη ή τις ζηµίες των
συγγενών, των κοινοπραξιών ή άλλων επενδύσεων, που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής
θέσης, αλλά µόνον αν αυτά τα κονδύλια περιλαµβάνονται στα ενοποιηµένα ή τα συνολικά έσοδα
της επιχείρησης.

Τα έσοδα του τοµέα περιλαµβάνουν το κοινοπρακτικό µερίδιο από τα έσοδα µιας από κοινού
ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, που λογιστικοποιείται µε βάση την αναλογική ενοποίηση, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 31, «Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για τα ∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες».

Έξοδα τοµέα είναι τα έξοδα που προέρχονται από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ενός τοµέα,
τα οποία αφορούν άµεσα τον τοµέα, καθώς και η σχετική αναλογία ενός εξόδου που µπορεί να
κατανεµηθεί εύλογα στον τοµέα και η οποία συµπεριλαµβάνει έξοδα σχετιζόµενα µε πωλήσεις σε
εξωτερικούς πελάτες και µε συναλλαγές µε άλλους τοµείς της ίδιας επιχείρησης. Τα έξοδα του τοµέα
δεν περιλαµβάνουν:

(α) έκτακτα κονδύλια,

(β) τόκους, περιλαµβανοµένων και όσων προέκυψαν από προκαταβολές ή δάνεια από άλλους τοµείς,
εκτός αν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τοµέα είναι βασικά χρηµατοπιστωτικής φύσης,

(γ) ζηµίες από πωλήσεις επενδύσεων ή από αγορά χρέους, εκτός αν οι επιχειρηµατικές δραστηριότη-
τες του τοµέα είναι βασικά χρηµατοπιστωτικής φύσης,

(δ) το µερίδιο της επιχείρησης από ζηµίες συγγενών εταιριών, κοινοπραξιών ή άλλων επενδύσεων,
που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης,

(ε) έξοδο φόρου εισοδήµατος, ή

(στ) γενικά έξοδα διοίκησης, έξοδα κεντρικού και άλλα έξοδα, που προκύπτουν σε επίπεδο επιχείρη-
σης και αφορούν την επιχείρηση ως σύνολο. Όµως, µερικές φορές προκύπτουν κόστη σε επίπεδο
επιχείρησης, αλλά για λογαριασµό ενός τοµέα. Τα κόστη αυτά είναι έξοδα του τοµέα, αν
αφορούν στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τοµέα και µπορεί άµεσα να επιρριφθούν ή
να κατανεµηθούν στον τοµέα µε έναν εύλογο τρόπο.

Τα έξοδα του τοµέα περιλαµβάνουν το κοινοπρακτικό µερίδιό του από τα έξοδα µιας από κοινού
ελεγχοµένης οικονοµικής µονάδας, που λογιστικοποιείται µε βάση την αναλογική ενοποίηση, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 31.
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Για τις εργασίες ενός τοµέα που είναι βασικά χρηµατοπιστωτικής φύσης, τα έσοδα και τα έξοδα
από τόκους µπορεί να εµφανίζονται µε ένα µόνο καθαρό ποσό, για τους σκοπούς της κατά τοµέα
πληροφόρησης, αλλά µόνον αν αυτά τα στοιχεία απεικονίζονται συµψηφιστικά στις ενοποιηµένες ή
στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Αποτέλεσµα τοµέα είναι τα έσοδα του τοµέα µείον τα έξοδα του τοµέα. Το αποτέλεσµα του τοµέα
προσδιορίζεται πριν από οποιαδήποτε προσαρµογή για δικαιώµατα της µειοψηφίας.

Περιουσιακά στοιχεία του τοµέα είναι τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία, που απασχολούνται
από ένα τοµέα στις επιχειρηµατικές δραστηριότητές του και τα οποία είτε αφορούν άµεσα στον
τοµέα είτε µπορεί να κατανεµηθούν σε αυτόν µε έναν εύλογο τρόπο.

Αν το αποτέλεσµα ενός τοµέα περιλαµβάνει έσοδα από τόκους ή µερίσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία
του τοµέα αυτού περιλαµβάνουν τις σχετικές απαιτήσεις, δάνεια, επενδύσεις ή άλλα περιουσιακά
στοιχεία που δηµιουργούν τα αντίστοιχα έσοδα.

Στα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα δεν περιλαµβάνονται απαιτήσεις φόρου εισοδήµατος.

Τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα περιλαµβάνουν επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο
της καθαρής θέσης, αλλά µόνον αν το κέρδος ή ζηµία από τέτοιες επενδύσεις συµπεριλαµβάνεται
στα έσοδα του τοµέα. Τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα περιλαµβάνουν το κοινοπρακτικό µερίδιο
από τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία µιας από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, που
λογιστικοποιείται µε την αναλογική ενοποίηση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 31.

Τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα προσδιορίζονται µετά την αφαίρεση των σχετικών αποσβέσεων
και υποτιµήσεων, οι οποίες εµφανίζονται αφαιρετικά στον ισολογισµό της επιχείρησης.

Υποχρεώσεις τοµέα είναι εκείνες οι λειτουργικές υποχρεώσειςπου προέρχονται από τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες ενός τοµέα και που είτε άµεσα αφορούν τον τοµέα είτε µπορεί να κατανεµηθούν
στον τοµέα µε έναν εύλογο τρόπο.

Αν το αποτέλεσµα ενός τοµέα περιλαµβάνει έξοδα τόκων, οι υποχρεώσεις του τοµέα περιλαµβάνουν
τις αντίστοιχες έντοκες υποχρεώσεις.

Οι υποχρεώσεις του τοµέα περιλαµβάνουν το κοινοπρακτικό µερίδιο των υποχρεώσεων µιας από
κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, που παρακολουθείται µε τηναναλογική ενοποίηση, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 31.

Στις υποχρεώσεις του τοµέα δεν περιλαµβάνονται υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος.

Λογιστικές αρχές τοµέα είναι οι λογιστικές αρχές που υιοθετούνται για την κατάρτιση και την
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ενοποιηµένου οµίλου ή της επιχείρησης, όπως επίσης
και όσες λογιστικές αρχές αφορούν ειδικώς την πληροφόρηση κατά τοµέα.

17. Οι ορισµοί των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του τοµέα περιλαµβάνουν τα κονδύλια
των αντίστοιχων στοιχείων που αφορούν άµεσα τον τοµέα, καθώς και κονδύλια των αντίστοιχων στοιχείων που
µπορεί να κατανέµονται στον τοµέα µε έναν εύλογο τρόπο. Μία επιχείρηση εξετάζει κατά πρώτον το εσωτερικό
σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης της, προκειµένου να εντοπίσει τα συγκεκριµένα στοιχεία, που µπορεί να
αφορούν άµεσα ή να κατανέµονται εύλογα στους τοµείς. ∆ηλαδή, θεωρείται ότι κονδύλια που έχουν ταυτιστεί µε
τοµείς για τους σκοπούς της εσωτερικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, αφορούν άµεσα ή κατανέµονται
εύλογα στους τοµείς για το σκοπό της αποτίµησης των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
του κάθε τοµέα για τον οποίο παρέχονται πληροφορίες.

18. Σε µερικές περιπτώσεις, όµως, ένα έσοδο, ένα έξοδο, ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση µπορεί να έχει
κατανεµηθεί στους τοµείς, για σκοπούς εσωτερικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, µε έναν τρόπο που
αντιλαµβάνεται µεν η διοίκηση της επιχείρησης, αλλά που θα µπορούσε να θεωρηθεί υποκειµενικός, αυθαίρετος ή
δύσκολα κατανοητός για τους εξωτερικούς χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Μια τέτοια κατανοµή δε θα
µπορούσε να θεωρηθεί ότι έγινε µε εύλογο τρόπο, σύµφωνα µε τους ορισµούς του εσόδου, του εξόδου, των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του τοµέα σε αυτό το Πρότυπο. Αντίθετα, µια επιχείρηση µπορεί να
επιλέξει να µην κατανείµει µερικά κονδύλια εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων για τους
σκοπούς εσωτερικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, µολονότι υπάρχει προς τούτο εύλογος τρόπος. Ένα
τέτοιο κονδύλι κατανέµεται σύµφωνα µε τους ορισµούς του εσόδου, του εξόδου, των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων του τοµέα, που δίδονται σε αυτό το Πρότυπο.
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19. Ως παραδείγµατα περιουσιακών στοιχείων του τοµέα αναφέρονται τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία που

χρησιµοποιούνται στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τοµέα, ενσώµατα πάγια, περιουσιακά στοιχεία που είναι
υποκείµενα χρηµατοδοτικών µισθώσεων (∆ΛΠ 17, «µισθώσεις») και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Αν ένα
συγκεκριµένο κονδύλι απόσβεσης περιλαµβάνεται στα έξοδα του τοµέα, τότε και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο
περιλαµβάνεται στα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα. Τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα δεν περιλαµβάνουν στοιχεία
που χρησιµοποιούνται για γενικούς σκοπούς της επιχείρησης ή του κεντρικού. Τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα
περιλαµβάνουν λειτουργικά στοιχεία που διαµοιράζονται σε δύο ή περισσότερους τοµείς, αν υπάρχει εύλογος
τρόπος κατανοµής. Τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα περιλαµβάνουν υπεραξία, η οποία αφορά άµεσα σε έναν
τοµέα ή µπορεί να κατανεµηθεί σε έναν τοµέα µε εύλογο τρόπο και τα έξοδα του τοµέα περιλαµβάνουν τη σχετική
απόσβεση της υπεραξίας.

20. Ως παραδείγµατα υποχρεώσεων του τοµέα αναφέρονται οι προµηθευτές και λοιποί πιστωτές, οι δεδουλευµένες
υποχρεώσεις της περιόδου, οι προκαταβολές πελατών, οι προβλέψεις εγγύησης προϊόντων και άλλες υποχρεώσεις,
που αφορούν στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Οι υποχρεώσεις του τοµέα δεν περιλαµβάνουν δάνεια,
υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι υποκείµενα χρηµατοδοτικών µισθώσεων (∆ΛΠ 17)
και άλλες υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για χρηµατοδοτικούς µάλλον παρά για λειτουργικούς σκοπούς. Αν το
έξοδο τόκου περιλαµβάνεται στο αποτέλεσµα του τοµέα, η σχετική έντοκη υποχρέωση περιλαµβάνεται στις
υποχρεώσεις του τοµέα. Οι υποχρεώσεις των τοµέων των οποίων οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες δεν είναι βασικά
χρηµατοπιστωτικής φύσης, δεν περιλαµβάνουν δάνεια και παρόµοιες υποχρεώσεις, γιατί το αποτέλεσµα του τοµέα
αντιπροσωπεύει ένα λειτουργικό, µάλλον, παρά ένα απαλλαγµένο χρηµατοοικονοµικών εξόδων, κέρδος ή ζηµία.
Περαιτέρω, επειδή το χρέος συχνά συνάπτεται σε επίπεδο κεντρικού για το σύνολο της επιχείρησης, η έντοκη
υποχρέωση, συνήθως, δεν µπορεί να αφορά άµεσα ή να επιµερίζεται εύλογα στον τοµέα.

21. Οι αποτιµήσεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του τοµέα περιλαµβάνουν προσαρµογές των
προηγούµενων λογιστικών αξιών των κατ' ιδίαν περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του τοµέα µιας εταιρίας
που αποκτήθηκε σε µια επιχειρηµατική ενοποίηση, η οποία λογιστικοποιήθηκε ως αγορά, ακόµη και αν αυτές οι
προσαρµογές γίνονται µόνο για το σκοπό κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και δεν απεικονίζονται
είτε στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας είτε της θυγατρικής. Οµοίως, αν ενσώµατα πάγια έχουν
αναπροσαρµοσθεί ύστερα από την απόκτηση, σύµφωνα µε τον εναλλακτικό λογιστικό χειρισµό που προβλέπεται από
το ∆ΛΠ 16, τότε οι αποτιµήσεις των περιουσιακών στοιχείων του τοµέα αντανακλούν αυτές τις αναπροσαρµογές.

22. Ορισµένες οδηγίες κατανοµής του κόστους µπορεί να βρεθούν σε άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Για παράδειγµα,
οι παράγραφοι 8-16 του ∆ΛΠ 2 «Αποθέµατα», παρέχουν οδηγίες για την επίρριψη και κατανοµή του κόστους στα
αποθέµατα και οι παράγραφοι 16-21 του ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις Κατασκευής Έργων», παρέχουν οδηγίες για την
επίρριψη και κατανοµή του κόστους στις συµβάσεις των έργων. Αυτές οι οδηγίες µπορεί να είναι χρήσιµες για την
επίρριψη ή κατανοµή του κόστους στους τοµείς.

23. Το ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµιακών Ροών» παρέχει οδηγίες ως προς το αν οι τραπεζικές υπεραναλήψεις πρέπει να
περιλαµβάνονται ως ένα στοιχείο των διαθεσίµων ή πρέπει να απεικονίζονται ως δάνεια.

24. Τα έσοδα, τα έξοδα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του τοµέα καθορίζονται πριν την απάλειψη των
διεταιρικών υπολοίπων και των διεταιρικών συναλλαγών, ως µέρος της διαδικασίας ενοποίησης, εκτός κατά την
έκταση που αυτά τα διεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές είναι µεταξύ επιχειρήσεων του οµίλου, αλλά µέσα σε έναν
ενιαίο τοµέα.

25. Ενώ οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων µιας
επιχείρησης, ως συνόλου, αποτελούν επίσης τις βασικές λογιστικές αρχές του τοµέα, οι λογιστικές αρχές του τοµέα
περιλαµβάνουν, επιπρόσθετα, τις αρχές που αφορούν ειδικά την κατά τοµέα πληροφόρηση, όπως π.χ. η εξατοµίκευση
των τοµέων, η µέθοδος της τιµολόγησης των µεταφορών µεταξύ τοµέων και η βάση κατανοµής των εσόδων και των
εξόδων στους τοµείς.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ

Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες τύποι της κατά τοµέα πληροφόρησης

26. Η επικρατούσα πηγή και φύση των κινδύνων και αποδόσεων µιας επιχείρησης πρέπει να διέπει την
επιλογή είτε των επιχειρηµατικών είτε των γεωγραφικών τοµέων, ως πρωτεύοντα τύπο της τοµεακής
παρουσιάσεώς της. Αν οι κίνδυνοι και τα ποσοστά αποδόσεων της επιχείρησης επηρεάζονται, κατά
κύριο λόγο, από τις διαφορές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παράγει, ο πρωτεύοντας τύπος
παρουσίασης τοµεακών πληροφοριών αυτής της επιχείρησης πρέπει να είναι οι επιχειρηµατικοί τοµείς,
µε δευτερεύουσα πληροφόρηση µια γεωγραφική παρουσίαση. Οµοίως, αν οι κίνδυνοι και τα ποσοστά
αποδόσεων µιας επιχείρησης επηρεάζονται, κατά κύριο λόγο, από το γεγονός ότι λειτουργεί σε
διάφορες χώρες ή άλλες γεωγραφικές περιοχές, ο πρωτεύοντας αυτής τύπος παρουσίασης τοµεακών
πληροφοριών πρέπει να είναι οι γεωγραφικοί τοµείς, µε δευτερεύουσα πληροφόρηση µια παρουσίαση
κατά οµάδες σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.
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27. Η εσωτερική οργανωτική και διοικητική δοµή µιας επιχείρησης, καθώς και το σύστηµα της εσωτερικής

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ανώτερο εκτελεστικό
διευθυντή πρέπει κανονικά να αποτελεί τη βάση για τον εντοπισµό της επικρατούσας πηγής και
φύσης των κινδύνων και των διαφορετικών ποσοστών απόδοσης, που αντιµετωπίζει η επιχείρηση
και, συνεπώς, για τον προσδιορισµό του πρωτεύοντα και του δευτερεύοντα τύπου πληροφόρησης,
εκτός από τα προβλεπόµενα στις υποπαραγράφους (α) και (β) κατωτέρω:

(α) αν οι κίνδυνοι και τα ποσοστά αποδόσεων µιας επιχείρησης επηρεάζονται έντονα, τόσο από
διαφορές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παράγει, όσο και από διαφορές των γεωγραφικών
περιοχών στις οποίες λειτουργεί, όπως αυτό αποδεικνύεται από την προσέγγιση υπό µορφή
πίνακα που χρησιµοποιείται για τη διοίκηση της εταιρείας και για την εσωτερική πληροφόρηση
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή, τότε η επιχείρηση
πρέπει να χρησιµοποιεί τους επιχειρηµατικούς τοµείς, ως τον πρωτεύοντα τύπο τοµεακής
πληροφόρησης και τους γεωγραφικούς τοµείς, ως τον δευτερεύοντα τύπο, και

(β) αν η εσωτερική οργανωτική και διοικητική δοµή µιας επιχείρησης, καθώς και το σύστηµα της
εσωτερικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ανώτερο
εκτελεστικό διευθυντή δε βασίζονται ούτε σε συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες ή οµάδες
σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών, ούτε στη γεωγραφία, τότε η διοίκηση και οι διευθυντές της
επιχείρησης πρέπει ναπροσδιορίσουν, αν οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις της επιχείρησης σχετίζονται
περισσότερο µε τα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες ή µε τις γεωγραφικές περιοχές στις
οποίες λειτουργεί. Με βάση τον προσδιορισµό αυτό, πρέπει να επιλέξουν για το σκοπό της
τοµεακής πληροφόρησης της επιχείρησης, είτε τους επιχειρηµατικούς τοµείς ως πρωτεύοντα
τύπο, µε δευτερεύοντα τους γεωγραφικούς τοµείς, είτε αντίστροφα.

28. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, η επικρατούσα πηγή κινδύνων και αποδόσεων προσδιορίζει και τον τρόπο που η
επιχείρηση είναι οργανωµένη και διευθύνεται. Η οργανωτική και διοικητική δοµή µιας επιχείρησης και το εσωτερικό
της σύστηµα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, κανονικά παρέχουν την καλλίτερη απόδειξη για την επικρατούσα
πηγή κινδύνων και αποδόσεων της επιχείρησης για το σκοπό της κατά τοµέα πληροφόρησης. Συνεπώς, εκτός από
σπάνιες περιπτώσεις, µία επιχείρηση θα παρουσιάζει µε τις οικονοµικές καταστάσεις της τις κατά τοµέα πληροφορίες
µε τον ίδιο τρόπο, όπως τις παρουσιάζει εσωτερικά προς τη διοίκηση. Η επικρατούσα πηγή κινδύνων και αποδόσεών
της, καθίσταται ο πρωτεύων τύπος της τοµεακής πληροφόρησης και η δευτερεύουσα πηγή κινδύνων και αποδόσεών
της, καθίσταται ο δευτερεύων τύπος.

29. Μια παρουσίαση υπό µορφή πίνακα, (δηλαδή αµφοτέρων των επιχειρηµατικών και γεωγραφικών τοµέων ως
πρωτευόντων τύπων της κατά τοµέα πληροφόρησης µε πλήρεις τοµεακές γνωστοποιήσεις για κάθε τοµέα) συχνά θα
παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση, αν οι κίνδυνοι και τα ποσοστά αποδόσεων µιας επιχείρησης επηρεάζονται ισχυρά
τόσο από τις διαφορές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παράγει όσο και από τις διαφορές στις γεωγραφικές
περιοχές στις οποίες λειτουργεί. Αυτό το Πρότυπο δεν απαιτεί, αλλά ούτε απαγορεύει, µια τέτοια παρουσίαση.

30. Σε µερικές περιπτώσεις, η οργάνωση µιας επιχείρησης και η εσωτερική οικονοµική πληροφόρηση µπορεί να έχουν
αναπτυχθεί κατά τρόπους που δε σχετίζονται είτε µε τις διαφορές στους τύπους των παραγόµενων προϊόντων και
υπηρεσιών, είτε µε τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες λειτουργεί. Για παράδειγµα, η εσωτερική οικονοµική
πληροφόρηση µπορεί να είναι οργανωµένη µόνο από την άποψη της νοµικής οντότητας, γεγονός που καταλήγει σε
εσωτερικούς τοµείς που αποτελούνται από διαφορετικές οµάδες προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτές τις ασυνήθεις
περιπτώσεις, τα δεδοµένα του εσωτερικώς παρουσιαζόµενου τοµέα, δε θα ανταποκρίνονται στο σκοπό αυτού του
Προτύπου. Κατόπιν τούτου, η παράγραφος 27(β) απαιτεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι διευθυντές
της επιχείρησης να καθορίζουν αν οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις της επιχείρησης καθοδηγούνται περισσότερο από τα
προϊόντα/υπηρεσίες ή από τη γεωγραφική άποψη και να επιλέγουν είτε τους επιχειρηµατικούς τοµείς είτε τους
γεωγραφικούς τοµείς, ως την πρωτεύουσα βάση τοµεακής πληροφόρησης της επιχείρησης. Η αντικειµενική επιδίωξη
είναι να επιτευχθεί ένας αξιόπιστος βαθµός συγκρισιµότητας µε άλλες επιχειρήσεις, να αυξηθεί η κατανοητότητα της
προκύπτουσας πληροφόρησης και να καλυφθούν οι εκφρασµένες ανάγκες των επενδυτών, πιστωτών και άλλων για
πληροφόρηση ως προς τους κινδύνους και τις αποδόσεις, που σχετίζονται µε τον παράγοντα προϊόντα/υπηρεσίες
όσο και µε το γεωγραφικό παράγοντα.

Επιχειρηµατικοί και γεωγραφικοί τοµείς

31. Οι επιχειρηµατικοί και γεωγραφικοί τοµείς µιας επιχείρησης για τους σκοπούς εξωτερικής παρουσία-
σης, πρέπει να είναι οι συγκεκριµένες οργανωτικές µονάδες για τις οποίες παρέχεται πληροφόρηση
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή για το σκοπό της αξιολόγησης
της παρελθούσας απόδοσης της µονάδας και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις µελλοντικές
κατανοµές των πόρων, µε εξαίρεση τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 32.
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32. Αν η εσωτερική οργανωτική και διοικητική δοµή µιας επιχείρησης και το σύστηµα εσωτερικής

οικονοµικής πληροφόρησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή δε
βασίζονται είτε σε συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες είτεσε οµάδεςσχετικών προϊόντων/υπηρεσιών,
αλλά ούτε και στον γεωγραφικό παράγοντα, η παράγραφος 27(β) απαιτεί ότι η διοίκηση και η
διεύθυνση της επιχείρησης πρέπει να επιλέξουν είτε τους επιχειρηµατικούς είτε τους γεωγραφικούς
τοµείς, ως τον πρωτεύοντα τύπο της επιχείρησης για την κατά τοµέα πληροφόρηση, βασιζόµενες
στις εκτιµήσεις τους για το ποιος από τους δύο τύπους αντικατοπτρίζει την πρωτεύουσα πηγή των
κινδύνων και αποδόσεων της επιχείρησης, ενώ ο άλλος τύπος παρουσίασης επιλέγεται ως δευτερεύων.
Σε αυτή την περίπτωση, η διοίκηση και η διεύθυνση της επιχείρησης πρέπει να καθορίζουν τους
επιχειρηµατικούς και γεωγραφικούς τοµείς της για τους σκοπούς της εξωτερικής πληροφόρησης,
βασιζόµενες στους παράγοντες των ορισµών της παραγράφου 9 αυτού του Προτύπου περισσότερο,
παρά στο σύστηµα της εσωτερικής οικονοµικής πληροφόρησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
τον ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή, αφού τηρηθούν και τα κατωτέρω:

(α) Αν ένας ή περισσότεροι από τους τοµείς που παρουσιάζονται εσωτερικά προς τη διοίκηση και
τη διεύθυνση είναι ένας επιχειρηµατικός ή γεωγραφικός τοµέας µε βάση τους παράγοντες
των ορισµών της παραγράφου 9, αλλά οι άλλοι δεν είναι, τότε πρέπει να εφαρµόζεται η
υποπαράγραφος (β) κατωτέρω µόνο σε εκείνους τους εσωτερικούς τοµείς που δεν ανταποκρί-
νονται στους ορισµούς της παραγράφου 9 (δηλαδή, ένας εσωτερικά παρουσιαζόµενος τοµέας,
που ανταποκρίνεται στον ορισµό, δεν πρέπει να διασπάται σε περαιτέρω τοµείς).

(β) Για εκείνους τους τοµείς οι οποίοι παρουσιάζονται εσωτερικά προς τη διοίκηση και τη διεύθυνση,
αλλά δεν πληρούν τους ορισµούς της παραγράφου 9, η ∆ιοίκηση της επιχείρησης πρέπει να
αναζητά το επόµενο χαµηλότερο επίπεδο της εσωτερικής τοµεακής διαίρεσης, που παρέχει
πληροφορίες κατά προϊόν ή υπηρεσία ή κατά γεωγραφική περιοχή, ανάλογα µε την περίπτωση,
σύµφωνα µε τους ορισµούς της παραγράφου 9.

(γ) Αν ένας τέτοιος τοµέας, που εντοπίζεται σε χαµηλότερο επίπεδο, που παρουσιάζεται εσωτερικά,
ανταποκρίνεται στους ορισµούς του επιχειρηµατικού ή του γεωγραφικού τοµέα, µε βάση τους
παράγοντες της παραγράφου 9, τότε τα κριτήρια των παραγράφων 34 και 35 για τον προσδιο-
ρισµό των προς παρουσίαση τοµέων πρέπει να εφαρµόζονται για αυτόν τον τοµέα.

33. Σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, οι περισσότερες επιχειρήσεις θα προσδιορίσουν τους επιχειρηµατικούς και
γεωγραφικούς τοµείς τους ως οργανωτικές µονάδες, για τις οποίες παρουσιάζεται πληροφόρηση προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο (ειδικά στα εποπτεύοντα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αν υπάρχουν) και στον
ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή (στο ανώτατο επίπεδο λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων, που σε µερικές περιπτώσεις
µπορεί να είναι µια οµάδα ατόµων) για το σκοπό της εκτίµησης της παρελθούσας απόδοσης κάθε µονάδας και για
τη λήψη αποφάσεων για µελλοντικές κατανοµές πόρων. Και αν ακόµη µια επιχείρηση πρέπει να εφαρµόσει την
παράγραφο 32, γιατί οι εσωτερικοί τοµείς της δε διαχωρίζονται βάσει προϊόντων/υπηρεσιών ή γεωγραφικών
περιοχών, θα αναζητήσει το επόµενο χαµηλότερο επίπεδο εσωτερικής κατανοµής των τοµέων, που παρέχει
πληροφορίες βάσει προϊόντων και υπηρεσιών ή βάσει γεωγραφικών περιοχών και δε θα δηµιουργήσει τοµείς µόνο
για σκοπούς εξωτερικής πληροφόρησης. Αυτή η προσέγγιση της αναζήτησης µέσα από την οργανωτική και
διευθυντική δοµή της επιχείρησης και από το σύστηµα της εσωτερικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,
προκειµένου να προσδιοριστούν οι επιχειρηµατικοί και γεωγραφικοί τοµείς της επιχείρησης για σκοπούς εξωτερικής
πληροφόρησης, καλείται µερικές φορές «διοικητική προσέγγιση» και τα οργανωτικά τµήµατα για τα οποία η
πληροφόρηση παρέχεται εσωτερικά καλούνται µερικές φορές «λειτουργικοί τοµείς».

Τοµείς προς πληροφόρηση

34. ∆ύο ή περισσότεροι εσωτερικά παρουσιαζόµενοι επιχειρηµατικοί ή γεωγραφικοί τοµείς, που είναι
ουσιαστικά παρόµοιοι, µπορεί να συνδυαστούν ως ένας ενιαίος επιχειρηµατικός ή γεωγραφικός τοµέας.
∆ύο ή περισσότεροι επιχειρηµατικοί ή γεωγραφικοί τοµείς είναι ουσιαστικά παρόµοιοι, µόνο αν:

(α) παρουσιάζουν παρόµοια µακροχρόνια χρηµατοοικονοµική απόδοση, και

(β) είναι παρόµοιοι σε όλους τους παράγοντες όπως ορίζονται στην παράγραφο 9.

35. Ένας επιχειρηµατικός ή γεωγραφικός τοµέας πρέπει να προσδιορίζεται ως τοµέας προς πληροφόρηση,
αν η πλειονότητα των εσόδων του προέρχεται από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες και:

(α) τα έσοδά του από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες και από συναλλαγές µε άλλους τοµείς
είναι 10 % ή περισσότερο του συνόλου των εσόδων, εξωτερικών και εσωτερικών, όλων των
τοµέων, ή
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(β) το αποτέλεσµα του τοµέα, κέρδος ή ζηµία, είναι 10 % ή περισσότερο από το αντίστοιχο

συνολικό αποτέλεσµα όλων µαζί των κερδοφόρων τοµέων ή όλων µαζί των ζηµιογόνων τοµέων,
οποιοδήποτε είναι το µεγαλύτερο σε απόλυτο ποσό, ή

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

36. Αν ένας εσωτερικά παρουσιαζόµενος τοµέας υπολείπεται από όλα τα όρια σηµαντικότητας της
παραγράφου 35, τότε:

(α) αυτός ο τοµέας µπορεί να προσδιοριστεί ως τοµέας προς πληροφόρηση, παρά το µέγεθός του,

(β) αν δεν προσδιορίζεται ως τοµέας προς πληροφόρηση παρά το µέγεθός του, αυτός ο τοµέας
µπορεί να συνενωθεί σε έναν τοµέα που θα παρουσιαστεί ιδιαίτερα, µαζί µε έναν ή περισσότερους
άλλους παρόµοιους εσωτερικά παρουσιαζόµενους τοµείς, που επίσης υπολείπονται από όλα τα
όρια σηµαντικότητας της παραγράφου 35 (δύο ή περισσότεροι επιχειρηµατικοί ή γεωγραφικοί
τοµείς είναι παρόµοιοι, αν µοιράζονται την πλειονότητα των παραγόντων του σχετικού ορισµού
της παραγράφου 9), και

(γ) αν αυτός ο τοµέας δεν παρουσιάζεται ξεχωριστά ή δεν συνενώνεται, πρέπει να συµπεριληφθεί
στα µη κατανεµόµενα στοιχεία, για λόγους συµφωνίας.

37. Αν τα συνολικά έσοδα από εξωτερικές πηγές, που αφορούν στους τοµείς που πρόκειται να παρουσια-
στούν, συνιστούν λιγότερο από το 75 % του συνόλου των ενοποιηµένων εσόδων ή των εσόδων
της επιχείρησης, πρέπει να προσδιοριστούν και άλλοι τοµείς για παρουσίαση, ακόµη και αν δεν
ανταποκρίνονται στα όρια του 10 % της παραγράφου 35, µέχρις ότου τουλάχιστον 75 % των
συνολικών ενοποιηµένων εσόδων ή των εσόδων της επιχείρησης, συµπεριλαµβάνεται στους προς
παρουσίαση τοµείς.

38. Τα όρια του 10 % που χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο, δεν αποσκοπούν στον προσδιορισµό του ουσιώδους
από κάθε άλληάποψη της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, πέραν από τον προσδιορισµό των προς πληροφόρηση
επιχειρηµατικών και γεωγραφικών τοµέων.

39. Με τον περιορισµό των προς πληροφόρηση τοµέων σε εκείνους που η πλειονότητα των εσόδων τους προέρχονται
από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες, αυτό το Πρότυπο δεν απαιτεί, για τις διάφορες βαθµίδες κάθετης
ολοκλήρωσης των εργασιών, να εξατοµικεύονται αυτές ως ξεχωριστοί επιχειρηµατικοί τοµείς. Όµως, σε µερικούς
κλάδους, αποτελεί τρέχουσα πρακτική η παρουσίαση ορισµένων λειτουργιών που είναι κάθετα οργανωµένες ως
ξεχωριστών επιχειρηµατικών τοµέων, ακόµη και αν δεν παράγουν ουσιώδη έσοδα από εξωτερικές πωλήσεις. Για
παράδειγµα, πολλές διεθνείς εταιρίες πετρελαίου παρουσιάζουν τις πρώτες φάσεις των εργασιών τους (έρευνα και
παραγωγή) και τις επόµενες φάσεις (διύλιση και εµπορία) ως ξεχωριστούς επιχειρηµατικούς τοµείς, έστω και αν το
περισσότερο ή όλο το προϊόν των πρώτων φάσεων (αργό πετρέλαιο) µεταφέρεται εσωτερικά στις λειτουργίες διύλισης
της επιχείρησης.

40. Αυτό το Πρότυπο ενθαρρύνει, χωρίς να επιβάλλει, την εκούσια παρουσίαση των κάθετα οργανωµένων λειτουργιών
ως ξεχωριστών τοµέων, µε κατάλληλη περιγραφή που περιλαµβάνει γνωστοποίηση του τρόπου της τιµολόγησης των
µεταφορών µεταξύ τοµέων, όπως απαιτείται από την παράγραφο 75.

41. Αν το σύστηµα εσωτερικής πληροφόρησης µιας επιχείρησης αντιµετωπίζει τις κάθετα οργανωµένες
λειτουργίες ως ξεχωριστούς τοµείς, αλλά η επιχείρηση δεν επιλέγει να παρουσιάσει αυτούς προς
τα έξω ως επιχειρηµατικούς τοµείς, τότε ο τοµέας που κάνει πωλήσεις πρέπει να ενσωµατώνεται
στον τοµέα που αγοράζει, για τον προσδιορισµό των επιχειρηµατικών τοµέων που θα παρουσιαστούν
προς τα έξω, εκτός αν δεν υπάρχει εύλογη βάση για να γίνει αυτό, οπότε ο τοµέας που κάνει
πωλήσεις θα συµπεριληφθεί στα µη κατανεµόµενα στοιχεία για λόγους συµφωνίας.

42. Ένας τοµέας, που προσδιορίστηκε για πληροφόρηση στην αµέσως προηγούµενη περίοδο, επειδή
πληρούσε το σχετικό όριο 10 %, πρέπει να συνεχίσει να παρουσιάζεται ιδιαίτερα και για την
τρέχουσα περίοδο, άσχετα αν τα έσοδά του, το αποτέλεσµα και τα περιουσιακά στοιχεία του στο
σύνολο, παύουν να υπερβαίνουν τα όρια του 10 %, εφόσον η διοίκηση της επιχείρησης κρίνει ότι ο
τοµέας είναι συνεχούς σηµασίας.

43. Αν ένας τοµέας προσδιορίστηκε για πληροφόρηση στην τρέχουσα περίοδο, επειδή πληρεί τα σχετικά
όρια 10%,τα δεδοµένα του τοµέα για την προηγούµενη περίοδο που παρουσιάζεται για συγκριτικούς
σκοπούς, πρέπει να επαναδιατυπωθούν για να παρουσιάζουν το νεοπαρουσιαζόµενο τοµέα, ως ένα
ξεχωριστό τοµέα, ακόµη και αν ο τοµέας αυτός δεν πληρούσε τα όρια του 10%κατά την προηγούµενη
περίοδο, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΜΕΑ

44. Η κατά τοµέα πληροφόρηση πρέπει να καταρτίζεται σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθη-
καν για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ενοποιηµένου οµίλου ή
της επιχείρησης.

45. Θεωρείται ότι οι λογιστικές αρχές που έχουν επιλεγεί από τη διοίκηση και τη διεύθυνση µιας επιχείρησης για την
κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης ή των οικονοµικών καταστάσεων του
συνόλου της επιχείρησης, είναι εκείνες που η διοίκηση και η διεύθυνση πιστεύουν ότι είναι οι πλέον κατάλληλες για
τους σκοπούς της εξωτερικής οικονοµικής πληροφόρησης. ∆εδοµένου ότι ο σκοπός της κατά τοµέα πληροφόρησης
είναι να βοηθά τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοούν καλλίτερα και να κάνουν πιο θεµελιωµένες
κρίσεις για την επιχείρηση ως ένα σύνολο, αυτό το Πρότυπο επιβάλλει τη χρήση, κατά την κατάρτιση της κατά τοµέα
πληροφόρησης, των λογιστικών αρχών που η διοίκηση και η διεύθυνση έχουν επιλέξει. Αυτό δε σηµαίνει, όµως, ότι
οι ενοποιηµένες λογιστικές αρχές ή οι λογιστικές αρχές της επιχείρησης εφαρµόζονται στους παρουσιαζόµενους
τοµείς, ως αν οι τοµείς αυτοί ήταν ξεχωριστές και αυτούσιες οικονοµικές µονάδες. Ένας λεπτοµερής υπολογισµός,
που έγινε για την εφαρµογή µιας συγκεκριµένης λογιστικής αρχής σε επίπεδο επιχείρησης, µπορεί να κατανεµηθεί
στους τοµείς, αν υπάρχει µία λογική βάση για να γίνει αυτό. Οι υπολογισµοί συντάξεων, για παράδειγµα, συχνά
γίνονται για µία επιχείρηση ως ένα σύνολο, αλλά τα κονδύλια σε επίπεδο επιχείρησης µπορεί να κατανεµηθούν στους
τοµείς µε βάση τα δεδοµένα των µισθών και των ηλικιών κατά τοµέα.

46. Αυτό το Πρότυπο δεν απαγορεύει τη γνωστοποίηση πρόσθετης κατά τοµέα πληροφόρησης, που καταρτίζεται πάνω
σε µία βάση διαφορετική από αυτή των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί για τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις ή για τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, εφόσον (α) η πληροφόρηση παρέχεται εσωτερικά
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε
την κατανοµή πόρων στον τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεώς του και (β) η βάση αποτίµησης για αυτή την
πρόσθετη πληροφόρηση περιγράφεται σαφώς.

47. Περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερους τοµείς πρέπει να
κατανέµονται στους τοµείς αν και µόνον αν, τα σχετικά έσοδα και τα έξοδά τους κατανέµονται
επίσης σε αυτούς τους τοµείς.

48. Ο τρόπος µε τον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα κατανέµονται στους τοµείς,
εξαρτάται από ορισµένους παράγοντες, όπως η φύση αυτών των στοιχείων, οι δραστηριότητες που διεξάγονται από
τον τοµέα και η σχετική αυτονοµία αυτού του τοµέα. ∆εν είναι δυνατόν ούτε πρέπον να καθοριστεί µία µοναδική
βάση κατανοµής που πρέπει να υιοθετείται από όλες τις επιχειρήσεις. Ούτε είναι σωστό να επιβάλλεται η κατανοµή
των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης, τα οποία αφορούν από
κοινού δύο ή περισσότερους τοµείς, αν η µόνη βάση για να γίνουν αυτές οι κατανοµές είναι αυθαίρετη ή
δυσνόητη. Ταυτόχρονα, οι ορισµοί των τοµεακών εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
αλληλοσυσχετίζονται και οι κατανοµές που προκύπτουν πρέπει να είναι οµοιόµορφες. Συνεπώς, από κοινού
χρησιµοποιούµενα περιουσιακά στοιχεία κατανέµονται στους τοµείς, αν και µόνο αν, τα σχετικά έσοδα και έξοδά
τους κατανέµονται επίσης σε αυτούς τους τοµείς. Για παράδειγµα, ένα περιουσιακό στοιχείο περιλαµβάνεται στα
περιουσιακά στοιχεία του τοµέα, αν και µόνον αν, η σχετική απόσβεση εκπίπτεται κατά την εξαγωγή του
αποτελέσµατος του τοµέα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

49. Οι παράγραφοι 50-67 καθορίζουν τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις της επιχείρησης για τον πρωτεύοντα τύπο
παρουσίασης των τοµέων της. Οι παράγραφοι 68-72 καθορίζουν τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις της επιχείρησης
για το δευτερεύοντα τύπο παρουσίασης. Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να παρουσιάζουν όλες τις γνωστοποιήσεις
πρωτεύοντα τύπου, που καθορίζονται στις παραγράφους 50-67, για κάθε παρουσιαζόµενο δευτερεύοντα τοµέα,
µολονότι οι παράγραφοι 68-72 απαιτούν σηµαντικά λιγότερες γνωστοποιήσεις για τους δευτερεύοντες τοµείς. Οι
παράγραφοι 74-83 αντιµετωπίζουν διάφορα άλλα θέµατα τοµεακής γνωστοποίησης. Το προσάρτηµα Β αυτού του
Προτύπου παρέχει παράδειγµα εφαρµογής των εν λόγω κανόνων γνωστοποίησης.

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης

50. Οι επιβαλλόµενες από τις παραγράφους 51-67 γνωστοποιήσεις πρέπει να εφαρµόζονται για κάθε
προς πληροφόρηση τοµέα µιας επιχείρησης, µε βάση τον πρωτεύοντα τύπο πληροφόρησης.
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51. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα έσοδα του κάθε προς πληροφόρηση τοµέα. Τα έσοδα του

τοµέα από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες, καθώς και τα έσοδά του από συναλλαγές µε άλλους
τοµείς, πρέπει να παρουσιάζονται ξεχωριστά.

52. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το αποτέλεσµα του κάθε προς πληροφόρηση τοµέα.

53. Αν µία επιχείρηση, εκτός από το αποτέλεσµα ενός τοµέα, µπορεί να υπολογίζει και το καθαρό κέρδος ή ζηµία ή
κάποιο άλλο µέτρο κερδοφορίας του τοµέα, χωρίς να προσφεύγει σε αυθαίρετες κατανοµές, προτρέπεται στην
παρουσίαση και αυτών των κονδυλίων, επιπρόσθετα από το αποτέλεσµα του τοµέα, µε κατάλληλη περιγραφή. Αν
αυτή η αποτίµηση γίνεται βάσει λογιστικών αρχών που είναι διαφορετικές από τις υιοθετηµένες για τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις ή για τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, η επιχείρηση θα συµπεριλάβει στις
οικονοµικές καταστάσεις της µία σαφή περιγραφή του τρόπου αποτίµησης.

54. Παράδειγµα ενός µέτρου της απόδοσης ενός τοµέα, που παρατίθεται πριν από το αποτέλεσµα του τοµέα στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, είναι το µικτό περιθώριο κέρδους πωλήσεων. Παραδείγµατα µέτρων της
απόδοσης ενός τοµέα µετά από το αποτέλεσµα του τοµέα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, αποτελούν
το κέρδος ή η ζηµιά από συνήθεις δραστηριότητες (είτε πριν είτε µετά από φόρους εισοδήµατος) και το καθαρό
κέρδος ή ζηµιά.

55. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τη συνολική λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του
κάθε προς πληροφόρηση τοµέα.

56. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τις υποχρεώσεις του κάθε παρουσιαζόµενου τοµέα.

57. Για κάθε παρουσιαζόµενο τοµέα, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το συνολικό κόστος κατά τη
διάρκεια της περιόδου για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του τοµέα, που αναµένονται να
χρησιµοποιηθούν σε περισσότερες από µία χρήσεις περιόδους [ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
και άϋλα περιουσιακά στοιχεία]. Ενώ η απόκτηση αυτή µερικές φορές αναφέρεται ως προσθήκη
παγίων ή κεφαλαιουχική δαπάνη, η αποτίµηση που απαιτείται από αυτόν τον κανόνα πρέπει να
βασίζεται στη περίοδο που αφορούν οι προσθήκες και δεν υπολογίζεται σε ταµειακή βάση.

58. Για κάθε παρουσιαζόµενο τοµέα, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το συνολικό ποσό του εξόδου,
για απόσβεση των ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων του, που περιλαµβάνεται στο
αποτέλεσµα του τοµέα.

59. Η επιχείρηση ενθαρρύνεται, αλλά δεν είναι υποχρεωµένη, να γνωστοποιεί το είδος και το ποσό κάθε
στοιχείου των κατά τοµέα εσόδων και εξόδων, τα οποία είναι τέτοιου µεγέθους, είδους ή περίπτωσης
που η γνωστοποίησή τους είναι χρήσιµη για να εξηγηθεί η απόδοση του κάθε παρουσιαζόµενου
τοµέα για τη χρήση περίοδο.

60. Στο ∆ΛΠ 8 ορίζει ότι «όταν κονδύλια εσόδων ή εξόδων, που περιλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία από
συνήθεις δραστηριότητες, είναι τέτοιου µεγέθους, φύσης ή περίπτωσης, ώστε η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη
για να εξηγεί την απόδοση της επιχείρησης για τη περίοδο, η φύση και το ποσό των κονδυλίων αυτών πρέπει να
γνωστοποιείται ξεχωριστά». Το ∆ΛΠ 8 παραθέτει έναν αριθµό παραδειγµάτων, που συµπεριλαµβάνουν υποτιµήσεις
αποθεµάτων και ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, προβλέψεις για αναδιάρθρωση, εκποιήσεις ενσώµατων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων και µακροπρόθεσµων επενδύσεων, διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις, δικαστικούς
διακανονισµούς και αντιλογισµούς προβλέψεων. Η παράγραφος 59 δεν προτίθεται να αλλάξει την κατάταξη κάθε
τέτοιου στοιχείου εσόδων ή εξόδων, από συνήθη σε έκτακτα (όπως ορίστηκε στο ∆ΛΠ 8) ή να µεταβάλλει τον τρόπο
αποτίµησής του. Ωστόσο, η γνωστοποίηση που συνιστάται από την ανωτέρω παράγραφο µεταβάλλει στην ουσία το
επίπεδο στο οποίο εκτιµάται η σηµαντικότητα τέτοιων στοιχείων για τους σκοπούς της γνωστοποίησης, από επίπεδο
επιχείρησης συνολικά, σε επίπεδο τοµέα.

61. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί, για κάθε παρουσιαζόµενο τοµέα, το συνολικό ποσό των
σηµαντικών µη ταµειακών εξόδων, εκτός από την απόσβεση ενσώµατων και άϋλων στοιχείων για
την οποία η παράγραφος58 απαιτεί ξεχωριστή γνωστοποίηση, τα οποία, έξοδα, είχαν συµπεριληφθεί
στα έξοδα του τοµέα και, συνεπώς, είχαν αφαιρεθεί κατά τον υπολογισµό του αποτελέσµατος του
τοµέα.

62. Το ∆ΛΠ 7 επιβάλλει στην επιχείρηση να παρουσιάσει µια κατάσταση ταµειακών ροών, που απεικονίζει ξεχωριστά τις
ταµειακές ροές από επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Το ∆ΛΠ 7 σηµειώνει ότι η
γνωστοποίηση πληροφοριών για τις ταµειακές ροές για κάθε παρουσιαζόµενο επιχειρηµατικό και γεωγραφικό τοµέα
είναι αναγκαία για την κατανόηση της συνολικής χρηµατοοικονοµικής θέσης της επιχείρησης, της ρευστότητας και
των ταµειακών ροών. Το ∆ΛΠ 7 ενθαρρύνει τη γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών. Το παρόν Πρότυπο ενθαρρύνει
επίσης τις γνωστοποιήσεις των κατά τοµέα ταµειακών ροών, που υποδεικνύονται από το ∆ΛΠ 7. Επιπρόσθετα,
ενθαρρύνει τη γνωστοποίηση των σηµαντικών µη ταµειακών εσόδων, που είχαν συµπεριληφθεί στα έσοδα του τοµέα
και συνεπώς έχουν προστεθεί κατά τη αποτίµηση του αποτελέσµατος του τοµέα.
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63. Μια επιχείρηση που παρέχει γνωστοποιήσεις των ταµειακών ροών ενός τοµέα, όπως συνιστάται από

το ∆ΛΠ 7, δε χρειάζεται να γνωστοποιεί και το έξοδο απόσβεσης των ενσώµατων και άϋλων
στοιχείων, σύµφωνα µε την παράγραφο 58 ή τα µη ταµειακά έξοδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 61.

64. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί, για κάθε παρουσιαζόµενο τοµέα, το συνολικό µερίδιο της
επιχείρησης στο καθαρό κέρδος ή τη ζηµία των συγγενών εταιριών, των κοινοπραξιών ή άλλων
συµµετοχών, που παρακολουθούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, εφόσον όλες οι δραστηριότητες
των επιχειρήσεων αυτών εµπίπτουν ουσιαστικά στον παρουσιαζόµενο τοµέα.

65. Μολονότι, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, γνωστοποιείται ένα µόνο συνολικό ποσό, κάθε συγγενής
εταιρία, κοινοπραξία ή άλλη επένδυση που λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, αξιολογείται
ξεχωριστά για να προσδιοριστεί αν οι εργασίες της ουσιαστικά εµπίπτουν µέσα στον ίδιο τοµέα.

66. Αν το συνολικό µερίδιο µιας επιχείρησης στο καθαρό κέρδος ή ζηµία των συγγενών εταιριών, των
κοινοπραξιών ή άλλων επενδύσεων που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης,
γνωστοποιείται από τον προς πληροφόρηση τοµέα, τότε πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον
τοµέα αυτό και η συνολική επένδυση στις συγγενείς και στις κοινοπραξίες αυτές.

67. Η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει µια συµφωνία µεταξύ των πληροφοριών που γνωστοποιούνται
για τους προς πληροφόρηση τοµείς και των συγκεντρωτικών πληροφοριών των ενοποιηµένων ή των
ιδιαίτερων οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. Κατά την παρουσίαση της συµφωνίας, τα
έσοδα του τοµέα πρέπει να συµφωνηθούν µε τα έσοδα της επιχείρησης από εξωτερικούς πελάτες
(που περιλαµβάνει γνωστοποίηση του ποσού των εσόδων της επιχείρησης από εξωτερικούς πελάτες,
οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται σε οποιοδήποτε τοµέα).Το αποτέλεσµατου τοµέα πρέπει να συµφωνηθεί
προς ένα συγκρίσιµο µέτρο του κέρδους ή της ζηµίας εκµετάλλευσης της επιχείρησης, όπως επίσης
και µε το καθαρό κέρδος ή ζηµία της επιχείρησης. Τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα πρέπει να
συµφωνηθούν µε τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και οι υποχρεώσεις του τοµέα πρέπει να
συµφωνηθούν µε τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.

∆ευτερεύουσα κατά τοµέα πληροφόρηση

68. Οι παράγραφοι 50-67 καθορίζουν τους κανόνες γνωστοποίησης που εφαρµόζονται για κάθε παρουσιαζόµενο τοµέα,
µε βάση τον πρωτεύοντα τύπο πληροφόρησης που ακολουθεί η επιχείρηση. Οι παράγραφοι 69-72 καθορίζουν τους
κανόνες γνωστοποίησης που εφαρµόζονται για κάθε προς πληροφόρηση τοµέα, µε βάση το δευτερεύοντα τύπο
παρουσίασης που ακολουθεί η επιχείρηση, ως εξής:

(α) Αν ο πρωτεύων τύπος µιας επιχείρησης είναι οι επιχειρηµατικοί τοµείς, οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του
δευτερεύοντα τύπου καθορίζονται στην παράγραφο 69.

(β) Αν ο πρωτεύων τύπος µιας επιχείρησης είναι οι γεωγραφικοί τοµείς που βασίζονται στην τοποθεσία των
περιουσιακών στοιχείων (όπου παράγονται τα προϊόντα της επιχείρησης ή όπου είναι εγκαταστηµένες οι
υπηρεσίες παροχής των υπηρεσιών της), οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για τον δευτερεύοντα τύπο
προσδιορίζονται στις παραγράφους 70 και 71.

(γ) Αν ο πρωτεύων τύπος µιας επιχείρησης είναι οι γεωγραφικοί τοµείς που βασίζονται στην τοποθεσία των
πελατών της (όπου πωλούνται τα προϊόντα της ή παρέχονται οι υπηρεσίες της), οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις
του δευτερεύοντα τύπου προσδιορίζονται στις παραγράφους 70 και 72.

69. Αν ο πρωτεύων τύπος µιας επιχείρησης για την παρουσίαση πληροφοριών του τοµέα είναι οι
επιχειρηµατικοί τοµείς, πρέπει να παρουσιάζει επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τα έσοδα του τοµέα από τους εξωτερικούς πελάτες κατά γεωγραφική περιοχή, βάσει της
γεωγραφικής τοποθεσίας των πελατών του, για κάθε γεωγραφικό τοµέα του οποίου τα έσοδα
από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες είναι 10 % ή περισσότερο του συνόλου των εσόδων της
επιχείρησης από πωλήσεις σε όλους τους εξωτερικούς πελάτες.

(β) Τη συνολική λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του τοµέα κατά γεωγραφική τοποθεσία
των περιουσιακών στοιχείων, για κάθε γεωγραφικό τοµέα του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία
είναι 10 % ή περισσότερο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων όλων των γεωγραφικών
τοµέων.
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(γ) Το συνολικό κόστος που προέκυψε κατά τη διάρκεια της περιόδου για την απόκτηση περιουσια-

κών στοιχείων του τοµέα, που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια περισσότερων
της µιας περιόδων [ενσώµαταπάγια και άϋλα περιουσιακάστοιχεία] κατά γεωγραφική τοποθεσία
των περιουσιακών στοιχείων, για κάθε γεωγραφικό τοµέα του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία
είναι 10 % ή περισσότερο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων όλων των γεωγραφικών
τοµέων.

70. Αν ο πρωτεύων τύπος για την παρουσίαση των κατά τοµέα πληροφοριών µιας επιχείρησης είναι οι
γεωγραφικοί τοµείς (βασιζόµενοι είτεστην τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων είτε στηντοποθεσία
των πελατών), πρέπει επίσης να παρουσιάζονται οι ακόλουθες κατά τοµέα πληροφορίες, για κάθε
επιχειρηµατικό τοµέα του οποίου τα έσοδα από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες είναι 10 % ή
περισσότερο του συνόλου των εσόδων της επιχείρησης από πωλήσεις προς όλους τους εξωτερικούς
πελάτες ή του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία είναι 10 % ή περισσότερο του συνόλου των
περιουσιακών στοιχείων όλων των επιχειρηµατικών τοµέων:

(α) έσοδα τοµέα από εξωτερικούς πελάτες,

(β) τη συνολική λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του τοµέα, και

(γ) το συνολικό κόστος που προέκυψε κατά τη διάρκεια της περιόδου για την απόκτηση περιουσια-
κών στοιχείων του τοµέα, που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια περισσότερων
από µία περιόδων [ενσώµατα πάγια και άϋλα περιουσιακά στοιχεία].

71. Αν ο πρωτεύων τύπος για την παρουσίαση των κατά τοµέα πληροφοριών µιας επιχείρησης είναι οι
γεωγραφικοί τοµείς, που βασίζονται στην τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων και αν η τοποθεσία
των πελατών του είναι διαφορετική από την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων του, τότε η
επιχείρηση πρέπει επίσης να παρουσιάζει τα έσοδα από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες, για κάθε
γεωγραφικό τοµέα βασιζόµενο στους πελάτες, του οποίου τα έσοδα από πωλήσεις σε εξωτερικούς
πελάτες είναι 10 % ή περισσότερο του συνόλου των εσόδων της επιχείρησης από πωλήσεις προς
όλους τους εξωτερικούς πελάτες.

72. Αν ο πρωτεύων τύπος µιας επιχείρησης για την παρουσίαση των κατά τοµέα πληροφοριών είναι οι
γεωγραφικοί τοµείς, που βασίζονται στην τοποθεσία των πελατών και αν τα περιουσιακά στοιχεία
της επιχείρησης ευρίσκονται σε διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους από εκείνους των πελατών της,
τότε η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει επίσης τις ακόλουθες κατά τοµέα πληροφορίες, για κάθε
γεωγραφικό τοµέα βασιζόµενο στα περιουσιακά στοιχεία, του οποίου τα έσοδα από πωλήσεις σε
εξωτερικούς πελάτες ή τα περιουσιακά στοιχεία είναι 10%ή περισσότερο των σχετικών ενοποιηµένων
κονδυλίων ή των συνολικών ποσών της επιχείρησης:

(α) τη συνολική λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του τοµέα κατά γεωγραφική τοποθεσία
των στοιχείων αυτών, και

(β) το συνολικό κόστος που προέκυψε κατά τη διάρκεια της περιόδου για την απόκτηση περιουσια-
κών στοιχείων του τοµέα, τα οποία αναµένεται να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια περισσό-
τερων από µια περιόδους [ενσώµατα πάγια και άϋλα περιουσιακά στοιχεία] ανά τοποθεσία των
περιουσιακών στοιχείων.

Υποδείγµατα γνωστοποιήσεων τοµέα

73. Το προσάρτηµα Β αυτού του Προτύπου παρουσιάζει ένα ενδεικτικό παράδειγµα των γνωστοποιήσεων για τους
πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες τύπους παρουσίασης που απαιτούνται από αυτό το Πρότυπο.

Λοιπά θέµατα γνωστοποιήσεων

74. Αν ένας επιχειρηµατικός ή γεωγραφικός τοµέας, για τον οποίο παρέχονται πληροφορίες προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή, δεν υπόκειται σε παρουσίαση, επειδή
ένα πολύ µεγάλο µέρος των εσόδων του προέρχεται από πωλήσεις σε άλλους τοµείς, µολονότι τα
έσοδά του από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες είναι 10 %ή περισσότερο του συνόλου των εσόδων
της επιχείρησης από πωλήσεις σε όλους τους εξωτερικούς πελάτες, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί
αυτό το γεγονός, καθώς και τα ποσά των εσόδων από (α) πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες και
(β) τις εσωτερικές πωλήσεις σε άλλους τοµείς.

75. Κατά την αποτίµηση και απεικόνιση των εσόδων του τοµέα από συναλλαγές µε άλλους τοµείς, οι
µεταφορές µεταξύ τοµέων πρέπει να αποτιµούνται στη βάση που η επιχείρηση πραγµατικά χρησιµο-
ποίησε για να τιµολογήσει αυτές τις µεταβιβάσεις. Η βάση της τιµολόγησης των (διατοµεακών
µεταβιβάσεων) µεταφορών µεταξύ τοµέων και κάθε αλλαγή σε αυτή πρέπει να γνωστοποιείται στις
οικονοµικές καταστάσεις.
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∆ΛΠ 14
76. Οι µεταβολές στις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές για την παρουσίαση του τοµέα, που έχουν µια

ουσιώδη επίδραση στις πληροφορίες του τοµέα, πρέπει να γνωστοποιούνται, ενώ και οι κατά τοµέα
πληροφορίες της προηγούµενης περιόδου, που παρουσιάζονται για συγκριτικούς σκοπούς, πρέπει να
επαναδιατυπώνονται, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να
περιλαµβάνει µια περιγραφή του είδους της µεταβολής, των λόγων που την επέβαλαν, του γεγονότος
ότι οι συγκριτικές πληροφορίες έχουν επαναδιατυπωθεί ή του ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατον
και του οικονοµικούαποτελέσµατος της µεταβολής, αν είναι εύλογα προσδιοριστέο. Αν µία επιχείρηση
αλλάζει την εξατοµίκευση των τοµέων της και δεν επαναδιατυπώνει τις κατά τοµέα πληροφορίες
της προηγούµενης περιόδου στη νέα βάση, γιατί αυτό είναι πρακτικά αδύνατον, τότε για το σκοπό
της σύγκρισης, η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει τις πληροφορίες για τους τοµείς τόσο, για την
παλαιά όσο και τη νέα µορφή τους, στο έτος στο οποίο αλλάζει την εξατοµίκευση των τοµέων της.

77. Οι µεταβολές στις λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την επιχείρηση αντιµετωπίζονται στο ∆ΛΠ 8. Το
∆ΛΠ 8 ορίζει ότι οι µεταβολές στις λογιστικές αρχές πρέπει να γίνονται µόνον αν απαιτείται από νόµο ή από ένα
αρµόδιο όργανο θέσπισης λογιστικών προτύπων ή εφόσον η µεταβολή θα έχει ως αποτέλεσµα µία πλέον αρµόζουσα
παρουσίαση των γεγονότων ή των συναλλαγών στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.

78. Οι µεταβολές στις υιοθετηµένες λογιστικές αρχές σε επίπεδο επιχείρησης, που επηρεάζουν την κατά τοµέα
πληροφόρηση, αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8. Εκτός αν ένα νέο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο καθορίζει
διαφορετικά, το ∆ΛΠ 8 απαιτεί ότι µια µεταβολή λογιστικής αρχής πρέπει να εφαρµόζεται αναδροµικά και ότι οι
πληροφορίες για την προηγούµενη περίοδο πρέπει να επαναδιατυπώνονται, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον,
(βασικός χειρισµός) ή ότι η σωρευµένη επίπτωση της µεταβολής, πρέπει να περιληφθεί στον προσδιορισµό του
καθαρού κέρδους ή της ζηµίας της επιχείρησης για την τρέχουσα περίοδο (επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός).
Αν ακολουθείται ο βασικός χειρισµός, οι πληροφορίες των τοµέων για την προηγούµενη περίοδο επαναδιατυπώνονται.
Αν ακολουθείται ο επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός, η σωρευµένη προσαρµογή, που περιλαµβάνεται στον
προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της επιχείρησης, περιλαµβάνεται στο αποτέλεσµα των τοµέων, αν αυτή
αποτελεί οργανικό κονδύλι που µπορεί να επιρριφθεί ή να κατανεµηθεί εύλογα στους τοµείς. Στην τελευταία
περίπτωση, το ∆ΛΠ 8 µπορεί να απαιτεί ξεχωριστή γνωστοποίηση, αν το µέγεθος, το είδος ή η περίπτωση της
προσαρµογής είναι τέτοια, ώστε η γνωστοποίησή της να είναι χρήσιµη για να εξηγηθεί η απόδοση της επιχείρησης
για την περίοδο.

79. Μερικές µεταβολές λογιστικών αρχών αφορούν ειδικά την κατά τοµέα πληροφόρηση. Ως παραδείγµατα αναφέρονται
οι µεταβολές στην εξατοµίκευση των τοµέων και µεταβολές στη βάση κατανοµής των εσόδων και εξόδων στους
τοµείς. Τέτοιες αλλαγές µπορεί να έχουν µία ουσιώδη επίδραση στην κατά τοµέα πληροφόρηση, αλλά δεν αλλάζουν
τη συνολική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που παρουσιάζεται για την επιχείρηση. Για να είναι σε θέση οι
χρήστες να κατανοούν τις µεταβολές και να εκτιµούν τις τάσεις, η κατά τοµέα πληροφόρηση για την προηγούµενη
περίοδο, που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις για συγκριτικούς σκοπούς, επαναδιατυπώνεται, αν είναι
δυνατόν, για να απεικονίζει τη νέα λογιστική αρχή.

80. Η παράγραφος 75 ορίζει ότι, για τους σκοπούς της κατά τοµέα πληροφόρησης, οι µεταφορές µεταξύ τοµέων πρέπει
να αποτιµώνται στη βάση που η επιχείρηση πραγµατικά χρησιµοποίησε για να τιµολογήσει αυτές τις µεταβιβάσεις.
Αν µία επιχείρηση µεταβάλλει τη µέθοδο που πραγµατικά χρησιµοποιεί για να τιµολογήσει τις µεταφορές µεταξύ
τοµέων, αυτό δεν αποτελεί µεταβολή λογιστικής αρχής για την οποία τα κατά τοµέα δεδοµένα της προηγούµενης
περιόδου πρέπει να επαναδιατυπωθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 76. Όµως, η παράγραφος 75 απαιτεί
γνωστοποίηση της µεταβολής.

81. Η επιχείρηση πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τους τύπους των προϊόντων και υπηρεσιών, που
συµπεριλαµβάνονται σε κάθε παρουσιαζόµενο επιχειρηµατικό τοµέα, καθώς και για τη σύνθεση του
κάθε παρουσιαζόµενου γεωγραφικού τοµέα, τόσο πρωτεύοντα όσο και δευτερεύοντα, αν οι πληροφο-
ρίες αυτές δε γνωστοποιούνται κάπου αλλού στις οικονοµικές καταστάσεις ή σε άλλο σηµείο της
χρηµατοοικονοµικής έκθεσης.

82. Για να εκτιµηθεί η επίδραση θεµάτων όπως, οι αλλαγές στη ζήτηση, οι µεταβολές στην τιµή των υλών ή άλλων
συντελεστών παραγωγής και η ανάπτυξη εναλλακτικών προϊόντων και διαδικασιών σε ένα επιχειρηµατικό τοµέα, είναι
απαραίτητη η γνώση των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον τοµέα. Οµοίως, για να εκτιµηθεί η
επίδραση των µεταβολών του οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος πάνω στους κινδύνους και στους συντελεστές
αποδόσεων ενός γεωγραφικού τοµέα, είναι σηµαντική η γνώση της σύνθεσης του γεωγραφικού αυτού τοµέα.



L 261/104 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 15
83. Τοµείς που παρουσιάζονταν προηγουµένως, αλλά δεν πληρούν πλέον τα ποσοτικά όρια, δεν παρουσιάζονται

ξεχωριστά. Μπορεί να µην πληρούν πλέον αυτά τα όρια, για παράδειγµα, εξ αιτίας ενός περιορισµού στη ζήτηση ή
µιας µεταβολής στη στρατηγική της διοίκησης ή γιατί ένα µέρος των εργασιών του τοµέα έχει πωληθεί ή ενοποιηθεί
µε άλλους τοµείς. Μια εξήγηση των λόγων που ένας προηγουµένως παρουσιαζόµενος τοµέας έπαυσε να
παρουσιάζεται πλέον, µπορεί επίσης να είναι χρήσιµη για την επιβεβαίωση των προσδοκιών, αναφορικά µε τις
φθίνουσες αγορές και τις µεταβολές στις στρατηγικές της επιχείρησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

84. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1998. Οι επιχειρήσεις
ενθαρρύνονται να το εφαρµόσουν και ενωρίτερα. Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο
αντί του αρχικού ∆ΛΠ 14, για τις οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους οι οποίες
αρχίζουν πριν από την 1η Ιουλίου 1998, τότε η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός.
Αν οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν από
την ηµεροµηνία εφαρµογής ή για ενωρίτερη εκούσια εφαρµογή αυτού του Προτύπου, απαιτείται η
επαναδιατύπωση των δεδοµένων του τοµέα, που περιλαµβάνονται στις πιο πάνω καταστάσεις, για
λόγους συµµόρφωσης µε τους κανόνες αυτού του Προτύπου, εκτός αν αυτό δεν είναι πρακτικά
δυνατόν, οπότε η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 15
(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ 1994)

Πληροφορίες που εµφανίζουν τις επιδράσεις από τις µεταβολές των τιµών

Αυτό το αναµορφωµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το Πρότυπο που αρχικά είχε εγκριθεί από το Συµβούλιο
τον Ιούνιο 1981. Παρουσιάζεται µε την αναθεωρηµένη µορφή, που υιοθετήθηκε για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το
1991 και µετέπειτα. ∆εν έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό εγκεκριµένο κείµενο. Ορισµένη ορολογία έχει αλλάξει
για να ευθυγραµµιστεί µε την τρέχουσα πρακτική της Ε∆ΛΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

∆ήλωση συµβουλίου τον Οκτώβριο 1989

Πεδίο εφαρµογής 1-5

Επεξηγήσεις 6-7

Αντιµετώπιση των µεταβολών των τιµών 8-18

Μέθοδος της γενικής αγοραστικής δύναµης 11

Μέθοδος του τρέχοντος κόστους 12-18

Υφιστάµενη κατάσταση 19-20

Ελάχιστες γνωστοποιήσεις 21-25

Άλλες γνωστοποιήσεις 26

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 27

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 1989

Κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου 1989, το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ αποδέχθηκε να προστεθεί η ακόλουθη δήλωση στο
∆ΛΠ 15 «Πληροφορίες που εµφανίζουν τις Επιδράσεις από τις Μεταβολές των Τιµών»:
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∆ΛΠ 15
«Η διεθνής συναίνεση για τη γνωστοποίηση πληροφοριών που φανερώνουν τις επιδράσεις από τις µεταβολές των τιµών, που
αναµενόταν κατά την έκδοση του ∆ΛΠ 15, δεν επιτεύχθηκε. Ως αποτέλεσµα, το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ αποφάσισε ότι οι
επιχειρήσεις δε χρειάζεται να γνωστοποιούν τις πληροφορίες που απαιτεί το ∆ΛΠ 15, για να ανταποκρίνονται οι οικονοµικές
καταστάσεις τους στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Όµως, το Συµβούλιο προτρέπει τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν τέτοιες
πληροφορίες και, όσες το πράττουν, να αποκαλύπτουν τα στοιχεία που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 15».

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για να φανερώνει τις επιδράσεις από τις µεταβολές
των τιµών, στις αποτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων
εκµετάλλευσης της επιχείρησης και της οικονοµικής θέσης αυτής.

2. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 6 «λογιστική αντιµετώπιση των µεταβολών των τιµών».

3. Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις των οποίων τα επίπεδα εσόδων, κερδών, περιουσιακών στοιχείων ή
απασχόλησης προσωπικού είναι σηµαντικά, στο οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο αυτές λειτουργούν. Στις
περιπτώσεις που, εκτός από τις οικονοµικές καταστάσεις της, η µητρική εταιρεία συντάσσει και ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, οι απαιτούµενες από το Πρότυπο αυτό πληροφορίες µπορεί να παρέχονται µόνο σε
ενοποιηµένη βάση.

4. ∆εν απαιτείται η παροχή των πληροφοριών του παρόντος Προτύπου, προκειµένου για θυγατρική επιχείρηση που
λειτουργεί στη χώρα στην οποία εδρεύει η µητρική της, εφόσον οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τη µητρική
εταιρεία σε ενοποιηµένη βάση. Για τις θυγατρικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε χώρα διαφορετική από εκείνη της
έδρας της µητρικής εταιρίας, η παροχή των απαιτούµενων από αυτό το Πρότυπο πληροφοριών είναι αναγκαία µόνο
στην περίπτωση που, στη χώρα στην οποία λειτουργεί η θυγατρική, έχει καθιερωθεί στην πράξη η παροχή παρόµοιων
πληροφοριών από επιχειρήσεις σηµαντικής οικονοµικής σπουδαιότητας.

5. Για να προωθηθεί η παροχή κατατοπιστικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, συνιστάται και οι λοιπές
οικονοµικές µονάδες να παρέχουν πληροφορίες που φανερώνουν τις επιδράσεις από τις µεταβολές των τιµών.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

6. Οι τιµές µεταβάλλονται µε το χρόνο εξαιτίας διαφόρων ειδικών ή γενικών οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων.
Ειδικές συνθήκες, όπως µεταβολές στην προσφορά και ζήτηση και τεχνολογικές αλλαγές, µπορεί να προκαλούν
σηµαντική αύξηση ή µείωση των επί µέρους τιµών, ανεξάρτητα της µιας από την άλλη. Επιπρόσθετα, γενικοί
παράγοντες, µπορούν να προκαλέσουν µεταβολή του γενικού επιπέδου των τιµών και, συνεπώς, της γενικής
αγοραστικής δύναµης του χρήµατος.

7. Στις περισσότερες χώρες η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται µε βάση το ιστορικό κόστος, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οι µεταβολές του γενικού επιπέδου των τιµών ή οι µεταβολές των επιµέρους τιµών των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις αναπροσαρµογής της αξίας των ενσώµατων
παγίων ή υποτίµησης των αποθεµάτων ή άλλων κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων, λόγω αποτίµησής τους
στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους. Οι απαιτούµενες από αυτό το Πρότυπο πληροφορίες σκοπεύουν στην
ενηµέρωση των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης αναφορικά µε τις επιδράσεις από τις
µεταβολές των τιµών στα αποτελέσµατά εκµετάλλευσης. Ωστόσο, οι οικονοµικές καταστάσεις, είτε έχουν καταρτιστεί
µε βάση τους κανόνες του ιστορικού κόστους, είτε µε βάση µέθοδο που λαµβάνει υπόψη τις επιδράσεις από τις
µεταβολές των τιµών, δεν αποσκοπούν στο να παρουσιάσουν άµεσα, την αξία της επιχείρησης ως σύνολο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

8. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει εφαρµογή αυτό το Πρότυπο πρέπει να παρέχουν πληροφορίες µε
τις οποίες να γνωστοποιούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 21 µέχρι 23,
χρησιµοποιώντας µία λογιστική µέθοδο που λαµβάνει υπόψη τις επιδράσεις από τις µεταβολές των
τιµών.
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9. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι παρουσίασης των οικονοµικών πληροφοριών στις οποίες αντιµετωπίζεται το θέµα των

επιδράσεων από τις µεταβολές των τιµών. Σύµφωνα µε έναν απ' αυτούς, οι οικονοµικές πληροφορίες παρουσιάζονται
µε βάση τη γενική αγοραστική δύναµη. Άλλος τρόπος είναι η υιοθέτηση του τρέχοντος κόστους, αντί του ιστορικού,
µε βάση το οποίο καταχωρούνται οι συγκεκριµένες µεταβολές των τιµών των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
Ένας τρίτος τρόπος συνδυάζει χαρακτηριστικά των δύο προηγουµένων.

10. Με οποιονδήποτε από τους τρόπους αυτούς, οι βασικές µέθοδοι για τον προσδιορισµό του εσόδου είναι δύο. Η µία
δέχεται ως έσοδο εκείνο που προκύπτει, αφού προηγουµένως θα έχει διατηρηθεί η γενική αγοραστική δύναµη των
ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Η άλλη δέχεται ως έσοδο εκείνο που προκύπτει, αφού προηγουµένως θα έχει
διατηρηθεί η λειτουργική ικανότητα της επιχείρησης και µπορεί να περιλαµβάνει ή όχι, µία αναπροσαρµογή µε βάση
το γενικό επίπεδο των τιµών.

Μέθοδος της γενικής αγοραστικής δύναµης

11. Η µέθοδος της γενικής αγοραστικής δύναµης περιλαµβάνει την επαναδιατύπωση ορισµένων ή όλων των κονδυλίων
των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τις µεταβολές του γενικού επιπέδου τιµών. Οι προτείνοντες αυτή τη µέθοδο
υπογραµµίζουν ότι η επαναδιατύπωση µε βάση το γενικό επίπεδο των τιµών, µεταβάλλει τη λογιστική µονάδα, χωρίς
να αλλάζει τις βάσεις αποτίµησης. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, το αποτέλεσµα θα εµπεριέχει κανονικά την επίδραση
από τις µεταβολές του γενικού επιπέδου τιµών χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη στις αποσβέσεις, στο κόστος
πωλήσεων και στα καθαρά νοµισµατικά στοιχεία και καταχωρείται αφού προηγουµένως έχει διατηρηθεί η γενική
αγοραστική δύναµη των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης.

Μέθοδος του τρέχοντος κόστους

12. Η µέθοδος του τρέχοντος κόστους απαντάται σε έναν αριθµό διαφορετικών µεθόδων. Γενικά, οι µέθοδοι αυτοί
χρησιµοποιούν το κόστος αντικατάστασης, ως κύρια βάση αποτίµησης. Αν, όµως το κόστος αντικατάστασης είναι
υψηλότερο τόσο από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία όσο και από την παρούσα αξία, η υψηλότερη µεταξύ της
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας και της παρούσας αξίας χρησιµοποιείται συνήθως ως βάση αποτίµησης.

13. Το κόστος αντικατάστασης ενός συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου, προσδιορίζεται κατά κανόνα µε βάση το
τρέχον κόστος κτήσης ενός όµοιου, καινούργιου ή µεταχειρισµένου, περιουσιακού στοιχείου ή µιας ισοδύναµης
ικανότητας παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
αντιπροσωπεύει συνήθως την καθαρή τιµή πώλησής του. Η παρούσα αξία αντιπροσωπεύει την τρέχουσα εκτίµηση
µελλοντικών καθαρών εισπράξεων, που αναµένεται να προκύψουν από αυτό το περιουσιακό στοιχείο, οι οποίες
πρέπει να προεξοφληθούν κατάλληλα.

14. Συχνά χρησιµοποιούνται ειδικοί δείκτες τιµών για τον προσδιορισµό του τρέχοντος κόστους κάποιων στοιχείων,
ιδίως όταν τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο πρόσφατης συναλλαγής ή όταν δεν υπάρχουν
τιµοκατάλογοι ή η χρησιµοποίηση τιµοκαταλόγων δεν είναι πρακτικά δυνατή.

15. Κατά κανόνα, οι µέθοδοι του τρέχοντος κόστους επιβάλλουν όπως λαµβάνονται υπόψη οι επιδράσεις στις αποσβέσεις
και στο κόστος πωλήσεων, από τις µεταβολές των τιµών, που αφορούν ειδικότερα την επιχείρηση. Στις περισσότερες
από τις µεθόδους αυτές επιβάλλεται επίσης η εφαρµογή κάποιας µορφής προσαρµογών, που κοινό γνώρισµα έχουν
τη γενική αναγνώριση της αλληλεπίδρασης µεταξύ µεταβαλλόµενων τιµών και της χρηµατοδότησης µιας επιχείρησης.
Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 16-18, υπάρχουν διαφορές απόψεων σχετικά µε τη µορφή αυτών των
προσαρµογών.

16. Σε ορισµένες µεθόδους τρέχοντος κόστους απαιτείται µία προσαρµογή που απεικονίζει τις επιδράσεις από τις
µεταβολές των τιµών σε όλα τα καθαρά νοµισµατικά στοιχεία, περιλαµβανοµένων και των µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων, οδηγώντας την επιχείρηση σε ζηµία από τα καθαρά νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία της ή σε κέρδος
από τις υπάρχουσες καθαρές νοµισµατικές υποχρεώσεις της σε περίπτωση ανόδου των τιµών και το αντίθετο. Άλλες
µέθοδοι περιορίζουν αυτή τη προσαρµογή µόνο στα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, που
περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης. Και οι δύο αυτοί τρόποι προσαρµογής αναγνωρίζουν ότι,
όχι µόνο τα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία αλλά, επίσης και τα νοµισµατικά στοιχεία αποτελούν σηµαντικούς
παράγοντες της λειτουργικής ικανότητας της επιχείρησης. Χαρακτηριστικό γνώρισµα των µεθόδων του τρέχοντος
κόστους, που περιγράφηκαν ανωτέρω, είναι ότι δέχονται ως αποτέλεσµα εκείνο που προκύπτει, αφού προηγουµένως
θα έχει διατηρηθεί η λειτουργική ικανότητα της επιχείρησης.

17. Σύµφωνα µε µία άλλη άποψη, δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων,
το πρόσθετο κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων, στο µέτρο που αυτά χρηµατοδοτούνται µε
δανεισµό. Οι µέθοδοι που βασίζονται στην άποψη αυτή, εµφανίζουν ως αποτέλεσµα εκείνο που προκύπτει, αφού
προηγουµένως θα έχει διατηρηθεί το µέρος της λειτουργικής ικανότητας της επιχείρησης, που χρηµατοδοτείται από
ίδια κεφάλαια. Τούτο επιτυγχάνεται, για παράδειγµα, µε τη µείωση του συνολικού ποσού προσαρµογής των
αποσβέσεων, του κόστους πωλήσεων και, όταν το απαιτεί η µέθοδος, του νοµισµατικού κεφαλαίου κίνησης, ανάλογα
µε το ποσοστό που προκύπτει από τη σχέση των ξένων κεφαλαίων προς το σύνολο ξένων και ιδίων κεφαλαίων.
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18. Μερικές µέθοδοι τρέχοντος κόστους εφαρµόζουν ένα δείκτη γενικού επιπέδου τιµών στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων.

Με τον τρόπο αυτό φαίνεται κατά πόσο έχει διατηρηθεί η γενική αγοραστική δύναµη των ιδίων κεφαλαίων της
επιχείρησης, όταν στη διάρκεια της περιόδου η αύξηση του κόστους αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων
της επιχείρησης είναι µικρότερη από τη µείωση που έχει επέλθει, στην ίδια περίοδο, στην αγοραστική δύναµη του
ποσού των ιδίων κεφαλαίων της. Μερικές φορές, ο υπολογισµός αυτός απλά σηµειώνεται για να καταστήσει δυνατή
τη σύγκριση µεταξύ καθαρών περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε γενική αγοραστική δύναµη και καθαρών
περιουσιακών στοιχείων σε τρέχον κόστος. Σύµφωνα µε άλλες µεθόδους, οι οποίες δέχονται ως αποτέλεσµα εκείνο
που προκύπτει αφού προηγουµένως θα έχει διατηρηθεί η γενική αγοραστική δύναµη των ιδίων κεφαλαίων της
επιχείρησης, η διαφορά µεταξύ των ανωτέρω δύο ποσών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, αντιµετωπίζεται ως
κέρδος ή ζηµία των µετόχων.

Υφιστάµενη κατάσταση

19. Μολονότι µερικές φορές, η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση παρέχεται µε τη χρησιµοποίηση των διάφορων
µεθόδων, που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αναφορικά µε τις επιδράσεις από τις µεταβολές των τιµών, είτε µε τις κύριες,
είτε µε συµπληρωµατικές οικονοµικές καταστάσεις, δεν υπάρχει ακόµα κάποια διεθνώς αποδεκτή κοινή γραµµή σε
αυτό το θέµα. Συνεπώς, η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερη εµπειρία,
πριν αντιµετωπιστεί η περίπτωση να ζητηθεί από τις επιχειρήσεις να καταρτίζουν τις κύριες οικονοµικές καταστάσεις
τους χρησιµοποιώντας κάποιο πλήρες και οµοιόµορφο σύστηµα απεικόνισης των επιδράσεων από τις µεταβολές των
τιµών. Στο µεταξύ, θα ήταν χρήσιµο για την πρόοδο πάνω στο θέµα αυτό, αν οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν τις
κύριες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση το ιστορικό κόστος, παρείχαν επίσης, συµπληρωµατικές πληροφορίες
αναφορικά µε τις επιδράσεις από τις µεταβολές των τιµών.

20. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις ως προς τα στοιχεία που θα περιλαµβάνονται στις συµπληρωµατικές αυτές
πληροφορίες, που διαβαθµίζονται σε προτάσεις που απαιτούν την παράθεση µερικών µόνο στοιχείων της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων και φθάνουν µέχρι εκείνες που απαιτούν την παροχή εκτεταµένων γνωστοποιήσεων για
την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και τον ισολογισµό. Επιθυµία αποτελεί η ύπαρξη διεθνώς καθιερωµένων
ελάχιστων στοιχείων, που θα περιλαµβάνονται σε αυτές τις πληροφορίες.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

21. Τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται είναι:

(α) το ποσό της προσαρµογής ή το προσαρµοσµένο ποσό των αποσβέσεων των ενσώµατων παγίων,

(β) το ποσό της προσαρµογής ή το προσαρµοσµένο ποσό του κόστους των πωλήσεων,

(γ) οι προσαρµογές που σχετίζονται µε νοµισµατικά στοιχεία και οι επιδράσεις στα ξένα ή στα
ίδια κεφάλαια, εφόσον οι προσαρµογές αυτές λήφθηκαν υπόψη, στα πλαίσια της ακολουθούµενης
λογιστικής µεθόδου, για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος, και

(δ) η συνολική επίδραση στα αποτελέσµατα από προσαρµογές που αναφέρονται στα πιο πάνω
σηµεία (α) και (β) και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στο σηµείο (γ), καθώς και οποιαδήποτε
άλλα στοιχεία, που στα πλαίσια της ακολουθούµενης λογιστικής µεθόδου, φανερώνουν τις
επιδράσεις από τις µεταβολές των τιµών.

22. Εφόσον ακολουθείται µία µέθοδος του τρέχοντος κόστους, πρέπει να γνωστοποιείται το τρέχον κόστος
των ενσώµατων παγίων και των αποθεµάτων.

23. Οι επιχειρήσεις πρέπει να περιγράφουν τις µεθόδους που ακολούθησαν, καθώς και το είδος των
δεικτών που χρησιµοποίησαν, για να διαµορφώσουν τις απαιτούµενες από τις παραγράφους 21 και 22
πληροφορίες.

24. Οι απαιτούµενες από τις παραγράφους 21 µέχρι 23 πληροφορίες, αν δεν παρέχονται µε τις κύριες
οικονοµικές καταστάσεις, παρέχονται σε συµπληρωµατική βάση.

25. Στις περισσότερες χώρες οι πληροφορίες αυτές είναι συµπληρωµατικές, αλλά δεν αποτελούν µέρος των κύριων
οικονοµικών καταστάσεων. Το Πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρµογή στις αρχές λογιστικής και πληροφόρησης τις οποίες
η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει για την κατάρτιση των κύριων οικονοµικών καταστάσεών της, εκτός εάν οι
καταστάσεις αυτές συντάσσονται µε τρόπο, που λαµβάνει υπόψη τις επιδράσεις από τις µεταβολές των τιµών.
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ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

26. Συνιστάται στις επιχειρήσεις η παροχή επιπρόσθετων γνωστοποιήσεων και ιδιαίτερα ένα σχολιασµό της σηµασίας των
παρεχόµενων πληροφοριών, στα πλαίσια των ειδικότερων συνθηκών που διέπουν την επιχείρηση. Συνήθως είναι
χρήσιµη και η γνωστοποίηση προσαρµογών, που έγιναν στις προβλέψεις φόρων ή στα υπόλοιπα φόρων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

27. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ6 «λογιστική αντιµετώπιση των µεταβολών
των τιµών» και εφαρµόζεται στις οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους οι οποίες
αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1983.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 16
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1998)

Ενσώµατα πάγια

Το ∆ΛΠ 16, «λογιστική για τα ενσώµατα πάγια», εγκρίθηκε τον Μάρτιο 1982.

Το ∆εκέµβριο 1993, το ∆ΛΠ 16 είχε αναθεωρηθεί ως µέρος του προγράµµατος συγκρισιµότητας και βελτιώσεων των
οικονοµικών καταστάσεων. Κατέστη το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» (∆ΛΠ 16 αναθεωρηµένο 1993).

Τον Ιούλιο του 1997, όταν το ∆ΛΠ 1 «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» εγκρίθηκε, η παράγραφος 66(ε) του
∆ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο 1993) [δηλαδή παράγραφος 60(ε) αυτού του Προτύπου] τροποποιήθηκε.

Τον Απρίλιο και Ιούλιο 1998, διάφορες παράγραφοι του ∆ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο 1993) αναθεωρήθηκαν για να είναι
συνεπείς προς τα ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων», ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών
στοιχείων» και ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις». Το αναθεωρηµένο πρότυπο
[∆ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο 1998)] τίθεται σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 1999.

Τον Απρίλιο του 2000 η παράγραφος 4 διορθώθηκε από το ∆ΛΠ 40, «επενδύσεις σε ακίνητα». Το ∆ΛΠ 40 εφαρµόζεται για
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2001.

Τον Ιανουάριο του 2001 η παράγραφος 2 διορθώθηκε από το ∆ΛΠ 41, «γεωργία». Το ∆ΛΠ 41 εφαρµόζεται για ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2003.

Οι διερµηνείες που ακολουθούν αφορούν το ∆ΛΠ 16:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-14: «ενσώµατα πάγια — αποζηµίωση για αποµείωση ή ζηµία στοιχείων».

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-23: «ενσώµατα πάγια — κόστος σηµαντικής επιθεώρησης ή γενικών επισκευών».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-5

Ορισµοί 6

Καταχώρηση των ενσωµάτων παγίων 7-13

Αρχική αποτίµηση των ενσωµάτων παγίων 14-22

Στοιχεία κόστους 15-20
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Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων 21-22

Μεταγενέστερες δαπάνες 23-27

Αποτίµηση µεταγενέστερη της αρχικής καταχώρησης 28-52

Βασικός χειρισµός 28

Επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός 29-40

Αναπροσαρµογές αξίας 30-40

Απόσβεση 41-52

Επανεξέταση της ωφέλιµης ζωής 49-51

Επανεξέταση της µεθόδου απόσβεσης 52

∆υνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας— ζηµιές αποµείωσης 53-54

Αποσύρσεις και διαθέσεις 55-59

Γνωστοποιήσεις 60-66

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 67-68

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των Ενσώµατων Παγίων. Πρωταρχικά θέµατα
στη λογιστική των ενσώµατων παγίων αποτελούν, ο σωστός χρόνος της καταχώρησης, ο προσδιορισµός της λογιστικής
αξίας τους και η δαπάνη αποσβέσεων που µέλλει να καταχωρηθεί για τα στοιχεία αυτά.

Αυτό το Πρότυπο απαιτεί την καταχώρηση ενός ενσώµατου παγίου στοιχείου, όταν πληρεί τον ορισµό και τα κριτήρια
καταχώρησης ως περιουσιακού στοιχείου, που αναφέρονται στο πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική αντιµετώπιση των ενσώµατων παγίων,
εκτός αν ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει διαφορετικό λογιστικό χειρισµό.

2. Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε:

(α) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα (βλέπε ∆ΛΠ 41 «γεωργία»).

(β) Μεταλλευτικά δικαιώµατα, εξερεύνηση και εξόρυξη µεταλλευµάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου και όµοιων
µη ανανεώσιµων πόρων.

Όµως, αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται σε ενσώµατα πάγια που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη ή στη διατήρηση
δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτονται από την περίπτωση (α) ή (β), αλλά διακρινόµενα από
αυτές τις δραστηριότητες ή περιουσιακά στοιχεία.

3. Σε µερικές περιπτώσεις τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα επιτρέπουν να γίνεται η αρχική καταχώρηση της λογιστικής
αξίας του στοιχείου των ενσώµατων παγίων µε τη χρησιµοποίηση διαφορετικής µεθόδου από αυτή που
προδιαγράφεται σε αυτό το Πρότυπο. Για παράδειγµα, το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων»
απαιτεί, τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται από µία επιχειρηµατική ενοποίηση, να αποτιµώνται αρχικώς στην εύλογη
αξία ακόµη και αν αυτή υπερβαίνει το κόστος. Όµως, σε αυτές τις περιπτώσεις όλες οι άλλες πλευρές του λογιστικού
χειρισµού αυτών των περιουσιακών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένης και της απόσβεσης, προσδιορίζονται κατά τις
απαιτήσεις αυτού του Προτύπου.
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4. Μία επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ 40 «επενδύσεις σε ακίνητα» µάλλον παρά το Πρότυπο αυτό για τις επενδύσεις σε

ακίνητα. Μία επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο σε ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για
µελλοντική χρήση ως επένδυση σε ακίνητα. Όταν η κατασκευή ή η αξιοποίηση ολοκληρώνεται, η επιχείρηση
εφαρµόζει το ∆ΛΠ 40. Το ∆ΛΠ 40 επίσης εφαρµόζεται στις υπάρχουσες επενδύσεις σε ακίνητα που είναι υπό
ανακατασκευή για συνεχή µελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα.

5. Αυτό το Πρότυπο δεν εξετάζει ορισµένες πλευρές της εφαρµογής ενός πλήρους συστήµατος απεικόνισης των
επιδράσεων από τις µεταβολές των τιµών (βλέπε ∆ΛΠ 15 «πληροφορίες που εµφανίζουν τις επιδράσεις από τις
µεταβολές των τιµών» και 29 «χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες»). Όµως, οι
επιχειρήσεις που εφαρµόζουν ένα τέτοιο σύστηµα υποχρεούνται να συµµορφώνονται από όλες τις απόψεις µε το
παρόν Πρότυπο, µε εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην αποτίµηση των ενσώµατων παγίων ύστερα από την αρχική
καταχώρησή τους.

ΟΡΙΣΜΟΙ

6. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Ενσώµατα Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που:

(α) Κατέχονται από µια επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για
εκµίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς.

(β) Αναµένεται να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια περισσοτέρων της µιας περιόδων.

Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβεστέου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου κατά
τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του.

Αποσβεστέο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το
κόστος στις οικονοµικές καταστάσεις µείον την υπολειµµατική αξία του.

Ωφέλιµη ζωή είναι:

(α) Είτε η περίοδος χρόνου κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να
χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση,

(β) Είτε το πλήθος της παραγωγής ή όµοιες µονάδες που αναµένεται νααποκτηθεί από το περιουσιακό
στοιχείο από την επιχείρηση.

Κόστος είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε µετρητά ή ταµιακά ισοδύναµα ή η εύλογη αξία άλλου
ανταλλάγµατος που δόθηκε για να αποκτηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο, κατά το χρόνο της απόκτησης
ή της κατασκευής του.

Υπολειµµατική αξία είναι το καθαρό ποσό που προσδοκά η επιχείρηση να λάβει για ένα περιουσιακό
στοιχείο στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, µετά την αφαίρεση του αναµενόµενου κόστους διάθεσης.

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί
µεταξύ δύο µερών που προβαίνουν µε τη θέληση τους και µε γνώση σε µία συναλλαγή σε καθαρά
εµπορική βάση.

Ζηµία αποµείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του.

Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στον ισολογισµό,
µετά την αφαίρεση των σωρευµένων αποσβέσεών του και των σωρευµένων επ' αυτού ζηµιών
αποµείωσης.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

7. Ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων πρέπει να καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο όταν:

(α) Πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο
θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.

(β) Το κόστος αυτού του στοιχείου για την επιχείρηση µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

8. Τα ενσώµατα πάγια αποτελούν συχνά το µεγαλύτερο µέρος των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης και, για το
λόγο αυτό, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην παρουσίαση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της. Επιπλέον, ο
προσδιορισµός, αν µια δαπάνη αντιπροσωπεύει περιουσιακό στοιχείο ή έξοδο, µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση
στα εµφανιζόµενα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης µιας επιχείρησης.
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9. Κατά την εξέταση αν ένα στοιχείο πληρεί το πρώτο κριτήριο για καταχώρηση, µία επιχείρηση χρειάζεται να εκτιµήσει

το βαθµό της βεβαιότητας που προσαρτάται στη ροή των µελλοντικών οικονοµικών οφελών επί τη βάσει των
διαθεσίµων τεκµηρίων κατά το χρόνο της αρχικής καταχώρησης. Ύπαρξη επαρκούς βεβαιότητας, ότι τα µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, προϋποθέτει µια εξασφάλιση ότι η επιχείρηση θα εισπράξει τα
οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο και θα αναλάβει τους συνεπαγόµενους κινδύνους. Αυτή η
εξασφάλιση είναι συνήθως διαθέσιµη, µόνον όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη έχουν περιέλθει στην επιχείρηση. Πριν
συµβεί αυτό, η συναλλαγή για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να ακυρωθεί, συνήθως χωρίς
ουσιαστική ποινή, οπότε το στοιχείο δεν καταχωρείται.

10. Το δεύτερο κριτήριο για καταχώρηση είναι συνήθως πλήρως εκπληρούµενο, γιατί η συναλλαγή της ανταλλαγής που
µαρτυρεί την αγορά του περιουσιακού στοιχείου πιστοποιεί το κόστος του. Στην περίπτωση ενός ιδιοκατασκευασµέ-
νου περιουσιακού στοιχείου, µία αξιόπιστη αποτίµηση του κόστους µπορεί να γίνει από συναλλαγές µε τρίτους,
εκτός επιχείρησης, για την απόκτηση των υλικών, της εργασίας και των άλλων κοστολογικών δεδοµένων, που
χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής διαδικασίας.

11. Για την εξακρίβωση του τι συνιστά ξεχωριστό στοιχείο των ενσώµατων παγίων στοιχείων, απαιτείται κρίση κατά την
εφαρµογή των κριτηρίων του ορισµού στις συγκεκριµένες περιστάσεις ή στους συγκεκριµένους τύπους επιχειρήσεων.
Μπορεί να αρµόζει να συναθροιστούν τα επί µέρους επουσιώδη στοιχεία, όπως καλούπια, εργαλεία και µήτρες και
να εφαρµοστούν τα κριτήρια στη συνολική αξία. Πολλά ανταλλακτικά και είδη συντήρησης περιλαµβάνονται
συνήθως στα αποθέµατα και καταχωρούνται ως έξοδα όταν αναλώνονται. Όµως, µεγαλύτερης αξίας ανταλλακτικά
και εφεδρικός εξοπλισµός χαρακτηρίζονται ως ενσώµατα πάγια, όταν η επιχείρηση αναµένει να τα χρησιµοποιεί για
περισσότερες της µιας περιόδους. Οµοίως, αν τα ανταλλακτικά και τα είδη συντήρησης µπορεί να χρησιµοποιούνται
µόνο σε σχέση µε ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων και η χρήση τους αναµένεται να είναι ακανόνιστη,
λογιστικοποιούνται ως ενσώµατα πάγια και αποσβένονται σε µία χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει την ωφέλιµη
ζωή του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου.

12. Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι σωστό να κατανέµεται η συνολική δαπάνη ενός περιουσιακού στοιχείου στα µέρη
που το συγκροτούν και να λογιστικοποιείται κάθε επί µέρους στοιχείο ξεχωριστά. Αυτό συµβαίνει, όταν τα επί
µέρους στοιχεία έχουν διαφορετική ωφέλιµη ζωή ή παρέχουν οφέλη στην επιχείρηση µε διαφορετικό ρυθµό, ούτως
ώστε να απαιτείται η χρήση διαφορετικών συντελεστών αποσβέσεων και µεθόδων. Για παράδειγµα, ένα αεροσκάφος
και οι µηχανές του είναι ανάγκη να αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστά αποσβεστέα περιουσιακά στοιχεία, αν έχουν
διαφορετικές ωφέλιµες ζωές.

13. Ενσώµατα πάγια µπορούν να αποκτηθούν για λόγους ασφαλείας ή περιβαλλοντολογικούς. Η απόκτηση τέτοιων
ενσωµάτων παγίων, µολονότι δεν αυξάνει άµεσα τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη κάποιου υπάρχοντος ενσώµατου
παγίου στοιχείου, µπορεί να είναι αναγκαία για να λάβει η επιχείρηση τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από άλλα
περιουσιακά στοιχεία της. Όταν συντρέχει αυτή η περίπτωση, οι αποκτήσεις τέτοιων ενσώµατων παγίων έχουν τα
χαρακτηριστικά για καταχώρηση, δεδοµένου ότι επιτρέπουν στην επιχείρηση τη δηµιουργία µελλοντικών οικονοµικών
οφελών από αυτά τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, επιπλέον των οφελών που θα µπορούσε να έχει, χωρίς την
απόκτηση αυτών. Πάντως, η καταχώρηση τέτοιων στοιχείων γίνεται µόνο κατά την έκταση που η προκύπτουσα
λογιστική αξία τους, µαζί µε την αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, δεν υπερβαίνει το συνολικό ανακτήσιµο
ποσό αυτού του στοιχείου και των σχετικών µε αυτό στοιχείων. Για παράδειγµα, µία χηµική βιοµηχανία ενδέχεται να
οφείλει να εγκαταστήσει ορισµένες νέες διαδικασίες χηµικής παραγωγής, για να συµµορφωθεί µε τις περιβαλλοντολο-
γικές απαιτήσεις παραγωγής και εναποθήκευσης επικίνδυνων χηµικών προϊόντων. Οι σχετικές εργοστασιακές
επεκτάσεις καταχωρούνται ως περιουσιακό στοιχείο, κατά την έκταση που είναι ανακτήσιµες γιατί, χωρίς αυτές, η
επιχείρηση δεν µπορεί να βιοµηχανοποιεί και να πωλεί χηµικά προϊόντα.

ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

14. Ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων, που καλύπτει τις προϋποθέσεις για να καταχωρηθεί ως
περιουσιακό στοιχείο, πρέπει αρχικώς να αποτιµηθεί στο κόστος του.

Στοιχεία κόστους

15. Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων αποτελείται από την τιµή αγοράς του, στην οποία περιλαµβάνονται
οι εισαγωγικοί δασµοί και οι µη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, καθώς και από κάθε άµεσα επιρριπτέο κόστος για να
φθάσει το στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας, σύµφωνα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται. Για τον προσδιορισµό
της τιµής αγοράς, αφαιρούνται οι πάσης φύσης εκπτώσεις. Παραδείγµατα άµεσα επιρριπτέου κόστους είναι:

(α) Το κόστος της διαµορφώσεως του χώρου.

(β) Το αρχικό κόστος παράδοσης και µεταφοράς.
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(γ) Το κόστος της εγκατάστασης.

(δ) Επαγγελµατικές αµοιβές, π.χ. για αρχιτέκτονες και µηχανικούς.

(ε) Το εκτιµώµενο κόστος αποσυναρµολόγησης και µετακίνησης του περιουσιακού στοιχείου και της αποκατάστα-
σης του χώρου, κατά την έκταση που καταχωρείται ως πρόβλεψη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις,
ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις».

16. Όταν η πληρωµή της αξίας ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων εκτείνεται πέραν των συνήθων πιστωτικών όρων,
το κόστος του συνίσταται στην ισοδύναµη αξία µετρητοίς. Η διαφορά, µεταξύ του συνόλου των πληρωµών και
αυτής της αξίας, καταχωρείται ως έξοδο τόκων, κατά τη διάρκεια της περιόδου της πίστωσης, εκτός αν
κεφαλαιοποιείται, σύµφωνα µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό του ∆ΛΠ 23 «κόστος δανεισµού».

17. Τα διοικητικά και άλλα γενικά έξοδα δεν αποτελούν στοιχείο κόστους των ενσώµατων παγίων, εκτός αν µπορεί να
συσχετιστούν άµεσα µε την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου ή µε το να φέρουν αυτό σε κατάσταση
λειτουργίας. Οµοίως, κόστος που σχετίζεται µε τη δοκιµαστική λειτουργία και µε την περίοδο πριν από την έναρξη
της παραγωγικής εκµετάλλευσης δεν περιλαµβάνεται στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου, εκτός αν είναι
απαραίτητο για να φέρει αυτό το περιουσιακό στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας. Αρχικές ζηµίες λειτουργίας, που
προέκυψαν πριν από την επίτευξη της προγραµµατισµένης απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου, καταχωρούνται
στα έξοδα.

18. Το κόστος ενός ιδιοκατασκευασµένου περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται µε τη χρήση των ίδιων µεθόδων, όπως
και για ένα αγορασµένο στοιχείο. Αν µια επιχείρηση κατασκευάζει όµοια στοιχεία προς πώληση στη συνήθη πορεία
των εργασιών της, το κόστος του ιδιοκατασκευασµένου περιουσιακού στοιχείου είναι συνήθως το ίδιο, όπως το
κόστος των παραγόµενων στοιχείων προς πώληση (βλέπε ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα»). Για το λόγο αυτό, κάθε εσωτερικό
κέρδος πρέπει να απαλείφεται, κατά τον προσδιορισµό του κόστους αυτού. Επίσης, το κόστος των ασυνήθιστων
ποσών φύρας, αδράνειας ή άλλων πόρων, που προέκυψε κατά την παραγωγή του ιδιοκατασκευασµένου περιουσιακού
στοιχείου, δεν περιλαµβάνεται στο κόστος αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΛΠ 23 «κόστος δανεισµού»
καθιερώνει κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειµένου το κόστος δανεισµού να µπορεί να περιληφθεί στο
κόστος των ενσώµατων παγίων.

19. Το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου, που κατέχεται από το µισθωτή βάσει σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τις αρχές που θέτει το ∆ΛΠ 17 «µισθώσεις».

20. Η λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων µπορεί να µειωθεί κατά τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 20
«λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης».

Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων

21. Ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων µπορεί να αποκτηθεί από ανταλλαγή ή µερική ανταλλαγή, µε ένα διαφορετικό
ενσώµατο πάγιο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος ενός τέτοιου στοιχείου προσδιορίζεται µε βάση την εύλογη
αξία του περιουσιακού στοιχείου που λήφθηκε, που είναι ισοδύναµη µε την εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου
που δόθηκε, προσαυξηµένη κατά το ποσό των τυχόν µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που καταβλήθηκε.

22. Ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων µπορεί να αποκτηθεί από ανταλλαγή ενός όµοιου περιουσιακού στοιχείου, που
έχει όµοια χρήση στον ίδιο επιχειρηµατικό κλάδο και όµοια εύλογη αξία. Ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων
µπορεί επίσης να πωληθεί µε ανταλλαγή για ένα συµµετοχικό δικαίωµα σε ένα όµοιο περιουσιακό στοιχείο. Σε
αµφότερες τις περιπτώσεις, δεδοµένου ότι η διαδικασία πραγµατοποίησης κερδών δεν έχει ολοκληρωθεί, κανένα
κέρδος ή ζηµία δεν καταχωρείται κατά τη συναλλαγή. Αντ' αυτού, το κόστος του νέου περιουσιακού στοιχείου είναι
η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που παραδόθηκε. Όµως, η εύλογη αξία του ληφθέντος περιουσιακού
στοιχείου µπορεί να παρέχει ένδειξη για κάποια αποµείωση του παραδοθέντος περιουσιακού στοιχείου. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες, το περιουσιακό στοιχείο που παραδόθηκε υποτιµάται και είναι αυτή η υποτιµηµένη αξία
που µεταφέρεται στο νέο περιουσιακό στοιχείο. Παραδείγµατα ανταλλαγών όµοιων περιουσιακών στοιχείων
περιλαµβάνουν, την ανταλλαγή αεροσκαφών, ξενοδοχείων, σταθµών ανεφοδιασµού και άλλων ακίνητων ιδιοκτησιών.
Αν ένα µέρος της πράξης ανταλλαγής αποτελείται από άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως µετρητά, αυτό µπορεί να
δείχνει ότι τα στοιχεία που ανταλλάχθηκαν δεν έχουν όµοια αξία.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

23. Μεταγενέστερες δαπάνες σχετιζόµενες µε ήδη καταχωρηµένο περιουσιακό στοιχείο των ενσώµατων
παγίων, πρέπει να προστίθενται στη λογιστική αξία του στοιχείου αυτού, όταν πιθανολογείται ότι
τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, θα υπερβαίνουν την αρχικά
εκτιµώµενη κανονική απόδοση του στοιχείου αυτού. Όλες οι άλλες µεταγενέστερες δαπάνες πρέπει
να καταχωρούνται ως έξοδα στη περίοδο στην οποία γίνονται.
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24. Μεταγενέστερες δαπάνες σε ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων καταχωρούνται ως περιουσιακό στοιχείο, µόνο όταν

οι δαπάνες αυτές βελτιώνουν την κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου αυτού, πέραν της αρχικώς εκτιµώµενης
κανονικής απόδοσής του. Στα παραδείγµατα των βελτιώσεων, οι οποίες συνεπάγονται αυξηµένα µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη, περιλαµβάνονται:

(α) Μετατροπή µιας εγκατάστασης για να παραταθεί η ωφέλιµη ζωή της, που συµπεριλαµβάνει και την αύξηση
της δυναµικότητάς της.

(β) Αντικατάσταση µερών µηχανής για να επιτευχθεί µια ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα των παραγοµένων
προϊόντων.

(γ) Εφαρµογή νέων παραγωγικών διαδικασιών, που επιτρέπουν ουσιαστική µείωση του προηγουµένως υπολογισµέ-
νου κόστους εκµετάλλευσης.

25. Οι δαπάνες επισκευών και συντήρησης ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων, γίνονται για να αποκαταστήσουν ή να
διατηρήσουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, τα οποία η επιχείρηση µπορεί να αναµένει από την αρχικά εκτιµώµενη
κανονική απόδοση του στοιχείου των ενσώµατων παγίων. Οι δαπάνες αυτές καταχωρούνται συνήθως στα έξοδα,
όταν γίνονται. Για παράδειγµα, το κόστος συντήρησης ή επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού
αποτελεί συνήθως έξοδο, δεδοµένου ότι δεν αυξάνει, αλλά αποκαθιστά την αρχικά εκτιµώµενη κανονική απόδοση.

26. Ο κατάλληλος λογιστικός χειρισµός για τις δαπάνες που γίνονται µεταγενέστερα από την απόκτηση ενός στοιχείου
των ενσώµατων παγίων, εξαρτάται από τις συνθήκες που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική αποτίµηση και
καταχώρηση του σχετικού στοιχείου και από το αν οι δαπάνες αυτές είναι ανακτήσιµες. Για παράδειγµα, όταν η
λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων έχει ήδη επηρεαστεί από µία απώλεια οικονοµικών οφελών, οι
µεταγενέστερες δαπάνες για αποκατάσταση των µελλοντικών οικονοµικών οφελών, που αναµένονται από το στοιχείο
αυτό, καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας του, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του
περιουσιακού στοιχείου. Αυτό συµβαίνει επίσης, όταν η τιµή αγοράς ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων ήδη
αντανακλά την υποχρέωση της επιχείρησης να πραγµατοποιήσει δαπάνες στο µέλλον, που είναι αναγκαίες για να
φέρουν το στοιχείο αυτό στην κατάσταση λειτουργίας του. Ένα παράδειγµα αυτού µπορούσε να είναι η απόκτηση
ενός κτιρίου που χρειάζεται ανακαίνιση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι µεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη
λογιστική αξία του στοιχείου των ενσώµατων παγίων, κατά την έκταση που αυτές µπορεί να ανακτηθούν από τη
µελλοντική χρήση του.

27. Σηµαντικά τµήµατα ορισµένων στοιχείων των ενσώµατων παγίων µπορεί να χρειάζονται αντικατάσταση κατά τακτά
διαστήµατα. Για παράδειγµα, ένας κλίβανος µπορεί να χρειάζεται νέα εσωτερική επένδυση µετά από ένα ορισµένο
αριθµό ωρών λειτουργίας ή το εσωτερικό αεροσκάφους, όπως καθίσµατα και σκεύη, µπορεί να χρειάζεται
αντικατάσταση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του αεροσκάφους. Τα συνθετικά µέρη λογιστικοποιούνται
ως ιδιαίτερα περιουσιακά στοιχεία, επειδή έχουν ωφέλιµες ζωές διαφορετικές από αυτές των στοιχείων των ενσώµατων
παγίων µε τα οποία συνδέονται. Συνεπώς, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια καταχώρησης της παραγράφου 7, οι
δαπάνες που πραγµατοποιούνται για αντικατάσταση ή ανανέωση των επί µέρους τµηµάτων, λογιστικοποιούνται όπως
η αγορά ενός ξεχωριστού περιουσιακού στοιχείου, ενώ το αντικαθιστάµενο στοιχείο των ενσώµατων παγίων
διαγράφεται.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Βασικός χειρισµός

28. Ύστερα από την αρχική καταχώρησή του ως περιουσιακού στοιχείου, ένα στοιχείο των ενσώµατων
παγίων πρέπει να εµφανίζεται στο κόστος του, µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις.

Επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός

29. Ύστερα από την αρχική καταχώρησή του ως περιουσιακού στοιχείου, ένα στοιχείο των ενσώµατων
παγίων πρέπει να εµφανίζεται µε αναπροσαρµοσµένη αξία, που αποτελείται από την εύλογη αξία
του κατά την ηµέρα της αναπροσαρµογής, µειωµένη µε τις µεταγενέστερες σωρευµένες αποσβέσεις
και τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Αναπροσαρµογές πρέπει να γίνονται αρκετά
τακτικά ούτως ώστε η λογιστική αξία να µη διαφέρει ουσιωδώς από εκείνη που θα προσδιοριζόταν
χρησιµοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Α ν α π ρ ο σ α ρ µ ο γ έ ς α ξ ί α ς

30. Η εύλογη αξία των κτιρίων συνήθως είναι η αγοραία αξία. Αυτή η αξία προσδιορίζεται µε εκτίµηση που, κανονικά,
αναλαµβάνεται από επαγγελµατίες εκτιµητές µε τα απαιτούµενα προσόντα.
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31. Η εύλογη αξία των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων είναι συνήθως η αγοραία αξία τους, προσδιοριζόµενη µε

εκτίµηση. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία της αγοραίας αξίας, λόγω της ιδιάζουσας φύσης των στοιχείων αυτών και
επειδή σπάνια πωλούνται τέτοια στοιχεία, παρά µόνο ως τµήµα µιας λειτουργούσας επιχείρησης, αυτά αποτιµώνται
στο αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασής τους.

32. Η συχνότητα των αναπροσαρµογών εξαρτάται από τις διακυµάνσεις της εύλογης αξίας των ενσώµατων παγίων που
υπόκεινται σε αναπροσαρµογή. Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου που έχει αναπροσαρµοστεί
διαφέρει ουσιωδώς από τη λογιστική αξία του, είναι αναγκαία µια περαιτέρω αναπροσαρµογή. Μερικά από τα
στοιχεία των ενσώµατων παγίων µπορεί να υφίστανται σηµαντικές και άστατες µεταβολές στην εύλογη αξία, ώστε να
χρειάζονται ετήσια αναπροσαρµογή. Τέτοιες συχνές αναπροσαρµογές δεν είναι αναγκαίες για ενσώµατα πάγια µε
επουσιώδεις µόνο διακυµάνσεις στην εύλογη αξία. Θα αρκούσε µία αναπροσαρµογή κάθε τρία ή πέντε χρόνια.

33. Όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται, οι σωρευµένες αποσβέσεις του κατά την ηµέρα της
αναπροσαρµογής πρέπει:

(α) Είτε να επαναδιατυπώνονται ανάλογα µε τη µεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του περιουσιακού στοιχείου,
ούτως ώστε η λογιστική αξία του, µετά την αναπροσαρµογή, να είναι ίση µε την αναπροσαρµοσµένη αξία του.
Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται συχνά, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, επί τη βάσει ενός
δείκτη τιµών, στο αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασής του,

(β) Είτε συµψηφίζεται έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό
ποσό επαναδιατυπώνεται σύµφωνα µε το αναπροσαρµοσµένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Για
παράδειγµα, αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται για κτίρια τα οποία αναπροσαρµόζονται στην αγοραία αξία τους.

Το ποσό της προσαρµογής που προκύπτει κατά την επαναδιατύπωση ή το συµψηφισµό των σωρευµένων αποσβέσεων,
αποτελεί µέρος της αύξησης ή της µείωσης της λογιστικής αξίας που αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τις
παραγράφους 37 και 38.

34. Ότανγίνεται αναπροσαρµογή της αξίας ενός στοιχείου των ενσώµατωνπαγίων, ολόκληρη η κατηγορία
των ενσώµατων παγίων στην οποία ανήκει το στοιχείο αυτό, πρέπει να αναπροσαρµόζεται.

35. Κατηγορία ενσώµατων παγίων είναι µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων, όµοιας φύσης και χρήσης για τις
δραστηριότητες µιας επιχείρησης. Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα ξεχωριστών κατηγοριών:

(α) Εδαφικές εκτάσεις.

(β) Γήπεδα και κτίρια.

(γ) Μηχανήµατα.

(δ) Πλοία.

(ε) Αεροσκάφη.

(στ) Οχήµατα.

(ζ) Έπιπλα και Σκεύη.

(η) Εξοπλισµός γραφείου.

36. Τα επί µέρους στοιχεία µιας κατηγορίας των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζονται ταυτόχρονα, για να αποφεύγεται
η επιλεκτική αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων και η εµφάνιση στις οικονοµικές καταστάσεις, ανάµεικτων
ποσών κόστους και αξιών διαφορετικών ηµεροµηνιών. Όµως, µια κατηγορία ενσώµατων παγίων µπορεί να
αναπροσαρµόζεται σταδιακά, εφόσον η αναπροσαρµογή ολόκληρης της κατηγορίας αυτής ολοκληρώνεται µέσα σε
σύντοµο χρόνο και εφόσον οι αναπροσαρµογές συµβαδίζουν µε τα εκάστοτε δεδοµένα.

37. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται λόγω αναπροσαρµογής, η αύξηση
πρέπει να φέρεται απευθείας σε πίστωση λογαριασµού των ιδίων κεφαλαίων, µε τίτλο «διαφορές
αναπροσαρµογής». Όµως, µια αύξηση λόγω αναπροσαρµογής πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο,
κατά την έκταση που αναστρέφει µία προηγούµενη υποτίµηση του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, η
οποία είχε καταχωρηθεί ως έξοδο.
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38. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µειώνεται λόγω υποτίµησης, η µείωση πρέπει

να καταχωρείται ως έξοδο. Όµως, µία µείωση αναπροσαρµογής πρέπει να χρεώνεται άµεσα σε βάρος
κάθε σχετικής «διαφοράς αναπροσαρµογής», κατά την έκταση που η µείωση δεν υπερβαίνει το ποσό
που παραµένει στη «διαφορά αναπροσαρµογής» σε σχέση µε αυτό το ίδιο περιουσιακό στοιχείο.

39. Οι διαφορές αναπροσαρµογής που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια µπορεί να µεταφερθούν άµεσα στα
«αποτελέσµατα σε νέο», όταν πραγµατοποιούνται. Το σύνολο της διαφοράς µπορεί να πραγµατοποιείται κατά την
απόσυρση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου. Όµως, ενδέχεται µέρος της διαφοράς αναπροσαρµογής να
πραγµατοποιείται, µε τη χρησιµοποίηση του περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, το
ποσό της διαφοράς αναπροσαρµογής που πραγµατοποιείται, συνίσταται από τη διαφορά µεταξύ απόσβεσης πάνω
στην αναπροσαρµοσµένη αξία του περιουσιακού στοιχείου και απόσβεσης πάνω στο αρχικό κόστος του στοιχείου
αυτού. Η µεταφορά από τις «διαφορές αναπροσαρµογής» στα αποτελέσµατα σε νέο δε γίνεται µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων.

40. Οι επιδράσεις στους φόρους εισοδήµατος, αν υπάρχουν, ως αποτέλεσµα της αναπροσαρµογής των ενσώµατων
παγίων, αναφέρονται στο ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος».

Απόσβεση

41. Το αποσβεστέο ποσό ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων πρέπει να κατανέµεται συστηµατικά
σε όλη την ωφέλιµη ζωή του. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης πρέπει να αντικατοπτρίζει
το ρυθµό ανάλωσης των οικονοµικών οφελών του στοιχείου από την επιχείρηση. Η επιβάρυνση της
απόσβεσης για κάθε περίοδο πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο, εκτός αν συµπεριλαµβάνεται στη
λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου.

42. Καθώς τα οικονοµικά οφέλη που είναι ενσωµατωµένα σε ένα περιουσιακό στοιχείο αναλώνονται από την επιχείρηση,
η λογιστική αξία του στοιχείου µειώνεται για να αντικατοπτρίζει αυτή την ανάλωση, κανονικά µε την καταχώρηση
εξόδου αποσβέσεων. Η καταχώρηση της απόσβεσης γίνεται ακόµη και αν η αξία του περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει τη λογιστική αξία του.

43. Τα οικονοµικά οφέλη που είναι ενσωµατωµένα σε ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναλώνονται από την
επιχείρηση, κυρίως µέσω της χρήσης του στοιχείου αυτού. Οπωσδήποτε όµως, άλλοι παράγοντες, όπως τεχνική
απαξίωση και φθορά, όταν το περιουσιακό στοιχείο παραµένει σε αδράνεια, συχνά συνεπάγονται τη µείωση των
οικονοµικών οφελών που µπορούσε να αναµένονταν από το στοιχείο αυτό. Συνεπώς, όλοι οι ακόλουθοι παράγοντες
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων:

(α) Η αναµενόµενη χρήση του στοιχείου από την επιχείρηση. Η χρήση εκτιµάται σε αναφορά µε την αναµενόµενη
παραγωγική δυναµικότητα του στοιχείου ή το παραγόµενο προϊόν.

(β) Η αναµενόµενη φυσιολογική φθορά, που εξαρτάται από λειτουργικούς παράγοντες, όπως ο αριθµός των
φυλακών (βάρδιες) για τις οποίες το περιουσιακό στοιχείο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και το πρόγραµµα
επισκευών και συντήρησης της επιχείρησης, καθώς και η φροντίδα και συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου,
όσο είναι σε αδράνεια.

(γ) Η τεχνική απαξίωση που προκύπτει από αλλαγές ή βελτιώσεις στην παραγωγή ή από µεταβολή στη ζήτηση της
αγοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες που προέρχονται από το περιουσιακό στοιχείο.

(δ) Νοµικοί ή παρόµοιοι περιορισµοί στη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως η εκπνοή της διάρκειας των
σχετικών µισθώσεων.

44. Ηωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται µε βάση την αναµενόµενη χρησιµότητά του για την επιχείρηση.
Η πολιτική διαχείρισης της περιουσίας µιας επιχείρησης µπορεί να περιλαµβάνει τη διάθεση των περιουσιακών
στοιχείων, ύστερα από ορισµένο χρόνο ή µετά την ανάλωση ενός ορισµένου µέρους από τα οικονοµικά οφέλη που
είναι ενσωµατωµένα στο περιουσιακό στοιχείο. Συνεπώς, η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί να είναι
βραχύτερη από ό,τι η οικονοµική ζωή του. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων
είναι θέµα κρίσης, που βασίζεται στην εµπειρία της επιχείρησης από όµοια περιουσιακά στοιχεία.

45. Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτελούν στοιχεία των ενσώµατων παγίων που ξεχωρίζονται µεταξύ τους και
αντιµετωπίζονται χωριστά για λογιστικούς λόγους, έστω και αν αποκτώνται µαζί. Κανονικά, τα οικόπεδα έχουν
απεριόριστη ζωή και, συνεπώς, δεν είναι αποσβέσιµα. Τα κτίρια έχουν περιορισµένη ζωή και, συνεπώς, είναι
αποσβέσιµα. Μια αύξηση στην αξία του εδάφους στο οποίο βρίσκεται ένα κτίριο, δεν επηρεάζει τον προσδιορισµό
της ωφέλιµης ζωής του κτιρίου.
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46. Το αποσβεστέο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται µετά την αφαίρεση της υπολειµµατικής αξίας

αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Στην πράξη, η υπολειµµατική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου συχνά είναι
ασήµαντη και συνεπώς επουσιώδης στον υπολογισµό του αποσβεστέου ποσού. Αν εφαρµόζεται ο βασικός χειρισµός
αποτίµησης και η υπολειµµατική αξία προσδοκάται να είναι µάλλον σηµαντική, η υπολειµµατική αξία υπολογίζεται
κατά την ηµεροµηνία κτήσης και δεν αυξάνεται µεταγενεστέρως λόγω µεταβολών στις τιµές. Όµως, αν εφαρµόζεται
η επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθόδος αποτίµησης, τότε και η υπολειµµατική αξία πρέπει να επανεκτιµάται κατά την
ηµεροµηνία των τυχόν µεταγενέστερων αναπροσαρµογών της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Η εκτίµηση
βασίζεται στην υπολειµµατική αξία που επικρατεί κατά την ηµεροµηνία της εκτίµησης για όµοια περιουσιακά
στοιχεία, που έχουν φθάσει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους και τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί κάτω από όµοιες
συνθήκες προς εκείνες που το περιουσιακό στοιχείο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί.

47. Μια ποικιλία µεθόδων απόσβεσης µπορεί να χρησιµοποιείται για να κατανέµεται το αποσβεστέο ποσό ενός
περιουσιακού στοιχείου µε τρόπο συστηµατικό κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Αυτές οι µέθοδοι
περιλαµβάνουν τη σταθερή µέθοδο, τη µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου και τη µέθοδο των συνολικά παραγόµενων
µονάδων. Κατά τη σταθερή µέθοδο, η επιβάρυνση των αποσβέσεων γίνεται µε σταθερό ποσό καθ' όλη τη διάρκεια
της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Κατά τη µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου η επιβάρυνση γίνεται µε
µειούµενα ποσά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Με τη µέθοδο των συνολικά
παραγόµενων µονάδων η επιβάρυνση γίνεται µε βάση την αναµενόµενη χρήση ή παραγωγή του περιουσιακού
στοιχείου. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου επιλέγεται µε βάση το
προσδοκώµενο υπόδειγµα κατανοµής των οικονοµικών οφελών και εφαρµόζεται οµοιόµορφα από περίοδο σε
περίοδο, εκτός αν υπάρχει κάποια µεταβολή στο προσδοκώµενο υπόδειγµα κατανοµής των οικονοµικών οφελών από
αυτό το περιουσιακό στοιχείο.

48. Η επιβάρυνση της απόσβεσης για κάθε περίοδο συνήθως καταχωρείται ως έξοδο. Όµως, σε µερικές περιπτώσεις, τα
οικονοµικά οφέλη που είναι ενσωµατωµένα σε ένα περιουσιακό στοιχείο αντλούνται από την επιχείρηση για την
παραγωγή άλλων περιουσιακών στοιχείων, αντί να καταλήγουν ως έξοδο. Στην περίπτωση αυτή, η επιβάρυνση της
απόσβεσης αποτελεί τµήµα του κόστους του άλλου περιουσιακού στοιχείου και περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία
του. Για παράδειγµα, η απόσβεση των παραγωγικών εγκαταστάσεων περιλαµβάνεται στο κόστος µεταποίησης των
αποθεµάτων (βλέπε ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα»). Οµοίως, απόσβεση ενσώµατων παγίων, που χρησιµοποιούνται σε
αναπτυξιακές δραστηριότητες µπορεί να συµπεριλαµβάνεται στο κόστος ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου το
οποίο καταχωρείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 «άϋλα περιουσιακά στοιχεία».

Ε π α ν ε ξ έ τ α σ η τ η ς ω φ έ λ ι µ η ς ζ ω ή ς

49. Η ωφέλιµη ζωή ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά και, αν
οι προσδοκίες είναι σηµαντικά διαφορετικές από τις προηγούµενες εκτιµήσεις, η επιβάρυνση της
απόσβεσης για την τρέχουσα και τις µελλοντικές περιόδους πρέπει να προσαρµόζεται.

50. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί να γίνει φανερό ότι η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής
του δεν είναι σωστή. Για παράδειγµα, η ωφέλιµη ζωή µπορεί να επιµηκυνθεί από µεταγενέστερες δαπάνες στο
περιουσιακό στοιχείο, που βελτιώνουν την κατάσταση αυτού πέραν της κανονικής απόδοσής του, όπως
προσδιορίστηκε αρχικά. Από την άλλη µεριά, τεχνολογικές αλλαγές ή αλλαγές στην αγορά των προϊόντων, µπορεί
να µειώσουν την ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου. Στις περιπτώσεις αυτές, η ωφέλιµη ζωή και, κατ' επέκταση,
ο συντελεστής απόσβεσης προσαρµόζεται για την τρέχουσα και τις µελλοντικές περιόδους.

51. Η πολιτική επισκευών και συντήρησης της επιχείρησης µπορεί επίσης να επηρεάσει την ωφέλιµη ζωή ενός
περιουσιακού στοιχείου. Η πολιτική αυτή µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την επέκταση της ωφέλιµης ζωής του
περιουσιακού στοιχείου ή µια αύξηση της υπολειµµατικής αξίας του. Όµως, η υιοθέτηση µιας τέτοιας πολιτικής δεν
εξαλείφει την ανάγκη επιβαρύνσεως µε αποσβέσεις.

Ε π α ν ε ξ έ τ α σ η τ η ς µ ε θ ό δ ο υ α π ό σ β ε σ η ς

52. Η µέθοδος απόσβεσης που εφαρµόζεται στα ενσώµατα πάγια πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά
και, αν υπάρξει µια σηµαντική µεταβολή στο αναµενόµενο υπόδειγµα κατανοµής των οικονοµικών
οφελών από αυτά ταπεριουσιακά στοιχεία, η µέθοδος πρέπει να τροποποιείται ώστε νααντικατοπτρίζει
το νέο υπόδειγµα κατανοµής οφελών. Όταν µια τέτοια µεταβολή στη µέθοδο απόσβεσης είναι
αναγκαία, η µεταβολή αυτή πρέπει να εµφανίζεται ως µεταβολή λογιστικής εκτίµησης και να
προσαρµόζεται η επιβάρυνση αποσβέσεων για την τρέχουσα και τις µελλοντικές περιόδους.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ— ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ

53. Μία επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» για να προσδιορίσει αν η αξία
ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων αποµειώνεται. Αυτό το Πρότυπο εξηγεί πώς µία επιχείρηση αναθεωρεί τη
λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της, πώς αυτή προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού
στοιχείου και πότε καταχωρεί ή αναστρέφει µία ζηµία αποµείωσης (1).

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-14: «ενσώµατα πάγια — αποζηµίωση για αποµείωση ή ζηµία των στοιχείων».
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54. Το ∆ΛΠ 22: «ενοποιήσεις επιχειρήσεων», εξηγεί πώς να αντιµετωπίζεται µία ζηµία αποµείωσης καταχωρηµένη πριν

από το τέλος της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου που αρχίζει µετά από µία ενοποίηση επιχειρήσεων που είναι
µία αγορά.

ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ

55. Ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων πρέπει να διαγράφεται από τον ισολογισµό, όταν διατίθεται ή
το περιουσιακό στοιχείο αποσύρεται οριστικά από την χρήση και δεν αναµένονται µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη από τη διάθεσή του.

56. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή τη διάθεση ενός στοιχείου των ενσώµατων
παγίων πρέπει να προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού προϊόντος
από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και να καταχωρούνται ως
έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.

57. Όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων ανταλλάσσεται για ένα όµοιο περιουσιακό στοιχείο, κάτω από συνθήκες
που περιγράφονται στην παράγραφο 22, το κόστος του αποκτηθέντος περιουσιακού στοιχείου ισούται µε τη
λογιστική αξία του διατεθέντος περιουσιακού στοιχείου και δεν προκύπτει ούτε κέρδος ούτε ζηµία.

58. Οι συναλλαγές πώλησης µε επαναµίσθωση λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 «µισθώσεις».

59. Ενσώµατα πάγια που αποσύρθηκαν από την ενεργό χρήση και παραµένουν για πώληση, απεικονίζονται στη λογιστική
αξία τους κατά την ηµεροµηνία που τα περιουσιακά στοιχεία αποσύρονται από την εκµετάλλευση. Τουλάχιστον στο
τέλος κάθε οικονοµικού έτους, µία επιχείρηση εξετάζει τα περιουσιακά στοιχεία για αποµείωση σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» και καταχωρεί κάθε ζηµία αποµείωσης ανάλογα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

60. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν για κάθε κατηγορία ενσώµατων παγίων:

(α) Τις βάσεις αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της λογιστικής αξίας προ
αποσβέσεων. Όταν έχουν χρησιµοποιηθεί περισσότερες από µία βάσεις αποτίµησης, πρέπει για
κάθε κατηγορία να γνωστοποιείται η λογιστική αξία προ αποσβέσεως που προκύπτει µε την
κάθε βάση.

(β) Τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν.

(γ) Τις ωφέλιµες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν.

(δ) Την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευµένη απόσβεση (συναθροιζοµένων των
σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) αρχής και τέλους περιόδου.

(ε) Μία συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και λήξη της περιόδου που δείχνει:

(i) Προσθήκες.

(ii) ∆ιαθέσεις.

iii) Αποκτήσεις µέσω ενοποιήσεων επιχειρήσεων.

(iv) Αυξήσεις ή µειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που προκύπτουν από αναπροσαρµογές,
σύµφωνα µε τις παραγράφους29, 37 και 38 και από ζηµίες αποµείωσης που καταχωρήθηκαν
ή αναστράφηκαν κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση
Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» (αν υπάρχουν).

(v) Ζηµίες αποµείωσης που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
κατά τη διάρκεια της περιόδου, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (αν υπάρχουν).

(vi) Ζηµίες αποµείωσης που αναστράφηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
κατά τη διάρκεια της περιόδου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (αν υπάρχουν).

(νii) Αποσβέσεις.

(viii) Την καθαρή συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από τη µετατροπή των οικονοµικών
καταστάσεων µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας.

(ix) Άλλες µεταβολές.
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Συγκριτικές πληροφορίες δεν απαιτούνται για τη λογιστική συµφωνία του ανωτέρω στοιχείου (ε).

61. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει επίσης να γνωστοποιούν:

(α) Την ύπαρξη και τα ποσά περιορισµών στους τίτλους και στα ενσώµατα πάγια που φέρουν βάρη
για εξασφάλιση υποχρεώσεων.

(β) Τη λογιστική αρχή του εκτιµώµενου κόστους αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης των
στοιχείων των ενσώµατων παγίων.

(γ) Το ποσό των δαπανών που αναλήφθηκαν για τα ενσώµατα πάγια κατά το στάδιο της κατασκευής.

(δ) Τα ποσά των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση ενσώµατων παγίων.

62. Η επιλογή της µεθόδου απόσβεσης και η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των περιουσιακών στοιχείων είναι θέµατα
κρίσης. Συνεπώς, η γνωστοποίηση των υιοθετηµένων µεθόδων και των εκτιµήσεων της ωφέλιµης ζωής ή των
συντελεστών αποσβέσεων, παρέχει στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πληροφορίες, που τους επιτρέπουν
να εξετάζουν τις αρχές που έχει επιλέξει η διοίκηση και να κάνουν συγκρίσεις µε άλλες επιχειρήσεις. Για τους ίδιους
λόγους, είναι αναγκαίο να γνωστοποιείται η απόσβεση της περιόδου και η σωρευµένη απόσβεση στο τέλος αυτής
της περιόδου.

63. Η επιχείρηση γνωστοποιεί τη φύση και το αποτέλεσµα µιας µεταβολής λογιστικής εκτίµησης, που έχει ουσιώδη
επίδραση στην τρέχουσα περίοδο ή που αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση σε µεταγενέστερες περιόδους, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές». Τέτοια
γνωστοποίηση µπορεί να προκύπτει από µεταβολές στην εκτίµηση σε σχέση µε:

(α) Την υπολειµµατική αξία.

(β) Το εκτιµώµενο κόστος αποσυναρµολόγησης και αποµάκρυνσης στοιχείων των ενσώµατων παγίων και
αποκατάστασης του χώρου.

(γ) Τις ωφέλιµες ζωές.

(δ) Τη µέθοδο απόσβεσης.

64. Όταν στοιχεία των ενσώµατων παγίων εµφανίζονται µε αναπροσαρµοσµένες αξίες, πρέπει να γνωστο-
ποιούνται τα εξής:

(α) Η βάση που χρησιµοποιήθηκε για την αναπροσαρµογή των περιουσιακών στοιχείων.

(β) Η ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής.

(γ) Αν χρησιµοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιµητής.

(δ) Οι τυχόν δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν, για να προσδιορισθεί το κόστος αντικατάστασης.

(ε) Η λογιστική αξία κάθε µιας κατηγορίας των ενσώµατων παγίων, όπως θα περιλαµβανόταν στις
οικονοµικές καταστάσεις, αν τα στοιχεία αυτά εµφανίζονταν σύµφωνα µε το βασικό χειρισµό
της παραγράφου 28, και

(στ) Οι διαφορές αναπροσαρµογής, που να δείχνουν την κίνηση αυτών µέσα στη περίοδο και κάθε
περιορισµό στη διανοµή του υπολοίπου στους µετόχους.

65. Μία επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες για τα αποµειωµένα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» επιπρόσθετα των πληροφοριών που απαιτούνται από την
παράγραφο 60 (ε) (iv) µέχρι (vi).

66. Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων βρίσκουν επίσης χρήσιµες για τις ανάγκες τους τις ακόλουθες
πληροφορίες:

(α) Τη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων σε πρόσκαιρη αδράνεια.

(β) Την προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερώς αποσβεσµένων ενσώµατων παγίων, που είναι ακόµη σε
χρήση.

(γ) Τη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων, που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό χρήση και βρίσκονται προς
διάθεση.

(δ) Την εύλογη αξία των ενσώµατων παγίων, όταν είναι ουσιωδώς διαφορετική από τη λογιστική αξία, εφόσον
χρησιµοποιείται ο βασικός χειρισµός.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν τα ανωτέρω ποσά.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

67. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1ηΙουλίου 1999. Εφαρµογή ενωρίτερα
ενθαρρύνεται. Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,
που καλύπτουν περιόδους οι οποίες αρχίζουν πριν από την 1η Ιουλίου 1999, η επιχείρηση πρέπει:

(α) Να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός.

(β) Να υιοθετεί συγχρόνως τα ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων», ∆ΛΠ 36
«αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» και ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις
και ενδεχόµενες απαιτήσεις».

68. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» που εγκρίθηκε το 1993.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 17
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1997)

Μισθώσεις

Το παρόν αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17 «λογιστική µισθώσεων» το οποίο εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο σε αναµορφωµένη έκδοση το 1994. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο άρχισε να εφαρµόζεται για Οικονοµικές
Καταστάσεις περιόδων που άρχιζαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1999.

Τον Απρίλιο του 2000 οι παράγραφοι 1, 19, 24, 45 και 48 διορθώθηκαν και εισήχθη η παράγραφος 48Α από το ∆ΛΠ 40,
«επενδύσεις σε ακίνητα». Το ∆ΛΠ 40 εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2001.

Τον Ιανουάριο του 2001 οι παράγραφοι 1, 24 και 48Α τροποποιήθηκαν από το ∆ΛΠ 41, «γεωργία». Το ∆ΛΠ 41
εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2001.

Οι διερµηνείες που ακολουθούν αφορούν το ∆ΛΠ 17:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆–15: «λειτουργικές µισθώσεις — κίνητρα»

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-27: «εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νοµικό τύπο µιας µίσθωσης»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το Πρότυπο (αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 17) αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17 «λογιστική µισθώσεων» (το αρχικό ∆ΛΠ 17). Το
(αναθεωρηµένο) ∆ΛΠ 17 εφαρµόζεται για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1999.

Το Πρότυπο αυτό επιφέρει βελτιώσεις πάνω στο αρχικό ∆ΛΠ 17 που αντικαθιστά, οι οποίες βασίσθηκαν σε µία επανεξέταση
που έγινε στο πλαίσιο µιας περιορισµένης αναθεώρησης, κατά την οποία εντοπίστηκαν οι µεταβολές που θεωρούνται
ουσιώδεις για τη συµπλήρωση ενός πυρήνα Προτύπων αποδεκτών για τις διασυνοριακές χρηµατοδοτήσεις και τις εισαγωγές
σε Χρηµατιστήριο. Το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ έχει συµφωνήσει να αναλάβει µία σε µεγαλύτερο βάθος αναµόρφωση των
Λογιστικών Προτύπων που αφορούν στις µισθώσεις.

Οι κυριότερες αλλαγές από το αρχικό ∆ΛΠ 17 έχουν ως εξής:

1. Το αρχικό ∆ΛΠ 17 καθόριζε τη µίσθωση ως µία συµφωνία, βάσει της οποίας ο εκµισθωτής εκχωρεί το δικαίωµα
χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου µε αντάλλαγµα το πληρωτέο µίσθωµα από το µισθωτή. Το (αναθεωρηµένο)
∆ΛΠ 17 τροποποιεί τον ορισµό αντικαθιστώντας τον όρο «µίσθωµα» µε τον όρο «πληρωµή ή σειρά πληρωµών».4



L 261/120 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 17
2. Το αρχικό ∆ΛΠ 17, ορίζοντας ότι η κατάταξη των µισθώσεων πρέπει να γίνεται µε βάση την έκταση κατά την οποία

οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνοδεύουν την ιδιοκτησία του εκµισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ανήκουν στον
εκµισθωτή ή στο µισθωτή, κατ' εφαρµογή της αρχής της ουσίας υπεράνω του τύπου, παρείχε παραδείγµατα
περιπτώσεων ως ενδείξεις κατά τις οποίες µία µίσθωση αποτελεί χρηµατοδοτική µίσθωση. Στο (αναθεωρηµένο)
∆ΛΠ 17 έχουν προστεθεί και άλλες ενδείξεις κατάταξης για περαιτέρω διευκόλυνση της διαδικασίας κατάταξης.

3. Το αρχικό ∆ΛΠ 17 χρησιµοποιούσε τον όρο «ωφέλιµη ζωή» στα παραδείγµατα που αναφέρονται στα ανωτέρω, για
σκοπούς σύγκρισης µε τη µισθωτική περίοδο κατά τη διαδικασία κατάταξης. Το (αναθεωρηµένο) ∆ΛΠ 17
χρησιµοποιεί τον όρο «οικονοµική ζωή» λαµβάνοντας υπόψη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να χρησιµοποιείται
από ένα ή περισσότερους χρήστες.

4. Το αρχικό ∆ΛΠ 17 απαιτούσε γνωστοποίηση των ενδεχόµενων µισθωµάτων, αλλά δεν αποφαινόταν ως προς το αν
τα ενδεχόµενα µισθώµατα πρέπει να περιλαµβάνονται ή να εξαιρούνται από τον υπολογισµό των ελάχιστων
καταβολών µισθωµάτων. Το (αναθεωρηµένο) ∆ΛΠ 17 απαιτεί τα ενδεχόµενα µισθώµατα να εξαιρούνται από την
ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων.

5. Το αρχικό ∆ΛΠ 17 δεν αποφαινόταν ως προς το λογιστικό χειρισµό του αρχικού άµεσου κόστους που
πραγµατοποιείται από ένα µισθωτή κατά τη διαπραγµάτευση και εξασφάλιση της µισθωτικής συµφωνίας. Το ∆ΛΠ 17
παρέχει καθοδήγηση απαιτώντας το κόστος που αφορά άµεσα τις ενέργειες του µισθωτή για εξασφάλιση µιας
χρηµατοδοτικής µίσθωσης να περιλαµβάνεται στο ποσό του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου.

6. Το αρχικό ∆ΛΠ 17 προέβλεπε ευχέρεια επιλογής της µεθόδου κατανοµής του χρηµατοοικονοµικού εσόδου από τον
εκµισθωτή, ήτοι την καταχώρηση του εσόδου µε βάση έναν τρόπο που αντανακλά ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό
απόδοσης, βασιζόµενο:

(α) Είτε στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της καθαρής επένδυσης του εκµισθωτή, όσον αφορά τη χρηµατοδοτική
µίσθωση,

(β) είτε στο ανεξόφλητο υπόλοιπο της καθαρής ταµιακής επένδυσης του εκµισθωτή, όσον αφορά τη χρηµατοδοτική
µίσθωση.

Το (αναθεωρηµένο) ∆ΛΠ 17 ορίζει ότι η καταχώρηση του χρηµατοοικονοµικού εσόδου πρέπει να γίνεται µε τρόπο
που να αντανακλά ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης που στηρίζεται σε µία µέθοδο, ήτοι στο ανεξόφλητο
υπόλοιπο της καθαρής επένδυσης του εκµισθωτή όσον αφορά τη χρηµατοδοτική µίσθωση.

7. Το (αναθεωρηµένο) ∆ΛΠ 17 παραπέµπει στο ∆ΛΠ που πραγµατεύεται την αποµείωση των περιουσιακών στοιχείων,
υποδεικνύοντας την ανάγκη εκτίµησης της πιθανότητας αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων. Το αρχικό ∆ΛΠ 17
δεν αναφερόταν στο θέµα αυτό.

8. Το (αναθεωρηµένο) ∆ΛΠ 17 απαιτεί ευρύτερες γνωστοποιήσεις τόσο από τους µισθωτές όσο και από τους
εκµισθωτές για τις λειτουργικές και τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις χρησιµοποιώντας έντονα γράµµατα, σε αντίθεση
µε την απαιτούµενη από το αρχικό ∆ΛΠ 17 γνωστοποίηση.

Οι νέες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 17 (αναθεωρηµένο) περιλαµβάνουν:

(α) Το σύνολο της ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων συµφωνηµένο µε τις παρούσες αξίες των µισθωτικών
υποχρεώσεων σε τρεις περιοδικές ζώνες: µέχρι ένα έτος, από ένα έτος µέχρι πέντε έτη και µετά από πέντε έτη
(από πλευράς µισθωτή).

(β) Τη συνολική ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση, συµφωνηµένη µε την παρούσα αξία της εισπρακτέας
ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων σε τρεις περιοδικές ζώνες: µετά από ένα έτος, από ένα έτος µέχρι πέντε έτη
και µετά από πέντε έτη (από πλευράς εκµισθωτή).

(γ) Τα σχετικά χρηµατοοικονοµικά έξοδα στα (α) και (β) ανωτέρω.

(δ) Τα µελλοντικά ελάχιστα υποµισθώµατα που αναµένεται να εισπραχθούν βάσει µη ακυρωτέων υποµισθώσεων
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

(ε) Τη σωρευµένη εκτίµηση για τις ανείσπρακτες απαιτήσεις από την ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων.

(στ) Ενδεχόµενα µισθώµατα που καταχωρήθηκαν στα έσοδα από τους εκµισθωτές.
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9. Το αρχικό ∆ΛΠ 17 περιελάµβανε τα προσαρτήµατα 1-3, τα οποία αφορούσαν παραδείγµατα καταστάσεων κατά τις

οποίες µία µίσθωση πρέπει κανονικά να ταξινοµηθεί ως χρηµατοδοτική µίσθωση. Τα προσαρτήµατα έχουν παραλειφθεί
από το (αναθεωρηµένο) ∆ΛΠ 17 υπό το φως των πρόσθετων ενδείξεων που συµπεριλαµβάνονται στο κείµενο για την
περαιτέρω αποσαφήνιση της διαδικασίας κατάταξης των µισθώσεων.

10. Σηµειώνεται ότι οι απαιτήσεις του παρόντος που αφορούν σε συναλλαγές πώλησης και επαναµίσθωσης, ειδικότερα,
αυτές που αφορούν σε επαναµίσθωση, η οποία είναι λειτουργική µίσθωση, περιέχουν κανόνες που περιγράφουν ένα
ευρύ φάσµα καταστάσεων και βασίζονται σε σχετικά ποσά εύλογης αξίας, λογιστικής αξίας και τιµής πώλησης. Το
(αναθεωρηµένο) ∆ΛΠ 17 περιλαµβάνει ένα Προσάρτηµα ως περαιτέρω οδηγό για την ερµηνεία των σχετικών
απαιτήσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-2

Ορισµοί 3-4

Κατάταξη των µισθώσεων 5-11

Οι µισθώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των µισθωτών 12-27

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 12-24

Λειτουργικές µισθώσεις 25-27

Οι µισθώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των εκµισθωτών 28-48

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 28-40

Λειτουργικές µισθώσεις 41-48

Συναλλαγές πώλησης και επαναµισθώσης 49-57

Μεταβατικές διατάξεις 58

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 59-60

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να περιγράψει, για τους µισθωτές και τους εκµισθωτές, τις κατάλληλες λογιστικές αρχές
και γνωστοποιήσεις που πρέπει να εφαρµοσθούν για τις χρηµατοδοτικές και τις λειτουργικές µισθώσεις.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το παρόν Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική όλων των µισθώσεων, εκτός από:

(α) Συµφωνίες µισθώσεων για εξερεύνηση ή χρήση µεταλλευµάτων, πετρελαίων, φυσικού αερίου
και οµοίων µη αναγενόµενων πόρων.

(β) Συµβάσεις παροχής αδειών στοιχείων όπως οι κινηµατογραφικές ταινίες, οι µαγνητοσκοπήσεις,
τα θεατρικά έργα, τα χειρόγραφα κείµενα, οι ευρεσιτεχνίες και τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
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Όµως το παρόν πρότυπο δεν πρέπει να εφαρµόζεται στην αποτίµηση από:

(α) Μισθωτές επένδυσης σε ακίνητο που κατέχεται µε χρηµατοδοτική µίσθωση (βλέπε ∆ΛΠ 40
«επενδύσεις σε ακίνητα»).

(β) Εκµισθωτές επένδυσης σε ακίνητο εκµισθωµένο µε λειτουργική µίσθωση (βλέπε ∆ΛΠ 40
«επενδύσεις σε ακίνητα»).

(γ) Μισθωτές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(βλέπε ∆ΛΠ 41 «γεωργία»).

(δ) Εκµισθωτές βιολογικώνπεριουσιακών στοιχείων εκµισθωµένων µε λειτουργικέςµισθώσεις (βλέπε
∆ΛΠ 41 «γεωργία»).

2. Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται σε συµφωνίες που µεταβιβάζουν το δικαίωµα χρήσης περιουσιακών στοιχείων, έστω
και αν απαιτούνται από τον εκµισθωτή σηµαντικές υπηρεσίες για τη λειτουργία ή τη συντήρηση αυτών των
περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, το Πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται σε συµφωνίες που αποτελούν συµβάσεις για
υπηρεσίες, που δε µεταβιβάζουν το δικαίωµα χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το ένα συµβαλλόµενο µέρος στο
άλλο.

ΟΡΙΣΜΟΙ

3. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Μίσθωση είναι µία συµφωνία βάσει της οποίας ο εκµισθωτής µεταβιβάζει στο µισθωτή το δικαίωµα
χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µία συµφωνηµένη χρονική περίοδο µε αντάλλαγµα µία
πληρωµή ή µία σειρά πληρωµών.

Χρηµατοδοτικήµίσθωση χαρακτηρίζεται η µίσθωση πουµεταβιβάζει ουσιαστικάόλους τουςκινδύνους
και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος (ιδιοκτησίας)
µπορεί τελικά είτε να µεταβιβαστεί είτε όχι.

Λειτουργική µίσθωση είναι µία µίσθωση που δεν είναι χρηµατοδοτική.

Μη ακυρωτέα µίσθωση είναι µία µίσθωση που µπορεί να ακυρωθεί µόνον:

(α) Με την επέλευση κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος.

(β) Με την έγκριση του εκµισθωτή.

(γ) Εφόσον ο µισθωτής συνάψει µια νέα µίσθωση για το ίδιο ή ισοδύναµο περιουσιακό στοιχείο
µε τον ίδιο εκµισθωτή.

(δ) Με την πληρωµή από το µισθωτή ενός πρόσθετου ποσού το ύψος του οποίου κατά την έναρξη
της µισθωτικής σχέσης εξασφαλίζει σε ένα βαθµό τη µη διακοπή της µίσθωσης.

Έναρξη της µίσθωσης είναι η ηµεροµηνία της µισθωτικής συµφωνίας ή, αν προηγείται, η ηµεροµηνία
της δέσµευσης των µερών ως προς τους κύριους όρους της µίσθωσης.

∆ιάρκεια της µίσθωσης είναι η αµετάκλητη χρονική περίοδος για την οποία ο µισθωτής έχει συµβληθεί
να µισθώσει το περιουσιακό στοιχείο, καθώς και κάθε επιπλέον περίοδος για την οποία ο µισθωτής
έχει το δικαίωµα να παρατείνει τη µίσθωση του περιουσιακού στοιχείου, µε ή χωρίς αύξηση του
µισθώµατος, εφόσον είναι µάλλον βέβαιο κατά την έναρξη της µισθωτικής σχέσης, ότι ο µισθωτής
θα ασκήσει το δικαίωµα αυτό.

Ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων είναι το σύνολο των µισθωµάτων που ο µισθωτής οφείλει ή µπορεί
να υποχρεωθεί, να καταβάλει κατά τη µισθωτική περίοδο, µη περιλαµβανοµένων του ενδεχόµενου
µισθώµατος, του κόστους επισκευής και συντήρησης και των φόρων που καταβάλλονται από τον
εκµισθωτή και επιστρέφονται σε αυτόν, καθώς επίσης:

(α) Από πλευράς µισθωτή, κάθε ποσό εγγυηµένο από τον ίδιο ή από τρίτο συνδεδεµένο µε το
µισθωτή, ή
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(β) Από πλευράς εκµισθωτή, κάθε υπολειµµατική αξία εγγυηµένη στον εκµισθωτή από είτε:

(i) τον µισθωτή,

(ii) έναν τρίτο συνδεδεµένο µε το µισθωτή, ή

(iii) ένα ανεξάρτητο τρίτο µέρος, που έχει την οικονοµική δυνατότητα να τιµήσει την εγγύηση
αυτή.

Αν όµως ο µισθωτής έχει ένα δικαίωµα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου και κατά την έναρξη
της µίσθωσης είναι µάλλον βέβαιο ότι το δικαίωµα αυτό θα ασκηθεί, επειδή αναµένεται ότι τη
χρονική στιγµή της άσκησης, η τιµή η οποία έχει συµφωνηθεί θα είναι αρκετά µικρότερη από την
εύλογη αξία του µισθωµένου στοιχείου, τότε η ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων αποτελείται από τα
µισθώµατα τα οποία πρέπει τουλάχιστον να καταβληθούν κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, προσαυξη-
µένα µε το ποσό που θα απαιτηθεί για την άσκηση του πιο πάνω δικαιώµατος αγοράς.

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή
µία υποχρέωση να διακανονιστεί, µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη
γνώση, σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση.

Οικονοµική ζωή είναι είτε:

(α) η περίοδοςκατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να είναι οικονοµικά
χρησιµοποιήσιµο από ένα ή περισσότερους χρήστες, ή

(β) ο αριθµός των µονάδων παραγωγής ή όµοιων µονάδων, τις οποίες ένας ή περισσότεροι χρήστες
αναµένουν να λάβουν από το περιουσιακό στοιχείο.

Ωφέλιµηζωή είναι η εκτιµώµενη αποµένουσα χρονικήπερίοδος, από την έναρξη της µίσθωσηςκαι χωρίς
περιορισµό από αυτήν, κατά τη διάρκεια της οποίας τα οικονοµικά οφέλη που είναι ενσωµατωµένα στο
περιουσιακό στοιχείο αναµένονται να αναλωθούν από την επιχείρηση.

Εγγυηµένη υπολειµµατική αξία είναι:

(α) Από πλευράς του µισθωτή, το µέρος της υπολειµµατικής αξίας το οποίο είναι εγγυηµένο από
το µισθωτή ή από έναν τρίτο που συνδέεται µε το µισθωτή (το µέγιστο ποσό της εγγύησης
που θα µπορούσε σε κάθε περίπτωση να καταστεί πληρωτέο), και

(β) Από πλευράς του εκµισθωτή, το µέρος της υπολειµµατικής αξίας που είναι εγγυηµένο από το
µισθωτή ή από έναν τρίτο µη συνδεδεµένο µε τον εκµισθωτή, ο οποίος έχει την οικονοµική
δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει η εγγύηση.

Μη εγγυηµένη υπολειµµατική αξία είναι το µέρος της υπολειµµατικής αξίας του µισθωµένου
περιουσιακού στοιχείου, η ρευστοποίηση του οποίου δεν είναι εξασφαλισµένη για τον εκµισθωτή ή
είναι εγγυηµένη µόνο από έναν τρίτο συνδεδεµένο µε τον εκµισθωτή.

Ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση είναι το σύνολο των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων, σύµφωνα
µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση, από πλευράς του εκµισθωτή και κάθε µη εγγυηµένη υπολειµµατική
αξία που ανήκει στον εκµισθωτή.

Μη δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο είναι η διαφορά µεταξύ:

(α) του συνόλου της ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων, σύµφωνα µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση
από την πλευρά του εκµισθωτή και κάθε µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας που ανήκει στον
εκµισθωτή, και

(β) της παρούσας αξίας του (α) ανωτέρω, υπολογιζόµενης µε το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης.

Καθαρή επένδυση στη µίσθωση είναι η ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση µείον το µη δεδουλευµένο
χρηµατοοικονοµικό έσοδο.

Το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο κατά την έναρξη της
µίσθωσης εξισώνει τη συνολική παρούσα αξία: (α) της ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων και (β) της
µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας µε την εύλογη αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου.

Οριακό επιτόκιο δανεισµού του µισθωτή είναι το επιτόκιο µε το οποίο θα επιβαρυνόταν ο µισθωτής
σε µία όµοια µισθωτική σχέση ή, αν αυτό δεν µπορεί να προσδιοριστεί, το επιτόκιο το οποίο, κατά
την έναρξη της µίσθωσης, θα αποδεχόταν ο µισθωτής για να δανειστεί τα αναγκαία κεφάλαια, µε
παρόµοιους όρους και εξασφαλίσεις, για να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο.
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Ενδεχόµενο µίσθωµα είναι το µέρος του µισθώµατος που δεν έχει καθοριστεί σε συγκεκριµένο ποσό,
αλλά που υπολογίζεται µε κριτήρια διαφορετικά από την απλή παρέλευση του χρόνου (π.χ. ποσοστό
επί των πωλήσεων, πλήθος χρησιµοποιήσεων, δείκτες τιµών, τρέχοντα επιτόκια).

4. Στον ορισµό της µίσθωσης περιλαµβάνονται οι µισθωτικές συµβάσεις µε τις οποίες προβλέπεται δικαίωµα του
µισθωτή να αποκτήσει την κυριότητα του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µε την εκπλήρωση συµφωνηµένων
όρων. Αυτές οι συµβάσεις αναφέρονται µερικές φορές ως συµβάσεις ενοικίασης µε δικαίωµα αγοράς.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

5. Η κατάταξη των µισθώσεων που υιοθετείται από αυτό το Πρότυπο βασίζεται στην έκταση κατά την οποία οι κίνδυνοι
και ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ανήκουν στον εκµισθωτή ή στο
µισθωτή. Στους κίνδυνους περιλαµβάνονται οι πιθανότητες ζηµιών λόγω αδράνειας ή τεχνολογικής απαξίωσης και
µεταβολών απόδοσης λόγω αλλαγής των οικονοµικών συνθηκών. Οι ωφέλειες µπορεί να αφορούν την αναµενόµενη
κερδοφόρο λειτουργία του περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής του και το κέρδος από
ανατίµηση ή εκποίηση της υπολειµµατικής αξίας.

6. Μία µίσθωση κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική µίσθωση αν µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και
ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. Μία µίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική αν δε µεταβιβάζει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα.

7. ∆εδοµένου ότι η συναλλαγή µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή βασίζεται σε συµφωνία µίσθωσης κοινή σε αµφότερα τα
µέρη, είναι ορθό να χρησιµοποιούνται συνεπείς ορισµοί. Η εφαρµογή αυτών των ορισµών σε διαφορετικές συνθήκες
µεταξύ των δύο µερών µπορεί µερικές φορές να καταλήξει σε διαφορετική κατάταξη της ίδιας µίσθωσης από τον
εκµισθωτή και το µισθωτή.

8. Αν µια µίσθωση είναι χρηµατοδοτική ή λειτουργική εξαρτάται από την ουσία της συναλλαγής µάλλον παρά από τον
τύπο της σύµβασης (1). Παραδείγµατα καταστάσεων που κανονικά θα συνεπάγονταν την κατάταξη µιας µίσθωσης ως
χρηµατοδοτικής είναι τα εξής:

(α) η µίσθωση µεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο µισθωτή µέχρι τη λήξη της µισθωτικής
περιόδου,

(β) ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιµή που αναµένεται να είναι επαρκώς
χαµηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος, έτσι ώστε, κατά την έναρξη
της µίσθωσης, να θεωρείται µάλλον βέβαιο ότι το δικαίωµα θα ασκηθεί,

(γ) η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται στο µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου,
µολονότι ο τίτλος κυριότητας δε µεταβιβάζεται,

(δ) κατά την έναρξη της µίσθωσης η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων συµποσούται
ουσιαστικά τουλάχιστον στο σύνολο της εύλογης αξίας του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, και

(ε) τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ούτως ώστε µόνο ο µισθωτής µπορεί να τα
χρησιµοποιεί χωρίς να γίνουν σοβαρές τροποποιήσεις.

9. Ενδείξεις καταστάσεων οι οποίες µεµονωµένα ή σε συνδυασµό θα µπορούσαν επίσης να συνεπάγονται την κατάταξη
µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής είναι οι εξής:

(α) Αν ο µισθωτής µπορεί να ακυρώσει τη µίσθωση, οι ζηµίες του εκµισθωτή που συνδέονται µε την ακύρωση
καλύπτονται από το µισθωτή.

(β) Κέρδη και ζηµίες από τη διακύµανση της εύλογης αξίας του υπολείµµατος ανήκουν στο µισθωτή (για
παράδειγµα µε τη µορφή έκπτωσης του µισθώµατος που ισούται µε το µεγαλύτερο µέρος του προϊόντος της
πώλησης στη λήξη της µίσθωσης).

(γ) Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη µίσθωση µε µίσθωµα σηµαντικά χαµηλότερο από το τρέχον.

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-27: «εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το µοµικό τύπο µιας µίσθωσης».



13.10.2003 EL L 261/125Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 17
10. Η κατάταξη µιας µίσθωσης γίνεται κατά την έναρξη της µίσθωσης. Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ο µισθωτής

και ο εκµισθωτής συµφωνήσουν να αλλάξουν τους όρους της µίσθωσης, εκτός αν πρόκειται για ανανέωσή της, κατά
τρόπο που θα συνεπαγόταν µία διαφορετική κατάταξη της µίσθωσης, σύµφωνα µε τα κριτήρια των παραγράφων 5
µέχρι 9, αν οι αλλαγµένοι όροι ίσχυαν από την έναρξη της µίσθωσης, η αναθεωρηµένη συµφωνία θεωρείται νέα
συµφωνία µέχρι τη λήξη της. Ωστόσο, µεταβολές στις εκτιµήσεις (για παράδειγµα, µεταβολές στις εκτιµήσεις της
οικονοµικής ζωής ή της υπολειµµατικής αξίας της µισθωµένης ιδιοκτησίας) ή µεταβολές στις συνθήκες (για
παράδειγµα, αθέτηση των υποχρεώσεων από τον µισθωτή), δε συνεπάγονται µία νέα κατάταξη της µίσθωσης για
λογιστικούς σκοπούς.

11. Μισθώσεις γηπέδων και κτιρίων κατατάσσονται ως λειτουργικές ή χρηµατοδοτικές µισθώσεις µε τον ίδιο τρόπο όπως
οι µισθώσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων. Όµως, ένα χαρακτηριστικό των γηπέδων είναι ότι αυτά κανονικά έχουν
απεριόριστη οικονοµική ζωή και, αν η κυριότητα δεν αναµένεται να µεταβιβαστεί στο µισθωτή µέχρι τη λήξη της
µίσθωσης, ο µισθωτής δεν αναλαµβάνει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την
κυριότητα. Ένα πρόσθετο ποσό που καταβάλλεται για περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα µε µισθώσεις αντιπροσωπεύει
προπληρωµές µισθωµάτων που αποσβένονται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης σύµφωνα µε το ρυθµό των παρεχοµένων
ωφελειών.

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

12. Οι µισθωτές πρέπει να καταχωρούν τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις στους ισολογισµούς τους, µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την εύλογη
αξία της µισθούµενης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, µε την παρούσα αξία των ελάχιστων
καταβολών µισθωµάτων. Κατά τον υπολογισµό της παρούσας αξίας των ελάχιστων καταβολών
µισθωµάτων, ο προεξοφλητικός συντελεστής είναι το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης, αν αυτό είναι
πρακτικά εύκολο να προσδιοριστεί. ∆ιαφορετικά, πρέπει να χρησιµοποιείται το οριακό επιτόκιο
δανεισµού του µισθωτή.

13. Η λογιστική καταχώρηση και εµφάνιση των συναλλαγών και των λοιπών γεγονότων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
την ουσία και την οικονοµική φύση τους και όχι µόνο µε το νοµικό τύπο τους. Μολονότι από το νοµικό τύπο ενός
µισθωτηρίου συµβολαίου ενδέχεται να µην προκύπτει δικαίωµα του µισθωτή να αποκτήσει την κυριότητα του
µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, στην περίπτωση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η ουσία και η οικονοµική φύση
της πράξης αυτής είναι η απόκτηση εκ µέρους του µισθωτή του οικονοµικού οφέλους από τη χρήση του µισθωµένου
περιουσιακού στοιχείου κατά το µεγαλύτερο µέρος της ωφέλιµης ζωής του, µε αντάλλαγµα την υποχρέωσή του να
καταβάλει για το δικαίωµά του αυτό ένα ποσό, το οποίο προσεγγίζει την εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου,
προσαυξηµένη µε τη σχετική χρηµατο-οικονοµική επιβάρυνση.

14. Αν τέτοιες µισθωτικές συναλλαγές δεν απεικονιστούν στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή, τούτο θα
προκαλέσει παραµόρφωση των οικονοµικών δεικτών της επιχείρησης, αφού θα υπάρχει υποεκτίµηση τόσο των
οικονοµικών πόρων, όσο και του ύψους των δεσµεύσεων της. Κατά συνέπεια, η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι
σκόπιµο να περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή, τόσο ως περιουσιακό στοιχείο, όσο και ως
δέσµευση καταβολής των µελλοντικών µισθωµάτων. Κατά την έναρξη της µίσθωσης, τόσο το περιουσιακό στοιχείο,
όσο και η υποχρέωση των µελλοντικών µισθωµάτων, περιλαµβάνονται στον ισολογισµό µε ίσα ποσά.

15. ∆εν είναι σωστό οι υποχρεώσεις για µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία να παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
αφαιρετικά από τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία. Αν για την παρουσίαση των υποχρεώσεων στον πίνακα του
ισολογισµού γίνεται διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, η ίδια διάκριση γίνεται
και για τις µισθωτικές υποχρεώσεις.

16. Συχνά αναλαµβάνονται αρχικά άµεσα κόστη αναφορικά µε συγκεκριµένες µισθωτικές δραστηριότητες, όπως κατά τη
διαπραγµάτευση και διασφάλιση των µισθωτικών συµφωνιών. Τα κόστη που αποδίδονται άµεσα στις ενέργειες του
µισθωτή που εκτελούνται στα πλαίσια µίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, περιλαµβάνονται ως τµήµα του ποσού που
καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε την µίσθωση.

17. Τα µισθώµατα πρέπει να επιµερίζονται στη χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση και σε µείωση της
ανεξόφλητης υποχρέωσης. Η χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση πρέπει να κατανέµεται στις περιόδους
που διαρκεί η µίσθωση, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο
ανεξόφλητο υπόλοιπο της υποχρέωσης κάθε περιόδου.

18. Στην πράξη, κατά την κατανοµή της χρηµατοοικονοµικής επιβάρυνσης στις περιόδους που διαρκεί η µίσθωση,
µπορεί να χρησιµοποιείται κάποιος προσεγγιστικός τύπος που απλοποιεί τον υπολογισµό.
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19. Η χρηµατοδοτική µίσθωση δηµιουργεί ένα έξοδο απόσβεσης των αποσβέσιµων περιουσιακών στοι-

χείων, καθώς και ένα χρηµατοοικονοµικό έξοδο για κάθε λογιστική περίοδο. Η µέθοδος αποσβέσεων
των µισθωµένων αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι όµοια µε τη µέθοδο που
ακολουθείται για τααποσβέσιµα περιουσιακά στοιχείαπου ανήκουνστην επιχείρηση καιη καταχωρού-
µενη απόσβεση πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια»
και το ∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία». Αν δεν υπάρχει καµία εύλογη βεβαιότητα ότι µέχρι
τη λήξη της µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής θα αποκτήσει την κυριότητα του στοιχείου, τότε η
πλήρης απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου αυτού πρέπει να γίνει στο συντοµότερο χρόνο µεταξύ
της διάρκειας της µίσθωσης και της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

20. Το αποσβέσιµο ποσό ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου κατανέµεται σε όλες τις περιόδους κατά τις οποίες
αναµένεται να χρησιµοποιηθεί το στοιχείο αυτό, µε τρόπο συστηµατικό και σύµφωνα µε τη µέθοδο αποσβέσεων που
ακολουθεί ο µισθωτής για τα αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία της ιδιοκτησίας του. Αν υπάρχει µία εύλογη
βεβαιότητα ότι µέχρι τη λήξη της µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής θα αποκτήσει την κυριότητα, τότε ως
αναµενόµενη περίοδος χρησιµοποίησης λαµβάνεται η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου, διαφορετικά η
απόσβεση γίνεται στο συντοµότερο χρόνο µεταξύ της διάρκειας της µίσθωσης και της ωφέλιµης ζωής του
περιουσιακού στοιχείου.

21. Το σύνολο του εξόδου απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου και του χρηµατοοικονοµικού εξόδου της περιόδου,
σπάνια είναι ίσο µε τα πληρωτέα µισθώµατα της περιόδου και συνεπώς, δεν αρκεί µόνο η καταχώρηση των πληρωτέων
µισθωµάτων ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κατόπιν τούτου, είναι µάλλον απίθανο να
υπάρχει ισότητα µεταξύ των ποσών του περιουσιακού στοιχείου και της σχετικής υποχρέωσης µετά την έναρξη της
µίσθωσης.

22. Για να προσδιοριστεί αν ένα µισθωµένο περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση της αξίας του, ήτοι όταν τα
αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από αυτό το περιουσιακό στοιχείο είναι χαµηλότερα από τη λογιστική
αξία του, η επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ που πραγµατεύεται την αποµείωση των περιουσιακών στοιχείων και θέτει
τις προϋποθέσεις για το πώς µία επιχείρηση πρέπει να επανεξετάζει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων
της, πώς πρέπει να προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου και πότε πρέπει να καταχωρεί ή
να αναστρέφει, µία ζηµία αποµείωσης.

23. Οι µισθωτές, εκτός της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά µέσα:
γνωστοποίηση και παρουσίαση», πρέπει να προβαίνουν και στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις για τις
χρηµατοδοτικές µισθώσεις:

(α) Την καθαρή λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού για κάθε κατηγορία περιουσι-
ακών στοιχείων.

(β) Συµφωνία µεταξύ του συνόλου της ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού και της παρούσας αξίας της. Επιπλέον, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί
το σύνολο της ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και
την παρούσα αξία της, για κάθε µία από τις ακόλουθες περιόδους:

(i) µέχρι ένα έτος,

(ii) από ένα µέχρι πέντε έτη,

(iii) ύστερα από πέντε έτη.

(γ) Τα ενδεχόµενα µισθώµατα που καταχωρήθηκαν στα έσοδα.

(δ) Το σύνολο των µελλοντικών ελάχιστων καταβολών υποµισθωµάτων που αναµένεται να γίνουν,
σύµφωνα µε µη-ακυρωτέες υποµισθώσεις κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

(ε) Μία γενική περιγραφή των σηµαντικών µισθωτικών συµφωνιών του µισθωτή που περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(i) τη βάση υπολογισµού των ενδεχόµενων µισθωµάτων,

(ii) την ύπαρξη και τους όρους δικαιωµάτων ανανέωσης ή αγοράς ή τους όρους αναπροσαρµο-
γής, και

(iii) τους περιορισµούς που τίθενται από µισθωτικές συµφωνίες, όπως αυτοί που αφορούν σε
µερίσµατα, σε αύξηση υποχρεώσεων και σε νέες µισθώσεις.

24. Επίσης, οι απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια», ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας
περιουσιακών στοιχείων», ∆ΛΠ 38 «άϋλα περιουσιακά στοιχεία», ∆ΛΠ 40 «επενδύσεις σε ακίνητα» και ∆ΛΠ 41
«γεωργία», εφαρµόζονται στα κονδύλια των µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων µε βάση χρηµατοδοτικές µισθώσεις,
που τηρούνται λογιστικά από το µισθωτή ως αγορές περιουσιακών στοιχείων.
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Λειτουργικές µισθώσεις

25. Οι πληρωµές µισθωµάτων βάσει µιας λειτουργικής µίσθωσης πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, µε την σταθερή µέθοδο, σε όλη τη διάρκεια της
µίσθωσης, εκτός αν µία άλλη συστηµατική βάση είναι πλέον αντιπροσωπευτική του είδους της
χρονικής κατανοµής του οφέλους για το χρήστη (2).

26. Για τις λειτουργικές µισθώσεις, οι πληρωµές µισθωµάτων (µη συµπεριλαµβανόµενου του κόστους για υπηρεσίες,
όπως ασφάλιση και συντήρηση) καταχωρούνται ως έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την
σταθερή µέθοδο, εκτός αν µία άλλη συστηµατική βάση είναι αντιπροσωπευτική του είδους της χρονικής κατανοµής
του οφέλους του χρήστη, έστω και αν οι πληρωµές δε γίνονται σε αυτή τη βάση.

27. Οι µισθωτές, εκτός της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: γνωστοποίηση και
παρουσίαση», πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις για τις λειτουργικές µισθώσεις:

(α) Το σύνολο της µελλοντικής ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων βάσει µη ακυρωτέων λειτουργικών µισθώσεων
για κάθε µία από τις ακόλουθες περιόδους:

(i) µέχρι ένα έτος,

(ii) από ένα µέχρι πέντε έτη,

(iii) ύστερα από πέντε έτη.

(β) Το σύνολο της µελλοντικής ελάχιστης καταβολής υποµισθωµάτων που αναµένονται να πραγµατοποιηθούν
βάσει µη ακυρωτέας υποµίσθωσης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

(γ) Πληρωµές µισθωµάτων και υποµισθωµάτων που καταχωρήθηκαν ως έσοδα για την περίοδο, µε διαχωρισµό
των ποσών της ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων, των ενδεχόµενων µισθωµάτων και των πληρωµών
υποµισθωµάτων.

(δ) Μία γενική περιγραφή των σηµαντικών µισθωτικών συµφωνιών του µισθωτή που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα:

(i) τη βάση υπολογισµού των ενδεχόµενων µισθωµάτων,

(ii) την ύπαρξη και τους όρους δικαιωµάτων ανανέωσης ή αγοράς ή τους όρους αναπροσαρµογής, και

(iii) τους περιορισµούς που τίθενται από τις µισθωτικές συµφωνίες, όπως αυτοί που αφορούν σε µερίσµατα,
σε αύξηση χρεών και σε νέες µισθώσεις.

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

28. Οι εκµισθωτές πρέπει να καταχωρούν στον ισολογισµό τους τα κατεχόµενα περιουσιακά στοιχεία
που τελούν υπό χρηµατοδοτική µίσθωση και να τα εµφανίζουν ως απαίτηση ποσού ίσου µε την
καθαρή επένδυση στη µίσθωση.

29. Σε µία χρηµατοδοτική µίσθωση, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνοδεύουν τη νόµιµη κυριότητα
µεταβιβάζονται από τον εκµισθωτή στο µισθωτή και έτσι οι απαιτήσεις µισθωµάτων αντιµετωπίζονται από τον
εκµισθωτή ως εξόφληση (αποπληρωµή) κεφαλαίου και ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο για την αποζηµίωση και την
ανταµοιβή του εκµισθωτή για την επένδυση και τις υπηρεσίες του.

30. Η καταχώρησητου χρηµατοοικονοµικού εσόδου πρέπει ναβασίζεται σε ένα υπόδειγµα που αντανακλά
µία σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής επένδυσης του εκµισθωτή πάνω στο ανεξόφλητο µέρος
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

31. Ο εκµισθωτής επιδιώκει τη συστηµατική και ορθολογική κατανοµή του χρηµατοοικονοµικού εσόδου σε ολόκληρη
τη διάρκεια της µίσθωσης. Η κατανοµή αυτή γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει µία σταθερή περιοδική
απόδοση της καθαρής επένδυσης του εκµισθωτή πάνω στο ανεξόφλητο µέρος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα
µισθώµατα της κάθε περιόδου, εξαιρώντας το κόστος υπηρεσιών, εφαρµόζονται στην ακαθάριστη επένδυση στη
χρηµατοδοτική µίσθωση, µειώνοντας τόσο το επενδυµένο κεφάλαιο, όσο και το µη δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό
έσοδο.

(2) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-15: «λειτουργικές µισθώσεις — κίνητρα».
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32. Οι εκτιµώµενες µη εγγυηµένες υπολειµµατικές αξίες, που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της ακαθάριστης

επένδυσης του εκµισθωτή σε µία µίσθωση, επανεξετάζονται τακτικά. Αν υπάρξει µείωση της εκτιµώµενης µη
εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας, αναθεωρείται η κατανοµή του εσόδου για ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης
και κάθε µείωση σε σχέση µε τα ποσά που ήδη έχουν λογιστεί καταχωρείται αµέσως.

33. Αρχικά άµεσα κόστη, όπως προµήθειες και αµοιβές νοµικών συµβούλων, συχνά γίνονται από τους εκµισθωτές κατά
τη διαπραγµάτευση και τη συµφωνία µιας µίσθωσης. Για χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αυτά τα αρχικά άµεσα κόστη
αναλαµβάνονται για τη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικού εσόδου και είτε καταχωρούνται αµέσως στα έσοδα είτε
κατανέµονται έναντι αυτού του εσόδου κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Το τελευταίο µπορεί να επιτευχθεί µε την
άµεση καταχώρηση στα έξοδα του κόστους που αναλήφθηκε και µε την άµεση καταχώρηση στα έσοδα της ίδιας
περιόδου ενός µέρους των µη δουλευµένων χρηµατοοικονοµικών εσόδων που ισούται µε τα αρχικά άµεσα κόστη.

34. Οι κατασκευαστές ή οι έµποροι εκµισθωτές πρέπει να καταχωρούν το κέρδος ή τη ζηµία πώλησης
στα αποτελέσµατα της περιόδου, σύµφωνα µε τη µέθοδο που ακολουθείται από την επιχείρηση για
τις καθ' αυτό πωλήσεις. Αν τα ζητούµενα επιτόκια είναι πλασµατικά χαµηλά, το κέρδος πώλησης
πρέπει να περιορίζεται σε αυτό που θα προέκυπτε αν η επιβάρυνση γινόταν µε εµπορικό επιτόκιο.
Τα αρχικά άµεσα κόστη πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτε-
λεσµάτων κατά την έναρξη της µίσθωσης.

35. Οι κατασκευαστές ή οι έµποροι συχνά προσφέρουν στους πελάτες την επιλογή είτε να αγοράσουν είτε να µισθώσουν
ένα περιουσιακό στοιχείο. Μία χρηµατοδοτική µίσθωση ενός περιουσιακού στοιχείου από κατασκευαστή ή έµπορο
εκµισθωτή δηµιουργεί δύο τύπους εσόδων:

(α) το κέρδος ή ζηµία που ισοδυναµεί µε το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από µία καθ' αυτό πώληση του
εκµισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, σε κανονικές τιµές πώλησης, που τυχόν αντανακλά τις εφαρµόσιµες
εµπορικές ή κλιµακωτές ανάλογα µε το ύψος της παραγγελίας εκπτώσεις και,

(β) το χρηµατοοικονοµικό έσοδο καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης.

36. Το έσοδο των πωλήσεων που λογίζεται κατά την έναρξη µιας χρηµατοδοτικής µίσθωσης από τον κατασκευαστή ή
έµπορο εκµισθωτή, είναι η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου ή, αν είναι χαµηλότερη, η παρούσα αξία της
ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων που δικαιούται ο εκµισθωτής, υπολογιζόµενη µε εµπορικό επιτόκιο. Το κόστος
πωλήσεων που καταχωρείται κατά την έναρξη της µίσθωσης είναι το κόστος ή η λογιστική αξία αν είναι διαφορετική,
της µισθωµένης ιδιοκτησίας µείον την παρούσα αξία της µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας. Η διαφορά µεταξύ
του εσόδου και του κόστους πώλησης αποτελεί το κέρδος πώλησης, το οποίο καταχωρείται σύµφωνα µε τη µέθοδο
που ακολουθείται από την επιχείρηση για τις πωλήσεις.

37. Οι κατασκευαστές ή οι έµποροι εκµισθωτές µερικές φορές προσφέρουν πλασµατικά χαµηλά επιτόκια για να
προσελκύσουν πελάτες. Η χρήση τέτοιων επιτοκίων θα είχε ως αποτέλεσµα την καταχώρηση ενός υπερβολικού
τµήµατος του συνολικού εσόδου από τη συναλλαγή κατά το χρόνο της πώλησης. Στην περίπτωση πλασµατικά
χαµηλών επιτοκίων, το κέρδος πώλησης πρέπει να περιοριστεί σε αυτό το οποίο θα προέκυπτε αν η επιβάρυνση
γινόταν µε εµπορικό επιτόκιο.

38. Τα αρχικά άµεσα κόστη καταχωρούνται ως έξοδα κατά την έναρξη του χρόνου της µίσθωσης, γιατί σχετίζονται
κυρίως µε την επίτευξη του κέρδους πώλησης από τον κατασκευαστή ή τον έµπορο.

39. Εκτός της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: γνωστοποίηση και
παρουσίαση», πρέπει να προβαίνουν και στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις για τις χρηµατοδοτικές
µισθώσεις:

(α) Συµφωνία µεταξύ της συνολικής ακαθάριστης επένδυσης στη µίσθωση κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού και της παρούσης αξίας της εισπρακτέας ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τη
συνολική ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση και την παρούσα αξία της ελάχιστης καταβολής
µισθωµάτων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, για κάθε µία από τις ακόλουθες περιόδους:

(i) µέχρι ένα έτος,

(ii) από ένα µέχρι πέντε έτη,

(iii) ύστερα από πέντε έτη.

(β) Το µη δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο.

(γ) Τις µη εγγυηµένες υπολειµµατικές αξίες που δικαιούται ο εκµισθωτής.

(δ) Τη σωρευµένη εκτίµηση για τις ανείσπρακτες απαιτήσεις από την ελάχιστη καταβολή µισθω-
µάτων.
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(ε) Τα ενδεχόµενα µισθώµατα που καταχωρήθηκαν στα έσοδα.

(στ) Μία γενική περιγραφή των σηµαντικών µισθωτικών συµφωνιών του εκµισθωτή.

40. Ως ένδειξη της ανάπτυξης είναι συχνά χρήσιµο να γνωστοποιείται επίσης η ακαθάριστη επένδυση µείον το µη
δουλευµένο έσοδο µιας νέας δραστηριότητας που προστέθηκε κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου, µετά την
αφαίρεση των σχετικών ποσών για ακυρωθείσες µισθώσεις.

Λειτουργικές µισθώσεις

41. Οι εκµισθωτές πρέπει να παρουσιάζουν στον ισολογισµό τους τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται
σε λειτουργικές µισθώσεις σύµφωνα µε τη φύση του κάθε στοιχείου.

42. Τα έσοδα µισθωµάτων από λειτουργικές µισθώσεις πρέπει να καταχωρούνται στα έσοδα µε την
σταθερή µέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός αν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι
πιο αντιπροσωπευτική (3) του ρυθµού µείωσης του οφέλους που αποφέρει η χρήση του περιουσιακού
στοιχείου.

43. Κόστη, συµπεριλαµβανοµένης της απόσβεσης, που αναλαµβάνονται για την απόκτηση του εσόδου µισθωµάτων
καταχωρούνται στα έξοδα. Το έσοδο µισθωµάτων (µη συµπεριλαµβανοµένων των εισπράξεων για υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν ως ασφάλεια και συντήρηση) καταχωρείται στα έσοδα µε την σταθερή µέθοδο σε ολόκληρη τη
διάρκεια της µίσθωσης ακόµη και αν οι εισπράξεις δε βασίζονται σε τέτοια µέθοδο, εκτός αν µία άλλη συστηµατική
µέθοδος είναι πιο αντιπροσωπευτική του ρυθµού µείωσης του οφέλους που αποφέρει η χρήση του µισθωµένου
περιουσιακού στοιχείου.

44. Τα αρχικά άµεσα κόστη που αναλαµβάνονται ειδικώς για την απόκτηση εσόδων από λειτουργική µίσθωση είτε
αναβάλλονται και κατανέµονται στα έξοδα σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης αναλογικά προς την καταχώρηση
του εσόδου από µισθώµατα, είτε καταχωρούνται ως έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της
περιόδου κατά την οποία αναλαµβάνονται.

45. Η απόσβεση των αποσβέσιµων εκµισθωµένων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται µε την ίδια
µέθοδο που εφαρµόζει ο εκµισθωτής για όµοια περιουσιακά στοιχεία και η χρέωση της απόσβεσης
πρέπει να υπολογίζεται βάσει των οριζόµενων από το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «άϋλα
περιουσιακά στοιχεία».

46. Για τον προσδιορισµό τυχόν αποµείωσης της αξίας του εκµισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, ήτοι όταν τα
αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από αυτό το περιουσιακό στοιχείο είναι µικρότερα από τη λογιστική
αξία του, η επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ που αναφέρεται στην αποµείωση των περιουσιακών στοιχείων, το οποίο
θέτει τις προϋποθέσεις για το πώς µία επιχείρηση πρέπει να επανεξετάζει τη λογιστική αξία των περιουσιακών
στοιχείων της, πώς πρέπει να προσδιορίσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου και πότε πρέπει να
καταχωρήσει ή να αναστρέψει, µία ζηµία αποµείωσης.

47. Ένας κατασκευαστής ή έµπορος εκµισθωτής δεν καταχωρεί οποιοδήποτε κέρδος πώλησης όταν προβαίνει σε
λειτουργική µίσθωση, γιατί αυτή δεν είναι ισοδύναµη της πώλησης.

48. Οι εκµισθωτές, εκτός της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά µέσα:
γνωστοποίηση και παρουσίαση», πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις για τις
λειτουργικές µισθώσεις:

(α) Το σύνολο της µελλοντικής ελάχιστης καταβολήςµισθωµάτων βάσει µη ακυρωτέων λειτουργικών
µισθώσεων για κάθε µία από τις ακόλουθες περιόδους:

(i) µέχρι ένα έτος,

(ii) από ένα µέχρι πέντε έτη,

(iii) ύστερα από πέντε έτη.

(β) Τα ενδεχόµενα µισθώµατα που καταχωρήθηκαν στα έσοδα,

(γ) Μία γενική περιγραφή των σηµαντικών µισθωτικών συµφωνιών του εκµισθωτή.

48Α. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια», ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας
περιουσιακών στοιχείων», ∆ΛΠ 38 «άϋλα περιουσιακά στοιχεία», ∆ΛΠ 40 «επενδύσεις σε ακίνητα» και ∆ΛΠ 41
«γεωργία», εφαρµόζονται σε εκµισθωµένα περιουσιακά στοιχεία µε λειτουργικές µισθώσεις.

(3) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-15: «λειτουργικές µισθώσεις — κίνητρα».
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∆ΛΠ 17
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ

49. Σε µία συναλλαγή πώλησης και επαναµίσθωσης, ο πωλητής ενός περιουσιακού στοιχείου µισθώνει στη συνέχεια ο
ίδιος το στοιχείο αυτό. Συνήθως υπάρχει αλληλεξάρτηση µεταξύ µισθωµάτων και τιµής πώλησης, δεδοµένου ότι η
διαπραγµάτευσή τους γίνεται σε συνολική βάση. Ο λογιστικός χειρισµός ενός τέτοιου συνδυασµού πώλησης µε
επαναµίσθωση εξαρτάται από το είδος της σχετικής µίσθωσης.

50. Αν µία συναλλαγή πώλησης µε επαναµίσθωση καταλήγει σε χρηµατοδοτική µίσθωση, η τυχόν θετική
διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης του στοιχείου αυτού, σε σχέση µε τη λογιστική αξία του,
δεν πρέπει να καταχωρηθεί ως έσοδο στις οικονοµικές καταστάσεις του πωλητή-µισθωτή. Αντίθετα
πρέπει να εµφανιστεί στις οικονοµικές καταστάσεις του πωλητή-µισθωτή ως αναβαλλόµενο έσοδο
και να αποσβένεται καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης.

51. Αν η επαναµίσθωση είναι µία χρηµατοδοτική µίσθωση, τότε η συναλλαγή αυτή αποτελεί µέσο χρηµατοδότησης του
µισθωτή από τον εκµισθωτή, ο οποίος έχει για εξασφάλισή του το σχετικό περιουσιακό στοιχείο. Για το λόγο αυτό,
δεν είναι σωστό να θεωρηθεί ως έσοδο η θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης του στοιχείου, σε σχέση
µε τη λογιστική αξία του. Η διαφορά αυτή αναβάλλεται και αποσβένεται καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης.

52. Αν µία συναλλαγή πώλησης µε επαναµίσθωση καταλήγει σε λειτουργική µίσθωση και είναι βέβαιο
ότι η συναλλαγή αυτή έχει γίνει στην εύλογη αξία, τότε το τυχόν κέρδος ή η ζηµία πρέπει να
καταχωρείται αµέσως. Αν η τιµή πώλησης του στοιχείου είναι µικρότερη από την εύλογη αξία του,
τότε το τυχόν κέρδος ή ζηµία πρέπει να καταχωρείται αµέσως, εκτός αν η ζηµία συµψηφίζεται µε
επί έλαττον διαφορά των µελλοντικών µισθωµάτων, σε σχέση µε τις τρέχουσες τιµές, οπότε η ζηµία
αυτή αναβάλλεται και αποσβένεται αναλογικά µε τα µισθώµατα σε ολόκληρη την προβλεπόµενη
διάρκεια χρησιµοποίησης του στοιχείου. Αν η τιµή πώλησης του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από
την εύλογη αξία του τότε η θετική διαφορά αναβάλλεται και αποσβένεται σε ολόκληρη την
προβλεπόµενη διάρκεια χρησιµοποίησης του στοιχείου αυτού.

53. Αν η επαναµίσθωση αποτελεί λειτουργική µίσθωση και τόσο τα µισθώµατα όσο και η τιµή πώλησης καθορίστηκαν
σε εύλογες αξίες, τότε υπάρχει στην πραγµατικότητα µία κανονική πώληση, το τυχόν κέρδος ή η ζηµία της οποίας
καταχωρείται αµέσως.

54. Για λειτουργικές µισθώσεις, αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου, κατά τη χρονική στιγµή
µιας συναλλαγής πώλησης µε επαναµίσθωση, είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία του, τότε η
ζηµία που προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας πρέπει να
καταχωρείται αµέσως.

55. Στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις δεν είναι απαραίτητη αυτή η προσαρµογή, εκτός αν υπάρχει αποµείωση της αξίας
του στοιχείου, οπότε η λογιστική αξία του µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο που πραγµατεύεται την αποµείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

56. Οι υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων από τους µισθωτές και τους εκµισθωτές εφαρµόζονται εξ ίσου για τις πράξεις
πώλησης και επαναµίσθωσης. Η απαιτούµενη περιγραφή των σηµαντικών µισθωτικών συµφωνιών συνεπάγεται τη
γνωστοποίηση των ιδιαζόντων ή ασυνήθων προϋποθέσεων της συµφωνίας ή των όρων της συναλλαγής πώλησης και
επαναµίσθωσης.

57. Οι πράξεις πώλησης και επαναµίσθωσης µπορεί να πληρούν τα ιδιαίτερα κριτήρια γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 8
«καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές», παράγραφος 16.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

58. Η αναδροµική εφαρµογή αυτού του Προτύπου είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν απαιτείται. Αν το
Πρότυπο δεν εφαρµόζεται αναδροµικά, το υπόλοιπο κάθε προϋπάρχουσας χρηµατοδοτικής µίσθωσης
θεωρείται ότι έχει κατάλληλα προσδιοριστεί από τον εκµισθωτή και πρέπει να τηρείται λογιστικά
εφεξής σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του Προτύπου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

59. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1999. Αν µία επιχείρηση
εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν
πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός ότι έχει εφαρµόσει
αυτό το Πρότυπο αντί του ∆ΛΠ 17 «λογιστική µισθώσεων», που εγκρίθηκε το 1982.

60. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17 «λογιστική µισθώσεων» που εγκρίθηκε το 1982.
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∆ΛΠ 18
∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 18

(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1993)

Έσοδα

Το 1998, το ∆ΛΠ 39, Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Καταχώρηση και Αποτίµηση, τροποποίησε την παράγραφο 11 του ∆ΛΠ 18
µε την εισαγωγή παραποµπής στο ∆ΛΠ 39.

Το Μάιο του 1999, το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999), «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», τροποποίησε
την παράγραφο 36. Το τροποποιηµένο κείµενο εφαρµόσθηκε για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που άρχιζαν την ή µετά
από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Τον Ιανουάριο του 2001, το ∆ΛΠ 41, «γεωργία», τροποποίησε την παράγραφο 6. Το ∆ΛΠ 41 εφαρµόζεται για ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2003.

Οι ακόλουθες διερµηνείες αφορούν το ∆ΛΠ 18:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-27: «εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νοµικό τύπο µιας µίσθωσης»

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-31: «έσοδα — συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-6

Ορισµοί 7-8

Αποτίµηση του εσόδου 9-12

Εξατοµίκευση της συναλλαγής 13

Πώληση αγαθών 14-19

Παροχή υπηρεσιών 20-28

Τόκοι, δικαιώµατα εκµετάλλευσης και µερίσµατα 29-34

Γνωστοποιήσεις 35-36

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 37

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα, πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Στο Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, ως έσοδα ορίζονται οι αυξήσεις στα οικονοµικά
οφέλη, κατά τη διάρκεια της 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 επιχείρησης και αναφέρονται µε µια ποικιλία
διαφορετικών λογαριασµών, που συµπεριλαµβάνουν τις πωλήσεις, τις αµοιβές, τους τόκους, τα µερίσµατα και τα δικαιώµατα
εκµετάλλευσης. Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των εσόδων, που προκύπτουν
από ορισµένους τύπους συναλλαγών και γεγονότων.
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∆ΛΠ 18
Βασικό θέµα στη λογιστική των εσόδων αποτελεί ο προσδιορισµός του χρόνου καταχώρησης του εσόδου. Τα έσοδα
λογίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και αυτά τα οφέλη µπορεί
να αποτιµηθούν βάσιµα. Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται αυτά τα κριτήρια και συνεπώς
λογίζεται το έσοδο. Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρµογή αυτών των κριτηρίων.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει 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 επιχείρησης, τα οποία
αποφέρουν τόκους, δικαιώµατα εκµετάλλευσης και µερίσµατα.

2. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 18 «καταχώρηση των εσόδων», που είχε εγκριθεί το 1982.

3. Στα αγαθά περιλαµβάνονται αυτά που παράγει η επιχείρηση, µε σκοπό την πώλησή τους, καθώς και τα αγορασµένα
αγαθά προς µεταπώληση, όπως εµπορεύµατα αγορασµένα από ένα λιανοπωλητή ή οικόπεδα και άλλη ιδιοκτησία
που κατέχεται προς µεταπώληση.

4. Η παροχή υπηρεσιών τυπικά περιλαµβάνει την εκτέλεση από την επιχείρηση 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 κατασκευαστικές συµβάσεις, 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 έργων, όπως καθορίζονται στο ∆ΛΠ 11 «συµβάσεις κατασκευής
έργων».

5. Η χρησιµοποίηση από τρίτους, περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αποφέρει έσοδα µε τις ακόλουθες µορφές:

(α) τόκοι — καταλογισµοί για τη χρησιµοποίηση µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων ή ποσών οφειλόµενων στην
επιχείρηση,

(β) δικαιώµατα εκµετάλλευσης — καταλογισµοί για τη χρησιµοποίηση µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων
της επιχείρησης, 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.

6. Το παρόν Πρότυπο δεν αφορά σε έσοδα που προκύπτουν από:

(α) συµφωνίες µισθώσεων (βλέπε ∆ΛΠ 17 «µισθώσεις»),

(β) µερίσµατα που προκύπτουν από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης
(βλέπε ∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις»,

(γ) ασφαλιστικές συµβάσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων,

(δ) µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων ή από τη διάθεσή τους (βλέπε ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση»),

(ε) µεταβολές στην αξία άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

(στ) αρχική καταχώρηση και από µεταβολές στην εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που αφορούν
τη γεωργική δραστηριότητα (βλέπε ∆ΛΠ 41 «γεωργία»),

(ζ) αρχική καταχώρηση γεωργικής παραγωγής (βλέπε ∆ΛΠ 41 «γεωργία»), και

(η) εξόρυξη µεταλλευµάτων.
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∆ΛΠ 18
ΟΡΙΣΜΟΙ

7. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο, µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Έσοδο είναι η µικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονοµικών οφελών, στη διάρκεια της περιόδου, που
προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες µιας επιχείρησης, όταν αυτές οι εισροές έχουν ως
αποτέλεσµα µια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνη που σχετίζεται µε εισφορά των
συµµετεχόντων στα ίδια κεφάλαια.

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή µία
υποχρέωση να διακανονιστεί, µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε επίγνωση και µε τη θέλησή τους,
σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση.

8. Το έσοδο περιλαµβάνει µόνο τις µικτές εισροές των οικονοµικών οφελών που εισπράχθηκαν και είναι εισπρακτέες
από την επιχείρηση για δικό της λογαριασµό. Ποσά εισπραχθέντα για λογαριασµό τρίτων, όπως φόροι επί των
πωλήσεων, φόροι αγαθών και υπηρεσιών και Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, δεν αποτελούν οικονοµικά οφέλη που
εισρέουν στην επιχείρηση και δεν προκαλούν αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς, εξαιρούνται των εσόδων.
Οµοίως, σε µία πρακτόρευση, οι µικτές εισροές των οικονοµικών οφελών, περιλαµβάνουν ποσά εισπραττόµενα για
λογαριασµό του πρακτορευοµένου και δεν προκαλούν αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Τα ποσά που
εισπράττονται για λογαριασµό του πρακτορευοµένου δεν αποτελούν έσοδο, ενώ έσοδο αποτελεί το ποσό της
προµήθειας.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΟ∆ΟΥ

9. Το έσοδο πρέπει νααποτιµάται στην εύλογη αξία τουεισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος (1).

10. Το ποσό του εσόδου που προκύπτει από µια συναλλαγή, προσδιορίζεται συνήθως µε συµφωνία µεταξύ της
επιχείρησης και του αγοραστή ή του χρήστη του περιουσιακού στοιχείου. Αποτιµάται στην εύλογη αξία του
εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος, λαµβάνοντας υπόψη, ως προς το ποσό, κάθε είδους έκπτωση που
παρέχει η επιχείρηση.

11. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντάλλαγµα έχει τη µορφή µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων και το ποσό του
εσόδου είναι αυτό των µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα. Όµως, όταν η
εισροή των µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων αναβάλλεται, η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος µπορεί να είναι
µικρότερη από το ονοµαστικό ποσό των µετρητών που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα. Για παράδειγµα, µια
επιχείρηση µπορεί να παρέχει άτοκη πίστωση στον αγοραστή ή να δέχεται από τον αγοραστή µια συναλλαγµατική µε
επιτόκιο χαµηλότερο της αγοράς, ως αντάλλαγµα για την πώληση αγαθών. Όταν ο διακανονισµός συνιστά στην
ουσία παροχή πιστώσεως, η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος προσδιορίζεται µε προεξόφληση όλων των µελλουσών
εισπράξεων, που µπορεί να προσδιορίζεται µε τον περισσότερο προσιτό από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

(α) µε το ισχύον επιτόκιο για παρόµοιο µέσο ενός εκδότη µε την ίδια πιστωτική διαβάθµιση, ή

(β) µε το επιτόκιο που προεξοφλεί το ονοµαστικό ποσό του µέσου στην τρέχουσα τιµή πώλησης µετρητοίς των
αγαθών ή υπηρεσιών.

Η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας και του ονοµαστικού ποσού του ανταλλάγµατος, καταχωρείται ως έσοδο
τόκου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 29 και 30 και σύµφωνα µε ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και
αποτίµηση».

12. Όταν αγαθά ή υπηρεσίες δίδονται ή ανταλλάσσονται έναντι αγαθών ή υπηρεσιών, που είναι όµοιας φύσης και αξίας,
η ανταλλαγή δε θεωρείται πράξη προσοδοφόρος. Αυτό συµβαίνει συχνά µε αγαθά, όπως το λάδι ή το γάλα, όπου οι
προµηθευτές δίδουν ή ανταλλάσσουν αποθέµατα σε διαφορετικές τοποθεσίες για να καλύψουν τη ζήτηση εγκαίρως
σε συγκεκριµένη περιοχή. Όταν πωλούνται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες µε ανταλλαγή ανόµοιων αγαθών ή
υπηρεσιών, η ανταλλαγή θεωρείται πράξη προσοδοφόρος και το έσοδο αποτιµάται στην εύλογη αξία των αγαθών ή
υπηρεσιών που λήφθηκαν, προσαρµοζόµενη κατά το ποσό των τυχόν µετρητών ή ταµιακών ισοδύναµων που
µεταβιβάστηκαν. Όταν η εύλογη αξία των αγαθών ή υπηρεσιών που λήφθηκαν δεν µπορεί να αποτιµηθεί βάσιµα, το
έσοδο αποτιµάται στην εύλογη αξία των αγαθών ή υπηρεσιών που δόθηκαν, προσαρµοζόµενη κατά το ποσό των
τυχόν µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που µεταβιβάστηκαν.

(1) Βλέπε επίσης ΜΕ∆-31: έσοδα — συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης.
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∆ΛΠ 18
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

13. Τα κριτήρια καταχώρησης σε αυτό το Πρότυπο, συνήθως εφαρµόζονται ξεχωριστά για κάθε συναλλαγή. Όµως, σε
ορισµένες περιπτώσεις, είναι αναγκαίο να εφαρµόζονται τα κριτήρια καταχώρησης στα επί µέρους συνθετικά στοιχεία
µιας ενιαίας συναλλαγής, τα οποία µπορεί να εξατοµικεύονται, ούτως ώστε να απεικονίζεται η ουσία της συναλλαγής.
Για παράδειγµα, όταν η τιµή πώλησης ενός προϊόντος περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ποσό για µεταγενέστερες
υπηρεσίες, το ποσό αυτό αναβάλλεται και λογίζεται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες.
Αντίθετα, τα κριτήρια καταχώρησης εφαρµόζονται σε δύο ή περισσότερες συναλλαγές µαζί, όταν συνδέονται κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε το εµπορικό αποτέλεσµα δεν µπορεί να γίνει αντιληπτό χωρίς αναδροµή σε ολόκληρη τη σειρά
των συναλλαγών. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να πωλήσει εµπορεύµατα και, την ίδια στιγµή, συνάπτει
ξεχωριστή συµφωνία να ξαναγοράσει τα εµπορεύµατα σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, αναιρώντας έτσι το ουσιαστικό
αποτέλεσµα της συναλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση, οι δύο συναλλαγές αντιµετωπίζονται µαζί.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

14. Το έσοδο από πώληση αγαθών πρέπει να καταχωρείται, όταν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

(α) η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη της
κυριότητας των αγαθών,

(β) η επιχείρηση δεν εξακολουθεί να αναµειγνύεται στη διαχείριση των πωληθέντων, στο βαθµό
που συνήθως σχετίζεται µε την κυριότητα, ούτε διατηρεί τον πραγµατικό έλεγχο πάνω στα
πωληθέντα αγαθά,

(γ) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα,

(δ) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση και,

(ε) τα κόστη που αναλήφθηκαν ή πρόκειται να αναληφθούν σε σχέση µε τη συναλλαγή, µπορεί
να αποτιµηθούν αξιόπιστα.

15. Η εκτίµηση του αν µια επιχείρηση έχει µεταβιβάσει τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας στον
αγοραστή, προϋποθέτει εξέταση των συνθηκών της συναλλαγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η µεταβίβαση των
κινδύνων και των ωφελειών της κυριότητας, συµπίπτει µε τη µεταβίβαση του νοµικού τίτλου ή της κατοχής στον
αγοραστή. Αυτό συµβαίνει στις περισσότερες λιανικές πωλήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, η µεταβίβαση των κινδύνων
και των ωφελειών της κυριότητας συµβαίνει σε διαφορετικό χρόνο από τη µεταβίβαση του νοµικού τίτλου ή της
κατοχής στον αγοραστή.

16. Αν η επιχείρηση διατηρεί τους ουσιαστικούς κινδύνους της κυριότητας, η συναλλαγή δεν αποτελεί πώληση και δεν
καταχωρείται έσοδο. Μια επιχείρηση µπορεί να διατηρεί έναν ουσιαστικό κίνδυνο της κυριότητας µε πολλούς
τρόπους. Παραδείγµατα περιστάσεων κατά τις οποίες η επιχείρηση µπορεί να διατηρεί ουσιαστικούς κινδύνους και
ωφέλειες της κυριότητας είναι:

(α) όταν η επιχείρηση διατηρεί δεσµεύσεις για µη ικανοποιητική λειτουργία, µη καλυπτόµενη από συνήθεις όρους
εγγύησης,

(β) όταν η είσπραξη του εσόδου από µια συγκεκριµένη πώληση τελεί υπό την αίρεση της πώλησης των αγαθών
από τον αγοραστή,

(γ) όταν τα αγαθά αποστέλλονται µε τον όρο της εγκατάστασης και η εγκατάσταση αποτελεί ουσιώδες µέρος της
συµφωνίας, που δεν έχει ακόµη εκπληρωθεί από την επιχείρηση, και

(δ) όταν ο αγοραστής έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την αγορά για λόγο καθοριζόµενο στη συµφωνία πώλησης
και η επιχείρηση είναι αβέβαιη για την πιθανότητα επιστροφής.

17. Όταν η επιχείρηση διατηρεί έναν επουσιώδη µόνο κίνδυνο της κυριότητας, η συναλλαγή αποτελεί πώληση και
καταχωρείται έσοδο. Για παράδειγµα, ένας πωλητής µπορεί να κρατήσει το νοµικό τίτλο των αγαθών, µόνο για να
εξασφαλίσει την εισπραξιµότητα του οφειλόµενου ποσού. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει
τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες της κυριότητας, η συναλλαγή αποτελεί πώληση και καταχωρείται έσοδο.
Ένα άλλο παράδειγµα µιας επιχείρησης που κρατάει έναν επουσιώδη µόνο κίνδυνο της κυριότητας µπορεί να είναι
µία λιανική πώληση, όταν προσφέρεται επιστροφή χρηµάτων, αν ο πελάτης δε µείνει ικανοποιηµένος. Το έσοδο στις
περιπτώσεις αυτές καταχωρείται κατά το χρόνο της πώλησης, εφόσον ο πωλητής µπορεί να υπολογίσει βάσιµα τις
µελλοντικές επιστροφές, καταχωρώντας µια υποχρέωση για επιστροφές, βασιζόµενη σε προηγούµενη εµπειρία και
άλλους σχετικούς παράγοντες.
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∆ΛΠ 18
18. Τα έσοδα καταχωρούνται µόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση τα οικονοµικά οφέλη που

συνδέονται µε τη συναλλαγή. Σε µερικές περιπτώσεις, αυτό µπορεί να µην είναι πιθανό µέχρις ότου εισπραχθεί το
αντάλλαγµα ή µέχρις ότου αρθεί η αβεβαιότητα. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι αβέβαιο ότι µια αλλοδαπή κρατική
υπηρεσία θα χορηγήσει άδεια για να εµβασθεί το αντάλλαγµα από µια πώληση σε ξένη χώρα. Όταν χορηγείται η
άδεια, αίρεται η αβεβαιότητα και καταχωρείται το έσοδο. Όµως, όταν ανακύπτει αµφιβολία για την εισπραξιµότητα
ενός ποσού, ήδη συµπεριλαµβανοµένου στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό για το οποίο η ανάκτηση έχει
παύσει να είναι πιθανή, καταχωρείται ως έξοδο µάλλον, παρά ως διόρθωση του ποσού του εσόδου που καταχωρήθηκε
αρχικά.

19. Έσοδα και έξοδα που αφορούν την ίδια συναλλαγή ή γεγονός καταχωρούνται συγχρόνως. Αυτή η διαδικασία
αναφέρεται κοινώς ως συσχετισµός εσόδων και εξόδων. Τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων και άλλου
κόστους, που πρόκειται να αναληφθεί µετά την αποστολή των αγαθών, µπορεί κανονικά να αποτιµηθούν αξιόπιστα,
εφόσον οι λοιπές προϋποθέσεις για την καταχώρηση του εσόδου έχουν ικανοποιηθεί. Όµως, δεν µπορεί να
καταχωρηθεί ένα έσοδο, όταν τα έξοδα δεν µπορεί να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε
αντάλλαγµα που έχει ήδη εισπραχθεί για την πώληση των αγαθών, καταχωρείται ως υποχρέωση.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20. Όταν το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής, που αφορά την παροχή υπηρεσιών, µπορεί να εκτιµηθεί
αξιόπιστα, η καταχώρηση εσόδου σχετιζόµενου µε τη συναλλαγή πρέπει να γίνεται µε βάση το
στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το αποτέλεσµα µιας
συναλλαγής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα,

(β) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη σύµβαση, θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση,

(γ) το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µπορεί να
καθοριστεί αξιόπιστα και,

(δ) τα κόστη που αναλήφθηκαν για τη συναλλαγή και αυτά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
της συναλλαγής, µπορεί να αποτιµηθούν αξιόπιστα (2) (3).

21. Η καταχώρηση του εσόδου µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής συχνά αναφέρεται ως η ποσοστιαία
µέθοδος ολοκλήρωσης. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, το έσοδο καταχωρείται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες
παρέχονται οι υπηρεσίες. Η καταχώρηση του εσόδου σε αυτή τη βάση παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση, ως προς την
έκταση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της απόδοσης κατά τη διάρκεια µιας περιόδου. Το ∆ΛΠ 11
«συµβάσεις κατασκευής έργων», επίσης απαιτεί την καταχώρηση των εσόδων σε αυτή τη βάση. Οι ρυθµίσεις του
ανωτέρω Προτύπου έχουν εφαρµογή, γενικά, ως προς την καταχώρηση των εσόδων και των σχετικών εξόδων µιας
συναλλαγής που αφορά την παροχή υπηρεσιών.

22. Τα έσοδα καταχωρούνται µόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση τα οικονοµικά οφέλη που
συνδέονται µε τη συναλλαγή. Όµως, όταν προκύπτει αβεβαιότητα γύρω από την εισπραξιµότητα ενός ποσού που
ήδη συµπεριλαµβάνεται στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό του οποίου η ανάκτηση έχει παύσει να είναι
πιθανή, καταχωρείται ως έξοδο µάλλον, παρά ως διόρθωση του ποσού που είχε καταχωρηθεί στα έσοδα.

23. Η επιχείρηση είναι γενικά σε θέση να κάνει βάσιµες εκτιµήσεις, αφού έχει συµφωνήσει στα ακόλουθα µε τα άλλα
συµβαλλόµενα µέρη της συναλλαγής:

(α) τα δικαιώµατα που µπορεί να ασκήσει κάθε συµβαλλόµενο µέρος, σχετικά µε τις υπηρεσίες που πρόκειται να
παρασχεθούν και να ληφθούν από τα µέρη,

(β) την αµοιβή των υπηρεσιών, και

(γ) τον τρόπο και τους όρους του διακανονισµού.

Συνήθως, είναι επίσης αναγκαίο για την επιχείρηση να διαθέτει έναν αποτελεσµατικό εσωτερικό οικονοµικό
προγραµµατισµό και πληροφοριακό σύστηµα. Η επιχείρηση επανεξετάζει και, όταν είναι απαραίτητο, αναθεωρεί τις
εκτιµήσεις του εσόδου, καθώς παρέχεται η υπηρεσία. Η ανάγκη για τέτοιες αναθεωρήσεις δε σηµαίνει οπωσδήποτε
ότι το αποτέλεσµα της συναλλαγής δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.

(2) Βλέπε επίσης ΜΕ∆-27: εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νοµικό τύπο της µίσθωσης
(3) Βλέπε επίσης ΜΕ∆-31: έσοδα — συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης.
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24. Ο βαθµός ολοκλήρωσης µιας συναλλαγής µπορεί να προσδιοριστεί µε µία ποικιλία µεθόδων. Η επιχείρηση

χρησιµοποιεί τη µέθοδο που αποτιµά αξιόπιστα τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Αναλόγως της φύσης της
συναλλαγής, οι µέθοδοι µπορεί να συµπεριλαµβάνουν:

(α) επιµετρήσεις του εκτελεσθέντος έργου,

(β) υπηρεσίες εκτελεσθείσες µέχρι σήµερα, σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν
ή

(γ) την αναλογία την οποία το µέχρι σήµερα αναληφθέν κόστος έχει καλύψει από το εκτιµώµενο συνολικό κόστος
της συναλλαγής. Μόνον τα κόστη που αφορούν σε ήδη εκτελεσθείσες υπηρεσίες περιλαµβάνονται στα κόστη
που έχουν αναληφθεί µέχρι σήµερα. Μόνον τα κόστη που αφορούν σε υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί ή
µέλλουν να εκτελεστούν περιλαµβάνονται στο συνολικώς εκτιµώµενο κόστος της συναλλαγής.

Τµηµατικές πληρωµές και προκαταβολές ληφθείσες από τους πελάτες δεν αντικατοπτρίζουν συνήθως τις
εκτελεσθείσες υπηρεσίες.

25. Για πρακτικούς λόγους, όταν παρέχονται υπηρεσίες µε απροσδιόριστο αριθµό πράξεων κατά τη διάρκεια µιας
ορισµένης χρονικής περιόδου, το έσοδο κατανέµεται ισόποσα σε ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, εκτός
αν υπάρχει ένδειξη ότι κάποια άλλη µέθοδος αντιπροσωπεύει καλλίτερα το στάδιο της ολοκλήρωσης. Όταν µια
ορισµένη πράξη είναι πολύ περισσότερο σηµαντική από κάθε άλλη πράξη, η καταχώρηση του εσόδου αναβάλλεται,
µέχρις ότου εκτελεσθεί η σηµαντική πράξη.

26. Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί
αξιόπιστα, το έσοδο πρέπει να καταχωρείται µόνο κατά την έκταση που τα καταχωρούµενα έξοδα
είναι ανακτήσιµα.

27. Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων µιας συναλλαγής, συµβαίνει συχνά το αποτέλεσµα της συναλλαγής να µην
µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Παρόλα αυτά, µπορεί να είναι πιθανόν ότι η επιχείρηση θα ανακτήσει τα αναληφθέντα
κόστη της συναλλαγής. Για το λόγο αυτό, το έσοδο καταχωρείται µόνον κατά την έκταση που τα αναληφθέντα
κόστη αναµένεται να ανακτηθούν. Εφόσον το αποτέλεσµα της συναλλαγής δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, δεν
καταχωρείται κέρδος.

28. Όταν το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και δεν πιθανολογείται ότι το κόστος που
αναλήφθηκε θα ανακτηθεί, το έσοδο δεν καταχωρείται, ενώ το αναληφθέν κόστος καταχωρείται ως έξοδο. Όταν οι
αβεβαιότητες που παρεµπόδιζαν τη εκτίµηση της έκβασης της σύµβασης παύουν να υπάρχουν, το έσοδο καταχωρείται
σύµφωνα µε την παράγραφο 20 και όχι σύµφωνα µε την παράγραφο 26.

ΤΟΚΟΙ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

29. Το έσοδο που προκύπτει από την εκ µέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης,
που δίδουν τόκους, δικαιώµατα εκµετάλλευσης και µερίσµατα, πρέπει να καταχωρείται µε βάση τα
όσα παρατίθενται στην παράγραφο 30, όταν:

(α) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση και,

(β) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

30. Τα έσοδα πρέπει να καταχωρούνται µε βάση τους εξής κανόνες:

(α) Οι τόκοι πρέπει να καταχωρούνται βάσει µιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται από
την πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.

(β) Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης πρέπει να καταχωρούνται µε βάση την αυτοτέλεια των λογιστι-
κών περιόδων, σύµφωνα µε το ουσιαστικό µέρος της σχετικής σύµβασης.

(γ) Τα µερίσµατα πρέπει να καταχωρούνται, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα των µετόχων να
τα εισπράξουν.

31. Πραγµατική απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου, είναι το απαιτούµενο επιτόκιο για την προεξόφληση των
µελλοντικών ταµιακών εισπράξεων, οι οποίες αναµένεται να εισρεύσουν καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού
στοιχείου, ώστε να εξισώνονται µε την αρχική λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Το έσοδο από τόκους
περιλαµβάνει το δεδουλευµένο µέρος διαφορών υπό ή υπέρ το άρτιο ή οποιωνδήποτε άλλων διαφορών, µεταξύ της
αρχικής λογιστικής αξίας ενός χρεωστικού τίτλου και του κατά τη λήξη εισπρακτέου ποσού του.
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32. Όταν µία τοκοφόρος επένδυση ενσωµατώνει, κατά την απόκτήσή της, δεδουλευµένους τόκους, τότε η µεταγενέστερη

είσπραξη τόκων κατανέµεται µεταξύ των προ-απόκτησης και των µετά την απόκτηση περιόδων και ως έσοδο
καταχωρείται µόνον η µετά την απόκτηση αναλογία. Όταν διανέµονται µερίσµατα από τα προ της απόκτησης
συµµετοχών καθαρά κέρδη, τα µερίσµατα αυτά εκπίπτονται από το κόστος αγοράς των συµµετοχών. Αν είναι
δύσκολο να γίνει ένας τέτοιος διαχωρισµός, χωρίς αυτός να είναι αυθαίρετος, τότε τα µερίσµατα καταχωρούνται ως
έσοδο, εκτός αν αντιπροσωπεύουν καθαρά την ανάκτηση ενός µέρους του κόστους των συµµετοχών.

33. Τα έσοδα από δικαιώµατα εκµετάλλευσης προκύπτουν σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής συµφωνίας και συνήθως
καταχωρούνται µε αυτή τη βάση, εκτός αν µε βάση την ουσιαστική πλευρά της συµφωνίας, είναι πιο σωστό να
καταχωρείται το έσοδο µε κάποιον άλλο συστηµατικό και ορθολογικό τρόπο.

34. Τα έσοδα καταχωρούνται µόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση τα οικονοµικά οφέλη που
συνδέονται µε τη συναλλαγή. Όµως, όταν προκύπτει αβεβαιότητα γύρω από την εισπραξιµότητα ενός ποσού που
ήδη συµπεριλαµβάνεται στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό του οποίου η ανάκτηση έχει παύσει να είναι
πιθανή, καταχωρείται ως έξοδο µάλλον, παρά ως προσαρµογή του ποσού που είχε καταχωρηθεί στα έσοδα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

35. Μια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) Τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει για την καταχώρηση των εσόδων, καθώς και τις µεθόδους
προσδιορισµού του σταδίου ολοκλήρωσης των συναλλαγών, που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών.

(β) Το ποσό της κάθε σηµαντικής κατηγορίας εσόδων, που έχουν καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια
της περιόδου, συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων που προκύπτουν από:

(i) πώληση αγαθών,

(ii) παροχή υπηρεσιών,

(iii) τόκους,

(iv) δικαιώµατα εκµετάλλευσης,

(v) µερίσµατα, και

(γ) το ποσό των εσόδων που προκύπτει από ανταλλαγές αγαθών ή υπηρεσιών, το οποίο συµπεριλαµ-
βάνεται σε κάθε σηµαντική κατηγορία εσόδων.

36. Η επιχείρηση γνωστοποιεί κάθε ενδεχόµενη υποχρέωση και ενδεχόµενη απαίτηση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37
«προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις». Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες
απαιτήσεις µπορεί να προκύψουν από στοιχεία τέτοια όπως κόστος εγγυήσεων, διεκδικήσεις, ποινές ή πιθανές ζηµίες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

37. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις Οικονοµικές Καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1995.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 19
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 2002)

Παροχές σε εργαζόµενους

Το αναθεωρηµένο αυτό ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 19 «κόστος παροχών λόγω εξόδου από την
υπηρεσία», το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο σε αναθεωρηµένη µορφή το 1993. Το αναθεωρηµένο αυτό Πρότυπο
άρχισε να εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
1999.

Τον Μάιο του 1999, το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999), «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού» τροποποίησε τις
παραγράφους 20(β), 35, 125 και 141. Οι τροποποιήσεις αυτές άρχισαν να εφαρµόζονται στις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2000.
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Το Πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε το 2000 για να αλλάξει τον ορισµό των περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος παροχών
σε εργαζόµενους και να εισάγει την ανάγκη καταχώρησης, αποτίµησης και γνωστοποίησης για αποζηµιώσεις. Αυτές οι
τροποποιήσεις άρχισαν να εφαρµόζονται στις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2001.

Περαιτέρω διορθώσεις έγιναν το 2002 για να εµποδίσουν την καταχώρηση των κερδών που προκύπτουν µόνον ως
αποτέλεσµα αναλογιστικών ζηµιών ή κόστους προϋπηρεσίας και την καταχώρηση ζηµιών που προκύπτουν µόνον από
αναλογιστικά κέρδη. Αυτές οι διορθώσεις αποκτούν ισχύ για λογιστικές περιόδους που λήγουν την ή µετά την 31 Μαΐου
2002. Η ενωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το Πρότυπο προδιαγράφει τη λογιστική και τις γνωστοποιήσεις των εργοδοτών για παροχές σε εργαζόµενους.
Αντικαθιστά το ∆ΛΠ 19 «κόστος παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία» το οποίο είχε εγκριθεί το 1993. Οι
κύριες αλλαγές από το παλιό ∆ΛΠ 19 παρατίθενται στη Βάση για Συµπεράσµατα (Προσάρτηµα ∆). Το Πρότυπο δεν
ασχολείται µε την παρουσίαση των προγραµµάτων παροχών σε εργαζόµενους (βλέπε ∆ΛΠ 26 «λογιστικός χειρισµός
και παρουσίαση των προγραµµάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία»).

2. Το Πρότυπο αναγνωρίζει πέντε κατηγορίες παροχών σε εργαζόµενους:

(α) βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους, όπως ηµεροµίσθια, µισθοί και εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων,
ετήσια άδεια µετ' αποδοχών και άδεια ασθενείας µετ' αποδοχών, διανοµή κερδών και πρόσθετες παροχές (αν
είναι πληρωτέες µέσα σε δώδεκα µήνες από το τέλος της περιόδου) και µη χρηµατικές παροχές (όπως
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούµενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους
τωρινούς απασχολούµενους,

(β) παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως συντάξεις, άλλες παροχές αποχώρησης, ασφάλεια ζωής µετά
την έξοδο από την υπηρεσία και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µετά την έξοδο από την υπηρεσία,

(γ) λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους, περιλαµβανοµένης αδείας µακρόχρονης υπηρεσίας ή αδείας
ανάπαυσης, παροχές ιωβιλαίου ή άλλης µακρόχρονης υπηρεσίας, παροχές µακρόχρονης ανικανότητας και, αν
είναι πληρωτέα δώδεκα µήνες ή περισσότερο µετά το τέλος της περιόδου, διανοµή κερδών, πρόσθετες παροχές
και µεταφερόµενη αποζηµίωση,

(δ) παροχές λήξης απασχόλησης, και

(ε) παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών.

3. Το Πρότυπο απαιτεί η επιχείρηση να καταχωρεί βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους, όταν ένας εργαζόµενος έχει
παράσχει υπηρεσία µε αντάλλαγµα αυτές τις παροχές.

4. Προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία ταξινοµούνται είτε ως προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών είτε ως προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το Πρότυπο παρέχει συγκεκριµένες οδηγίες για την
ταξινόµηση των προγραµµάτων πολλών εργοδοτών, κρατικών προγραµµάτων και των προγραµµάτωνµε ασφαλισµένες
παροχές.

5. Σύµφωνα µε τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, η επιχείρηση καταβάλει σταθερές εισφορές σε µια ξεχωριστή
οικονοµική µονάδα (Ταµείο) και δε θα έχει νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση να καταβάλει περαιτέρω εισφορές, αν
το Ταµείο δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές σε εργαζόµενους που αφορούν
σε υπηρεσία εργαζοµένου στην τρέχουσα και σε προηγούµενες περιόδους. Το Πρότυπο απαιτεί η επιχείρηση να
καταχωρεί εισφορές σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία µε
αντάλλαγµα αυτές τις εισφορές.

6. Όλα τα λοιπά προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία είναι προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών µπορεί να είναι µη χρηµατοδοτούµενα ή µπορεί να είναι ολικά ή εν µέρει
χρηµατοδοτούµενα. Το Πρότυπο απαιτεί η επιχείρηση να:

(α) λογιστικοποιεί όχι µόνο τις νόµιµες δεσµεύσεις της, αλλά επίσης και κάθε τεκµαιρόµενη δέσµευση που
προκύπτει από τις επιχειρηµατικές της πρακτικές,
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(β) προσδιορίζει την παρούσα αξία των δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών και την εύλογη αξία οποιουδήποτε

περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος, µε ικανοποιητική συχνότητα ούτως ώστε τα ποσά που
καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις δε διαφέρουν ουσιωδώς από τα ποσά που θα προσδιορίζονταν
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,

(γ) χρησιµοποιεί τη µέθοδο προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας για την αποτίµηση των δεσµεύσεων της και του
κόστους της,

(δ) αποδίδει την παροχή στις περιόδους υπηρεσίας σύµφωνα µε το τύπο του προγράµµατος παροχών, εκτός αν η
υπηρεσία ενός εργαζόµενου σε µεταγενέστερα έτη θα οδηγήσει σε ένα ουσιαστικά υψηλότερο επίπεδο παροχών
από ότι στα προηγούµενα έτη,

(ε) χρησιµοποιεί αµερόληπτες και αµοιβαίως συµβατές αναλογιστικές παραδοχές σχετικά µε τις δηµογραφικές
µεταβλητές (τέτοιες όπως του κύκλου απασχόλησης εργαζόµενων και θνησιµότητας) και οικονοµικές
µεταβλητές (τέτοιες όπως µελλοντικές αυξήσεις σε αποδοχές, µεταβολές σε ιατροφαρµακευτικά κόστη και
ορισµένες µεταβολές σε κρατικές παροχές). Οι οικονοµικές παραδοχές πρέπει να βασίζονται σε προσδοκίες της
αγοράς, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, για την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι δεσµεύσεις
πρόκειται να τακτοποιηθούν,

(στ) προσδιορίσει το προεξοφλητικό επιτόκιο σε σχέση µε τις αγοραίες αποδόσεις, κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων (ή σε χώρες όπου δεν υπάρχει αγορά µε βάθος σε τέτοια
οµόλογα, κρατικών οµολόγων) σε νόµισµα και όρους που συµβαδίζουν µε το νόµισµα και τους όρους των
δεσµεύσεων για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία,

(ζ) αφαιρεί την εύλογη αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος από τη λογιστική αξία της
δέσµευσης. Ορισµένα δικαιώµατα αποζηµίωσης τα οποία δεν προκρίνονται ως περιουσιακά στοιχεία του
προγράµµατος αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος εκτός
του ότι παρουσιάζονται σαν ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, παρά ως µείωση της υποχρέωσης,

(η) περιορίσει τη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να µην υπερβαίνει το καθαρό σύνολο:

(i) του οποιουδήποτε ακαταχώρητου κόστους προϋπηρεσίας και αναλογιστικών ζηµιών, και

(ii) της παρούσας αξίας οποιουδήποτε διαθέσιµου οικονοµικού οφέλους µε τη µορφή επιστροφών από το
πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα.

(θ) καταχωρεί το κόστος προϋπηρεσίας πάνω σε βάση σταθερής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της µέσης περιόδου
µέχρις ότου οι τροποποιηθείσες παροχές κατοχυρωθούν,

(ι) καταχωρεί κέρδη ή ζηµιές κατά την περικοπή ή διακανονισµό ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών,
όταν πραγµατοποιείται η περικοπή ή ο διακανονισµός. Το κέρδος ή ζηµία πρέπει να περιλαµβάνει κάθε
ανακύπτουσα µεταβολή στην παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένης παροχής και της εύλογης αξίας των
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και το ακαταχώρητο τµήµα οποιωνδήποτε σχετικών αναλογιστικών
κερδών και ζηµιών και κόστους προϋπηρεσίας, και

(ια) καταχωρεί συγκεκριµένη αναλογία των καθαρών σωρευµένων αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που
υπερβαίνουν το µεγαλύτερο από το:

(i) 10 % της παρούσας αξίας της δέσµευσης καθορισµένης παροχής (πριν την αφαίρεση περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος) και,

(ii) 10 % της εύλογης αξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος.

Η αναλογία των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών προς καταχώρηση για κάθε πρόγραµµα καθορισµένων
παροχών είναι το υπερβάλλον, πέραν του περιθωρίου του 10 % κατά την προηγούµενη περίοδο σύνταξης
οικονοµικών καταστάσεων, διαιρούµενο µε την αναµενόµενη µέση εναποµένουσα εργασιακή ζωή των
εργαζοµένων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα εκείνο.

Το Πρότυπο επιτρέπει επίσης συστηµατικές µεθόδους ταχύτερης καταχώρησης, εφόσον εφαρµόζεται ίδια βάση
σε αµφότερα, τα κέρδη και τις ζηµίες και η βάση εφαρµόζεται µε συνέπεια από περίοδο σε περίοδο. Τέτοιες
επιτρεπόµενες µέθοδοι περιλαµβάνουν άµεση καταχώρηση όλων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών.
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7. Το Πρότυπο απαιτεί µια απλούστερη µέθοδο λογιστικής για λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους από

ότι για τις παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές και το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρούνται άµεσα.

8. Παροχές λήξης της απασχόλησης είναι παροχές σε εργαζόµενους πληρωτέες ως αποτέλεσµα, είτε: απόφασης της
επιχείρησης να τερµατίσει την απασχόληση των εργαζοµένων πριν από την κανονική ηµεροµηνία εξόδου από την
υπηρεσία, είτε απόφασης του εργαζόµενου να αποδεχθεί οικειοθελή έξοδο από την υπηρεσία µε αντάλλαγµα αυτές
τις παροχές. Το γεγονός το οποίο δηµιουργεί δέσµευση είναι ο τερµατισµός, παρά η παροχή υπηρεσίας από τον
εργαζόµενο. Συνεπώς, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί τις παροχές λήξης απασχόλησης όταν και µόνο όταν, η
επιχείρηση αποδεδειγµένα δεσµεύεται να:

(α) τερµατίσει την απασχόληση ενός εργαζόµενου ή οµάδας εργαζοµένων πριν από την κανονική ηµεροµηνία
εξόδου από την υπηρεσία, ή

(β) χορηγήσει παροχές λήξης εργασιακής σχέσης, ως αποτέλεσµα µιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει
εκούσια έξοδο από την υπηρεσία.

9. Μια επιχείρηση είναι αποδεδειγµένα δεσµευµένη σε λήξη απασχόλησης όταν και µόνο όταν, η επιχείρηση έχει ένα
λεπτοµερειακό επίσηµο πρόγραµµα (µε καθορισµένα ελάχιστα περιεχόµενα) για την λήξη της απασχόλησης και δεν
υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα απόσυρσης.

10. Όταν οι παροχές λήξης της απασχόλησης καθίστανται αποδοτέες πέραν των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση προσφοράς για ενθάρρυνση εκούσιας εξόδου από την
υπηρεσία, η αποτίµηση των παροχών λήξης της απασχόλησης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που
αναµένεται να αποδεχθούν την προσφορά.

11. Παροχές αποζηµίωσης σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών είναι παροχές σε εργαζόµενους σύµφωνα
µε τις οποίες: είτε οι εργαζόµενοι δικαιούνται να λάβουν συµµετοχικά χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται από
την επιχείρηση (ή τη µητρική της) ή το ποσό της δέσµευσης της επιχείρησης προς τους εργαζόµενους εξαρτάται από
τη µελλοντική τιµή των συµµετοχικών χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδονται από την επιχείρηση. Το Πρότυπο
απαιτεί ορισµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τέτοιες παροχές, αλλά δεν ορίζει απαιτήσεις για καταχώρηση και
αποτίµηση.

12. Το Πρότυπο τίθενται σε εφαρµογή για τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1999.
Ενθαρρύνεται η ενωρίτερη εφαρµογή του. Κατά την πρώτη εφαρµογή του Προτύπου, η επιχείρηση επιτρέπεται να
καταχωρήσει κάθε προκύπτουσα αύξηση στην υποχρέωσή της για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, κατά
τη διάρκεια όχι περισσότερο των πέντε ετών. Αν η εφαρµογή του Προτύπου µειώνει την υποχρέωση, η επιχείρηση
υποχρεώνεται να καταχωρήσει τη µείωση αµέσως.

13. Το Πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε το 2000 για να τροποποιήσει τον ορισµό των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος και να εισάγει τις ανάγκες καταχώρησης, αποτίµησης και γνωστοποίησης των αποζηµιώσεων. Οι
τροποποιήσεις αυτές ισχύουν για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2001.
Ενθαρρύνεται η ενωρίτερη εφαρµογή του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-6

Ορισµοί 7

Βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους 8-23

Καταχώρηση και αποτίµηση 10-22

Όλες οι βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους 10

Βραχύχρονες αποζηµιωνόµενες απουσίες 11-16

Προγράµµατα διανοµής κερδών και πρόσθετων παροχών 17-22
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Γνωστοποιήσεις 23

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: διάκριση µεταξύ προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών
και προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 24-42

Προγράµµατα πολλών εργοδοτών 29-35

Κρατικά προγράµµατα 36-38

Ασφαλισµένες παροχές 39-42

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 43-47

Καταχώρηση και αποτίµηση 44-45

Γνωστοποιήσεις 46-47

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: προγράµµατα καθορισµένων παροχών 48-125

Καταχώρηση και αποτίµηση 49-62

Λογιστική για τεκµαιρόµενη δέσµευση 52-53

Ισολογισµός 54-60

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 61-62

Καταχώρηση και αποτίµηση: παρούσα αξία δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών και τρέχον κόστος
υπηρεσίας 63-101

Μέθοδος αναλογιστικής εκτίµησης 64-66

Κατανοµή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 67-71

Αναλογιστικές παραδοχές 72-77

Αναλογιστικές παραδοχές: προεξοφλητικό επιτόκιο 78-82

Αναλογιστικές παραδοχές: µισθοί, παροχές και ιατροφαρµακευτικό κόστος 83-91

Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες 92-95

Κόστος προϋπηρεσίας 96-101

Καταχώρηση και αποτίµηση: περιουσιακά στοιχεία προγράµµατος 102-107

Εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 102-104

Αποζηµιώσεις 104A-104D

Απόδοση περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 105-107

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 108

Περικοπές και διακανονισµοί 109-115

Παρουσίαση 116-119
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Συµψηφισµός 116-117

∆ιαχωρισµός κυκλοφορούντων/µη κυκλοφορούντων στοιχείων 118

Χρηµατοοικονοµικά συστατικά κόστους Παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία 119

Γνωστοποιήσεις 120-125

Λοιπές µακρόχρονες παροχές σε εργαζόµενους 126-131

Καταχώρηση και αποτίµηση 128-130

Γνωστοποιήσεις 131

Παροχές λήξης απασχόλησης 132-143

Καταχώρηση 133-138

Αποτίµηση 139-140

Γνωστοποιήσεις 141-143

Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών 144-152

Καταχώρηση και αποτίµηση 145

Γνωστοποιήσεις 146-152

Μεταβατικές διατάξεις 153-156

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 157-160

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προτύπου αυτού είναι να προδιαγράψει τη λογιστική απεικόνιση και τις γνωστοποιήσεις για παροχές σε
εργαζόµενους. Το Πρότυπο απαιτεί η επιχείρηση να καταχωρεί:

(α) µία υποχρέωση, όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία µε αντάλλαγµα παροχές σε εργαζόµενους, που θα
πληρωθούν µελλοντικά, και

(β) ένα έξοδο, όταν η επιχείρηση αναλώνει τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την υπηρεσία που παρασχέθηκε
από έναν εργαζόµενο µε αντάλλαγµα τις παροχές σε εργαζόµενους.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται από ένα εργοδότη για τη λογιστική των παροχών σε
εργαζόµενους.

2. Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε πληροφόρηση από τα προγράµµατα παροχών σε εργαζόµενους (βλέπε ∆ΛΠ 26
«λογιστική και πληροφόρηση για τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία»).

3. Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για όλες τις παροχές σε εργαζόµενους, συµπεριλαµβανόµενων και εκείνων που
παρέχονται:

(α) σύµφωνα µε επίσηµα προγράµµατα ή άλλες τυπικές συµφωνίες µεταξύ της επιχείρησης και εργαζοµένων,
οµάδων εργαζοµένων ή των αντιπροσώπων τους,
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(β) σύµφωνα µε νοµοθετικές απαιτήσεις ή µέσω κλαδικών επιχειρηµατικών κανονισµών, όπου οι επιχειρήσεις

υποχρεώνονται να συνεισφέρουν σε εθνικά, κρατικά, κλαδικά ή άλλα προγράµµατα πολλών εργοδοτών, ή

(γ) εκείνων των άτυπων πρακτικών εφαρµογών που δηµιουργούν τεκµαιρόµενη δέσµευση. Άτυπες πρακτικές
δηµιουργούν τεκµαιρόµενη δέσµευση, όταν η επιχείρηση δεν έχει ρεαλιστική εναλλακτική λύση παρά να
καταβάλει τις παροχές εργαζόµενων. Ένα παράδειγµα µιας τεκµαιρόµενης δέσµευσης είναι, όταν µια µεταβολή
στις άτυπες πρακτικές της επιχείρησης θα προξενούσε µία µη αποδεκτή ζηµία στη σχέση της µε τους
εργαζόµενους.

4. Οι παροχές σε εργαζοµένους περιλαµβάνουν:

(α) βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους, όπως ηµεροµίσθια, µισθοί και εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων,
ετήσια άδεια µετ' αποδοχών και άδεια ασθενείας µετ' αποδοχών, διανοµή κερδών και πρόσθετες παροχές (αν
είναι πληρωτέες µέσα σε δώδεκα µήνες από το τέλος της περιόδου) και µη χρηµατικές παροχές (όπως
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούµενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους
τωρινούς απασχολούµενους,

(β) παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως συντάξεις, άλλες παροχές αποχώρησης, ασφάλεια ζωής µετά
την έξοδο από την υπηρεσία και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µετά την έξοδο από την υπηρεσία,

(γ) λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους, περιλαµβανοµένης αδείας µακρόχρονης υπηρεσίας ή άδειας
ανάπαυσης, παροχές ιωβηλαίου ή άλλης µακρόχρονης υπηρεσίας, παροχές µακρόχρονης ανικανότητας και, αν
δεν είναι πληρωτέα εξ' ολοκλήρου µέσα σε δώδεκα µήνες µετά το τέλος της περιόδου, διανοµή κερδών,
πρόσθετες παροχές και µεταφερόµενη αποζηµίωση,

(δ) παροχές λήξης απασχόλησης και,

(ε) παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών.

Επειδή κάθε κατηγορία που εντοπίζεται ανωτέρω στα (α) µέχρι (ε) έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, το Πρότυπο
αυτό καθιερώνει ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε κατηγορία.

5. Οι παροχές σε εργαζόµενους περιλαµβάνουν παροχές που χορηγούνται είτε στους εργαζόµενους είτε στα
προστατευόµενά τους µέλη και µπορεί να τακτοποιούνται µε πληρωµές (ή την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών) που
γίνονται είτε απευθείας στους εργαζόµενους, στις συζύγους τους, στα τέκνα ή άλλα προστατευόµενα µέλη ή σε
άλλους, όπως ασφαλιστικές εταιρείες.

6. Ο εργαζόµενος µπορεί να παρέχει υπηρεσίες στην επιχείρηση στη βάση πλήρους απασχόλησης, έκτακτης
απασχόλησης, µόνιµης, ευκαιριακής ή προσωρινής. Για το σκοπό του Προτύπου αυτού, οι εργαζόµενοι
περιλαµβάνουν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και το άλλο διευθυντικό προσωπικό.

ΟΡΙΣΜΟΙ

7. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Παροχές σε εργαζοµένους είναι όλες οι µορφές της αντιπαροχής που δίδεται από µια επιχείρηση σε
αντάλλαγµα για την παρεχοµένη από τους εργαζόµενους υπηρεσία.

Βραχύχρονες παροχές σε εργαζοµένους είναι παροχές σε εργαζοµένους (άλλες εκτός από παροχές
λήξης απασχόλησης και παροχές αποζηµίωσης σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών)
που λήγουν στο σύνολό τους µέσα σε δώδεκα µήνες µετά από το τέλος της περιόδου µέσα στην
οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία είναι παροχές σε εργαζοµένους (άλλες εκτός από παροχές
λήξης απασχόλησης και παροχές αποζηµίωσης σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών)
που είναι πληρωτέες µετά την ολοκλήρωση της απασχόλησης.

Προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία είναι τυπικές ή άτυπες συµφωνίες κατά
τις οποίες µια επιχείρηση χορηγεί παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία σε ένα ή περισσότερους
εργαζόµενους.
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Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι προγράµµαταπαροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία
κατά τα οποία µια επιχείρηση καταβάλλει καθορισµένες εισφορές σε µία ξεχωριστή οικονοµική
µονάδα (Ταµείο) και δε θα έχει καµιά νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση να πληρώνει περαιτέρω
εισφορές, αν το ταµείο δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές σε
εργαζόµενους που αφορούν στην υπηρεσία του εργαζόµενου κατά την τρέχουσα και τις προηγούµενες
περιόδους.

Προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία,
άλλα εκτός από τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών.

Προγράµµατα πολλών εργοδοτών είναι προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (άλλα εκτός από
κρατικά προγράµµατα) ή προγράµµατα καθορισµένων παροχών (άλλα εκτός από κρατικά προγράµ-
µατα) που:

(α) συγκεντρώνουν τα περιουσιακά στοιχεία που συνεισφέρονται από διάφορες επιχειρήσεις, οι
οποίες δε βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο, και

(β) χρησιµοποιούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να παρέχουν οφέλη σε εργαζόµενους περισσο-
τέρων της µιας επιχείρησης, πάνω στη βάση ότι τα επίπεδα εισφορών και παροχών προσδιορί-
ζονται χωρίς αναφορά στην ταυτότητα της επιχείρησης που απασχολεί τους εργαζόµενους.

Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους είναι παροχές σε εργαζόµενους (άλλες εκτός από
παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, παροχές λήξης απασχόλησης και παροχές σε συµµετοχικούς
τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών), οι οποίες δε λήγουν στο σύνολό τους µέσα σε δώδεκα µήνες
µετά το τέλος της περιόδου στην οποία οι απασχολούµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία.

Παροχές λήξης της απασχόλησης είναι παροχές σε εργαζόµενους πληρωτέες ως αποτέλεσµα, είτε:

(α) απόφασης της επιχείρησης να τερµατίσει την απασχόληση ενός εργαζόµενου πριν την κανονική
ηµεροµηνία εξόδου από την υπηρεσία ή,

(β) απόφασης ενός εργαζόµενου να αποδεχθεί εθελοντική έξοδο από την υπηρεσία µε αντάλλαγµα
αυτές τις παροχές.

Παροχές αποζηµίωσης σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών είναι παροχές σε
εργαζόµενους σύµφωνα µε τις οποίες:

(α) οι εργαζόµενοι δικαιούνται να λάβουν συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από την επιχείρηση
(ή τη µητρική της) ή,

(β) το ποσό της δέσµευσης της επιχείρησης προς τους εργαζόµενους εξαρτάται από τη µελλοντική
τιµή συµµετοχικών χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδονται από την επιχείρηση.

Προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών είναι τυπικές ή άτυπες
συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση χορηγεί παροχές αποζηµίωσης σε συµµετοχικούς τίτλους
ή µε βάση την αξία αυτών για ένα ή περισσότερους εργαζόµενους.

Κατοχυρωµένες παροχές σε εργαζόµενους είναι παροχές σε εργαζόµενους που δεν εξαρτώνται από
µελλοντική απασχόληση.

Παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένης παροχής είναι η παρούσα αξία, πριν την αφαίρεση
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος, των αναµενόµενων µελλοντικών πληρωµών
που απαιτούνται για την τακτοποίηση της δέσµευσης που προέρχεται από υπηρεσία εργαζόµενου
κατά την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους.

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης είναι η αύξηση στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων
παροχών που προέρχεται από την απασχόληση εργαζόµενου κατά την τρέχουσα περίοδο.

Κόστος τόκων είναι η αύξηση κατά τη διάρκεια µιας περιόδου της παρούσας αξίας της δέσµευσης
καθορισµένων παροχών που συµβαίνει, γιατί οι παροχές είναι µια περίοδο πλησιέστερα προς τακτο-
ποίηση.

Περιουσιακά στοιχεία προγράµµατος αποτελούν τα:

(α) περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα από ένα ταµείο µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους
και,

(β) ειδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια.
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Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από ένα ταµείο µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους
είναι περιουσιακά στοιχεία (άλλα εκτός από µη µεταβιβάσιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται
από την επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις) που:

(α) κατέχονται από µία οικονοµική µονάδα (Ταµείο) το οποίο είναι νοµικά ανεξάρτητο από την
καταρτίζουσα τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρηση και υφίσταται µόνο και µόνο για να
πληρώνει ή να χρηµατοδοτεί παροχές σε εργαζόµενους, και

(β) είναι διαθέσιµα για να χρησιµοποιούνται µόνο για πληρωµή ή χρηµατοδότηση παροχών σε
εργαζόµενους, δεν είναι διαθέσιµα στους πιστωτές της καταρτίζουσας τις οικονοµικές καταστά-
σεις επιχείρησης (έστω και σε πτώχευση) και δεν µπορούν να επιστρέφονται στην αναφερόµενη
επιχείρηση εκτός αν είτε:

(i) τα εναποµένοντα περιουσιακά στοιχεία του ταµείου είναι αρκετά για να ικανοποιήσουν
όλες τις σχετικές µε τις παροχές των εργαζοµένων δεσµεύσεις του προγράµµατος ή της
επιχείρησης που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις, ή

(ii) τα περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται στην καταρτίζουσα τις οικονοµικές καταστάσεις
επιχείρηση ως αποζηµίωση για τις ήδη πληρωθείσες παροχές σε εργαζόµενους.

Ειδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο που εκδίδεται από ένανασφαλιστή
που δεν είναι συνδεδεµένο µέρος (όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων
Μερών») της επιχείρησης, εφόσον οι πρόσοδοι από το ασφαλιστήριο:

(α) µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για να πληρώσει ή να χρηµατοδοτήσει παροχές σε εργαζόµε-
νους σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, και

(β) δεν είναι διαθέσιµοι για τους πιστωτές της καταρτίζουσας τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρη-
σης (έστω και σε πτώχευση) και δεν µπορούν να πληρωθούν στην επιχείρηση εκτός και αν:

(i) οι πρόσοδοι αντιπροσωπεύουν πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχείαπου δεν είναι απαραίτητα
σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο για την αντιµετώπιση όλων των σχετικών δεσµεύσεων
παροχών σε εργαζόµενους, ή

(ii) οι πρόσοδοι επιστρέφονται στην καταρτίζουσα τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρηση
για αποζηµίωση για τις ήδη πληρωθείσες παροχές σε εργαζόµενους.

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή
µία υποχρέωση να διακανονιστεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε επίγνωση και µε τη θέληση
τους σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση.

Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος είναι τόκοι, µερίσµατα και άλλα έσοδα
που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος, µαζί µε πραγµατοποιηθέντα και
απραγµατοποίητα κέρδη ή ζηµίες από τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος, µείον κάθε κόστος
για τη διαχείριση του προγράµµατος και µείον κάθε φόρος πληρωτέος από το ίδιο το πρόγραµµα.

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές αποτελούνται από:

(α) εµπειρικές προσαρµογές (οι επιπτώσεις των διαφορών µεταξύ των προηγούµενων αναλογιστικών
παραδοχών και των όσων πραγµατικά συνέβησαν), και

(β) τις επιπτώσεις µεταβολών στις αναλογιστικές παραδοχές.

Κόστος προϋπηρεσίας είναι η αύξηση στην παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών
για υπηρεσία εργαζόµενου σε προηγούµενες περιόδους, που καταλήγει στην τρέχουσα περίοδο από
την εισαγωγή ή τις µεταβολές στις παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία ή λοιπών µακροπρό-
θεσµων παροχών σε εργαζόµενους. Το κόστος προϋπηρεσίας µπορεί να είναι είτε θετικό (όταν
παροχές εισάγονται ή βελτιώνονται) είτε αρνητικό (όταν µειώνονται υπάρχουσες παροχές).
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ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

8. Οι βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους περιλαµβάνουν στοιχεία τέτοια όπως:

(α) ηµεροµίσθια, µισθούς και εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων,

(β) βραχύχρονες αποζηµιωνόµενες απουσίες (τέτοιες όπως ετήσια άδεια µετ' αποδοχών και άδεια ασθενείας
µετ' αποδοχών), όταν οι απουσίες αναµένεται να συµβούν µέσα σε δώδεκα µήνες µετά το τέλος της περιόδου
στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική εργασιακή υπηρεσία,

(γ) διανοµή κερδών και πρόσθετες παροχές πληρωτέες µέσα σε δώδεκα µήνες µετά τη λήξη της περιόδου µέσα
στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, και

(δ) µη χρηµατικές παροχές (τέτοιες όπως ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή
επιδοτούµενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους τωρινούς εργαζόµενους.

9. Η λογιστικοποίηση βραχύχρονων παροχών σε εργαζόµενους είναι γενικά απλή, γιατί δεν απαιτούνται αναλογιστικές
παραδοχές για την αποτίµηση της δέσµευσης ή το κόστος και δεν υπάρχει καµιά πιθανότητα οποιουδήποτε
αναλογιστικού κέρδους ή ζηµίας. Περαιτέρω, βραχύχρονες υποχρεώσεις παροχών σε εργαζόµενους αποτιµώνται
πάνω σε µια απροεξόφλητη βάση.

Καταχώρηση και αποτίµηση
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10. Όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία σε µια επιχείρηση κατά τη διάρκεια µιας λογιστικής
περιόδου, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί το απροεξόφλητο ποσό των βραχύχρονων παροχών σε
εργαζόµενους που αναµένεται να πληρωθεί σε αντάλλαγµα για αυτή την υπηρεσία:

(α) ως υποχρέωση (δεδουλευµένο έξοδο), µετά την αφαίρεση κάθε ποσού που ήδη πληρώθηκε. Αν
το ποσό που ήδη πληρώθηκε υπερβαίνει το απροεξόφλητο ποσό των παροχών, η επιχείρηση
πρέπει να καταχωρήσει αυτό το υπερβάλλον ως περιουσιακό στοιχείο (προπληρωθέν έξοδο)
κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει, για παράδειγµα, σε µείωση µελλοντικών
πληρωµών ή επιστροφή χρηµάτων, και

(β) ως έξοδο, εκτός αν ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη συµπερίληψη
των παροχών στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου (βλέπε, για παράδειγµα, ∆ΛΠ 2 «αποθέ-
µατα» και ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια»).

Οι παράγραφοι 11, 14 και 17 εξηγούν πως µια επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει αυτή την απαίτηση
στις βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους µε τη µορφή των αποζηµιωνόµενων απουσιών και
προγραµµάτων διανοµής κερδών και πρόσθετων παροχών.
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11. Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί το αναµενόµενο κόστος των βραχύχρονων παροχών σε εργαζόµε-
νους µε τη µορφή των αποζηµιωνόµενων απουσιών σύµφωνα µε την παράγραφο 10 ως ακολούθως:

(α) στην περίπτωση των σωρευόµενων αποζηµιωνόµενων απουσιών, όταν οι εργαζόµενοι παρέχουν
υπηρεσία που αυξάνει το δικαίωµα τους σε µελλοντικές αποζηµιωνόµενες απουσίες και,

(β) στην περίπτωση των µη σωρευοµένων αποζηµιωνόµενων απουσιών, όταν οι απουσίες γίνονται.

12. Η επιχείρηση µπορεί να αποζηµιώνει εργαζόµενους για απουσία για διάφορους λόγους που περιλαµβάνουν διακοπές,
ασθένεια και βραχύχρονη ανικανότητα, µητρότητα ή πατρότητα, δικαστική υπηρεσία και στρατιωτική υπηρεσία. Το
δικαίωµα σε αποζηµιωνόµενες απουσίες εµπίπτει σε δύο κατηγορίες:

(α) σωρευτικό, και

(β) µη σωρευτικό.
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13. Σωρευµένες αποζηµιωνόµενες απουσίες είναι εκείνες που µεταφέρονται εις νέον και µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε

µελλοντικές περιόδους, αν το δικαίωµα της τρέχουσας περιόδου δε χρησιµοποιηθεί πλήρως. Σωρευµένες
αποζηµιωνόµενες απουσίες µπορεί να είναι είτε κεκτηµένο δικαίωµα (µε άλλα λόγια, οι απασχολούµενοι έχουν
δικαίωµα σε ταµειακή πληρωµή για αχρησιµοποίητο δικαίωµα µε την αποχώρησή τους από την επιχείρηση) ή µη
κεκτηµένο δικαίωµα (όταν οι εργαζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα σε ταµειακή πληρωµή για αχρησιµοποίητο δικαίωµα
µε την αποχώρησή τους). ∆έσµευση ανακύπτει καθώς οι εργαζόµενοι παρέχουν υπηρεσία που αυξάνει το δικαίωµά
τους για µελλοντικές αποζηµιωνόµενες απουσίες. Η δέσµευση υπάρχει και καταχωρείται, ακόµη και αν οι
αποζηµιωνόµενες απουσίες δεν είναι κεκτηµένο δικαίωµα, µολονότι η πιθανότητα οι εργαζόµενοι να αποχωρήσουν,
πριν χρησιµοποιήσουν το σωρευµένο µη κεκτηµένο δικαίωµα, επηρεάζει την αποτίµηση της δέσµευσης αυτής.

14. Η επιχείρηση πρέπει να αποτιµά το αναµενόµενο κόστος των σωρευόµενων αποζηµιωνόµενων
απουσιών ως το πρόσθετο ποσό που η επιχείρηση αναµένει να καταβάλει ως αποτέλεσµα του
αχρησιµοποίητου δικαιώµατος που έχει σωρευθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

15. Η µέθοδος που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο αποτιµά την δέσµευση στο ποσό των πρόσθετων πληρωµών
που αναµένονται να προκύψουν αποκλειστικά από το γεγονός ότι οι παροχές συσσωρεύονται. Σε πολλές περιπτώσεις,
η επιχείρηση µπορεί να µη χρειάζεται να κάνει λεπτοµερείς υπολογισµούς για να εκτιµήσει ότι δεν υπάρχει ουσιώδης
δέσµευση για αχρησιµοποίητες αποζηµιωνόµενες απουσίες. Για παράδειγµα, η δέσµευση για άδεια ασθενείας είναι
πιθανό να είναι ουσιώδης µόνο αν υπάρχει µία επίσηµη ή ανεπίσηµη συµφωνία ότι αχρησιµοποίητη πληρωνόµενη
άδεια ασθενείας µπορεί να θεωρηθεί ως πληρωνόµενη άδεια διακοπών.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ ι ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς 1 4 κ α ι 1 5

Μια επιχείρηση έχει 100 εργαζόµενους, που ο καθένας δικαιούται πέντε εργάσιµες ηµέρες πληρωµένης άδειας
ασθενείας ετησίως. Αχρησιµοποίητη άδεια ασθενείας µπορεί να µεταφέρεται εις νέον για ένα ηµερολογιακό έτος. Η
άδεια ασθενείας λαµβάνεται πρώτα από το δικαίωµα του τρέχοντος έτους και µετά από οποιοδήποτε υπόλοιπο που
µεταφέρθηκε εις νέον από το προηγούµενο έτος [µε βάση τη µέθοδο Τελευταία Εισαγωγή, Πρώτη Εξαγωγή (LIFO)].
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 20Χ1, το µέσο αχρησιµοποίητο δικαίωµα είναι δύο ηµέρες ανά εργαζόµενο. Η επιχείρηση
αναµένει, βασιζόµενη στην εµπειρία του παρελθόντος, η οποία αναµένεται να συνεχιστεί, ότι 92 εργαζόµενοι δε θα
πάρουν περισσότερο από πέντε ηµέρες πληρωµένης άδειας ασθενείας το 20Χ2 και ότι οι αποµένοντες 8 εργαζόµενοι
θα πάρουν κατά µέσο όρο εξήµιση ηµέρες ο καθένας.

Η επιχείρηση αναµένει ότι θα πληρώσει 12 ηµερών πρόσθετη αποζηµίωση πληρωµένης ασθένειας ως αποτέλεσµα
του αχρησιµοποίητου δικαιώµατος που έχει σωρευθεί κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2ΟΧ1 µία και µισή ηµέρα ο καθένας
για 8 εργαζόµενους). Συνεπώς, η επιχείρηση καταχωρεί µια υποχρέωση ίση µε 12 ηµέρες πληρωµένης ασθενείας.

16. Η µη σωρευόµενες αποζηµιωνόµενες απουσίες δε µεταφέρονται εις νέον: εκπνέουν, αν το δικαίωµα της τρέχουσας
περιόδου δεν εξασκηθεί πλήρως και δεν παρέχεται το δικαίωµα στους εργαζόµενους πληρωµής µετρητών για το
αχρησιµοποίητο δικαίωµα µε την αποχώρηση από την επιχείρηση. Αυτή είναι συνήθως η περίπτωση για πληρωµή
ασθένειας (κατά την έκταση που αχρησιµοποίητο δικαίωµα του παρελθόντος δεν αυξάνει µελλοντικό δικαίωµα),
άδεια µητρότητας ή πατρότητας και αποζηµιωνόµενες απουσίες για δικαστική υπηρεσία ή στρατιωτική υπηρεσία. Η
επιχείρηση δεν καταχωρεί καµιά υποχρέωση ή έξοδο µέχρι το χρόνο της απουσίας, γιατί η εργασιακή υπηρεσία δεν
αυξάνει το ποσό της παροχής.

Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α δ ι α ν ο µ ή ς κ ε ρ δ ώ ν κ α ι π ρ ό σ θ ε τ ω ν π α ρ ο χ ώ ν

17. Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί το αναµενόµενο κόστος διανοµής κερδών και προσθέτων παροχών
σύµφωνα µε την παράγραφο 10, όταν και µόνο όταν:

(α) η επιχείρηση έχει µια παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση να κάνει τέτοιες πληρωµές,
ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, και

(β) µια αξιόπιστη εκτίµηση της δέσµευσης µπορεί να γίνει.

Μια παρούσα δέσµευση υπάρχει όταν και µόνο όταν, η επιχείρηση δεν έχει καµία ρεαλιστική
εναλλακτική λύση, παρά να κάνει τις πληρωµές.
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18. Σύµφωνα µε µερικά προγράµµατα διανοµής κερδών, οι εργαζόµενοι λαµβάνουν ένα µερίδιο του κέρδους µόνο, αν

παραµείνουν στην επιχείρηση για µια καθορισµένη περίοδο. Τέτοια προγράµµατα δηµιουργούν τεκµαιρόµενη
δέσµευση, καθώς εργαζόµενοι παρέχουν υπηρεσίες που αυξάνουν το ποσό που θα καταβληθεί, αν αυτοί παραµείνουν
στην υπηρεσία µέχρι το τέλος της καθορισµένης περιόδου. Η αποτίµηση τέτοιων τεκµαιρόµενων δεσµεύσεων
αντανακλά τη δυνατότητα µερικοί εργαζόµενοι να φύγουν, χωρίς να συµµετάσχουν στη διανοµή των κερδών.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 1 8

Ένα πρόγραµµα διανοµής κερδών απαιτεί από µια επιχείρηση την καταβολή µιας καθορισµένης αναλογίας των
καθαρών κερδών της για το έτος σε εργαζόµενους, που υπηρετούν καθ' όλο το έτος. Αν κανένας εργαζόµενος δε
φύγει κατά τη διάρκεια του έτους, το σύνολο των πληρωµών από τη διανοµή των κερδών για το έτος θα είναι 3 %
των καθαρών κερδών. Η επιχείρηση εκτιµά ότι ο αριθµός του συνολικά απασχολούµενου προσωπικού θα µειώσει τις
πληρωµές στο 2,5 % των καθαρών κερδών.

Η επιχείρηση καταχωρεί µία υποχρέωση και ένα έξοδο 2,5 % των καθαρών κερδών.

19. Η επιχείρηση µπορεί να µην έχει νόµιµη δέσµευση να καταβάλει πρόσθετες παροχές. Παρόλα αυτά, σε µερικές
περιπτώσεις, µια επιχείρηση έχει τακτική καταβολής πρόσθετων παροχών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιχείρηση έχει
τεκµαιρόµενη δέσµευση, γιατί η επιχείρηση δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική λύση, παρά να καταβάλει τις
πρόσθετες παροχές. Η αποτίµηση της τεκµαιρόµενης δέσµευσης αντανακλά την πιθανότητα ότι µερικοί εργαζόµενοι
µπορεί να φύγουν, χωρίς να λάβουν πρόσθετη αµοιβή.

20. Η επιχείρηση µπορεί να κάνει µια αξιόπιστη εκτίµηση της νόµιµης ή τεκµαιρόµενης δέσµευσης σύµφωνα µε ένα
πρόγραµµα διανοµής κερδών ή πρόσθετων παροχών όταν και µόνο όταν:

(α) οι τυπικοί όροι του προγράµµατος περιέχουν τύπο για τον προσδιορισµό του ποσού της παροχής,

(β) η επιχείρηση προσδιορίζει τα ποσά που θα πληρωθούν πριν την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων για
έκδοση, ή

(γ) η παρελθούσα τακτική παρέχει ξεκάθαρη ένδειξη του ποσού της τεκµαιρόµενης δέσµευσης της επιχείρησης.

21. Η δέσµευση σύµφωνα µε τα προγράµµατα διανοµής κερδών και προσθέτων παροχών προέρχεται από την υπηρεσία
εργαζόµενων και όχι από κάποια συναλλαγή µε τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Συνεπώς, η επιχείρηση καταχωρεί
το κόστος προγραµµάτων διανοµής κερδών και προσθέτων παροχών όχι ως διανοµή καθαρών κερδών, αλλά ως
έξοδο.

22. Αν οι πληρωµές διανοµής κερδών και προσθέτων παροχών δεν καθίστανται καταβλητέες στο σύνολό τους µέσα σε
δώδεκα µήνες µετά το τέλος της περιόδου στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, οι πληρωµές
αυτές θεωρούνται ως λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους (βλέπε παραγράφους 126-131). Αν οι
πληρωµές διανοµής κερδών και προσθέτων παροχών πληρούν τον ορισµό των παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή
µε βάση την αξία αυτών, η επιχείρηση τις χειρίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 144-152.

Γνωστοποιήσεις

23. Μολονότι το Πρότυπο αυτό δεν απαιτεί ειδικές γνωστοποιήσεις για βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους, άλλα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µπορεί να απαιτούν γνωστοποιήσεις. Για παράδειγµα, όπου απαιτείται από το ∆ΛΠ 24
«Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών», µια επιχείρηση παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις παροχές σε εργαζόµενους
για διευθυντικά στελέχη του προσωπικού. Το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» απαιτεί ότι µία
επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το κόστος προσωπικού.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

24. Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν, για παράδειγµα:

(α) παροχές εξόδου από την υπηρεσία, όπως συντάξεις, και

(β) άλλες παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως ασφάλεια ζωής και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
µετά την έξοδο από την υπηρεσία.
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Ρυθµίσεις βάσει των οποίων η επιχείρηση παρέχει οφέλη µετά την έξοδο από την υπηρεσία, συνιστούν προγράµµατα
παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Η επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό σε όλες αυτές τις
ρυθµίσεις, είτε συνιστούν είτε όχι την ίδρυση µιας ξεχωριστής οικονοµικής µονάδας για να εισπράττει εισφορές και
να καταβάλει παροχές.

25. Τα προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία διακρίνονται είτε σε προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών είτε σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών, ανάλογα µε την οικονοµική υπόσταση του προγράµµατος,
όπως αυτή προκύπτει από τους κύριους όρους και συνθήκες του. Κατά τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών:

(α) η νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση της επιχείρησης περιορίζεται στο ποσό που αυτή συµφωνεί να συνεισφέρει
στο Ταµείο. Έτσι, το ποσό των παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία που λαµβάνεται από τον εργαζόµενο
προσδιορίζεται από το ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από την επιχείρηση (και ίσως επίσης και από
τον εργαζόµενο) σε ένα πρόγραµµα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία ή σε µια ασφαλιστική εταιρεία,
µαζί µε τις αποδόσεις της επένδυσης που προκύπτουν από τις εισφορές, και

(β) κατά συνέπεια, ο αναλογιστικός κίνδυνος (ότι οι παροχές θα είναι λιγότερες από τις αναµενόµενες) και ο
επενδυτικός κίνδυνος (ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είναι επενδυµένα θα είναι ανεπαρκή για να
αντιµετωπίσουν τις αναµενόµενες παροχές) βαρύνουν τον εργαζόµενο.

26. Παραδείγµατα περιπτώσεων, όπου η δέσµευση της επιχείρησης δεν περιορίζεται στο ποσό που δέχεται να συνεισφέρει
στο φορέα είναι, όταν η επιχείρηση έχει µία νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση µέσω:

(α) ενός τύπου του προγράµµατος παροχών που δε συνδέεται µόνο µε το ποσό των εισφορών,

(β) µιας εγγύησης, είτε έµµεσα µέσω ενός προγράµµατος είτε άµεσα, µέσω µίας καθορισµένης απόδοσης πάνω
στις εισφορές, ή

(γ) εκείνων των ανεπίσηµων πρακτικών που δηµιουργούν µία τεκµαιρόµενη δέσµευση. Για παράδειγµα, µία
τεκµαιρόµενη δέσµευση µπορεί να προκύψει, όταν µία επιχείρηση έχει ιστορικά παράσχει αυξανόµενα οφέλη
σε πρώην εργαζόµενους για να αντιµετωπιστεί ο ρυθµός του πληθωρισµού ακόµη και όταν δεν υπάρχει νόµιµη
δέσµευση να πράξει έτσι.

27. Κατά τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών:

(α) η δέσµευση της επιχείρησης είναι να παρέχει τις συµφωνηµένες παροχές στους τωρινούς και πρώην
εργαζόµενους και,

(β) ο αναλογιστικός κίνδυνος (ότι οι παροχές θα κοστίσουν περισσότερο από το αναµενόµενο) και ο επενδυτικός
κίνδυνος βαρύνουν, ουσιαστικά, την επιχείρηση. Αν η αναλογιστική ή επενδυτική εµπειρία είναι χειρότερη από
τα αναµενόµενα, η δέσµευση της επιχείρησης µπορεί να αυξηθεί.

28. Οι παράγραφοι 29 και 42 κατωτέρω εξηγούν τη διάκριση µεταξύ προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών και
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών στο πλαίσιο των προγραµµάτων πολλών εργοδοτών, κρατικών προγραµµάτων
και ασφαλισµένων παροχών.

Προγράµµατα πολλών εργοδοτών

29. Η επιχείρηση πρέπει να ταξινοµεί ένα πρόγραµµα πολλών εργοδοτών ως πρόγραµµα καθορισµένων
εισφορών ή ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, ανάλογα µε τους όρους του προγράµµατος
(περιλαµβανοµένης και οποιασδήποτε τεκµαιρόµενης δέσµευσης πέραν των τυπικών όρων). Όπου
ένα πρόγραµµα πολλών εργοδοτών είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, η επιχείρηση
πρέπει να:

(α) λογιστικοποιεί το αναλογούν σε αυτή µερίδιο των δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών, περιουσι-
ακών στοιχείων του προγράµµατος και του κόστους που συνδέεται µε το πρόγραµµα µε τον
ίδιο τρόπο όπως για οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, και

(β) γνωστοποιεί τις απαιτούµενες από την παράγραφο 120 πληροφορίες.
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30. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµες επαρκείς πληροφορίες για να χρησιµοποιήσει τη λογιστική καθορισµέ-

νων παροχών σε ένα πρόγραµµα πολλών εργοδοτών, που είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων
παροχών, η επιχείρηση πρέπει να:

(α) λογιστικοποιεί το πρόγραµµα σύµφωνα µε τις παραγράφους 44-46, ως να επρόκειτο για
πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών,

(β) γνωστοποιεί:

(i) το γεγονός ότι το πρόγραµµα είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, και

(ii) το λόγο γιατί δεν είναι διαθέσιµη επαρκής πληροφόρηση για να καταστήσει την επιχείρηση
ικανή να λογιστικοποιεί το πρόγραµµα ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, και

(γ) Κατά την έκταση που ένα πλεόνασµα ή έλλειµµα στο πρόγραµµα µπορεί να επηρεάσει το ποσό
µελλοντικών εισφορών, να γνωστοποιεί επιπρόσθετα:

(i) κάθε διαθέσιµη πληροφορία σχετική µε αυτό το πλεόνασµα ή έλλειµµα,

(ii) τη βάση που χρησιµοποιήθηκε για να προσδιοριστεί αυτό το πλεόνασµα ή έλλειµµα, και

(iii) τις τυχόν επιπτώσεις, για την επιχείρηση.

31. Ένα παράδειγµα ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών πολλών εργοδοτών είναι εκείνο, όπου:

(α) το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται στη βάση ενός συστήµατος διανεµητικού χαρακτήρα ούτως ώστε: Οι εισφορές
καθορίζονται σε επίπεδο που αναµένεται να είναι επαρκείς για την καταβολή των παροχών που καθίστανται
πληρωτέες στην ίδια περίοδο και µελλοντικές παροχές που κερδήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
περιόδου θα εξοφλούνται από µελλοντικές εισφορές, και

(β) οι παροχές των εργαζοµένων προσδιορίζονται από τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και οι συµµετέχουσες
επιχειρήσεις δεν έχουν πραγµατικούς τρόπους αποχώρησης από το πρόγραµµα, χωρίς να καταβάλουν εισφορά
για τις παροχές που κερδήθηκαν από εργαζόµενους µέχρι την ηµεροµηνία της αποχώρησης. Ένα τέτοιο
πρόγραµµα δηµιουργεί αναλογιστικό κίνδυνο για την επιχείρηση: αν το οριστικό κόστος των παροχών που
έχουν ήδη κερδηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι µεγαλύτερο από το αναµενόµενο, η επιχείρηση
είτε πρέπει να αυξήσει τις εισφορές της ή να πείσει τους εργαζόµενους να αποδεχθούν µία µείωση στις παροχές.
Συνεπώς, ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών.

32. Όταν επαρκείς πληροφορίες είναι διαθέσιµες σχετικά µε ένα πρόγραµµα πολλών εργοδοτών, το οποίο είναι ένα
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, η επιχείρηση λογιστικοποιεί το αναλογούν σε αυτή µερίδιο της δέσµευσης
καθορισµένων παροχών, των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και του κόστους παροχών µετά την έξοδο
από την υπηρεσία που συνδέεται µε το πρόγραµµα κατά τον ίδιο τρόπο, όπως για κάθε άλλο πρόγραµµα
καθορισµένων παροχών. Όµως, σε µερικές περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να µην είναι σε θέση να εντοπίσει το
µερίδιό της στην υποκείµενη οικονοµική θέση και απόδοση του προγράµµατος µε επαρκή αξιοπιστία για λογιστικούς
σκοπούς. Αυτό µπορεί να συµβεί, αν:

(α) η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, που πληρεί τις ανάγκες του
Προτύπου αυτού, ή

(β) το πρόγραµµα εκθέτει τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις σε αναλογιστικούς κινδύνους, που συνδέονται µε τους
τωρινούς και πρώην εργαζόµενους άλλων επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σταθερή και αξιόπιστη
βάση για επιµερισµό της δέσµευσης, των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και του κόστους στις επί
µέρους επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση λογιστικοποιεί το πρόγραµµα, σαν να ήταν ένα πρόγραµµα καθορισµένων
εισφορών και γνωστοποιεί τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται από την παράγραφο 30.

33. Τα προγράµµατα πολλών εργοδοτών διαφέρουν από τα προγράµµατα οµαδικής διαχείρισης. Ένα πρόγραµµα
οµαδικής διαχείρισης είναι καθαρά µία συγκέντρωση µεµονωµένων εργοδοτικών προγραµµάτων που συνενώνονται
για να επιτραπεί στους συµµετέχοντες εργοδότες να συγκεντρώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία για επενδυτικούς
σκοπούς και να µειώσουν το κόστος διοίκησης και διαχείρισης της επένδυσης, αλλά οι διεκδικήσεις των διαφόρων
εργοδοτών διαχωρίζονται για το αποκλειστικό όφελος των δικών τους εργαζοµένων. Τα προγράµµατα οµαδικής
διαχείρισης παροχών στους εργαζόµενους δεν θέτουν ειδικά λογιστικά προβλήµατα, γιατί υπάρχουν άµεσα διαθέσιµες
πληροφορίες για να αντιµετωπίσουν µε τον ίδιο τρόπο, όπως οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα µεµονωµένου εργοδότη
και επειδή τέτοια προγράµµατα δεν εκθέτουν τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις σε αναλογιστικούς κινδύνους, που
συνδέονται µε τους τωρινούς και πρώην εργαζόµενους των άλλων επιχειρήσεων. Οι ορισµοί στο Πρότυπο αυτό
απαιτούν η επιχείρηση να ταξινοµεί ένα πρόγραµµα οµαδικής διαχείρισης παροχών στους εργαζόµενους ως
πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ή ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε τους όρους του
προγράµµατος (συµπεριλαµβανοµένης κάθε τεκµαιρόµενης δέσµευσης πέραν των τυπικών όρων).
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34. Προγράµµατα καθορισµένων παροχών που συνενώνουν τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από διάφορες

επιχειρήσεις κάτω από κοινό έλεγχο, για παράδειγµα µία µητρική εταιρία και οι θυγατρικές της, δεν αποτελούν
προγράµµατα πολλών εργοδοτών. Συνεπώς, η επιχείρηση αντιµετωπίζει όλα αυτά τα προγράµµατα ως προγράµµατα
καθορισµένων παροχών.

35. Το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις» απαιτεί από την επιχείρηση να
καταχωρεί ή να γνωστοποιεί σχετικές πληροφορίες, για ορισµένες ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο ενός
προγράµµατος πολλών εργοδοτών, µια ενδεχοµένη υποχρέωση µπορεί να προκύψει, για παράδειγµα, από:

(α) αναλογιστικές ζηµιές που αφορούν σε άλλες συµµετέχουσες επιχειρήσεις, γιατί κάθε επιχείρηση που συµµετέχει
σε ένα πρόγραµµα πολλών εργοδοτών µοιράζεται τους αναλογιστικούς κινδύνους κάθε άλλης συµµετέχουσας
επιχείρησης,

(β) κάθε ευθύνη σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος για τη χρηµατοδότηση οποιασδήποτε έλλειψης στο
πρόγραµµα, αν άλλες επιχειρήσεις σταµατήσουν να συµµετέχουν.

Κρατικά προγράµµατα

36. Η επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιεί ένα κρατικό πρόγραµµα µε τον ίδιο τρόπο όπως ένα πρόγραµµα πολλών
εργοδοτών (βλέπε παραγράφους 29 και 30).

37. Τα κρατικά προγράµµατα καθιερώνονται νοµοθετικά για να καλύπτουν όλες τις επιχειρήσεις (ή όλες τις επιχειρήσεις
σε µια συγκεκριµένη κατηγορία, για παράδειγµα ένα συγκεκριµένο κλάδο) και λειτουργούνται από την εθνική ή
τοπική κυβέρνηση ή από άλλο φορέα (για παράδειγµα αυτόνοµο όργανο που δηµιουργείται ειδικά για το σκοπό
αυτό), το οποίο δεν ελέγχεται ή δεν επηρεάζεται από την αναφερόµενη επιχείρηση. Μερικά προγράµµατα που
καθιερώνονται από την επιχείρηση παρέχουν και υποχρεωτικές παροχές οι οποίες αντικαθιστούν παροχές που θα
καλύπτονταν διαφορετικά από ένα κρατικό πρόγραµµα και πρόσθετες εθελοντικές παροχές. Τέτοια προγράµµατα
δεν αποτελούν κρατικά προγράµµατα παροχών.

38. Τα κρατικά προγράµµατα χαρακτηρίζονται στη φύση τους ως προγράµµατα καθορισµένων παροχών ή καθορισµένων
εισφορών αναλόγως της δέσµευσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Πολλά κρατικά προγράµµατα
χρηµατοδοτούνται πάνω στη βάση ενός συστήµατος διανεµητικού χαρακτήρα: οι εισφορές καθορίζονται σε ένα
επίπεδο που αναµένεται και είναι επαρκές για την πληρωµή των απαιτούµενων παροχών που καθίστανται καταβλητέες
µέσα στην ίδια περίοδο. Μελλοντικές παροχές που κερδήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο θα εξοφλούνται από
µελλοντικές εισφορές. Παρόλα αυτά, στα πιο πολλά κρατικά προγράµµατα, η επιχείρηση δεν έχει καµία νόµιµη ή
τεκµαιρόµενη δέσµευση να καταβάλει αυτές τις µελλοντικές παροχές. Η µόνη δέσµευση της είναι να καταβάλει τις
εισφορές όταν καθίστανται καταβλητέες και αν η επιχείρηση σταµατήσει να απασχολεί µέλη του κρατικού
προγράµµατος, δε θα έχει καµιά δέσµευση να πληρώσει τις παροχές που κέρδισαν οι δικοί της εργαζόµενοι σε
προηγούµενα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο, τα κρατικά προγράµµατα είναι συνήθως προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών. Όµως, στις σπάνιες περιπτώσεις, που ένα κρατικό πρόγραµµα είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων
παροχών, η επιχείρηση εφαρµόζει το χειρισµό που περιγράφεται στις παραγράφους 29 και 30.

Ασφαλισµένες παροχές

39. Η επιχείρηση µπορεί να καταβάλει ασφάλιστρα για να χρηµατοδοτεί ένα πρόγραµµα παροχών µετά
την έξοδο από την υπηρεσία. Η επιχείρηση πρέπει να αντιµετωπίζει ένα τέτοιο πρόγραµµα ως
πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, εκτός αν η επιχείρηση θα έχει (είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω
του προγράµµατος) µια νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση είτε να:

(α) καταβάλει τις παροχές σε εργαζόµενους άµεσα, όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες,

(β) πληρώνει πρόσθετα ποσά, αν ο ασφαλιστής δεν καταβάλει όλες τις µελλοντικές παροχές στους
εργαζόµενους που αφορούν στην υπηρεσία που προσέφερε ο εργαζόµενος στην τρέχουσα και
σε προηγούµενες περιόδους.

Αν η επιχείρηση διατηρεί µία τέτοια νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση, θα πρέπει να χειρισθεί το
πρόγραµµα ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών.

40. Οι ασφαλισµένες από µία σύµβαση ασφάλισης παροχές δε χρειάζεται να έχουν άµεση ή αυτόµατη σχέση µε την
δέσµευση της επιχείρησης για παροχές σε εργαζόµενους. Προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία
που περιλαµβάνουν συµβάσεις ασφάλισης υπόκεινται στην ίδια διάκριση µεταξύ λογιστικής και χρηµατοδότησης,
όπως άλλα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.



L 261/152 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 19
41. Όταν µια επιχείρηση χρηµατοδοτεί µια δέσµευση παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία εισφέροντας σε ένα

ασφαλιστήριο συµβόλαιο, σύµφωνα µε το οποίο η επιχείρηση (είτε άµεσα, είτε έµµεσα µέσω του προγράµµατος και
του µηχανισµού καθορισµού µελλοντικών ασφαλίστρων ή µέσω της σχέσης συνδεδεµένου µέρους µε τον ασφαλιστή)
διατηρεί νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση, η καταβολή των ασφαλίστρων δεν ισούται µε διακανονισµό καθορισµένων
εισφορών. Συνεπώς η επιχείρηση:

(α) λογιστικοποιεί το ειδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο ως περιουσιακό στοιχείο του προγράµµατος (βλέπε
παράγραφο 7), και

(β) καταχωρεί άλλα ασφαλιστήρια συµβόλαια ως δικαιώµατα αποζηµίωσης (αν τα συµβόλαια πληρούν τα κριτήρια
της παραγράφου 104Α).

42. Όταν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι στο όνοµα ενός συγκεκριµένου συµµετέχοντος στο πρόγραµµα ή µιας
οµάδας συµµετεχόντων στο πρόγραµµα και η επιχείρηση δεν έχει καµιά νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση να καλύψει
οποιαδήποτε ζηµία από το συµβόλαιο, η επιχείρηση δεν έχει καµία δέσµευση να καταβάλει παροχές στους
εργαζόµενους και ο ασφαλιστής έχει µοναδική ευθύνη την καταβολή των παροχών. H καταβολή καθορισµένων
ασφαλίστρων σύµφωνα µε τέτοιες συµβάσεις είναι ουσιαστικά, ο διακανονισµός της δέσµευσης παροχής σε
εργαζόµενο µάλλον, παρά µια επένδυση για να αντιµετωπιστεί η δέσµευση. Κατά συνέπεια, η επιχείρηση δεν έχει
πλέον περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. Έτσι, η επιχείρηση χειρίζεται τέτοιες πληρωµές ως εισφορές σε πρόγραµµα
καθορισµένων εισφορών.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

43. Η λογιστική για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι απλή, γιατί η δέσµευση της καταρτίζουσας τις
οικονοµικές καταστάσεις επιχείρησης για κάθε περίοδο προσδιορίζεται από τα ποσά που συνεισφέρονται γι' αυτήν
την περίοδο. Κατά συνέπεια, καµιά αναλογιστική παραδοχή δεν απαιτείται για να αποτιµηθεί η δέσµευση ή το έξοδο
και δεν υπάρχει καµιά πιθανότητα για οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµιά. Περαιτέρω, οι δεσµεύσεις
αποτιµώνται πάνω σε µια απροεξόφλητη βάση, εκτός όταν δε λήγουν στο σύνολό τους µέσα σε δώδεκα µήνες µετά
τη λήξη της περιόδου στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία.

Καταχώρηση και αποτίµηση

44. Όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία σε µια επιχείρηση κατά τη διάρκεια µιας περιόδου,
η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί την καταβλητέα σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών
συνεισφορά σε αντάλλαγµα για εκείνη την υπηρεσία ως:

(α) υποχρέωση (δεδουλευµένο έξοδο), µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε εισφοράς που ήδη πλη-
ρώθηκε. Αν η εισφορά που έχει ήδη πληρωθεί υπερβαίνει την οφειλόµενη εισφορά για υπηρεσία
πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί αυτό το υπερβάλ-
λον ποσό ως περιουσιακό στοιχείο (προπληρωµένο έξοδο) κατά την έκταση που η προπληρωµή
θα οδηγήσει, για παράδειγµα σε µια µείωση µελλοντικών πληρωµών ή επιστροφή µετρητών
και,

(β) έξοδο, εκτός αν ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη συµπερίληψη
της εισφοράς στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου (βλέπε για παράδειγµα, ∆ΛΠ 2 «αποθέ-
µατα» και ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια»).

45. Όταν οι εισφορές σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών δε λήγουν στο σύνολό τους µέσα σε
δώδεκα µήνες µετά τη λήξη της περιόδου στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία,
πρέπει να προεξοφλούνται χρησιµοποιώντας προεξοφλητικό επιτόκιο που καθορίζεται στην
παράγραφο 78.

Γνωστοποιήσεις

46. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το ποσό πουκαταχωρείται ως έξοδο για προγράµµατακαθορισµέ-
νων εισφορών.

47. Όπου απαιτείται από το ∆ΛΠ 24 «γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών», η επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες
σχετικά µε τις εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών για τα βασικά διοικητικά στελέχη.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

48. Η λογιστική για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι πολύπλοκη, γιατί απαιτούνται αναλογιστικές
παραδοχές για να αποτιµηθεί η δέσµευση και το έξοδο, ενώ υπάρχει πιθανότητα αναλογιστικών κερδών και ζηµιών.
Επιπλέον, οι δεσµεύσεις αποτιµώνται πάνω σε µια προεξοφλητική βάση, γιατί µπορεί να διακανονισθούν µετά από
πολλά χρόνια από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας από τους εργαζόµενους.
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Καταχώρηση και αποτίµηση

49. Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών µπορεί να µην είναι χρηµατοδοτούµενα ή να είναι εξ' ολοκλήρου ή εν
µέρει χρηµατοδοτούµενα από την επιχείρηση και µερικές φορές από τους εργαζόµενούς της ή ένα φορέα, που είναι
νοµικά ξεχωριστός από την αναφερόµενη επιχείρηση και από τον οποίο καταβάλλονται οι παροχές στους
εργαζόµενους. Η πληρωµή των χρηµατοδοτούµενων παροχών, όταν καθίστανται καταβλητέες εξαρτάται όχι µόνο
από την οικονοµική κατάσταση και την επενδυτική απόδοση του Ταµείου, αλλά επίσης και από την ικανότητα της
επιχείρησης (και την προθυµία) να αποκαταστήσει κάθε έλλειµµα στα περιουσιακά στοιχεία του Ταµείου. Έτσι, η
επιχείρηση αναλαµβάνει ουσιαστικά τους αναλογιστικούς και επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται µε το
πρόγραµµα. Κατά συνέπεια, το καταχωρούµενο έξοδο για ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών δεν είναι
κατ' ανάγκη το ποσό της εισφοράς που οφείλεται για την περίοδο.

50. Η λογιστική από την επιχείρηση για προγράµµατα καθορισµένων παροχών περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:

(α) χρήση αναλογιστικών τεχνικών για να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της παροχής, που οι εργαζόµενοι
έχουν κερδίσει σε ανταπόδοση της υπηρεσίας τους κατά την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους. Αυτό
απαιτεί από την επιχείρηση να προσδιορίσει το ποσοστό της παροχής που αποδίδεται στην τρέχουσα και στις
προηγούµενες περιόδους (βλέπε παραγράφους 67-71) και να κάνει εκτιµήσεις (αναλογιστικές παραδοχές) για
τις δηµογραφικές µεταβλητές (όπως µεταβολές προσωπικού και θνησιµότητα) και οικονοµικές µεταβλητές
(όπως µελλοντικές αυξήσεις σε µισθούς και στο ιατροφαρµακευτικό κόστος) που θα επηρεάσουν το κόστος
της παροχής (βλέπε παραγράφους 72-91),

(β) προεξόφληση της παροχής αυτής χρησιµοποιώντας τη Μέθοδο Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας για να
προσδιορίσει την παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένης παροχής και το κόστος της τρέχουσας
απασχόλησης (βλέπε παραγράφους 64-66),

(γ) προσδιορισµό της εύλογης αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος (βλέπε παραγράφους 102-
104),

(δ) προσδιορισµό του συνολικού ποσού των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών και του ποσού εκείνων των
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που πρέπει να καταχωρηθούν (βλέπε παραγράφους 92-95),

(ε) όταν ένα πρόγραµµα έχει εισαχθεί ή µεταβληθεί, προσδιορισµό του προκύπτοντος κόστους προϋπηρεσίας
(βλέπε παραγράφους 96-101), και

(στ) όταν ένα πρόγραµµα έχει περικοπεί ή τακτοποιηθεί, προσδιορισµό του προκύπτοντος κέρδους ή ζηµίας (βλέπε
παραγράφους 109-115).

Όπου µια επιχείρηση έχει περισσότερα από ένα, προγράµµατα καθορισµένων παροχών, η επιχείρηση εφαρµόζει τις
διαδικασίες αυτές ξεχωριστά για κάθε σηµαντικό πρόγραµµα.

51. Σε µερικές περιπτώσεις, εκτιµήσεις, µέσοι όροι και υπολογιστικές συντοµεύσεις µπορεί να παρέχουν µια αξιόπιστη
προσέγγιση των λεπτοµερειακών υπολογισµών που επεξηγούνται στο Πρότυπο αυτό.

Λ ο γ ι σ τ ι κ ή γ ι α τ ε κ µ α ι ρ ό µ ε ν η δ έ σ µ ε υ σ η

52. Η επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιεί όχι µόνο τη νόµιµη δέσµευσή της σύµφωνα µε τους τυπικούς
όρους ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών, αλλά επίσης κάθε τεκµαιρόµενη δέσµευση που
ανακύπτει από τις άτυπες πρακτικές της επιχείρησης. Άτυπες πρακτικές δηµιουργούν συµβατική
δέσµευση, όταν η επιχείρηση δεν έχει ρεαλιστική εναλλακτική λύση παρά να καταβάλει τις παροχές
εργαζόµενων. Ένα παράδειγµα µιας τεκµαιρόµενης δέσµευσης είναι, όταν µια µεταβολή στις άτυπες
πρακτικές της επιχείρησης θα προξενούσε µία µη αποδεκτή ζηµίαστη σχέση της µε τους εργαζόµενους.

53. Οι τυπικοί όροι ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών µπορεί να επιτρέπουν στην επιχείρηση να τερµατίσει την
δέσµευσή της σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Παρόλα αυτά, είναι συνήθως δύσκολο για µια επιχείρηση να ακυρώσει
ένα πρόγραµµα, αν οι εργαζόµενοι πρόκειται να παραµείνουν στην υπηρεσία. Συνεπώς, σε απουσία απόδειξης για το
αντίθετο, η λογιστικοποίηση των παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία προϋποθέτει ότι η επιχείρηση, η οποία
υπόσχεται κατά το παρόν τέτοιες παροχές θα συνεχίσει να πράττει έτσι κατά τη διάρκεια της αποµένουσας εργασιακής
ζωής των εργαζόµενων.

Ι σ ο λ ο γ ι σ µ ό ς

54. Το ποσό που καταχωρείται ως υποχρέωση καθορισµένων παροχών πρέπει να είναι το καθαρό σύνολο
των ακολούθων ποσών:

(α) της παρούσας αξίας της δέσµευσης καθορισµένης παροχής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
(βλέπε παράγραφο 64),
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(β) πλέον οποιαδήποτε αναλογιστικά κέρδη (µείον οποιεσδήποτε αναλογιστικές ζηµίες) που δεν

καταχωρήθηκαν, λόγω του χειρισµού που καθορίζεται στις παραγράφους 92-93,

(γ) µείον οποιοδήποτε κόστος προϋπηρεσίας πουδεν έχει καταχωρηθεί ακόµη (βλέπε παράγραφο96),

(δ) µείον την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος (αν υπάρχουν) από τα οποία οι δεσµεύσεις θα διακανονιστούν άµεσα (βλέπε
παραγράφους 102-104).

55. Η παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένης παροχής είναι η µικτή δέσµευση, πριν από την αφαίρεση της εύλογης
αξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος.

56. Η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίζει την παρούσα αξία των δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών
και την εύλογη αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος αρκετά τακτικά, ώστε
τα καταχωρηµένα ποσά στις οικονοµικές καταστάσεις να µη διαφέρουν ουσιωδώς από τα ποσά που
θα προσδιορίζονταν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

57. Το Πρότυπο αυτό ενθαρρύνει, αλλά δεν απαιτεί, η επιχείρηση να εµπλέκει έναν εγκεκριµένο αναλογιστή στην
αποτίµηση όλων των σηµαντικών δεσµεύσεων των παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Για πρακτικούς
λόγους, η επιχείρηση µπορεί να ζητήσει από εγκεκριµένο αναλογιστή να διεξαγάγει µια λεπτοµερειακή εκτίµηση της
δέσµευσης, πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα αυτής της εκτίµησης πρέπει
να είναι ενηµερωµένα για οποιαδήποτε σηµαντική συναλλαγή και άλλες σηµαντικές µεταβολές στις συνθήκες
(περιλαµβανοµένων των µεταβολών σε τιµές αγοράς και επιτόκια) µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

58. Το ποσό που προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 54 µπορεί να είναι αρνητικό (ένα
περιουσιακό στοιχείο). Η επιχείρηση πρέπει να αποτιµά το προκύπτον περιουσιακό στοιχείο στο
χαµηλότερο από:

(α) το ποσό που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 54, και

(β) το καθαρό σύνολο:

(i) των οποιονδήποτε µη καταχωρηµένων αναλογιστικών ζηµιών και κόστους προϋπηρεσίας
(βλέπε παραγράφους 92, 93 και 96), και

(ii) της παρούσας αξίας οποιωνδήποτε οικονοµικών οφελών διαθέσιµων µε τη µορφή επιστροφών
από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα. Η παρούσα αξία
των οικονοµικών αυτών οφελών πρέπει να προσδιορίζεται µε τη χρήση του προεξοφλητικού
επιτοκίου που ορίζεται στην παράγραφο 78.

58Α. Η εφαρµογή της παραγράφου 58 δεν πρέπει να καταλήγει σε ένα κέρδος καταχωρηµένο, µόνον ως
αποτέλεσµα αναλογιστικής ζηµίας ή κόστους προϋπηρεσίας στην τρέχουσα περίοδο ή σε ζηµία
καταχωρούµενη µόνον ως αποτέλεσµα αναλογιστικού κέρδους στην τρέχουσα περίοδο. Εποµένως, η
επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί αµέσως σύµφωνα µε την παράγραφο 54 τα ακόλουθα, κατά
την έκταση που αυτά ανακύπτουν, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία των καθορισµένων παροχών
προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 58(β):

(α) Καθαρές αναλογιστικές ζηµίες της τρέχουσας περιόδου και κόστος προϋπηρεσίας της τρέχουσας
περιόδου κατά την έκταση που αυτά υπερβαίνουν κάθε µείωση στην παρούσα αξία των
οικονοµικών οφελών που ορίζονται στην παράγραφο 58(β)(ii). Αν δεν υπάρχει µεταβολή ή
αύξηση στην παρούσα αξία των οικονοµικών οφελών, ολόκληρη η αναλογιστική ζηµία της
τρέχουσας περιόδου και του κόστους προϋπηρεσίας της τρέχουσας περιόδου πρέπει να καταχω-
ρούνται αµέσως σύµφωνα µε την παράγραφο 54.

(β) Τα καθαρά αναλογιστικά κέρδη της τρέχουσας περιόδου µετά την αφαίρεση του κόστους
προϋπηρεσίας της τρέχουσας περιόδου κατά την έκταση που αυτά υπερβαίνουν κάθε αύξηση
στην παρούσα αξία των οικονοµικών οφελών που ορίζονται στην παράγραφο 58(β)(ii). Αν δεν
υπάρχει µεταβολή ή µείωση στην παρούσα αξία των οικονοµικών οφελών, το σύνολο των
καθαρών αναλογιστικών κερδών της τρέχουσας περιόδου µετά την αφαίρεση του κόστους
προϋπηρεσίας της τρέχουσας περιόδου πρέπει να καταχωρείται αµέσως, σύµφωνα µε την
παράγραφο 54.

58B. Η παράγραφος 58Α εφαρµόζεται από την επιχείρηση µόνον αν έχει κατά την έναρξη ή το τέλος της λογιστικής
περιόδου πλεόνασµα (1) σε πρόγραµµα καθορισµένων παροχών και δεν µπορεί, βάσει των παρόντων όρων του
προγράµµατος, να ανακτήσει πλήρως το πλεόνασµα αυτό, µέσω επιστροφών ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, το κόστος προϋπηρεσίας και οι αναλογιστικές ζηµίες που ανακύπτουν στην περίοδο, η
καταχώρηση των οποίων µεταφέρεται µελλοντικά σύµφωνα µε την παράγραφο 54, θα αυξήσουν το ποσό που
ορίζεται στην παράγραφο 58(β)(i). Αν η αύξηση αυτή δε συµψηφιστεί µε ισόποση µείωση στην παρούσα αξία των

(1) Ένα πλεόνασµα είναι το υπερβάλλον της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος σε σχέση µε την παρούσα αξία
της δέσµευσης καθορισµένων παροχών.
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οικονοµικών παροχών που χρήζουν καταχώρησης σύµφωνα µε την παράγραφο 58(β)(ii), θα υπάρξει αύξηση στο
καθαρό σύνολο που ορίζεται στην παράγραφο 58(β) και ως εκ τούτου, κέρδος καταχωρηµένο. Η παράγραφος 58Α
απαγορεύει την καταχώρηση κέρδους σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αντίθετη επίδραση προκύπτει µε αναλογιστικά
κέρδη που προκύπτουν στην περίοδο, η καταχώρηση των οποίων µεταφέρεται µελλοντικά σύµφωνα µε την
παράγραφο 54, κατά την έκταση που τα αναλογιστικά κέρδη µειώνουν τις σωρευµένες ακαταχώρητες αναλογιστικές
ζηµίες. Η παράγραφος 58Α απαγορεύει την καταχώρηση ζηµίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Για παραδείγµατα
εφαρµογής αυτής της παραγράφου βλέπε Παράρτηµα Γ.

59. Ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να ανακύψει, όπου ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών έχει υπερχρηµατοδοτη-
θεί ή σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου έχουν καταχωρηθεί αναλογιστικά κέρδη. Η επιχείρηση καταχωρεί το
περιουσιακό στοιχείο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί:

(α) η επιχείρηση ελέγχει τον πόρο, που είναι η δυνατότητα χρήσης του πλεονάσµατος για τη δηµιουργία
µελλοντικών παροχών,

(β) ο έλεγχος αυτός είναι αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων (καταβληθείσες από την επιχείρηση εισφορές και
παρασχεθείσα υπηρεσία από τον εργαζόµενο), και

(γ) µελλοντικά οικονοµικά οφέλη είναι διαθέσιµα στην επιχείρηση µε τη µορφή µείωσης µελλοντικών εισφορών ή
επιστροφής µετρητών είτε άµεσα στην επιχείρηση είτε έµµεσα σε ένα άλλο ελλειµµατικό πρόγραµµα.

60. Το όριο της παραγράφου 58(β) δεν κατισχύει της καθυστερηµένης καταχώρησης ορισµένων αναλογιστικών ζηµιών
(βλέπε παραγράφους 92 και 93) και ορισµένου κόστους προϋπηρεσίας (βλέπε παράγραφο 96), πλην αυτού που
ορίζεται στην παράγραφο 58Α. Όµως, το όριο αυτό κατισχύει της µεταβατικής εναλλακτικής επιλογής της
παραγράφου 155(β). Η παράγραφος 120(γ)(vi) απαιτεί από την επιχείρηση να γνωστοποιεί οποιοδήποτε µη
καταχωρηµένο ποσό, ως περιουσιακό στοιχείο, λόγω του ορίου στην παράγραφο 58(β).

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 6 0

Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Παρούσα αξία της δέσµευσης 1,1

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (1 190)

(90)

Μη καταχωρηµένες αναλογιστικές ζηµιές (110)

Μη καταχωρηµένο κόστος προϋπηρεσίας (70)

Μη καταχωρηµένη αύξηση στην υποχρέωση κατά την αρχική υιοθέτηση του Προτύπου σύµφωνα
µε την παράγραφο 155 (β) (50)

Αρνητικό ποσό που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 54 (320)

Παρούσα αξία διαθέσιµων µελλοντικών επιστροφών και µειώσεων µελλοντικών εισφορών 90

Το όριο σύµφωνα µε την παράγραφο 58 (β) υπολογίζεται ως ακολούθως:

Μη καταχωρηµένες αναλογιστικές ζηµιές 110

Μη καταχωρηµένο κόστος προϋπηρεσίας 70

Παρούσα αξία διαθέσιµων µελλοντικών επιστροφών και µειώσεων µελλοντικών εισφορών 90

Όριο 270

270 είναι λιγότερο από 320. Συνεπώς, η επιχείρηση θα καταχωρήσει ένα περιουσιακό στοιχείο των 270 και θα
γνωστοποιήσει ότι το όριο µείωσε τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά 50 [(βλέπε
παράγραφο 120(γ)(vi)].
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61. Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί το καθαρό σύνολο των ακολούθων ποσών, ως έξοδο ή [µε την
επιφύλαξη του ορίου 4 της παραγράφου 58(β)] ως έσοδο, εκτός κατά την έκταση που ένα άλλο
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη συµπερίληψή τους στο κόστος ενός περιουσιακού
στοιχείου:

(α) κόστος τρέχουσας απασχόλησης (βλέπε παραγράφους 63-91),

(β) κόστος τόκων (βλέπε παράγραφο 82),

(γ) την αναµενόµενη απόδοση από οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του προγράµµατος (βλέπε
παραγράφους 105-107) και από οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης (παράγραφος 104Α),

(δ) αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, κατά την έκταση που καταχωρούνται σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 92 και 93,

(ε) κόστος προϋπηρεσίας, κατά την έκταση που η παράγραφος 96 απαιτεί από την επιχείρηση την
καταχώρησή του και,

(στ) την επίδραση οποιασδήποτε περικοπής ή διακανονισµού (βλέπε παραγράφους 109 και 110).

62. Άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούν τη συµπερίληψη ορισµένου κόστους παροχών σε εργαζόµενους στο
κόστος περιουσιακών στοιχείων όπως αποθεµάτων ή ενσώµατων παγίων (βλέπε ∆ΛΠ 2, «αποθέµατα» και ∆ΛΠ 16,
«ενσώµατα πάγια»). Οποιοδήποτε έξοδο παροχής µετά την έξοδο από την υπηρεσία που περιλαµβάνεται στο κόστος
τέτοιων περιουσιακών στοιχείων ενσωµατώνει την κατάλληλη αναλογία από τα συνθετικά στοιχεία που αναφέρονται
στον κατάλογο της παραγράφου 61.

Καταχώρηση και αποτίµηση: παρούσα αξία δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών και κόστος τρέχουσας απασχόλησης

63. Το οριστικό κόστος ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών µπορεί να επηρεάζεται από πολλές µεταβλητές,
όπως τελικοί µισθοί, µεταβολές εργατικού δυναµικού και θνησιµότητα, τάσεις ιατροφαρµακευτικού κόστους και, για
ένα χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, τα επενδυτικά οφέλη από τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος. Το
οριστικό κόστος του προγράµµατος είναι αβέβαιο και αυτή η αβεβαιότητα πιθανόν να παραµείνει κατά τη διάρκεια
µιας µακρόχρονης περιόδου. Για να αποτιµηθεί η παρούσα αξία των δεσµεύσεων παροχών και του σχετικού κόστους
της τρέχουσας απασχόλησης, είναι αναγκαίο να:

(α) εφαρµοστεί µια µέθοδος αναλογιστικής εκτίµησης (βλέπε παραγράφους 64-66),

(β) κατανεµηθεί η παροχή σε περιόδους υπηρεσίας (βλέπε παραγράφους 67-71), και

(γ) να γίνουν αναλογιστικές παραδοχές (βλέπε παραγράφους 72-91).

Μ έ θο δ ο ς α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς ε κ τ ί µ η σ η ς

64. Η επιχείρηση πρέπει να χρησιµοποιεί τη µέθοδο προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας υποχρέωσης
για να προσδιορίζει την παρούσα αξία των δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών και του σχετικού
κόστους της τρέχουσας απασχόλησης και όπου αρµόζει, του κόστους προϋπηρεσίας.

65. Η µέθοδος προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας υποχρέωσης (µερικές φορές γνωστή και ως µέθοδος των
δεδουλευµένων παροχών επιµερισµένων ανάλογα µε την υπηρεσία ή ως µέθοδος παροχές/έτη υπηρεσίας) θεωρεί ότι
κάθε περίοδος υπηρεσίας δηµιουργεί µια επιπρόσθετη µονάδα δικαιώµατος στις παροχές (βλέπε παραγράφους 67-
71) και αποτιµά κάθε µονάδα ξεχωριστά για να δηµιουργήσει την τελική δέσµευση (βλέπε παραγράφους 72-91).

66. Η επιχείρηση προεξοφλεί το σύνολο µιας δέσµευσης παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία, ακόµη και αν µέρος
της δέσµευσης καθίστανται πληρωτέο µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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Ένα εφάπαξ ποσό οφειλής είναι πληρωτέο κατά τη λήξη της υπηρεσίας ίσο προς 1 % των ετήσιων αποδοχών για
κάθε έτος υπηρεσίας. Ο µισθός το έτος 1 είναι 10 000 και υποτίθεται ότι αυξάνει κατά 7 % (σύνθετος τόκος)
ετησίως. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται είναι 10 % ετησίως. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει
πώς δηµιουργείται η δέσµευση για έναν εργαζόµενο που αναµένεται να αποχωρήσει στο τέλος του 5ου έτους, µε
την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν µεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές. Για απλοποίηση, το παράδειγµα αυτό
αγνοεί την πρόσθετη προσαρµογή που χρειάζεται για να απεικονισθεί η πιθανότητα ότι ο εργαζόµενος µπορεί να
εγκαταλείψει την επιχείρηση σε προγενέστερη ή µεταγενέστερη ηµεροµηνία.

Έτος 1 2 3 4 5

Παροχές αποδιδόµενες σε:

— προηγούµενα έτη 0 131 262 393 524

— τρέχον έτος (1 % του τελικού µισθού) 131 131 131 131 131

— τρέχον και προηγούµενα έτη 131 262 393 524 655

∆έσµευση έναρξης — 89 196 324 476

Επιτόκιο 10 % — 9 20 33 48

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 89 98 108 119 131

∆έσµευση λήξης 89 196 324 476 655

Σηµείωση: 1. Η δέσµευση έναρξης είναι η παρούσα αξία της παροχής που αποδίδεται σε προηγούµενα έτη.
2. Το τρέχον κόστος απασχόλησης είναι η παρούσα αξία της παροχής που αποδίδεται στο τρέχον έτος.
3. Η δέσµευση λήξης είναι η παρούσα αξία της παροχής που αποδίδεται σε τρέχον και προηγούµενα έτη.

Κ α τ α ν ο µ ή π α ρ ο χ ώ ν σ ε π ε ρ ι ό δ ο υ ς υ π η ρ ε σ ί α ς

67. Κατά τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας των δεσµεύσεων της για καθορισµένες παροχές και
του σχετικούκόστους τρέχουσαςαπασχόλησης και, όπου αρµόζει, κόστους προϋπηρεσίας, η επιχείρηση
πρέπει να κατανέµει τις παροχές σε περιόδους υπηρεσίας σύµφωνα µε τον τύπο του προγράµµατος
παροχών. Όµως, αν η υπηρεσία ενός εργαζόµενου σε µεταγενέστερα έτη θα οδηγήσει σε ένα
σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο παροχών από ότι σε προηγούµενα έτη, η επιχείρηση πρέπει να
κατανέµει τις παροχές σε σταθερή βάση από:

(α) την ηµεροµηνία από την οποία η υπηρεσία του εργαζόµενου για πρώτη φορά οδηγεί σε παροχές,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα (είτε οι παροχές θα είναι εξαρτώµενες από µελλοντική υπηρεσία
είτε όχι), µέχρι

(β) την ηµεροµηνία κατά την οποία περαιτέρω υπηρεσία από τον εργαζόµενο δεν οδηγεί σε
σηµαντικές αυξήσεις των µελλοντικών παροχών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, πέραν των πρόσθε-
των µισθολογικών αυξήσεων.

68. Η µέθοδος προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας υποχρέωσης απαιτεί από την επιχείρηση να κατανέµει το όφελος
στην τρέχουσα περίοδο (για να µπορεί να προσδιορίζει το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης) και στην τρέχουσα
και σε προηγούµενες περιόδους (για να µπορεί να προσδιορίσει την παρούσα αξία δεσµεύσεων καθορισµένων
παροχών). Η επιχείρηση κατανέµει τις παροχές στις περιόδους που προκύπτει η δέσµευση παροχής των παροχών
µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Η δέσµευση αυτή προκύπτει, καθώς οι εργαζόµενοι παρέχουν υπηρεσίες σε
ανταπόδοση παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία, τις οποίες η επιχείρηση αναµένει να καταβάλει σε
µελλοντικές οικονοµικές περιόδους. Αναλογιστικές τεχνικές επιτρέπουν στην επιχείρηση την αποτίµηση αυτής της
δέσµευσης µε αρκετή αξιοπιστία που να δικαιολογεί καταχώρηση της υποχρέωσης.
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1. Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών παρέχει όφελος εφάπαξ ποσού 100 πληρωτέου κατά την αποχώρηση
για κάθε έτος υπηρεσίας.

Το όφελος των 100 κατανέµεται σε κάθε έτος. Το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης είναι η παρούσα αξία
των 100. H παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία των 100,
πολλαπλασιαζόµενη επί τον αριθµό των ετών υπηρεσίας µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Αν το όφελος είναι πληρωτέο άµεσα, µε την αποχώρηση του εργαζόµενου από την επιχείρηση, το κόστος
της τρέχουσας απασχόλησης και η παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών αντανακλούν την
ηµεροµηνία κατά την οποία ο εργαζόµενος αναµένεται να αποχωρήσει. Έτσι, λόγω της επίδρασης της
προεξόφλησης, αυτά είναι µικρότερα από τα ποσά που θα προσδιορίζονταν, αν ο εργαζόµενος αποχωρούσε
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

2. Ένα πρόγραµµα παρέχει µηνιαία σύνταξη 0,2 % επί του τελικού µισθού για κάθε έτος υπηρεσίας. Η σύνταξη
είναι πληρωτέα από την ηλικία των 65 ετών.

Παροχές ίσες µε την παρούσα αξία, κατά την αναµενόµενη ηµεροµηνία αποχώρησης, µηνιαίας σύνταξης
0,2 % του υπολογισµένου τελικού µισθού, πληρωτέες από την αναµενόµενη ηµεροµηνία αποχώρησης µέχρι
την αναµενόµενη ηµεροµηνία θανάτου κατανέµονται σε κάθε έτος υπηρεσίας. Το κόστος τρέχουσας
απασχόλησης είναι η παρούσα αξία αυτών των παροχών. H παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων
παροχών είναι η παρούσα αξία των πληρωµών µηνιαίας σύνταξης 0,2 % επί του τελικού µισθού,
πολλαπλασιαζόµενη µε τον αριθµό των ετών υπηρεσίας µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το κόστος
της τρέχουσας απασχόλησης και η παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών προεξοφλούνται,
γιατί οι πληρωµές της σύνταξης αρχίζουν στην ηλικία των 65.

69. Η υπηρεσία του εργαζόµενου δηµιουργεί µια δέσµευση προγράµµατος καθορισµένων παροχών, ακόµη και αν οι
παροχές εξαρτώνται από µελλοντική απασχόληση (µε άλλα λόγια δεν είναι κατοχυρωµένες). Η υπηρεσία του
εργαζόµενου πριν την ηµεροµηνία κατοχύρωσης δηµιουργεί τεκµαιρόµενη δέσµευση γιατί, σε κάθε διαδοχική
ηµεροµηνία ισολογισµού, το ποσό της µελλοντικής υπηρεσίας που ένας εργαζόµενος θα πρέπει να παράσχει πριν να
δικαιούται τις παροχές, µειώνεται. Κατά την αποτίµηση της δέσµευσης της για καθορισµένες παροχές, η επιχείρηση
λαµβάνει υπόψη την πιθανότητα ότι µερικοί εργαζόµενοι µπορεί να µην πληρούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις
κατοχύρωσης. Οµοίως, µολονότι ορισµένες παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, για παράδειγµα
ιατροφαρµακευτικές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, καθίστανται πληρωτέες µόνο αν ένα συγκεκριµένο
γεγονός συµβεί και όταν ο εργαζόµενος δεν απασχολείται πλέον, η δέσµευση δηµιουργείται όταν ο εργαζόµενος
παρέχει υπηρεσία που του παρέχει δικαίωµα στις παροχές, αν το συγκεκριµένο γεγονός συµβεί. Η πιθανότητα ότι το
συγκεκριµένο γεγονός θα συµβεί, επηρεάζει την αποτίµηση της δέσµευσης, αλλά δεν καθορίζει αν και κατά πόσο η
δέσµευση υφίσταται.
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1. Ένα πρόγραµµα καταβάλλει παροχές 100 για κάθε έτος υπηρεσίας. Οι παροχές κατοχυρώνονται µετά από
δέκα έτη υπηρεσίας.

Το όφελος των 100 κατανέµεται σε κάθε έτος. Σε κάθε ένα από τα πρώτα δέκα έτη, το κόστος της τρέχουσας
απασχόλησης και η παρούσα αξία της δέσµευσης αντανακλούν την πιθανότητα ότι ο εργαζόµενος µπορεί να
µη συµπληρώνει δέκα χρόνια απασχόλησης.

2. Ένα πρόγραµµα καταβάλλει παροχές 100 για κάθε έτος υπηρεσίας, πλην υπηρεσίας πριν την ηλικία των
25 ετών. Οι παροχές κατοχυρώνονται άµεσα.

Καµία παροχή δεν κατανέµεται για υπηρεσία πριν από την ηλικία των 25 ετών, γιατί η υπηρεσία πριν από
αυτή την ηµεροµηνία δεν οδηγεί σε παροχές (εξαρτηµένες ή µη εξαρτηµένες από µελλοντική υπηρεσία). Οι
παροχές των 100 κατανέµονται σε καθένα από τα επόµενα έτη.

70. Η δέσµευση αυξάνει µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία περαιτέρω υπηρεσία από τον εργαζόµενο δεν οδηγεί σε
σηµαντικά ποσά πρόσθετων παροχών. Συνεπώς, όλες οι παροχές κατανέµονται σε περιόδους που λήγουν την ή πριν
από αυτή την ηµεροµηνία. Οι παροχές κατανέµονται σε κάθε περίοδο, σύµφωνα µε τον τύπο του προγράµµατος
παροχών. Όµως, αν η υπηρεσία ενός εργαζόµενου σε µεταγενέστερα έτη θα οδηγήσει σε ένα σηµαντικά υψηλότερο
επίπεδο παροχών από ότι σε προηγούµενα έτη, η επιχείρηση κατανέµει τις παροχές πάνω σε µια σταθερή βάση µέχρι
την ηµεροµηνία που η περαιτέρω υπηρεσία από τον εργαζόµενο θα οδηγήσει σε µη σηµαντική αύξηση περαιτέρω
παροχών. Αυτό, γιατί η υπηρεσία του εργαζόµενου καθόλη τη διάρκεια της περιόδου θα οδηγήσει τελικά σε παροχές
σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο.
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1. Ένα πρόγραµµα καταβάλλει παροχές εφάπαξ ποσού 1 000, που κατοχυρώνονται µετά από δέκα έτη
υπηρεσίας. Το πρόγραµµα δεν προβλέπει περαιτέρω παροχές για µεταγενέστερη υπηρεσία.

Οι παροχές των 100 (1 000 διαιρούµενο µε το δέκα) κατανέµονται σε κάθε ένα από τα δέκα πρώτα έτη. Το
κόστος τρέχουσας απασχόλησης σε κάθε ένα από τα πρώτα δέκα έτη αντανακλά την πιθανότητα ότι ο
εργαζόµενος µπορεί να µη συµπληρώσει δέκα έτη υπηρεσίας. Καµία παροχή δεν κατανέµεται σε µεταγενέστερα
έτη.

2. Ένα πρόγραµµα καταβάλλει παροχές αποχώρησης εφάπαξ ποσού 2 000 σε όλους τους εργαζόµενους, που
απασχολούνται ακόµη στην ηλικία των 55 µετά από είκοσι έτη υπηρεσίας ή που απασχολούνται ακόµη στην
ηλικία των 65, ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας.

Για τους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται πριν από την ηλικία των 35, η υπηρεσία οδηγεί για πρώτη
φορά σε παροχές σύµφωνα µε το πρόγραµµα στην ηλικία των 35 (ο εργαζόµενος θα µπορούσε να αποχωρήσει
στην ηλικία των 30 και να επιστρέψει στην ηλικία των 33 χωρίς επίπτωση στο ποσό ή στο χρονοδιάγραµµα
των παροχών). Οι παροχές αυτές εξαρτώνται από µελλοντική υπηρεσία. Επίσης, υπηρεσία µετά την ηλικία
των 55 δε θα οδηγήσει σε σηµαντικό ποσό περαιτέρω παροχών. Γι' αυτούς τους εργαζόµενους, η επιχείρηση
κατανέµει παροχές 100 (2 000 διαιρούµενο µε το 20) για κάθε έτος από την ηλικία των 35 µέχρι την ηλικία
των 55.

Για εργαζόµενους που προσλαµβάνονται µεταξύ των ηλικιών 35 και 45, η υπηρεσία πέραν των είκοσι ετών
δε θα αυξήσει σηµαντικά το ύψος των παροχών. Για αυτούς τους απασχολούµενους, η επιχείρηση κατανέµει
την παροχή των 100 (2 000 διαιρούµενο µε 20) σε κάθε ένα από τα πρώτα είκοσι έτη.

Για έναν εργαζόµενο που προσλαµβάνεται στην ηλικία των 55, υπηρεσία πέρα των δέκα ετών δεν θα οδηγήσει
σε σηµαντικό ποσό περαιτέρω παροχών. Γι' αυτόν τον εργαζόµενο, η επιχείρηση κατανέµει παροχές των 200
(2 000 διαιρούµενο µε το 10) σε κάθε έτος από τα πρώτα δέκα έτη.

Για όλους τους εργαζόµενους, το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης και η παρούσα αξία της δέσµευσης
αντανακλούν την πιθανότητα ότι ο εργαζόµενος µπορεί να µη συµπληρώνει την αναγκαία περίοδο
απασχόλησης.

3. Ένα ιατροφαρµακευτικό πρόγραµµα µετά την έξοδο από την υπηρεσία αποζηµιώνει το 40 % του
ιατροφαρµακευτικού κόστους, αν ο εργαζόµενος αποχωρήσει µετά από περισσότερα από δέκα και λιγότερο
από είκοσι έτη υπηρεσίας και 50 % αυτού του κόστους, αν ο εργαζόµενος αποχωρήσει µετά από είκοσι ή
περισσότερα έτη υπηρεσίας.

Σύµφωνα µε τον τύπο του προγράµµατος για τις παροχές, η επιχείρηση κατανέµει 4 % της παρούσας αξίας
του αναµενόµενου ιατροφαρµακευτικού κόστους (40 % διαιρούµενο µε 10) σε κάθε ένα από τα πρώτα δέκα
έτη και 1 % (10 % διαιρούµενο µε 10) σε κάθε ένα από τα επόµενα δέκα έτη. Το κόστος τρέχουσας
απασχόλησης σε κάθε χρόνο αντανακλά την πιθανότητα ότι ο εργαζόµενος µπορεί να µη συµπληρώσει την
αναγκαία περίοδο απασχόλησης για να δικαιούται µέρος ή ολόκληρες τις παροχές. Για εργαζόµενους που
αναµένεται να αποχωρήσουν µέσα σε δέκα χρόνια, δεν κατανέµεται καµία παροχή.

4. Ένα ιατροφαρµακευτικό πρόγραµµα µετά την έξοδο από την υπηρεσία αποζηµιώνει το 10 % του
ιατροφαρµακευτικού κόστους, αν ο εργαζόµενος αποχωρήσει µετά από περισσότερα από δέκα και λιγότερο
από είκοσι έτη υπηρεσίας και 50 % αυτού του κόστους, αν ο εργαζόµενος αποχωρήσει µετά από είκοσι ή
περισσότερα έτη υπηρεσίας.

Υπηρεσία σε µεταγενέστερα έτη θα οδηγήσει σε ένα σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο παροχής από ότι σε
προγενέστερα χρόνια. Συνεπώς, για τους εργαζόµενους που αναµένεται να αποχωρήσουν µετά είκοσι ή
περισσότερα έτη, η επιχείρηση κατανέµει τις παροχές πάνω σε σταθερή βάση, σύµφωνα µε την παράγραφο 68.
Υπηρεσία πέραν των είκοσι ετών θα οδηγήσει σε ασήµαντο ποσό περαιτέρω οφέλους. Έτσι, οι παροχές που
κατανέµονται σε κάθε ένα από τα πρώτα είκοσι έτη είναι 2,5 % της παρούσας αξίας του αναµενόµενου
ιατροφαρµακευτικού κόστους (50 % διαιρούµενο µε είκοσι).
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Για εργαζόµενους που αναµένεται να αποχωρήσουν µεταξύ δέκα και είκοσι ετών, οι παροχές κατανεµηµένες
σε κάθε ένα από τα πρώτα δέκα έτη είναι 1 % της παρούσας αξίας του αναµενόµενου ιατροφαρµακευτικού
κόστους. Γι' αυτούς τους εργαζόµενους, καµία παροχή δεν κατανέµεται σε υπηρεσία µεταξύ του τέλους του
δεκάτου έτους και της εκτιµώµενης ηµεροµηνίας αποχώρησης.

Για εργαζόµενους που αναµένεται να αποχωρήσουν µέσα σε δέκα χρόνια, δεν κατανέµεται καµία παροχή.

71. Όπου το ποσό των παροχών αποτελεί σταθερή αναλογία του τελικού µισθού για κάθε έτος υπηρεσίας, µελλοντικές
µισθολογικές αυξήσεις θα επηρεάσουν το ποσό που απαιτείται για την τακτοποίηση της δέσµευσης που υφίσταται
για υπηρεσία πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, αλλά δε δηµιουργεί µια πρόσθετη δέσµευση. Συνεπώς:

(α) για το σκοπό της παραγράφου 67 (β), µισθολογικές αυξήσεις δεν οδηγούν σε περαιτέρω παροχές, παρόλο που
το ποσό των παροχών εξαρτάται από τον τελικό µισθό και,

(β) το ποσό των παροχών που κατανέµονται σε κάθε περίοδο είναι µια σταθερή αναλογία του µισθού µε την οποία
συνδέονται οι παροχές.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 7 1

Οι εργαζόµενοι δικαιούνται παροχές 3 % επί του τελικού µισθού για κάθε έτος υπηρεσίας πριν την ηλικία των 55.

Παροχές 3 % του εκτιµώµενου τελικού µισθού κατανέµονται σε κάθε έτος µέχρι την ηλικία των 55. Αυτή είναι η
ηµεροµηνία όπου περαιτέρω υπηρεσία από τον εργαζόµενο θα οδηγήσει σε ασήµαντο ποσό περαιτέρω παροχών
σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Καµία παροχή δεν κατανέµεται στην υπηρεσία µετά από αυτή την ηλικία.

Α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς π α ρ α δ ο χ έ ς

72. Οι αναλογιστικές παραδοχές πρέπει να είναι αµερόληπτες και αµοιβαία συµβατές.

73. Αναλογιστικές παραδοχές είναι οι καλύτερες εκτιµήσεις της επιχείρησης για τις µεταβλητές που θα προσδιορίσουν
το οριστικό κόστος χορήγησης των παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Οι αναλογιστικές παραδοχές
συνίστανται σε:

(α) δηµογραφικές παραδοχές σχετικά µε τα µελλοντικά χαρακτηριστικά των τωρινών και των πρώην εργαζόµενων
(και των προστατευόµενων µελών τους), που δικαιούνται τις παροχές. Οι δηµογραφικές παραδοχές ασχολούνται
µε θέµατα όπως:

(i) θνησιµότητα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µετά την έξοδο από την υπηρεσία,

(ii) συντελεστές απασχόλησης, µεταβολής προσωπικού και πρόωρης αποχώρησης,

(iii) αναλογία των µελών του προγράµµατος µε προστατευόµενα µέλη που θα δικαιούνται τις παροχές, και

(iv) συντελεστές διεκδικήσεων σύµφωνα µε ιατροφαρµακευτικά προγράµµατα, και

(β) οικονοµικές παραδοχές, που ασχολούνται µε στοιχεία όπως:

(i) το προεξοφλητικό επιτόκιο (βλέπε παραγράφους 78-82),

(ii) µελλοντικούς µισθούς και επίπεδα παροχών (βλέπε παραγράφους 83-87),

(iii) στην περίπτωση των ιατροφαρµακευτικών παροχών, µελλοντικά ιατροφαρµακευτικά κόστη, περιλαµβανο-
µένων, αν είναι σηµαντικά του κόστους διαχείρισης των διεκδικήσεων και της καταβολής παροχών (βλέπε
παραγράφους 88-91), και

(iv) το αναµενόµενο ποσοστό απόδοσης από τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος (βλέπε παραγρά-
φους 105-107).

74. Οι αναλογιστικές παραδοχές είναι ανεπηρέαστες, αν είναι ούτε παράλογες, ούτε εξαιρετικά συντηρητικές.
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75. Οι αναλογιστικές παραδοχές είναι αµοιβαία συµβατές, αν αντικατοπτρίζουν τις οικονοµικές σχέσεις µεταξύ

παραγόντων όπως ο πληθωρισµός, συντελεστές µισθολογικών αυξήσεων, απόδοση περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος και προεξοφλητικά επιτόκια. Για παράδειγµα, όλες οι παραδοχές που εξαρτώνται από ένα
συγκεκριµένο επίπεδο πληθωρισµού (όπως παραδοχές για τα επιτόκια και αυξήσεις µισθών και παροχών) σε
οποιαδήποτε µελλοντική περίοδο προϋποθέτουν το ίδιο επίπεδο πληθωρισµού σε αυτή την περίοδο.

76. Η επιχείρηση καθορίζει το προεξοφλητικό επιτόκιο και άλλες οικονοµικές παραδοχές σε ονοµαστικούς (καθορισµέ-
νους) όρους, εκτός αν εκτιµήσεις σε πραγµατικούς αποπληθωρισµένους όρους είναι περισσότερο αξιόπιστες,
για παράδειγµα, σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία (βλέπε ∆ΛΠ 29 «χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε
υπερπληθωριστικές οικονοµίες» ή όπου το όφελος συνδέεται µε ρήτρα δείκτη και υπάρχει αγορά µε βάθος σε
οµόλογα µε ρήτρα τιµής δείκτη στο ίδιο νόµισµα και διάρκεια.

77. Οι οικονοµικές παραδοχές πρέπει να βασίζονται στις προσδοκίες της αγοράς, κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, για την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποχρεώσεις πρόκειται να
τακτοποιηθούν.

Α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς π α ρ α δ ο χ έ ς : π ρ ο ε ξ ο φ λ η τ ι κ ό ε π ι τ ό κ ι ο

78. Το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για την προεξόφληση των δεσµεύσεων µετά την έξοδο από την
υπηρεσία (χρηµατοδοτούµενες και µη χρηµατοδοτούµενες) πρέπει να προσδιορίζεται µε αναφορά
σε αποδόσεις της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού υψηλής ποιότητας εταιρικών
οµολόγων. Σε χώρες όπουδεν υπάρχει αγορά µε βάθος σε τέτοια οµόλογα, πρέπει να χρησιµοποιούνται
οι αποδόσεις της αγοράς (κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού) κρατικών οµολόγων. Το νόµισµα
και η διάρκεια των εταιρικών οµολόγων ή κρατικών οµολόγων πρέπει να είναι συµβατά µε το
νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια των δεσµεύσεων για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία.

79. Μια αναλογιστική παραδοχή η οποία έχει σηµαντική επίπτωση είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο. Το προεξοφλητικό
επιτόκιο αντανακλά τη διαχρονική αξία του χρήµατος, αλλά όχι τον αναλογιστικό ή επενδυτικό κίνδυνο. Περαιτέρω,
το προεξοφλητικό επιτόκιο δεν αντανακλά το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό πιστωτικό κίνδυνο που φέρουν οι
πιστωτές της επιχείρησης, ούτε αντανακλά τον κίνδυνο ότι µελλοντική εµπειρία µπορεί να διαφέρει από αναλογιστικές
παραδοχές.

80. Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών. Στην πράξη, η
επιχείρηση συχνά επιτυγχάνει αυτό µε την εφαρµογή ενός απλού µέσου σταθµισµένου προεξοφλητικού επιτοκίου,
που αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα και το ποσό των καταβολών των παροχών και το νόµισµα στο οποίο
οι παροχές πρέπει να καταβάλλονται.

81. Σε µερικές περιπτώσεις, µπορεί να µην υπάρχει αγορά µε βάθος σε οµόλογα αρκετά µακράς λήξης για να συµπίπτει
µε την εκτιµώµενη λήξη όλων των καταβλητέων παροχών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιχείρηση χρησιµοποιεί τρέχοντα
επιτόκια αγοράς δέουσας διάρκειας για να προεξοφλήσει πληρωµές βραχύτερης διάρκειας και εκτιµά το
προεξοφλητικό επιτόκιο για µακροπρόθεσµες λήξεις µε προέκταση τρεχόντων επιτοκίων αγοράς σύµφωνα µε την
καµπύλη απόδοσης. Η συνολική παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών είναι απίθανο να είναι ειδικά
ευαίσθητη στο προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στην αναλογία των παροχών που είναι καταβλητέες πέραν
της οριστικής λήξης διαθέσιµων εταιρικών ή κρατικών οµολόγων.

82. Το κόστος τόκων υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο, όπως προσδιορίστηκε κατά την
έναρξη της περιόδου, µε την παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών καθ' όλη τη διάρκεια της
περιόδου, λαµβάνοντας υπόψη κάθε σηµαντική µεταβολή στην δέσµευση. Η παρούσα αξία της δέσµευσης διαφέρει
από την υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό, γιατί η υποχρέωση καταχωρείται µετά την αφαίρεση της
εύλογης αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος και επειδή µερικά αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές
και κάποιο κόστος προϋπηρεσίας, δεν καταχωρούνται άµεσα (το Προσάρτηµα Α επεξηγεί µεταξύ άλλων τον
υπολογισµό του κόστους τόκων).

Α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς π α ρ α δ ο χ έ ς : µ ι σ θ ο ί , π α ρ ο χ έ ς κ α ι ι α τ ρ ο φ α ρ µ α κ ε υ τ ι κ ά κ ό σ τ η

83. Οι δεσµεύσεις σχετικά µε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία πρέπει να αποτιµώνται πάνω
σε µια βάση που αντανακλά:

(α) εκτιµώµενες µελλοντικές µισθολογικές αυξήσεις,

(β) τις παροχές που καθορίζονται στους όρους του προγράµµατος (ή που προκύπτουν από οποιαδή-
ποτε τεκµαιρόµενη δέσµευση πέραν από τους όρους αυτούς) κατά την ηµεροµηνία του ισολο-
γισµού, και
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(γ) εκτιµώµενες µελλοντικές µεταβολές στο επίπεδο οποιωνδήποτε κρατικών παροχών, που επηρεά-

ζουν τα καταβλητέα οφέλη σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, όταν και µόνο
όταν είτε:

(i) οι µεταβολές αυτές νοµιµοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, ή

(ii) παρελθούσα εµπειρία ή άλλη αξιόπιστη µαρτυρία, δείχνει ότι οι κρατικές εκείνες παροχές
θα αλλάξουν µε κάποιο προβλέψιµο τρόπο, για παράδειγµα σύµφωνα µε µελλοντικές
µεταβολές στα γενικά επίπεδα τιµών ή τα γενικά επίπεδα µισθών.

84. Οι εκτιµήσεις για µελλοντικές µισθολογικές αυξήσεις λαµβάνουν υπόψη τον πληθωρισµό, την παλαιότητα,
προαγωγές και άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας.

85. Αν οι τυπικοί όροι ενός προγράµµατος (ή τεκµαιρόµενη δέσµευση πέραν από τους όρους αυτούς) απαιτούν η
επιχείρηση να µεταβάλλει τις παροχές σε µελλοντικές περιόδους, η αποτίµηση της δέσµευσης αντανακλά τις
µεταβολές αυτές. Αυτό συµβαίνει όταν, για παράδειγµα:

(α) η επιχείρηση έχει µία τακτική να αυξάνει τις παροχές, για παράδειγµα για να µετριάζει τις επιπτώσεις του
πληθωρισµού και δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι αυτή η τακτική θα αλλάξει στο µέλλον, ή

(β) αναλογιστικά κέρδη έχουν ήδη καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις και η επιχείρηση υποχρεούται, είτε
από τους τυπικούς όρους του προγράµµατος (ή από τεκµαιρόµενη δέσµευση πέραν από τους όρους αυτούς)
είτε από τη νοµοθεσία, να χρησιµοποιεί κάθε πλεόνασµα από το πρόγραµµα για όφελος των συµµετεχόντων
στο πρόγραµµα [(βλέπε παράγραφο 98 (γ)].

86. Οι αναλογιστικές παραδοχές δεν αντανακλούν µελλοντικές µεταβολές παροχών που δεν παρατίθενται στους τυπικούς
όρους του προγράµµατος (ή τεκµαιρόµενη δέσµευση) κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τέτοιες µεταβολές θα
καταλήξουν σε:

(α) κόστος προϋπηρεσίας, κατά την έκταση που µεταβάλλουν παροχές για υπηρεσία πριν από τη µεταβολή και,

(β) κόστος τρέχουσας υπηρεσίας για περιόδους µετά τη µεταβολή, κατά την έκταση που µεταβάλλουν παροχές
για υπηρεσία µετά τη µεταβολή.

87. Μερικές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία συνδέονται µε µεταβλητές όπως το επίπεδο των κρατικών
παροχών αποχώρησης ή κρατικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Η αποτίµηση τέτοιων παροχών αντικατοπτρίζει
αναµενόµενες µεταβολές σε τέτοιες µεταβλητές, βάσει παρελθούσας εµπειρίας και άλλα αξιόπιστα στοιχεία.

88. Οι παραδοχές σχετικά µε το ιατροφαρµακευτικό κόστος πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις εκτιµώµενες
µελλοντικές µεταβολές στο κόστος των ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών, που προέρχονται από
αµφότερα τον πληθωρισµό και συγκεκριµένες µεταβολές σε ιατροφαρµακευτικό κόστος.

89. Η αποτίµηση των µετά την έξοδο από την υπηρεσία ιατροφαρµακευτικών παροχών απαιτεί παραδοχές σχετικά µε το
επίπεδο και τη συχνότητα των µελλοντικών διεκδικήσεων και του κόστους αντιµετώπισης αυτών των απαιτήσεων. Η
επιχείρηση εκτιµά µελλοντικά ιατροφαρµακευτικά κόστη πάνω στη βάση ιστορικών δεδοµένων σχετικά µε τη δική
της εµπειρία, συµπληρούµενης όπου αναγκαίο από ιστορικά δεδοµένα από άλλες επιχειρήσεις, ασφαλιστικές
εταιρείες, φορείς ιατρικών υπηρεσιών ή άλλες πηγές. Εκτιµήσεις µελλοντικού ιατροφαρµακευτικού κόστους
λαµβάνουν υπόψη την επίπτωση της τεχνολογικής προόδου, µεταβολές στα σχέδια χρήσης και διάθεσης
ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών και µεταβολές στο καθεστώς υγείας των συµµετεχόντων του προγράµµατος.

90. Το επίπεδο και η συχνότητα των διεκδικήσεων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ηλικία, υγιεινή κατάσταση και στο
φύλο των εργαζόµενων (και των προστατευόµενων µελών τους) και µπορεί να είναι ευαίσθητα σε άλλους παράγοντες
όπως η γεωγραφική περιοχή. Συνεπώς, τα ιστορικά δεδοµένα προσαρµόζονται κατά την έκταση που η δηµογραφική
σύνθεση του πληθυσµού διαφέρει από αυτή του πληθυσµού που χρησιµοποιήθηκε ως βάση για τα ιστορικά
δεδοµένα. Προσαρµόζεται επίσης όπου υπάρχει αξιόπιστη µαρτυρία, ότι οι ιστορικές τάσεις δε θα συνεχισθούν.

91. Μερικά προγράµµατα υγειονοµικής πρόνοιας µετά την έξοδο από την υπηρεσία απαιτούν από τους εργαζόµενους
να συνεισφέρουν στο ιατροφαρµακευτικό κόστος που καλύπτεται από το πρόγραµµα. Οι εκτιµήσεις του µελλοντικού
ιατροφαρµακευτικού κόστους λαµβάνουν υπόψη οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά, που βασίζεται στους όρους του
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προγράµµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (ή που βασίζεται σε οποιαδήποτε τεκµαιρόµενη δέσµευση
πέραν από τους όρους αυτούς). Μεταβολές σε αυτές τις συνεισφορές των εργαζοµένων καταλήγουν σε κόστος
προϋπηρεσίας ή, όπου είναι αρµόζον, σε περικοπές. Το κόστος της αντιµετώπισης των διεκδικήσεων µπορεί να
µειωθεί µε παροχές από το Κράτος ή άλλους φορείς ιατρικών υπηρεσιών [βλέπε παραγράφους 83 (γ) και 87].

Α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ ά κ έ ρ δ η κ α ι ζ η µ ί ε ς

92. Κατά την αποτίµηση της υποχρέωσής της για καθορισµένες παροχές, σύµφωνα µε την παράγραφο 54,
η επιχείρηση πρέπει, υποκείµενη στην παράγραφο 58Α, να καταχωρεί µέρος (όπως ορίζεται στην
παράγραφο 93) των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών της, ως έσοδο ή έξοδο, αν τα καθαρά
σωρευµένα µη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες κατά το τέλος της προηγούµενης
περιόδου υπερέβησαν το µεγαλύτερο από το:

(α) 10 % της παρούσας αξίας της δέσµευσης των καθορισµένων παροχών κατά αυτή την ηµεροµηνία
(πριν από την αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος), και

(β) 10 % της εύλογης αξίας οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος κατά την
ηµεροµηνία αυτή.

Αυτά τα όρια πρέπει να υπολογίζονται και να εφαρµόζονται ξεχωριστά για κάθε πρόγραµµα
καθορισµένων παροχών.

93. Ηαναλογία των αναλογιστικών κερδών καιζηµιών που καταχωρείται για κάθε πρόγραµµα καθορισµέ-
νων παροχών είναι το υπερβάλλον ποσό που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 92,
διαιρούµενο µε το αναµενόµενο µέσο όρο της υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των εργαζόµενων
που συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα. Όµως, η επιχείρηση µπορεί να υιοθετεί οποιαδήποτε
συστηµατική µέθοδο που καταλήγει σε γρηγορότερη καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και
ζηµιών, εφόσον εφαρµόζεται η ίδια βάση σε αµφότερα τα κέρδη και τις ζηµιές και η βάση εφαρµόζεται
σταθερά από περίοδο σε περίοδο. Η επιχείρηση µπορεί να εφαρµόζει τέτοιες συστηµατικές µεθόδους
σε αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες ακόµη και αν εµπίπτουν µέσα στα όρια που καθορίζονται στην
παράγραφο 92.

94. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές µπορεί να προέρχονται από αυξήσεις ή µειώσεις είτε στην παρούσα αξία της
δέσµευσης καθορισµένων παροχών ή στην εύλογη αξία οποιουδήποτε σχετικού περιουσιακού στοιχείου του
προγράµµατος. Οι αιτίες που δηµιουργούν αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές περιλαµβάνουν, για παράδειγµα:

(α) απροσδόκητα µεγάλες ή µικρές µεταβολές στο προσωπικό, πρόωρη αποχώρηση ή θνησιµότητα ή αυξήσεις σε
µισθούς, παροχές (αν οι τυπικοί ή τεκµαιρόµενοι όροι του προγράµµατος προβλέπουν πληθωριστικές αυξήσεις
των παροχών) ή ιατροφαρµακευτικά κόστη,

(β) την επίπτωση των µεταβολών σε εκτιµήσεις µελλοντικών µεταβολών στο προσωπικό, πρόωρη αποχώρηση ή
θνησιµότητα ή αυξήσεις σε µισθούς, παροχές (αν οι τυπικοί ή τεκµαιρόµενοι όροι του προγράµµατος
προβλέπουν πληθωριστικές αυξήσεις παροχών) ή ιατροφαρµακευτικά κόστη,

(γ) την επίπτωση των µεταβολών στο προεξοφλητικό επιτόκιο, και

(δ) διαφορές µεταξύ της πραγµατικής απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και της
αναµενόµενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (βλέπε παραγράφους 105-107).

95. Μακροπρόθεσµα, τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες µπορεί να συµψηφίσουν το ένα το άλλο. Συνεπώς, οι εκτιµήσεις
των δεσµεύσεων των παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία θεωρούνται καλύτερα ως πεδίο (ή «περιθώριο»)
γύρω από την καλύτερη εκτίµηση. Η επιχείρηση επιτρέπεται, αλλά δεν υποχρεούται να καταχωρεί αναλογιστικά
κέρδη και ζηµίες που εµπίπτουν µέσα σε αυτό το περιθώριο. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί από την επιχείρηση να
καταχωρεί, κατ' ελάχιστο, µια καθορισµένη αναλογία των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που είναι εκτός του
περιθωρίου συν ή πλην 10 % [Το Προσάρτηµα Α απεικονίζει µεταξύ άλλων το χειρισµό των αναλογιστικών κερδών
και ζηµιών]. Το Πρότυπο επίσης επιτρέπει συστηµατικές µεθόδους ταχύτερης καταχώρησης, µε την προϋπόθεση ότι
αυτές οι µέθοδοι πληρούν τους όρους που παρατίθενται στην παράγραφο 93. Τέτοιες επιτρεπόµενες µέθοδοι
περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, άµεση καταχώρηση όλων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, µέσα και έξω από
το περιθώριο. Η παράγραφος 155 (β)(iii) εξηγεί την ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη κάθε µη καταχωρηµένο τµήµα
της µεταβατικής υποχρέωσης στη λογιστικοποίηση µεταγενέστερων αναλογιστικών κερδών.
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96. Κατά την αποτίµηση της υποχρέωσής της για καθορισµένες παροχές σύµφωνα µε την παράγραφο 54,
η επιχείρηση πρέπει, υποκείµενη στην παράγραφο 58Α, να καταχωρεί το κόστος προϋπηρεσίας ως
έξοδο πάνω σε µια σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µέσης περιόδου µέχρι να κατοχυρωθούν οι
παροχές. Κατά την έκταση που οι παροχές έχουν ήδη κατοχυρωθεί αµέσως µετά την καθιέρωση ή
τις µεταβολές ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί το
κόστος προϋπηρεσίας άµεσα.

97. Το κόστος προϋπηρεσίας ανακύπτει, όταν η επιχείρηση εισάγει ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ή µεταβάλλει
τις καταβλητέες παροχές σύµφωνα µε υπάρχον πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Τέτοιες µεταβολές γίνονται σε
ανταπόδοση της υπηρεσίας των εργαζόµενων κατά τη διάρκεια της περιόδου µέχρι να κατοχυρωθούν οι παροχές.
Συνεπώς, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανεξάρτητα από το γεγονός
ότι το κόστος αναφέρεται σε υπηρεσία του εργαζόµενου σε προηγούµενες περιόδους. Το κόστος προϋπηρεσίας
αποτιµάται ως η µεταβολή στην υποχρέωση που προέρχεται από την τροποποίηση (βλέπε παράγραφο 64).

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 9 7

Μία επιχείρηση λειτουργεί ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα που παρέχει σύνταξη 2 % του τελικού µισθού για κάθε
έτος υπηρεσίας. Οι παροχές κατοχυρώνονται µετά από πέντε έτη υπηρεσίας. Την 1η Ιανουαρίου 20Χ5 η επιχείρηση
βελτιώνει τη σύνταξη στο 2,5 % του τελικού µισθού για κάθε έτος υπηρεσίας αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου
20Χ1. Κατά την ηµεροµηνία της βελτίωσης, η παρούσα αξία των πρόσθετων παροχών για υπηρεσία από την
1η Ιανουαρίου 20Χ1 µέχρι την 1η Ιανουαρίου 20Χ5 έχει ως ακολούθως:

Εργαζόµενοι µε περισσότερο από 5 έτη υπηρεσίας την 1/1/Χ5 150

Εργαζόµενοι µε λιγότερο των 5 ετών υπηρεσίας την 1/1/Χ5 (µέση περίοδος µέχρι την κατοχύρωση:
τρία έτη) 120

270

Η επιχείρηση καταχωρεί 150 αµέσως διότι οι παροχές αυτές είναι ήδη κατοχυρωµένες. Η επιχείρηση καταχωρεί 120
πάνω σε µία σταθερή βάση κατά τη διάρκεια των τριών ετών από την 1η Ιανουαρίου 20Χ5.

98. Το κόστος προϋπηρεσίας δεν περιλαµβάνει:

(α) την επίπτωση των διαφορών µεταξύ πραγµατικών και προηγουµένως υποθετιθέµενων µισθολογικών αυξήσεων
σχετικά µε την υποχρέωση καταβολής παροχών για υπηρεσία προηγούµενων ετών (δεν υπάρχει κόστος
προϋπηρεσίας, επειδή οι αναλογιστικές παραδοχές καλύπτουν τις προβλέψεις µισθών).

(β) υπό και υπερεκτιµήσεις εθελοντικών αυξήσεων συντάξεων, όπου η επιχείρηση έχει τεκµαιρόµενη δέσµευση να
χορηγεί τέτοιες αυξήσεις (δεν υπάρχει κόστος προϋπηρεσίας, γιατί οι αναλογιστικές παραδοχές επιτρέπουν
τέτοιες αυξήσεις).

(γ) εκτιµήσεις βελτιώσεων των παροχών, που προέρχονται από αναλογιστικά κέρδη, τα οποία έχουν ήδη
καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, αν η επιχείρηση υποχρεούται, είτε από τους τυπικούς όρους του
προγράµµατος (ή τεκµαιρόµενη δέσµευση πέραν από τους όρους αυτούς) ή από τη νοµοθεσία, να χρησιµοποιεί
κάθε πλεόνασµα στο πρόγραµµα προς όφελος των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, ακόµη και αν η αύξηση
των παροχών δεν έχει ακόµη τυπικά αποφασιστεί [η προκύπτουσα αύξηση στην δέσµευση είναι αναλογιστική
ζηµιά και όχι κόστος προϋπηρεσίας, βλέπε παράγραφο 85 (β)].

(δ) την αύξηση σε κατοχυρωµένες παροχές όταν, σε απουσία νέων ή βελτιωµένων παροχών, οι εργαζόµενοι
συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης (δεν υπάρχει κόστος προϋπηρεσίας, γιατί το εκτιµώµενο κόστος
των παροχών είχε καταχωρηθεί ως κόστος τρέχουσας υπηρεσίας, καθώς η υπηρεσία είχε παρασχεθεί), και
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(ε) την επίπτωση των τροποποιήσεων στο πρόγραµµα, που µειώνει τις παροχές για µελλοντική υπηρεσία

(περικοπή).

99. Η επιχείρηση καθορίζει τον τρόπο απόσβεσης του κόστους προϋπηρεσίας, όταν οι παροχές καθιερώνονται ή
τροποποιούνται. ∆ε θα ήταν πρακτικό να διατηρεί τα λεπτοµερή αρχεία που απαιτούνται για να διαπιστώνει και
εφαρµόζει µεταγενέστερες µεταβολές σε αυτόν τον τρόπο απόσβεσης. Περαιτέρω, η επίπτωση πιθανόν να είναι
σηµαντική µόνον όπου υπάρχει περικοπή ή διακανονισµός. Συνεπώς, η επιχείρηση διορθώνει τον τρόπο απόσβεσης
του κόστους προϋπηρεσίας µόνον, αν υπάρχει περικοπή ή διακανονισµός.

100. Όπου η επιχείρηση µειώνει τις καταβλητέες παροχές, σύµφωνα µε ένα υπάρχον πρόγραµµα καθορισµένων παροχών,
η προκύπτουσα µείωση στην υποχρέωση καθορισµένων παροχών καταχωρείται ως (αρνητικό) κόστος προϋπηρεσίας
κατά τη διάρκεια της µέσης περιόδου µέχρις ότου η µειωµένη αναλογία των παροχών κατοχυρωθεί.

101. Όταν η επιχείρηση µειώνει ορισµένες παροχές καταβλητέες σύµφωνα µε υπάρχον πρόγραµµα καθορισµένων παροχών
και συγχρόνως, αυξάνει άλλα καταβλητέα οφέλη σύµφωνα µε το πρόγραµµα για τους ίδιους εργαζόµενους, η
επιχείρηση χειρίζεται τη µεταβολή ως µια απλή καθαρή µεταβολή.

Καταχώρηση και αποτίµηση: περιουσιακά στοιχεία προγράµµατος

Ε ύ λ ο γ η α ξ ί α τ ω ν π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς

102. Η εύλογη αξία οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος αφαιρείται για τον προσδιορισµό του
ποσού που καταχωρείται στον ισολογισµό σύµφωνα µε την παράγραφο 54. Η εύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος εκτιµάται όταν δεν υπάρχει διαθέσιµη τιµή αγοράς, για παράδειγµα, µε προεξόφληση
των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά
αµφότερα, τον κίνδυνο που συνδέεται µε τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος και τη λήξη ή την αναµενόµενη
ηµεροµηνία εκποίησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων (ή αν αυτά δεν έχουν λήξη, την αναµενόµενη περίοδο
µέχρι την τακτοποίηση της σχετικής δέσµευσης).

103. Τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος δεν περιλαµβάνουν απλήρωτες εισφορές οφειλόµενες από την
καταρτίζουσα τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρηση προς το Ταµείο, όπως επίσης οποιαδήποτε µη µεταβιβάσιµα
χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται από την επιχείρηση και κατέχονται από το Ταµείο. Τα περιουσιακά στοιχεία
του προγράµµατος µειώνονται µε κάθε υποχρέωση του Ταµείου που δε σχετίζεται µε παροχές στους εργαζόµενους,
για παράδειγµα, εµπορικούς και λοιπούς λογαριασµούς πληρωτέους και υποχρεώσεις που προκύπτουν από
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα.

104. Όπου τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος περιλαµβάνουν ειδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια, τα οποία
αντικρύζουν επακριβώς το ποσό και το χρονοδιάγραµµα µερικών ή όλων των καταβλητέων παροχών, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα, η εύλογη αξία αυτών των ασφαλιστηρίων συµβολαίων θεωρείται ότι είναι η παρούσα αξία των σχετικών
δεσµεύσεων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 54 (υποκείµενη σε κάθε µείωση που απαιτείται, αν τα εισπρακτέα
ποσά σύµφωνα µε τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν είναι πλήρως ανακτήσιµα).

Α π ο ζ η µ ι ώ σ ε ι ς

104A. Όταν και µόνο όταν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος άλλος θα αποζηµιώσει µέρος ή το σύνολο των
δαπανών που απαιτούνται για την τακτοποίηση της δέσµευσης καθορισµένων παροχών, η επιχείρηση
πρέπει να καταχωρεί το δικαίωµα της για αποζηµίωση ως ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Η
επιχείρηση πρέπει να αποτιµά το περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία. Κατά τα άλλα, η επιχείρηση
πρέπει να χειρίζεται το περιουσιακό αυτό στοιχείο µε τον ίδιο τρόπο όπως τα περιουσιακά στοιχεία
του προγράµµατος. Στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, το έξοδο που αφορά τοπρόγραµµα
καθορισµένων παροχών µπορεί να παρουσιάζεται καθαρό από το ποσό που έχει καταχωρηθεί για
αποζηµίωση.

104Β. Μερικές φορές, µία επιχείρηση είναι σε θέση να προστρέξει σε ένα άλλο µέρος, όπως έναν ασφαλιστή, για να
πληρώσει µέρος ή το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται για την τακτοποίηση της δέσµευσης καθορισµένων
παροχών. Ειδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 7, είναι περιουσιακά στοιχεία του
προγράµµατος. Η επιχείρηση λογιστικοποιεί τα ειδικά αυτά ασφαλιστήριά συµβόλαια µε τον ίδιο τρόπο, όπως και
τα άλλα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος και δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 104Α (βλέπε παραγράφους 39-
42 και 104).
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104Γ. Όταν ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο δεν θεωρείται ειδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο, αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο

δεν είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του προγράµµατος. Η παράγραφος 104Α ασχολείται µε τέτοιες περιπτώσεις: η
επιχείρηση καταχωρεί τα δικαιώµατά της για αποζηµίωση, σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µάλλον ως ένα
ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, παρά ως µία µείωση για τον προσδιορισµό της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών
που καταχωρεί σύµφωνα µε την παράγραφο 54. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επιχείρηση χειρίζεται το
περιουσιακό στοιχείο µε τον ίδιο τρόπο όπως τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος. Ειδικότερα, η
καταχωρηµένη υποχρέωση καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε την παράγραφο 54 αυξάνεται (µειώνεται) κατά την
έκταση που τα καθαρά σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες) στην δέσµευση καθορισµένων παροχών και
στο σχετικό δικαίωµα αποζηµίωσης παραµένουν ακαταχώρητα σύµφωνα µε τις παραγράφους 92 και 93. Η
παράγραφος 120 (γ)(vii) απαιτεί όπως η επιχείρηση γνωστοποιεί µία συνοπτική περιγραφή της σχέσης µεταξύ του
δικαιώµατος αποζηµίωσης και της σχετικής δέσµευσης.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ ι ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς 1 0 4 Α - Γ

Παρούσα αξία της δέσµευσης 1 241

Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη 17

Υποχρέωση καταχωρηµένη στον ισολογισµό 1 258

∆ικαιώµατα σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο που αντικρύζουν επακριβώς το ποσό και το
χρονοδιάγραµµα µερικών από τις καταβλητέες παροχές σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Αυτές οι
παροχές έχουν παρούσα αξία 1 092 1 092

Τα µη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη των 17 είναι τα καθαρά σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη στην δέσµευση
και στα δικαιώµατα αποζηµίωσης.

104∆. Εάν το δικαίωµα στην αποζηµίωση ανακύπτει σύµφωνα µε ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο που αντικρύζει επακριβώς
το ποσό και το χρονοδιάγραµµα µερικών ή όλων των καταβλητέων παροχών σύµφωνα µε το πρόγραµµα
καθορισµένων παροχών, η εύλογη αξία του δικαιώµατος αποζηµίωσης, θεωρείται ότι είναι η παρούσα αξία της
σχετικής δέσµευσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 54 (υποκείµενη σε οποιαδήποτε µείωση που απαιτείται αν
η αποζηµίωση δεν είναι πλήρως ανακτήσιµη).

Α π ό δ ο σ η π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς

105. Η αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος είναι ένα συστατικό του εξόδου που
καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η διαφορά µεταξύ της αναµενόµενης απόδοσης των
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και της πραγµατικής απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος είναι αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία. Περιλαµβάνεται στα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες στην
δέσµευση καθορισµένων παροχών για τον προσδιορισµό του καθαρού ποσού που συγκρίνεται µε τα όρια του
περιθωρίου του 10 % που ορίζεται στην παράγραφο 92.

106. Η αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος βασίζεται στις προσδοκίες της αγοράς,
κατά την έναρξη της περιόδου, για αποδόσεις καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξης της σχετικής δέσµευσης. Η
αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος αντικατοπτρίζει µεταβολές στην εύλογη αξία
των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται κατά τη διάρκεια της περιόδου ως αποτέλεσµα των πραγµατικών
εισφορών που καταβάλλονται στο Ταµείο και τις πραγµατικές παροχές που καταβάλλονται από το Ταµείο.

107. Κατά τον προσδιορισµό της αναµενόµενης και πραγµατικής απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµα-
τος, η επιχείρηση εκπίπτει τα αναµενόµενα κόστη διοίκησης, εκτός από εκείνα που περιλαµβάνονται στις
αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιούνται για να αποτιµηθεί η δέσµευση.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 1 0 6

Την 1η Ιανουαρίου 20Χ1, η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος ήταν 10 000 και τα
καθαρά σωρευµένα µη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη ήταν 760. Την 30 Ιουνίου 20Χ1 το πρόγραµµα κατέβαλε
παροχές 1 900 και εισέπραξε εισφορές 4 900. Την 31 ∆εκεµβρίου 20Χ1, η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων
του προγράµµατος ήταν 15 000 και η παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών ήταν 14 792. Οι
αναλογιστικές ζηµιές στην υποχρέωση για το 20Χ1 ήταν 60.
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Την 1η Ιανουαρίου 20Χ1 η καταρτίζουσα τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρηση έκανε τις ακόλουθες εκτιµήσεις,
βασιζόµενη στις τιµές αγοράς κατά την ηµεροµηνία αυτή.

(%)

Έσοδα από τόκους και µερίσµατα µετά από τους πληρωτέους φόρους από το Ταµείο 9,25

Πραγµατοποιηθέντα και απραγµατοποίητα κέρδη από τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος
(µετά το φόρο) 2,00

∆ιοικητικά κόστη (1,00)

Αναµενόµενο ποσοστό απόδοσης 10,25

Για το 2001, η αναµενόµενη και πραγµατική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει ως
ακολούθως:

Απόδοση πάνω στις 10 000 που κρατήθηκαν για 12 µήνες µε 10,25 % 1 025

Απόδοση πάνω στις 3 000 που κρατήθηκαν για έξι µήνες µε 5 % (ισοδύναµο µε 10,25 % ετησίως,
ανατοκιζόµενο κάθε έξι µήνες) 150

Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος για το 20Χ1 1 175

Εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος κατά την 31 ∆εκεµβρίου 20Χ1 15 000

Μείον: εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος κατά την 1η Ιανουαρίου
20Χ1 (10 000)

Μείον: εισπραχθείσες εισφορές (4 900)

Πλέον καταβληθείσες παροχές 1 900

Πραγµατική απόδοση περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 2 000

Η διαφορά ανάµεσα στην αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (1 175) και της πραγµατικής
απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (2 000) αποτελεί αναλογιστικό κέρδος 825. Συνεπώς, τα σωρευµένα
καθαρά ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη είναι 1 525 (760 πλέον 825 µείον 60). Σύµφωνα µε την παράγραφο 92, τα όρια του
περιθωρίου ορίζονται στα 1 500 (µεγαλύτερο του (i) 10 % των 15 000 και (ii 10 % των 14 792). Στο επόµενο έτος (20Χ2), η
επιχείρηση καταχωρεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αναλογιστικό κέρδος 25 (1 525 µείον 1 500) διαιρούµενο µε
την αναµενόµενη µέση υπολειπόµενη εργασιακή ζωή των εργαζόµενων που αφορά.
Η αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος για το 20Χ2 θα βασιστεί στις προσδοκίες της αγοράς
κατά την 1/1/Χ2 για αποδόσεις καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξης της δέσµευσης.

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων

108. Σε µια ενοποίηση επιχειρήσεων που αποτελεί αγορά, η επιχείρηση καταχωρεί περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
που προέρχονται από παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία στην παρούσα αξία της δέσµευσης µείον την εύλογη
αξία οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (βλέπε ∆ΛΠ 22 «ενοποιήσεις επιχειρήσεων»). Η
παρούσα αξία της δέσµευσης περιλαµβάνει όλα τα ακόλουθα, ακόµη και αν η αποκτώµενη δεν τα είχε καταχωρήσει
κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης:

(α) αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές που ανέκυψαν πριν από την ηµεροµηνία της απόκτησης (είτε ενέπιπταν είτε όχι
µέσα στο περιθώριο του 10 %),

(β) κόστος προϋπηρεσίας που ανέκυψε πριν από τις µεταβολές στο όφελος ή της καθιέρωσης ενός προγράµµατος,
πριν από την ηµεροµηνία της απόκτησης,

(γ) ποσά που, σύµφωνα µε τις µεταβατικές προβλέψεις της παραγράφου 155 (β), η αποκτώµενη δεν είχε
καταχωρήσει.

Περικοπές και διακανονισµοί

109. Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί κέρδη ή ζηµίες κατά την περικοπή ή τον διακανονισµό ενός
προγράµµατος καθορισµένων παροχών, όταν γίνεται η περικοπή ή ο διακανονισµός. Το κέρδος ή
ζηµιά σε µια περικοπή ή διακανονισµό πρέπει να περιλαµβάνει:

(α) οποιαδήποτε προκύπτουσα µεταβολήστην παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένων παροχών,
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(β) οποιαδήποτε προκύπτουσα µεταβολή στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προ-

γράµµατος,

(γ) οποιαδήποτε σχετικά αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και κόστος προϋπηρεσίας που, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 92 και 96, δεν είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί.

110. Πριν από τον προσδιορισµό της επίπτωσης µιας περικοπής ή διακανονισµού, η επιχείρηση πρέπει
να επαναποτιµά την δέσµευση (και τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος, αν υπάρχουν)
χρησιµοποιώντας τρέχουσες αναλογιστικές παραδοχές (περιλαµβανοµένων τρεχόντων επιτοκίων
αγοράς και άλλων τρεχουσών τιµών αγοράς).

111. Περικοπή συµβαίνει όταν η επιχείρηση είτε:

(α) είναι αποδεδειγµένα δεσµευµένη να µειώσει σηµαντικά τον αριθµό των εργαζόµενων που καλύπτονται από το
πρόγραµµα, ή

(β) τροποποιεί τους όρους του προγράµµατος καθορισµένων παροχών ούτως ώστε ένα σηµαντικό συστατικό
µελλοντικής υπηρεσίας από τωρινούς εργαζόµενους δε θα συµβάλλει του λοιπού σε παροχές ή θα συµβάλλει
σε µειωµένες παροχές.

Μια περικοπή µπορεί να προέλθει από ένα µεµονωµένο γεγονός, όπως το κλείσιµο µίας εγκατάστασης, διακοπή µιας
εκµετάλλευσης ή τερµατισµό ή αναστολή ενός προγράµµατος. Ένα γεγονός είναι αρκετά σηµαντικό για να
χαρακτηριστεί ως περικοπή, αν η καταχώρηση του κέρδους ή της ζηµίας της περικοπής θα είχε σηµαντική επίπτωση
στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι περικοπές συχνά συνδέονται µε µια αναδιάρθρωση. Συνεπώς, η επιχείρηση
λογιστικοποιεί την περικοπή συγχρόνως µε τη σχετική αναδιάρθρωση.

112. ∆ιακανονισµός συµβαίνει, όταν η επιχείρηση υπεισέρχεται σε µια συναλλαγή που εξαλείφει όλες τις περαιτέρω
νόµιµες ή τεκµαιρόµενες δεσµεύσεις για µέρος ή το σύνολο των παροχών που παρέχονται σύµφωνα µε πρόγραµµα
καθορισµένων παροχών, για παράδειγµα, όταν καταβάλλεται µετρητά εφάπαξ ποσό προς τους συµµετέχοντες στο
πρόγραµµα ή για λογαριασµό αυτών, σε αντάλλαγµα για τα δικαιώµατά τους να εισπράττουν καθορισµένες παροχές
µετά την έξοδο από την υπηρεσία.

113. Σε µερικές περιπτώσεις η επιχείρηση αποκτά ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο για να χρηµατοδοτήσει µερικά ή το
σύνολο των παροχών προς τους εργαζόµενους που αφορούν σε υπηρεσία εργαζόµενων κατά την τρέχουσα και τις
προηγούµενες περιόδους. Η απόκτηση ενός τέτοιου συµβολαίου δεν θεωρείται διακανονισµός, αν η επιχείρηση
διατηρεί νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση (βλέπε παράγραφο 39) να καταβάλει περαιτέρω ποσά, αν ο ασφαλιστής
δεν καταβάλλει τις παροχές των εργαζόµενων, που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Οι παράγραφοι104Α-
∆ ασχολούνται µε την καταχώρηση και αποτίµηση των δικαιωµάτων αποζηµίωσης σύµφωνα µε τα ασφαλιστήρια
συµβόλαια που δεν είναι περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος.

114. ∆ιακανονισµός συµβαίνει µαζί µε περικοπή, αν ένα πρόγραµµα τερµατίζεται, ούτως ώστε η δέσµευση τακτοποιείται
και το πρόγραµµα παύει να υπάρχει. Όµως, ο τερµατισµός ενός προγράµµατος δεν είναι µια περικοπή ή
διακανονισµός, αν το πρόγραµµα αντικατασταθεί από ένα νέο πρόγραµµα που χορηγεί παροχές που ουσιαστικά είναι
πανοµοιότυπες.

115. Όταν η περικοπή αφορά µόνο σε µερικούς από τους εργαζόµενους που καλύπτονται από ένα πρόγραµµα ή όταν
µόνο µέρος της δέσµευσης διακανονίζεται, το κέρδος ή η ζηµία περιλαµβάνει αναλογικό µερίδιο του προηγουµένως
µη καταχωρηµένου κόστους προϋπηρεσίας και των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών [και των µεταβατικών ποσών
που παραµένουν µη καταχωρηµένα σύµφωνα µε την παράγραφο 155 (β)]. Το αναλογικό µερίδιο προσδιορίζεται
πάνω στη βάση της παρούσας αξίας των δεσµεύσεων πριν και µετά την περικοπή ή διακανονισµό, εκτός αν µια άλλη
βάση είναι περισσότερο ορθολογική στις περιστάσεις. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι σωστό να χρησιµοποιηθεί
κάθε κέρδος που προκύπτει από µια περικοπή ή διακανονισµό του ιδίου προγράµµατος για να απαλείψει πρώτα κάθε
µη καταχωρηµένο κόστος προϋπηρεσίας που αφορά στο ίδιο πρόγραµµα.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ η ν π α ρ ά γ ρ α φ ο 1 1 5

Μια επιχείρηση διακόπτει έναν επιχειρηµατικό τοµέα και οι εργαζόµενοι του διακοπτόµενου τοµέα δε θα κερδίσουν
περαιτέρω παροχές. Αυτό είναι µια περικοπή χωρίς διακανονισµό. Χρησιµοποιώντας τρέχουσες αναλογιστικές
παραδοχές (περιλαµβανοµένων τρεχόντων επιτοκίων αγοράς και άλλων τρεχουσών τιµών αγοράς), αµέσως πριν την
περικοπή, η επιχείρηση έχει µια δέσµευση καθορισµένων παροχών µε µια παρούσα αξία 1 000, περιουσιακά στοιχεία
του προγράµµατος µε εύλογη αξία 820 και καθαρά σωρευµένα µη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη 50. Η
επιχείρηση είχε υιοθετήσει για πρώτη φορά το Πρότυπο ένα χρόνο πριν. Αυτό αύξησε την καθαρή υποχρέωση
κατά 100, την οποία η επιχείρηση επέλεξε να καταχωρήσει στη διάρκεια πέντε ετών (βλέπε παράγραφο 155(β)). Η
περικοπή µειώνει την καθαρή παρούσα αξία της δέσµευσης κατά 100 στο 900.
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Από τα προηγούµενα µη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη και µεταβατικά ποσά, 10 % (100/1.000) αφορά στο
µέρος της δέσµευσης που απαλείφθηκε µε την περικοπή. Συνεπώς, το αποτέλεσµα της περικοπής έχει ως ακολούθως:

Πριν από την περικοπή Κέρδος περικοπής Μετά την περικοπή

Καθαρή παρούσα αξία της δέσµευσης 1 000 (100) 900

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προ-
γράµµατος (820) — (820)

180 (100) 80

Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη 50 (5) 45

Μη καταχωρηµένα µεταβατικά ποσά
(100 × 4/5) (80) 8 (72)

Καθαρή υποχρέωση καταχωρηµένη στον ισολο-
γισµό 150 (97) 53

Παρουσίαση

Σ υ µ ψ η φ ι σ µ ό ς

116. Η επιχείρηση πρέπει να συµψηφίζει µια απαίτηση που αφορά σε ένα πρόγραµµα µε την υποχρέωση
που αφορά σε ένα άλλο πρόγραµµα, όταν και µόνο όταν, η επιχείρηση:

(α) έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το πλεόνασµα ενός προγράµµατος για
να τακτοποιεί υποχρεώσεις σύµφωνα µε το άλλο πρόγραµµα και,

(β) προτίθεται είτε να τακτοποιήσει τις δεσµεύσεις σε µια καθαρή βάση ή να ρευστοποιήσει το
πλεόνασµα στο ένα πρόγραµµα και συγχρόνως να τακτοποιήσει τις δεσµεύσεις της σύµφωνα
µε το άλλο πρόγραµµα.

117. Τα κριτήρια συµψηφισµού είναι όµοια µε εκείνα που είναι καθιερωµένα για χρηµατοπιστωτικά µέσα στο ∆ΛΠ 32
«χρηµατοπιστωτικά µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση».

∆ ι α χ ω ρ ι σ µ ό ς κ υ κ λο φ ο ρ ο ύ ν τ ω ν / µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν

118. Μερικές επιχειρήσεις διαχωρίζουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
από τα µη κυκλοφορούντα στοιχεία και τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το Πρότυπο αυτό δεν καθορίζει, αν µια
επιχείρηση πρέπει να διαχωρίζει αναλογίες των κυκλοφορούντων/βραχυπρόθεσµων και µη κυκλοφορούντων/-
µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από παροχές µετά την έξοδο από την
υπηρεσία.

Χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά κ ό σ τ ο υ ς π α ρ ο χ ώ ν µ ε τ ά τ η ν έ ξ ο δ ο α π ό τ η ν υ π η ρ ε σ ί α

119. Το Πρότυπο αυτό δεν καθορίζει, αν η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης, το
κόστος τόκων και την αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος ως συνθετικών
στοιχείων ενός εξατοµικευµένου στοιχείου εσόδου ή εξόδου στην όψη της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων.

Γνωστοποιήσεις

120. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών:

(α) τη λογιστική αρχή της επιχείρησης για την καταχώρηση αναλογιστικών κερδών και ζηµιών,

(β) µια γενική περιγραφή του τύπου του προγράµµατος,
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(γ) συµφωνία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που είναι καταχωρηµένα στον

ισολογισµό, που να δείχνει τουλάχιστον:

(i) την παρούσα αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού των δεσµεύσεων καθορισµένων
παροχών που είναι πλήρως µη χρηµατοδοτούµενες,

(ii) την παρούσα αξία (πριν από την αφαίρεση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων
του προγράµµατος) κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, των δεσµεύσεων καθορισµένων
παροχών που είναι πλήρως ή εν µέρει χρηµατοδοτούµενες,

(iii) την εύλογη αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού,

(iv) τα καθαρά αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που δεν είναι καταχωρηµένα στον ισολογισµό
(βλέπε παράγραφο 92),

(v) το κόστος προϋπηρεσίας που δεν είναι ακόµη καταχωρηµένο στον ισολογισµό (βλέπε
παράγραφο 96),

(vi) οποιοδήποτε ποσό που δεν είναι καταχωρηµένο ως περιουσιακό στοιχείο, λόγω του ορίου
της παραγράφου 58 (β),

(νii) την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού οποιουδήποτε δικαιώµατος αποζη-
µίωσης καταχωρηµένου ως περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε την παράγραφο 104Α (µε
µία σύντοµη περιγραφή της σχέσης µεταξύ του δικαιώµατος αποζηµίωσης και της σχετικής
δέσµευσης), και

(viii) τα άλλα ποσά που είναι καταχωρηµένα στον ισολογισµό.

(δ) Τα ποσά που περιλαµβάνονται στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος
για:

(i) κάθε κατηγορία των ιδίων χρηµατοπιστωτικών µέσων της καταρτίζουσας τις οικονοµικές
καταστάσεις επιχείρησης,

(ii) κάθε ακίνητη περιουσία που χρησιµοποιείται ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµο-
ποιούνται, από την καταρτίζουσα τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρηση.

(ε) συµφωνία που να δείχνει τις κινήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου στην καθαρή υποχρέωση
(ή περιουσιακά στοιχεία) που είναι καταχωρηµένα στον ισολογισµό,

(στ) το συνολικό έξοδο που είναι καταχωρηµένο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για
κάθε ένα από τα ακόλουθα και τη θέση του/ων στοιχείου/ων της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων στην οποία συµπεριλαµβάνονται:

(i) το κόστος τρέχουσας απασχόλησης,

(ii) το κόστος τόκων,

(iii) την αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος,

(iv) την αναµενόµενη απόδοση πάνω σε κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης καταχωρηµένο ως περιου-
σιακό στοιχείο σύµφωνα µε την παράγραφο 104Α,

(v) αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές,

(vi) κόστος προϋπηρεσίας και,

(νii) την επίπτωση κάθε περικοπής ή διακανονισµού.

(ζ) την πραγµατική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, όπως επίσης την
πραγµατική απόδοση κάθε δικαιώµατος αποζηµίωσης ως περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε την
παράγραφο 104Α και,

(η) τις βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιούνται κατά την ηµεροµηνία του ισολο-
γισµού, συµπεριλαµβάνοντας, όπου αρµόζει:

(i) τα προεξοφλητικά επιτόκια,

(ii) τα αναµενόµενα ποσοστά απόδοσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµα-
τος για τις περιόδους που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις,
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(iii) τους αναµενόµενους συντελεστές απόδοσης για τις περιόδους που παρουσιάζονται στις

οικονοµικές καταστάσεις πάνω σε οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης που καταχωρείται
ως περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε την παράγραφο 104Α

(iv) τα αναµενόµενα ποσοστά µισθολογικών αυξήσεων (και των µεταβολών ενός δείκτη ή
άλλης µεταβλητής που καθορίζονται από τους νόµιµους ή τεκµαιρόµενους όρους του
προγράµµατος, ως βάση για µελλοντικές αυξήσεις παροχών),

(v) τις τάσεις των συντελεστών του ιατροφαρµακευτικού κόστους,

(vi) κάθε άλλη σηµαντική αναλογιστική παραδοχή που χρησιµοποιήθηκε.

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί κάθε αναλογιστική παραδοχή σε απόλυτους όρους (για
παράδειγµα ως ένα απόλυτο ποσοστό) και όχι απλώς ως ένα πεδίο µεταξύ διαφόρων ποσοστών
ή άλλων µεταβλητών.

121. Η παράγραφος 120(β) απαιτεί µια γενική περιγραφή του τύπου του προγράµµατος.Μία τέτοια περιγραφή διαχωρίζει,
για παράδειγµα, συνταξιοδοτικά προγράµµατα ενιαίου µισθού από συνταξιοδοτικά προγράµµατα τελικού µισθού
και από ιατροφαρµακευτικά προγράµµατα µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Περαιτέρω λεπτοµέρεια δε χρειάζεται.

122. Όταν η επιχείρηση έχει περισσότερα του ενός προγράµµατα καθορισµένων παροχών, µπορεί να γίνουν συνολικές
γνωστοποιήσεις για κάθε πρόγραµµα ξεχωριστά ή σε τέτοιες οµαδοποιήσεις που θεωρούνται ότι είναι οι πιο χρήσιµες.
Μπορεί να είναι χρήσιµο να διαχωρίζονται οι οµαδοποιήσεις µε κριτήρια, όπως τα ακόλουθα:

(α) τη γεωγραφική θέση των προγραµµάτων, για παράδειγµα, διακρίνοντας εγχώρια προγράµµατα από προγράµ-
µατα εξωτερικού, ή

(β) κατά πόσον τα προγράµµατα υπόκεινται σε σηµαντικά διαφορετικούς κινδύνους, για παράδειγµα, διακρίνοντας
µεταξύ συνταξιοδοτικών προγραµµάτων ενιαίου µισθού από συνταξιοδοτικά προγράµµατα τελικού µισθού και
από ιατροφαρµακευτικά προγράµµατα µετά την έξοδο από την υπηρεσία.

Όταν η επιχείρηση παρέχει γνωστοποιήσεις συνολικά για οµαδοποιηµένα προγράµµατα, τέτοιες γνωστοποιήσεις
παρέχονται µε τη µορφή των µέσων σταθµισµένων όρων ή σχετικά περιορισµένων διακυµάνσεων.

123. Η παράγραφος 30 απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών πολλών
εργοδοτών, που αντιµετωπίζονται ως να ήταν προγράµµατα καθορισµένων εισφορών.

124. Όπου απαιτείται από το ∆ΛΠ 24 «γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών», η επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες
σχετικά:

(α) µε συναλλαγές συνδεδεµένων µερών µε προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία και,

(β) µε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία για τα στελέχη του διευθυντικού προσωπικού.

125. Όπου απαιτείται από το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις», η επιχείρηση
γνωστοποιεί πληροφορίες για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις που ανακύπτουν από υποχρεώσεις για παροχές µετά την
έξοδο από την υπηρεσία.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

126. Λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους περιλαµβάνουν, για παράδειγµα:

(α) µακροπρόθεσµες αποζηµιωνόµενες απουσίες όπως άδεια µακρόχρονης υπηρεσίας ή άδειας ανάπαυσης,

(β) παροχές ιωβηλαίου ή άλλης µακρόχρονης υπηρεσίας,

(γ) παροχές µακροπρόθεσµης ανικανότητας,

(δ) διανοµή κερδών και πρόσθετες παροχές καταβληθείσες σε δώδεκα ή περισσότερους µήνες από το τέλος της
περιόδου στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία και,

(ε) µεταφερόµενη αποζηµίωση που καταβάλλεται σε δώδεκα ή περισσότερους µήνες από το τέλος της περιόδου
µέσα στην οποία αποκτάται το δικαίωµα.
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127. Η αποτίµηση λοιπών µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους δεν υπόκειται συνήθως στον ίδιο βαθµό

αβεβαιότητας, όπως η αποτίµηση των παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Περαιτέρω, η καθιέρωση ή οι
µεταβολές σε λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους σπάνια δηµιουργεί ένα σηµαντικό κόστος
προϋπηρεσίας. Γι' αυτούς τους λόγους, το Πρότυπο αυτό απαιτεί µια απλοποιηµένη µέθοδο λογιστικής για τις
λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους. Η µέθοδος αυτή διαφέρει από την απαιτούµενη λογιστικοποίηση
των παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία ως εξής:

(α) αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται αµέσως και δεν εφαρµόζεται κανένα «περιθώριο», και

(β) όλο το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται αµέσως.

Καταχώρηση και αποτίµηση

128. Το ποσό που καταχωρείται ως υποχρέωση για λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους
πρέπει να είναι το καθαρό σύνολο των ακολούθων ποσών:

(α) της παρούσας αξίας των δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών κατά την ηµεροµηνία του ισολο-
γισµού (βλέπε παράγραφο 64),

(β) µείον την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος (αν υπάρχουν) από τα οποία οι δεσµεύσεις θα διακανονιστούν άµεσα (βλέπε
παραγράφους 102-104).

Κατά την αποτίµηση της υποχρέωσης, η επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει τις παραγράφους 49-91,
πλην των παραγράφων 54-61. Η επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει την παράγραφο 104Α στην
καταχώρηση και αποτίµηση οποιουδήποτε δικαιώµατος αποζηµίωσης.

129. Για λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί το καθαρό
σύνολο των ακολούθων ποσών ως έξοδο ή (µε επιφύλαξη της παραγράφου 58) ως έσοδο, εκτός κατά
την έκταση που ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη συµπερίληψή τους
στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου:

(α) κόστος τρέχουσας απασχόλησης (βλέπε παραγράφους 63-91),

(β) κόστος τόκων (βλέπε παράγραφο 82),

(γ) την αναµενόµενη απόδοση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος (βλέπε
παραγράφους 105-107) και οποιουδήποτε δικαιώµατος αποζηµίωσης που είναι καταχωρηµένο
ως περιουσιακό στοιχείο (βλέπε παράγραφο 104Α),

(δ) αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, που πρέπει όλα να καταχωρούνται αµέσως,

(ε) κόστος προϋπηρεσίας, το οποίο πρέπει όλο να καταχωρείται αµέσως, και

(στ) την επίδραση οποιασδήποτε περικοπής ή διακανονισµού (βλέπε παραγράφους 109 και 110).

130. Ένας τύπος λοιπών µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους είναι η παροχή για µακροπρόθεσµη ανικανότητα.
Αν το επίπεδο της παροχής εξαρτάται από τη διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας, δέσµευση ανακύπτει, όταν η υπηρεσία
παρέχεται. Η αποτίµηση της δέσµευσης αυτής αντανακλά την πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί πληρωµή και η διάρκεια
του χρόνου για την οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί πληρωµή. Αν το επίπεδο της παροχής είναι το ίδιο για
κάθε ανίκανο για εργασία εργαζόµενο ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας, το αναµενόµενο κόστος αυτών των παροχών
καταχωρείται, όταν ένα γεγονός προξενεί µια µακροπρόθεσµη ανικανότητα.

Γνωστοποιήσεις

131. Μολονότι το Πρότυπο αυτό δεν απαιτεί συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές
σε εργαζόµενους, άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µπορεί να απαιτούν γνωστοποιήσεις, για παράδειγµα όταν το
έξοδο που προκύπτει από τέτοιες παροχές είναι τέτοιου µεγέθους, φύσης ή επίπτωσης που η γνωστοποίησή του είναι
σχετική για να εξηγηθεί η απόδοση της επιχείρησης για την περίοδο (βλέπε ∆ΛΠ8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου,
βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές»). Όπου απαιτείται από το ∆ΛΠ 24 «γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων
µερών», η επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους για τα
στελέχη του διευθυντικού προσωπικού.
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΗΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

132. Το Πρότυπο αυτό ασχολείται µε τις παροχές λήξης απασχόλησης ξεχωριστά από τις άλλες παροχές σε εργαζόµενους,
γιατί το γεγονός που δηµιουργεί δέσµευση είναι µάλλον η λήξη απασχόλησης, παρά η υπηρεσία του εργαζοµένου.

Καταχώρηση

133. Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί τις παροχές λήξης απασχόλησης ως υποχρέωση και ως έξοδο
όταν και µόνον όταν, η επιχείρηση είναι αποδεδειγµένα δεσµευµένη είτε:

(α) να τερµατίσει την απασχόληση ενός εργαζόµενου ή οµάδας εργαζοµένων πριν από την κανονική
ηµεροµηνία εξόδου από την υπηρεσία, ή

(β) να χορηγήσει παροχές λήξης εργασιακής σχέσης, ως αποτέλεσµα µιας προσφοράς που γίνεται
για να ενθαρρύνει εκούσια έξοδο από την υπηρεσία.

134. Η επιχείρηση είναι αποδεδειγµένα δεσµευµένη σε λήξη της απασχόλησης, όταν και µόνον όταν, η
επιχείρηση έχει ένα λεπτοµερειακό επίσηµο πρόγραµµα για την λήξη της απασχόλησης και δεν
υπάρχει πραγµατική πιθανότητα απόσυρσης. Το λεπτοµερειακό πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει,
κατ' ελάχιστο:

(α) την εγκατάσταση, λειτουργία και τον κατά προσέγγιση αριθµό εργαζόµενων των οποίων οι
υπηρεσίες πρόκειται να τερµατιστούν,

(β) τις παροχές λήξης της απασχόλησης για κάθε ταξινοµηµένη κατηγορία εργασίας ή λειτουργία,
και

(γ) το χρόνο κατά τον οποίο το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί. Η εφαρµογή πρέπει να αρχίσει το
δυνατό συντοµότερα και η περίοδος του χρόνου για να ολοκληρωθεί η εφαρµογή πρέπει να
είναι έτσι ώστε σηµαντικές µεταβολές στο πρόγραµµα να µην είναι πιθανές.

135. Η επιχείρηση µπορεί να δεσµεύεται από τη νοµοθεσία, από σύµβαση ή άλλες συµφωνίες µε τους εργαζόµενους ή
τους αντιπροσώπους τους ή από τεκµαιρόµενη δέσµευση που βασίζεται σε επιχειρηµατική πρακτική, συνήθεια ή
επιθυµία να ενεργήσει δίκαια, να διενεργήσει πληρωµές (ή να παρέχει άλλα οφέλη) σε εργαζόµενους, όταν τερµατίσει
την απασχόληση τους. Τέτοιες πληρωµές είναι παροχές λήξης απασχόλησης. Παροχές λήξης απασχόλησης
χαρακτηριστικά είναι πληρωµές εφάπαξ ποσών, αλλά µερικές φορές περιλαµβάνουν επίσης:

(α) ενίσχυση των παροχών αποχώρησης ή των άλλων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία, είτε έµµεσα µέσω
ενός προγράµµατος παροχών σε εργαζόµενους, είτε άµεσα, και

(β) µισθούς µέχρι το τέλος µιας καθορισµένης περιόδου προειδοποίησης, αν ο εργαζόµενος δεν παρέχει περαιτέρω
υπηρεσία που αποδίδει οικονοµικά οφέλη στην επιχείρηση.

136. Μερικές παροχές σε εργαζόµενους είναι καταβλητέες ανεξάρτητα από το λόγο της αποχώρησης του εργαζόµενου. Η
καταβολή τέτοιων παροχών είναι βέβαιη (υποκείµενη σε οποιαδήποτε κατοχύρωση ή ελάχιστες προϋποθέσεις
υπηρεσίας), αλλά το χρονοδιάγραµµα της πληρωµής τους είναι αβέβαιο. Μολονότι τέτοιες παροχές περιγράφονται
σε µερικές χώρες ως αποζηµιώσεις λήξης απασχόλησης ή εφάπαξ λήξης απασχόλησης θεωρούνται παροχές µετά την
έξοδο από την υπηρεσία µάλλον, παρά παροχές λήξης απασχόλησης και η επιχείρηση τις λογιστικοποιεί ως παροχές
µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Μερικές επιχειρήσεις παρέχουν ένα χαµηλότερο επίπεδο παροχής για οικειοθελή
λήξη της απασχόλησης κατόπιν αίτησης του εργαζόµενου (ουσιαστικά, παροχή µετά την έξοδο από την υπηρεσία),
παρά οικειοθελή λήξη της απασχόλησης µετά από αίτηση της επιχείρησης. Η πρόσθετη καταβλητέα παροχή κατά
την οικειοθελή λήξη της απασχόλησης είναι µια παροχή λήξης απασχόλησης.

137. Οι παροχές λήξης απασχόλησης δεν παρέχουν στην επιχείρηση µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και καταχωρούνται
αµέσως ως έξοδα.

138. Όταν η επιχείρηση καταχωρεί παροχές λήξης απασχόλησης, η επιχείρηση δυνατόν επίσης να πρέπει να
λογιστικοποιήσει και την περικοπή παροχών αποχώρησης ή άλλων παροχών σε εργαζόµενους (βλέπε παράγραφο109).
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Αποτίµηση

139. Όταν οι παροχές λήξης απασχόλησης λήγουν πέραν των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, πρέπει να προεξοφλούνται χρησιµοποιώντας το επιτόκιο που καθορίζεται στην
παράγραφο 78.

140. Στην περίπτωση προσφοράς για ενθάρρυνση εκούσιας εξόδου από την υπηρεσία, η αποτίµηση των
παροχών λήξης απασχόλησης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται
να αποδεχθούν την προσφορά.

Γνωστοποιήσεις

141. Όταν υπάρχει αβεβαιότητα για τον αριθµό των εργαζόµενων που θα αποδεχθούν µια προσφορά για τις παροχές
λήξης απασχόλησης, τότε υπάρχει ενδεχόµενη υποχρέωση. Όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις,
ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις», η επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε την
ενδεχόµενη υποχρέωση, εκτός αν η πιθανότητα επικείµενης εκροής είναι ελάχιστη.

142. Όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµιά περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές
αρχές», η επιχείρηση γνωστοποιεί τη φύση και το ποσό ενός εξόδου, αν είναι τέτοιου µεγέθους, φύσης ή επίπτωσης
που η γνωστοποίησή του είναι σχετική για να εξηγηθεί η απόδοση της επιχείρησης για την περίοδο. Οι παροχές
λήξης απασχόλησης µπορεί να καταλήγουν σε έξοδο που απαιτεί γνωστοποίηση σε συµµόρφωση µε αυτή την
απαίτηση.

143. Όπου απαιτείται από το ∆ΛΠ 24 «γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών», η επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες
για τις παροχές λήξης απασχόλησης, για τα στελέχη του διευθυντικού προσωπικού.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ Ή ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ

144. Οι παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών περιλαµβάνουν παροχές µε τέτοιες µορφές όπως:

(α) µετοχές, δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών και άλλους συµµετοχικούς τίτλους, που εκδίδονται για τους
εργαζόµενους σε χαµηλότερη τιµή από την εύλογη αξία κατά την οποία οι τίτλοι αυτοί θα εκδίδονταν προς
ένα τρίτο µέρος, και

(β) καταβολές µετρητών, τα ποσά των οποίων θα εξαρτηθούν από τις µελλοντικές τιµές αγοράς των µετοχών της
καταρτίζουσας τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρησης.

Καταχώρηση και αποτίµηση

145. Το Πρότυπο αυτό δεν καθορίζει τις προϋποθέσεις για καταχώρηση και αποτίµηση των παροχών σε συµµετοχικούς
τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών.

Γνωστοποιήσεις

146. Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται κατωτέρω προορίζονται για να βοηθήσουν τους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων να εκτιµήσουν την επίπτωση των παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών, στην
οικονοµική θέση της επιχείρησης, την απόδοση και τις ταµιακές τις ροές. Οι παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε
βάση την αξία αυτών µπορεί να επηρεάζουν:

(α) την οικονοµική θέση της επιχείρησης απαιτώντας από την επιχείρηση να εκδώσει συµµετοχικούς τίτλους ή να
µετατρέψει χρηµατοπιστωτικά µέσα, για παράδειγµα, όταν εργαζόµενοι ή προγράµµατα αποζηµίωσης
εργαζόµενων, κατέχουν δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών ή έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του δικαιώµα-
τος, που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών στο µέλλον,

(β) την απόδοση της επιχείρησης και τις ταµιακές ροές µειώνοντας το ποσό των ταµιακών ή άλλων παροχών των
εργαζόµενων, που η επιχείρηση παρέχει στους εργαζόµενους σε αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες τους.
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147. Μια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) τη φύση και τους όρους (συµπεριλαµβανόµενου οποιουδήποτε δικαιώµατος κατοχύρωσης)
προγραµµάτων παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών,

(β) τις λογιστικές αρχές για προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία
αυτών,

(γ) τα ποσά που καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις για προγράµµατα παροχών σε
συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών,

(δ) τον αριθµό και τους όρους (συµπεριλαµβάνοντας, όπου ισχύει, δικαιώµατα σε µερίσµατα
και ψήφο, δικαιώµατα µετατροπής, ηµεροµηνίες άσκησης, τιµές άσκησης δικαιωµάτων και
ηµεροµηνίες λήξης) συµµετοχικών χρηµατοπιστωτικών µέσων της ιδίας της επιχείρησης που
κατέχονται από τα προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών
(και στην περίπτωση των µετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης, από εργαζόµενους) κατά την
έναρξη και τη λήξη της περιόδου. Η έκταση κατά την οποία τα δικαιώµατα των εργαζόµενων
σε αυτούς τους τίτλους είναι κατοχυρωµένα κατά την έναρξη και λήξη της περιόδου, πρέπει
να καθορίζεται,

(ε) τον αριθµό και τους όρους (συµπεριλαµβάνοντας, όπου ισχύει, δικαιώµατα σε µερίσµατα και
ψήφο, δικαιώµατα µετατροπής, ηµεροµηνίες άσκησης, τιµές άσκησης και ηµεροµηνίες λήξης),
των συµµετοχικών χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδονται από την επιχείρηση για τα
προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών ή προς τους
εργαζόµενους (ή µέσω της ιδίας της επιχείρησης που διανέµονται στους εργαζόµενους από τα
προγράµµατα αποζηµίωσης σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών) κατά τη
διάρκεια της περιόδου και την εύλογη αξία κάθε αποζηµίωσης που εισπράχθηκε από τους
εργαζόµενους ή τα προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία
αυτών,

(στ) τον αριθµό, ηµεροµηνίες άσκησης και τιµές άσκησης των µετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης
που ασκούνται σύµφωνα µε τα προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση
την αξία αυτών κατά τη διάρκεια της περιόδου,

(ζ) τον αριθµό των συµµετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης που κατέχονται από τα προγράµµατα
παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών ή που κατέχονται από τους
εργαζόµενους σύµφωνα µε τέτοια προγράµµατα και έληξαν κατά τη διάρκεια της περιόδου,
και

(η) το ποσό και τους κυρίως όρους, οποιουδήποτε δανείου ή εγγύησης που χορηγήθηκε από την
καταρτίζουσα τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρηση σε προγράµµατα παροχών σε συµµετοχι-
κούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών ή για λογαριασµό αυτών.

148. Η επιχείρηση πρέπει επίσης να γνωστοποιεί:

(α) την εύλογη αξία κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου, των συµµετοχικών χρηµατοπιστω-
τικών µέσων της ίδιας της επιχείρησης (άλλων εκτός από συµµετοχικά δικαιώµατα προαίρεσης)
που κατέχονται από τα προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία
αυτών και,

(β) την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία έκδοσης συµµετοχικών χρηµατοπιστωτικών µέσων της
ίδιας της επιχείρησης (άλλων εκτός από συµµετοχικά δικαιώµατα προαίρεσης) που εκδίδονται
από την επιχείρηση για τα προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την
αξία αυτών ή για τους εργαζόµενους ή από τα προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους
ή µε βάση την αξία αυτών προς τους εργαζόµενους κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Αν δεν είναι πρακτικό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων (άλλων εκτός από
συµµετοχικά δικαιώµατα προαίρεσης), το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται.

149. Όταν η επιχείρηση έχει περισσότερα του ενός προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία
αυτών, µπορεί να γίνονται συνολικές γνωστοποιήσεις, ξεχωριστά για κάθε πρόγραµµα ή σε τέτοιες οµαδοποιήσεις,
όπου θεωρούνται περισσότερο χρήσιµες για την εκτίµηση των δεσµεύσεων της επιχείρησης να εκδίδει συµµετοχικά
χρηµατοπιστωτικά µέσα, σύµφωνα µε τέτοια προγράµµατα και τις µεταβολές σε αυτές τις δεσµεύσεις κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Τέτοιες οµαδοποιήσεις µπορεί να διαχωρίζουν, για παράδειγµα, την περιοχή που
βρίσκονται και την αρχαιότητα των καλυπτόµενων οµάδων εργαζόµενων. Όταν η επιχείρηση παρέχει γνωστοποιήσεις
συνολικά για οµαδοποιηµένα προγράµµατα, τέτοιες γνωστοποιήσεις παρέχονται µε τη µορφή των µέσων
σταθµισµένων όρων ή σχετικά περιορισµένων διακυµάνσεων.

150. Όταν η επιχείρηση έχει εκδώσει συµµετοχικά δικαιώµατα προαίρεσης στους εργαζόµενους ή προς τα προγράµµατα
αποζηµίωσης εργαζόµενων, µπορεί να γίνονται συνολικές γνωστοποιήσεις ή σε τέτοιες οµαδοποιήσεις, όπως
θεωρούνται περισσότερο χρήσιµες για την εκτίµηση του αριθµού και του χρονοδιαγράµµατος έκδοσης των µετοχών
και τα µετρητά που µπορεί να εισπραχθούν ως αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι χρήσιµο να διαχωριστούν
δικαιώµατα προαίρεσης που είναι «εκτός χρήµατος» (όπου η τιµή άσκησης υπερβαίνει την τρέχουσα τιµή αγοράς)
από δικαιώµατα προαίρεσης «εντός χρήµατος» (όπου η τρέχουσα τιµή αγοράς υπερβαίνει την τιµή άσκησης).
Περαιτέρω, µπορεί να είναι χρήσιµο να συνδυαστούν οι συνολικές γνωστοποιήσεις, που δε συνάθροιζαν δικαιώµατα
προαίρεσης µε ευρεία διακύµανση τιµών άσκησης ή ηµεροµηνιών άσκησης.
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151. Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 147 και 148 προορίζονται για να ικανοποιήσουν τους

σκοπούς του Προτύπου αυτού. Πρόσθετες γνωστοποιήσεις µπορεί να απαιτούνται για να ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 24 «γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών», εάν η επιχείρηση:

(α) χορηγεί παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών σε στελέχη του διευθυντικού
προσωπικού,

(β) χορηγεί παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών µε τη µορφή τίτλων που εκδίδονται από
τη µητρική εταιρεία της επιχείρησης ή,

(γ) υπεισέρχεται σε συναλλαγές συνδεδεµένων µερών µε προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε
βάση την αξία αυτών.

152. Εν απουσία καθορισµένων προϋποθέσεων καταχώρησης και αποτίµησης για προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς
τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών, πληροφορίες σχετικά µε την εύλογη αξία των συµµετοχικών χρηµατοπιστωτικών
µέσων της καταρτίζουσας τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρησης που χρησιµοποιούνται σε τέτοια προγράµµατα
είναι χρήσιµες για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Όµως, επειδή δεν υπάρχει σύµφωνη γνώµη ως προς
τον κατάλληλο τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας των συµµετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης, το Πρότυπο
αυτό δεν απαιτεί από την επιχείρηση τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας τους.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

153. Αυτό το κεφάλαιο καθορίζει τον µεταβατικό χειρισµό των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών. Όταν η επιχείρηση
υιοθετεί για πρώτη φορά το Πρότυπο αυτό για άλλες παροχές σε εργαζόµενους, η επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ 8
«καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές».

154. Κατά την πρώτη υιοθέτηση του Προτύπου αυτού, η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει τη µεταβατική
της υποχρέωση για προγράµµατα καθορισµένων παροχών κατά την ηµεροµηνία αυτή όπως:

(α) την παρούσα αξία της δέσµευσης (βλέπε παράγραφο 64) κατά την ηµεροµηνία της υιοθέτησης,

(β) µείον την εύλογη αξία, κατά την ηµεροµηνία της υιοθέτησης, των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος (αν υπάρχουν)από τα οποία οι δεσµεύσεις πρόκειται να τακτοποιηθούν απευθείας
(βλέπε παραγράφους 102-104),

(γ) µείον κάθε κόστος προϋπηρεσίας που, σύµφωνα µε την παράγραφο 96, πρέπει να καταχωρήσει
σε µεταγενέστερες περιόδους.

155. Αν η µεταβατική υποχρέωση είναι µεγαλύτερη από την υποχρέωση που θα είχε καταχωρηθεί κατά
την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε την προηγούµενη λογιστική αρχή της επιχείρησης, η επιχείρηση
πρέπει να κάνει µια ανέκκλητη επιλογή για να καταχωρήσει την αύξηση αυτή ως µέρος της δικής
της υποχρέωσης για καθορισµένες παροχές σύµφωνα µε την παράγραφο 54:

(α) αµέσως, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές
στις λογιστικές αρχές», ή

(β) ως ένα έξοδο πάνω σε µια σταθερή βάση κατά τη διάρκεια πέντε ετών από την ηµεροµηνία
υιοθέτησης. Αν η επιχείρηση επιλέξει το (β), η επιχείρηση πρέπει:

(i) να εφαρµόσει το όριο που περιγράφεται στην παράγραφο 58 (β) κατά την αποτίµηση
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που καταχωρείται στον ισολογισµό,

(ii) να γνωστοποιήσει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού: (1) το ποσό της αύξησης που
παραµένει µη καταχωρηµένο και (2) το ποσό που καταχωρείται στην τρέχουσα περίοδο,

(iii) να περιορίσει την καταχώρηση µεταγενέστερων αναλογιστικών κερδών (αλλά όχι αρνητικό
κόστος προϋπηρεσίας)ως ακολούθως. Αν ένα αναλογιστικό κέρδος πρέπει να καταχωρηθεί
σύµφωνα µε τις παραγράφους 92 και 93 η επιχείρηση πρέπει να καταχωρήσει αυτό το
αναλογιστικό κέρδος µόνο κατά την έκταση που τα καθαρά σωρευµένα µη καταχωρηµένα
αναλογιστικά κέρδη (πριν την καταχώρηση αυτού του αναλογιστικού κέρδους) υπερβαί-
νουν το µη καταχωρηµένο µέρος της µεταβατικής υποχρέωσης, και

(iv) να συµπεριλαµβάνει το σχετικό µέρος της µη καταχωρηµένης µεταβατικής υποχρέωσης
στον προσδιορισµό κάθε µεταγενέστερου κέρδους ή ζηµιάς σε περίπτωση διακανονισµού
ή περικοπής.

Αν η µεταβατική υποχρέωση είναι µικρότερη από την υποχρέωση που θα είχε καταχωρηθεί κατά
την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε την προηγούµενη λογιστική αρχή της επιχείρησης, η επιχείρηση
πρέπει να καταχωρήσει αυτή τη µείωση αµέσως σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8.
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156. Κατά την αρχική υιοθέτηση του Προτύπου, η επίπτωση της µεταβολής στις λογιστικές αρχές περιλαµβάνει όλα τα

αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές που ανέκυψαν σε προηγούµενες περιόδους, ακόµη και αν αυτές εµπίπτουν µέσα στο
περιθώριο του 10 % που καθορίζεται στην παράγραφο 92.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α πο υ ε π ε ξ η γ ε ί τ ι ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς 1 5 4 µ έ χ ρ ι 1 5 6

Την 31 ∆εκεµβρίου 1998, ο ισολογισµός µιας επιχείρησης περιλαµβάνει µια υποχρέωση σύνταξης των 100. Η
επιχείρηση υιοθετεί το Πρότυπο την 1η Ιανουαρίου 1999, όταν η παρούσα αξία της δέσµευσης σύµφωνα µε το
Πρότυπο είναι 1 300 και η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος είναι 1 000. Την
1η Ιανουαρίου 1993, η επιχείρηση είχε βελτιώσει τις συντάξεις (κόστος για µη κατοχυρωµένες παροχές: 160 και
µέση αποµένουσα περίοδος κατά την ηµεροµηνία µέχρι την κατοχύρωση: 10 έτη).

Η µεταβατική επίπτωση έχει ως ακολούθως:

Παρούσα αξία της δέσµευσης 1 300

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (1 000)

Μείον: κόστος προϋπηρεσίας που καταχωρείται σε µεταγενέστερες περιόδους (160 Χ 4/10) (64)

Μεταβατική υποχρέωση 236

Υποχρέωση ήδη καταχωρηµένη 100

Αύξηση στην υποχρέωση 136

Η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει να καταχωρήσει την αύξηση των 136 είτε αµέσως είτε κατά τη διάρκεια µέχρι
5 ετών. Η επιλογή είναι ανέκκλητη.

Την 31 ∆εκεµβρίου 1999, η παρούσα αξία της δέσµευσης σύµφωνα µε το Πρότυπο είναι 1 400 και η εύλογη αξία
των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος είναι 1 050. Τα καθαρά σωρευµένα µη καταχωρηµένα αναλογιστικά
κέρδη από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του Προτύπου είναι 120. Η αναµενόµενη µέση υπολειπόµενη εργασιακή ζωή
των εργαζόµενων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ήταν οκτώ έτη. Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει αρχή άµεσης
καταχώρησης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών όπως επιτρέπεται από την παράγραφο 93.

Η επίπτωση του ορίου στην παράγραφο 155(β)(iii) έχει ως ακολούθως.

Καθαρά σωρευµένα µη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη 120

Μη καταχωρηµένο µέρος µεταβατικής υποχρέωσης (136 Χ 4/5) (109)

Μέγιστο κέρδος που καταχωρείται [παράγραφος 155(β)(iii)] 11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

157. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1999, εκτός όπως ορίζεται
στις παραγράφους 159 και 159Α. Η ενωρίτερη υιοθέτηση ενθαρρύνεται. Αν η επιχείρηση εφαρµόζει
αυτό το Πρότυπο στα κόστη παροχών εξόδου από την υπηρεσία για οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν πριν την 1ηΙανουαρίου 1999, η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιή-
σει το γεγονός ότι έχει εφαρµόσει το Πρότυπο αυτό αντί του ∆ΛΠ 19 «κόστος παροχών εξόδου από
την υπηρεσία», που εγκρίθηκε το 1993.

158. Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 19 «κόστος παροχών εξόδου από την υπηρεσία», που εγκρίθηκε το 1993.

159. Τα ακόλουθα τίθενται σε ισχύ για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (2) που καλύπτουν περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2001:

(α) ο αναθεωρηµένος ορισµός των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος στην παράγραφο 7και
οι σχετικοί ορισµοί των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από ένα Ταµείο µακροπρόθεσµων
παροχών σε εργαζόµενους και των ειδικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων, και

(2) Οι παράγραφοι 159 και 159 Α αναφέρονται στις «ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις» για να ευθυγραµµισθεί µε την πλέον ακριβή
ορολογία καταγράφοντας τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος που υιοθετήθηκαν το 1998. Η παράγραφος 157 αναφέρεται σε «οικονοµικές
καταστάσεις».
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(β) οι προϋποθέσεις καταχώρησης και αποτίµησης για αποζηµιώσεις των παραγράφων 104Α, 128

και 129 και των σχετικών γνωστοποιήσεων των παραγράφων 120(γ)(vii), 120(στ)(iv), 120(ζ)
και 120(η)(iii).

Η ενωρίτερη υιοθέτηση ενθαρρύνεται. Αν η ενωρίτερη υιοθέτηση επηρεάζει τις οικονοµικές καταστά-
σεις, η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό.

159Α. Η τροποποίηση στην παράγραφο 58Α καθίσταται ενεργός για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (3)
που καλύπτουν περιόδους που λήγουν την ή µετά την 31 Μαΐου 2002. Ενθαρρύνεται η ενωρίτερη
εφαρµογή. Αν η ενωρίτερη υιοθέτηση επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις, η επιχείρηση οφείλει
να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό.

160. Το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές» ισχύει όταν µία
επιχείρηση µεταβάλλει τις λογιστικές αρχές της για να αντανακλά τις µεταβολές που ορίζονται στις παραγράφους 159
και 159Α. Κατά την αναδροµική εφαρµογή αυτών των µεταβολών, όπως απαιτείται από τις βασικές και επιτρεπόµενες
εναλλακτικές µεθόδους του ∆ΛΠ 8, η επιχείρηση αντιµετωπίζει αυτές τις µεταβολές ως αν είχαν υιοθετηθεί
ταυτόχρονα µε το υπόλοιπο του Προτύπου αυτού.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 20
(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ 1994)

Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης

Το παρόν αναµορφωµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το Πρότυπο που είχε εγκριθεί αρχικά από το Συµβούλιο
τον Νοέµβριο του 1982. Παρουσιάζεται µε την αναθεωρηµένη µορφή, που υιοθετήθηκε για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
το 1991 και έπειτα. ∆εν έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό εγκεκριµένο κείµενο. Ορισµένη ορολογία έχει αλλάξει
για να ευθυγραµµιστεί µε την τρέχουσα πρακτική της Επιτροπής ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ε∆ΛΠ).

Τον Μάιο 1999 το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999), «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», τροποποίησε την
παράγραφο 11. Το τροποποιηµένο κείµενο τέθηκε σε εφαρµογή για οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2000.

Τον Ιανουάριο 2001 το ∆ΛΠ 41, «γεωργία», τροποποίησε την παράγραφο 2. Το τροποποιηµένο κείµενο τίθεται σε εφαρµογή
για οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2003.

Μία ∆ιερµηνεία της ΜΕ∆ αφορά το ∆ΛΠ 20:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-10: «κρατική υποστήριξη — καµία ειδική σχέση µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Πεδίο εφαρµογής 1-2

Ορισµοί 3-6

Κρατικές επιχορηγήσεις 7-33

Μη νοµισµατικές κρατικές επιχορηγήσεις 23

Παρουσίαση των επιχορηγήσεων που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 24-28

Παρουσίαση των επιχορηγήσεων συναφών µε έσοδα 29-31

Επιστροφή κρατικών επιχορηγήσεων 32-33

(3) Οι παράγραφοι 159 και 159 Α αναφέρονται στις «ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις» για να ευθυγραµµισθεί µε την πλέον ακριβή
ορολογία καταγράφοντας τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος που υιοθετήθηκαν το 1998. Η παράγραφος 157 αναφέρεται σε «οικονοµικές
καταστάσεις».
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Κρατική υποστήριξη 34-38

Γνωστοποιήσεις 39

Μεταβατικές διατάξεις 40

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 41

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή για επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση και γνωστοποίηση των
κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς και για τη γνωστοποίηση άλλων µορφών κρατικής ενίσχυσης.

2. Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε:

(α) τα ειδικά προβλήµατα που ανακύπτουν κατά τη λογιστικοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων σε οικονοµικές
καταστάσεις που αντανακλούν τις επιδράσεις από τις µεταβολές τιµών ή σε παρόµοιας φύσης συµπληρωµατικές
πληροφορίες,

(β) κρατική υποστήριξη, που παρέχεται στην επιχείρηση µε τη µορφή οφέλους, που λαµβάνεται υπόψη για τον
προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος ή που προσδιορίζεται ή περιορίζεται βάσει της υποχρέωσης
φόρου εισοδήµατος (όπως είναι οι φορολογικές απαλλαγές, τα φορολογικά κίνητρα επενδύσεων, οι πρόσθετες
αποσβέσεις και οι µειωµένοι συντελεστές φόρου),

(γ) κρατική συµµετοχή στην ιδιοκτησία της επιχείρησης,

(δ) κρατικές επιχορηγήσεις που καλύπτονται από το ∆ΛΠ 41, «γεωργία».

ΟΡΙΣΜΟΙ

3. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Κράτος αναφέρεται στο κράτος, στους κρατικούς φορείς και σε παρόµοιους τοπικούς, εθνικούς ή
διεθνείς φορείς.

Κρατική υποστήριξη είναι µέτρο που λαµβάνεται από το κράτος µε σκοπό την παροχή οικονοµικού
οφέλους σε συγκεκριµένη επιχείρηση ή σειρά επιχειρήσεων, που πληρούν ορισµένα κριτήρια. Για
τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, η κρατική υποστήριξη δεν περιλαµβάνει τα οφέλη που παρέχονται
µόνο έµµεσα, µέσω της εφαρµογής µέτρων που επιδρούν στις γενικότερες συνθήκες της επιχειρηµατι-
κής δραστηριότητας, όπως είναι η δηµιουργία υποδοµής σε αναπτυσσόµενες περιοχές ή η επιβολή
περιοριστικών εµπορικών µέτρων σε ανταγωνιστές.

Κρατική επιχορήγηση είναι ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος µε τη µορφή µεταβίβασης πόρων
στην επιχείρηση, σε ανταπόδοση παρελθούσας ή µελλοντικής συµµόρφωσης µε ορισµένους όρους
που σχετίζονται µε τη λειτουργία της επιχείρησης. ∆εν περιλαµβάνονται εκείνες οι κρατικές ενισχύσεις
που δεν είναι επιδεκτικές λογικής αποτίµησης, καθώς και οι συναλλαγές µε το κράτος που δεν
ξεχωρίζουν από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης (1).

Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό
όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει, κατασκευάσει ή µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο, αποκτήσει µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία. Είναι δυνατόν, επίσης, να ορίζονται και
δευτερεύοντες όροι που να περιορίζουν το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων ή τις
χρονικές περιόδους στις οποίες αυτά πρέπει να αποκτηθούν ή να παραµείνουν στην κατοχή της
επιχείρησης.

(1) Βλέπε επίσης ΜΕ∆-10: κρατική υποστήριξη — καµία ειδική σχέση µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
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Επιχορηγήσεις συναφείς µε έσοδα είναι κρατικές επιχορηγήσεις που δε σχετίζονται µε περιουσιακά
στοιχεία.

Χαριστικά δάνεια είναι δάνεια για τα οποία ο δανειστής παραιτείται από την εξόφλησή τους, εφόσον
τηρηθούν ορισµένες προκαθορισµένες προϋποθέσεις.

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο θα µπορούσε να γίνει, η ανταλλαγή ενός περιουσιακού
στοιχείου µεταξύ πωλητή και αγοραστή, οι οποίοι θα ενεργούν µε πλήρη γνώση και µε τη θέλησή
τους, σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση.

4. Η κρατική υποστήριξη εκφράζεται µε πολλές µορφές, που ποικίλλουν, τόσο στη φύση της παρεχόµενης βοήθειας,
όσο και στους όρους που συνήθως συναρτώνται σε αυτή. Ο σκοπός της κρατικής υποστήριξης µπορεί να αποβλέπει
στην ενθάρρυνση της επιχείρησης να αναλάβει δραστηριότητες, που κανονικά, δε θα αναλάµβανε χωρίς την παροχή
της υποστήριξης.

5. ∆ύο είναι οι λόγοι που η λήψη κρατικής υποστήριξης από µία επιχείρηση µπορεί να είναι σηµαντική για τη σύνταξη
των οικονοµικών καταστάσεων. Πρώτον είναι ότι, στην περίπτωση που έχουν µεταβιβαστεί πόροι στην επιχείρηση,
πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη µέθοδος λογιστικής απεικόνισης της µεταβίβασης αυτής. ∆εύτερον, είναι επιθυµητή η
παροχή ένδειξης της έκτασης κατά την οποία έχει ωφεληθεί η επιχείρηση, κατά την περίοδο που καλύπτουν οι
οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό διευκολύνει τη σύγκριση των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης µε εκείνες
των προηγούµενων περιόδων, όσο και µε εκείνες άλλων επιχειρήσεων.

6. Οι κρατικές επιχορηγήσεις µερικές φορές αποκαλούνται µε άλλαονόµατα, όπως επιδοτήσεις, αρωγές ή πριµοδοτήσεις.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

7. Οι κρατικές επιχορηγήσεις, περιλαµβανοµένης και της εύλογης αξίας των µη νοµισµατικών επιχορηγή-
σεων, δεν πρέπει να καταχωρούνται µέχρις ότου υπάρξει εύλογη βεβαιότητα ότι:

(α) η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους που τις διέπουν, και

(β) οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν.

8. Κρατική επιχορήγηση δεν καταχωρείται ώσπου να υπάρξει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε
τους όρους που τη διέπουν και η επιχορήγηση θα εισπραχθεί. Η είσπραξη επιχορήγησης δεν αποτελεί καταληκτική
απόδειξη ότι έχουν εκπληρωθεί ή θα εκπληρωθούν οι όροι, που διέπουν την επιχορήγηση.

9. Ο τρόπος είσπραξης της επιχορήγησης δεν επηρεάζει τη λογιστική µέθοδο, που θα υιοθετηθεί σχετικά µε την
επιχορήγηση. Έτσι, η επιχορήγηση λογιστικοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, είτε εισπράττεται σε µετρητά είτε µειωτικά
κάποιας υποχρέωσης προς το κράτος.

10. Χαριστικό δάνειο που χορηγείται από το κράτος αντιµετωπίζεται ως κρατική επιχορήγηση, εφόσον υπάρχει εύλογη
βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θα εκπληρώσει τους όρους της µη επιστροφής της.

11. Όταν µία κρατική επιχορήγηση έχει καταχωρηθεί, κάθε σχετική ενδεχόµενη υποχρέωση ή ενδεχόµενη απαίτηση
αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37, «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις».

12. Οι κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να καταχωρούνται, σε συστηµατική βάση, ως έσοδα στις περιόδους
που είναι αναγκαίο για το συσχετισµό τους µε τα αντίστοιχα κόστη που σκοπό έχουν να αντισταθµί-
σουν. ∆εν πρέπει να πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

13. ∆ύο είναι οι τρόποι γενικής προσέγγισης του λογιστικού χειρισµού των κρατικών επιχορηγήσεων: η προσέγγιση
µέσω των ιδίων κεφαλαίων, σύµφωνα µε την οποία η καταχώρηση της επιχορήγησης γίνεται απευθείας σε πίστωση
των ιδίων κεφαλαίων και η προσέγγιση µέσω των εσόδων, σύµφωνα µε την οποία η επιχορήγηση µεταφέρεται στα
έσοδα µιας ή περισσότερων περιόδων.

14. Όσοι υποστηρίζουν την προσέγγιση µέσω των ιδίων κεφαλαίων, προβάλλουν τα εξής επιχειρήµατα:

(α) οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν µέσο χρηµατοδότησης, και εποµένως, πρέπει να εµφανίζονται στον
ισολογισµό, παρά να περνούν µέσα από την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και να συµψηφίζονται
µε τα έξοδα τα οποία χρηµατοδοτούν. Εφόσον δεν αναµένεται επιστροφή τους, πρέπει να πιστώνονται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, και
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(β) δεν είναι σωστό να καταχωρούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων,

δεδοµένου ότι αυτές δεν συνιστούν λειτουργικό έσοδο, αλλά αντιπροσωπεύουν κίνητρο, που παρέχεται από
το κράτος, χωρίς αντίστοιχο κόστος.

15. Τα επιχειρήµατα που προβάλλονται υπέρ της προσέγγισης µέσω των εσόδων, είναι τα ακόλουθα:

(α) δεδοµένου ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν εισπράξεις που δεν προέρχονται από τους µετόχους, δεν
µπορεί να πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αλλά πρέπει να καταχωρούνται ως έσοδα στις σχετικές
περιόδους,

(β) οι κρατικές επιχορηγήσεις σπάνια δίνονται χωρίς αντάλλαγµα. Για να τις καρπωθεί µια επιχείρηση πρέπει να
συµµορφωθεί µε τους όρους χορήγησής τους και να εκπληρώσει τις προβλεπόµενες δεσµεύσεις. Πρέπει, κατά
συνέπεια, να καταχωρούνται ως έσοδα και να συσχετίζονται µε τα αντίστοιχα κόστη που οι επιχορηγήσεις
αυτές σκοπεύουν να αντισταθµίσουν, και

(γ) εφόσον οι φόροι εισοδήµατος και οι λοιποί φόροι αποτελούν χρεώσεις έναντι των εσόδων, λογικό είναι και οι
κρατικές επιχορηγήσεις που αποτελούν προέκταση δηµοσιονοµικών πολιτικών να αντιµετωπίζονται ως στοιχεία
της κατάστασης του λογαριασµού αποτελεσµάτων.

16. Για το χειρισµό µέσω των αποτελεσµάτων, αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση οι κρατικές επιχορηγήσεις να
καταχωρούνται, µε τρόπο συστηµατικό και ορθολογικό, στα έσοδα των περιόδων, µέσα στις οποίες πρέπει να γίνει ο
συσχετισµός των επιχορηγήσεων αυτών µε τα αντίστοιχα κόστη. Η καταχώρηση των κρατικών επιχορηγήσεων µε
βάση την είσπραξή τους δεν είναι σύµφωνη µε την παραδοχή της λογιστικής αρχής της αυτοτέλειας των λογιστικών
περιόδων (βλέπε ∆ΛΠ 1 «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων») και θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή, µόνο σε
περίπτωση που δεν θα υπήρχε µια βάση κατανοµής της επιχορήγησης σε άλλες περιόδους από εκείνη στην οποία
εισπράχθηκε.

17. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι περίοδοι στις οποίες η επιχείρηση καταχωρεί το
κόστος ή τα έξοδα που σχετίζονται µε κρατική επιχορήγηση και κατά συνέπεια, οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν
συγκεκριµένα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα της ίδιας περιόδου που επιβαρύνθηκε τα έξοδα αυτά. Οµοίως, οι
επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται, συνήθως, ως έσοδα στις
περιόδους που επιβαρύνονται µε τις αποσβέσεις αυτών των στοιχείων και η καταχώρησή τους γίνεται αναλογικά µε
τις αποσβέσεις που χρεώνονται.

18. Είναι δυνατόν, επίσης, οι επιχορηγήσεις που συνδέονται µε µη αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία να προϋποθέτουν
την εκπλήρωση ορισµένων δεσµεύσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στα έσοδα των
περιόδων που επιβαρύνθηκαν µε τα κόστη αντιµετώπισης αυτών των δεσµεύσεων. Για παράδειγµα, µια επιχορήγηση
για αγορά οικοπέδου µπορεί να δοθεί µε τον όρο ανέγερσης κτιρίου στο χώρο του οικοπέδου, οπότε θα ήταν σωστό
να καταχωρηθεί ως έσοδο κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου.

19. Μερικές φορές, η λήψη επιχορηγήσεων αποτελεί µέρος µιας δέσµης οικονοµικών ή δηµοσιονοµικών ευνοϊκών
µέτρων, τα οποία διέπονται από ορισµένους όρους. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται προσοχή για την καταχώρηση
των συνθηκών δηµιουργίας κόστους και εξόδων, που προσδιορίζουν τις περιόδους στις οποίες θα καταχωρηθεί ως
έσοδο η επιχορήγηση. Μπορεί να είναι θεµιτή η κατανοµή µέρους της επιχορήγησης µε µία βάση και µέρους αυτής
µε άλλη βάση.

20. Κρατική επιχορήγηση που καθίσταται εισπράξιµη για κάλυψη ήδη αναληφθέντων εξόδων ή ζηµιών
ή για άµεση οικονοµική ενίσχυση της επιχείρησης, ενώ δεν αναµένεται περαιτέρω κόστος, πρέπει
να καταχωρείται ως έσοδο της περιόδου στην οποία καθίσταται εισπράξιµη, ως έκτακτο στοιχείο
εάν αυτό αρµόζει (βλέπε ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές
στις λογιστικές αρχές»).

21. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η παροχή κρατικής επιχορήγησης µπορεί να αποβλέπει στην άµεση οικονοµική ενίσχυση
της επιχείρησης και όχι ως κίνητρο για την ανάληψη συγκεκριµένης δαπάνης. Τέτοιες επιχορηγήσεις µπορεί να
περιορίζονται σε µια συγκεκριµένη επιχείρηση και να µην είναι διαθέσιµες σε µία ολόκληρη κατηγορία δικαιούχων.
Οι περιπτώσεις αυτές µπορεί να απαιτούν την καταχώρηση της επιχορήγησης ως έσοδο στην περίοδο στην οποία η
επιχείρηση δικαιούται να την εισπράξει και η εµφάνισή της ως έκτακτο στοιχείο αν αυτό αρµόζει, µαζί µε πληροφορίες
που θα διασφαλίζουν την πλήρη κατανόηση των επιδράσεών της.

22. Είναι δυνατόν µια επιχείρηση να δικαιούται τη λήψη κρατικής επιχορήγησης για την κάλυψη εξόδων ή ζηµιών που
προέκυψαν σε προηγούµενη λογιστική περίοδο. Η επιχορήγηση αυτής της µορφής καταχωρείται ως έσοδο στη
περίοδο στην οποία καθίσταται εισπρακτέα και εµφανίζεται ως έκτακτο στοιχείο αν αυτό αρµόζει, µαζί µε
πληροφορίες που θα διασφαλίζουν την πλήρη κατανόηση των επιδράσεών της.
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Μη µοµισµατικές κρατικές επιχορηγήσεις

23. Μια κρατική επιχορήγηση µπορεί να λάβει τη µορφή µεταβίβασης ενός µη νοµισµατικού περιουσιακού στοιχείου,
όπως ένα οικόπεδο ή άλλοι πόροι, για εκµετάλλευση από την επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές, η εκτίµηση της
εύλογης αξίας του µη νοµισµατικού περιουσιακού στοιχείου και η λογιστικοποίηση, τόσο της επιχορήγησης, όσο
και αυτού του περιουσιακού στοιχείου, γίνεται συνήθως στην εύλογη αξία. Ένας εναλλακτικός τρόπος, που
ακολουθείται µερικές φορές, είναι η καταχώρηση τόσο του περιουσιακού στοιχείου, όσο και της επιχορήγησης, σε
συµβολικό ποσό.

Εµφάνιση των επιχορηγήσεων που αφορούν περιουσιακά στοιχεία

24. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των µη
νοµισµατικών κρατικών επιχορηγήσεων σε εύλογη αξία, πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό,
είτε ως αναβαλλόµενο έσοδο, είτε αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των σχετικών περιουσιακών
στοιχείων.

25. ∆ύο είναι οι µέθοδοι που θεωρούνται παραδεκτές για την παρουσίαση, στις οικονοµικές καταστάσεις, των
επιχορηγήσεων για περιουσιακά στοιχεία (ή του αναλογούντος µέρους τέτοιων επιχορηγήσεων).

26. Με τη µία µέθοδο η επιχορήγηση θεωρείται ως αναβαλλόµενο έσοδο, το οποίο καταχωρείται µε συστηµατική και
ορθολογική βάση στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

27. Με την άλλη µέθοδο, η επιχορήγηση µειώνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Η επιχορήγηση
καταχωρείται ως έσοδο κατά τη διάρκεια της ζωής αποσβεστέου περιουσιακού στοιχείου, µέσω της µειωµένης
χρέωσης των αποσβέσεων.

28. Η αγορά περιουσιακών στοιχείων και η λήψη των σχετικών επιχορηγήσεων µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές
µεταβολές στις ταµιακές ροές της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, αλλά και για να δοθεί η εικόνα της συνολικής
επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία, οι µεταβολές αυτές εµφανίζονται πολλές φορές σε ξεχωριστό κονδύλι στην
Κατάσταση Ταµιακών Ροών, άσχετα αν, για τους σκοπούς παρουσίασης στον ισολογισµό, η επιχορήγηση έχει
αφαιρεθεί ή όχι, από τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία.

Εµφάνιση των επιχορηγήσεων που είναι συναφείς µε έσοδα

29. Σε µερικές περιπτώσεις, οι επιχορηγήσεις που είναι συναφείς µε έσοδα παρουσιάζονται σε πίστωση της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων, είτε ξεχωριστά, είτε κάτω από κάποιο γενικό τίτλο, όπως «Λοιπά έσοδα». Εναλλακτικά
αφαιρούνται από τα αντίστοιχα Έξοδα.

30. Οι υποστηρικτές της πρώτης µεθόδου ισχυρίζονται ότι δεν επιτρέπεται ο συµψηφισµός εσόδων και εξόδων και ότι ο
διαχωρισµός της επιχορήγησης από τα έξοδα διευκολύνει τη σύγκριση µε άλλα έξοδα, που θα επηρεάζονταν από
την επιχορήγηση. Υπέρ της δεύτερης µεθόδου υπάρχει το επιχείρηµα ότι τα έξοδα θα µπορούσαν κάλλιστα να µην
είχαν γίνει από την επιχείρηση, αν η επιχορήγηση δεν ήταν διαθέσιµη και, η παρουσίαση του εξόδου χωρίς
συµψηφισµό µε την επιχορήγηση θα ήταν παραπλανητική.

31. Και οι δύο µέθοδοι θεωρούνται παραδεκτές για την παρουσίαση των επιχορηγήσεων που είναι συναφείς µε έσοδα. Η
γνωστοποίηση της επιχορήγησης µπορεί να είναι αναγκαία για µια καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών
καταστάσεων. Είναι συνήθως πρέπον να γνωστοποιείται η επίδραση της επιχορήγησης σε κάθε κονδύλι εσόδου ή
εξόδου για το οποίο απαιτείται ξεχωριστή παρουσίαση.

Επιστροφή κρατικών επιχορηγήσεων

32. Κρατική επιχορήγησηγια την οποία δηµιουργείται υποχρέωση επιστροφής της, πρέπει να λογιστικοποι-
είται ως αναθεώρηση λογιστικής εκτίµησης (βλέπε ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά
λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές»). Η επιστροφή µιας επιχορήγησης συναφούς µε έσοδα,
πρέπει πρώτα να συµψηφίζεται µε το αναπόσβεστο πιστωτικό υπόλοιπο του σχετικού λογαριασµού
εσόδων εποµένων περιόδων. Εφόσον η επιστροφή υπερβαίνει αυτό το υπόλοιπο, ή στην περίπτωση
που δεν υπάρχει τέτοιο υπόλοιπο, η επιστροφή πρέπει να καταχωρηθεί άµεσα ως έξοδο. Η επιστροφή
επιχορήγησης που αφορά περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταχωρείται σε αύξηση της λογιστικής
αξίας του στοιχείου αυτού, ή σε µείωση του πιστωτικού υπολοίπου του σχετικού λογαριασµού
εσόδων επόµενων περιόδων. Το σωρευµένο ποσό των πρόσθετων αποσβέσεων, που µέχρι το χρόνο
της πιο πάνω επιστροφής θα είχε καταχωρηθεί ως έξοδο, αν δεν υπήρχε η επιχορήγηση, πρέπει να
καταχωρηθεί άµεσα ως έξοδο.
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33. Οι συνθήκες που δηµιουργούν θέµα επιστροφής της επιχορήγησης που αφορά περιουσιακό στοιχείο µπορεί να

απαιτούν εξέταση της πιθανής αποµείωσης της νέας λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

34. Από τον ορισµό της πιο πάνω παραγράφου 3, για τις κρατικές επιχορηγήσεις, εξαιρούνται ορισµένες µορφές
κρατικής υποστήριξης, που δεν είναι εύλογα επιδεκτικές αποτίµησης, καθώς και συναλλαγές µε το κράτος, για τις
οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός τους από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης.

35. Παραδείγµατα κρατικής υποστήριξης που δεν είναι εύλογα επιδεκτική αποτίµησης αποτελούν, οι δωρεάν τεχνικές ή
εµπορικές συµβουλές και η παροχή εγγυήσεων. Παράδειγµα κρατικής υποστήριξης, για την οποία δεν είναι δυνατόν
να γίνεται διαχωρισµός από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης, αποτελεί η περίπτωση που µέρος των
πωλήσεων της επιχείρησης βασίζεται στο πρόγραµµα κρατικών προµηθειών. Μολονότι δεν αµφισβητείται η ύπαρξη
του οφέλους για την επιχείρηση, ωστόσο κάθε προσπάθεια για διαχωρισµό των συνήθων συναλλαγών της από εκείνες
που σχετίζονται µε την κρατική υποστήριξη θα ήταν µάλλον αυθαίρετη.

36. Η σηµαντικότητα του οφέλους, µε βάση τα πιο πάνω παραδείγµατα, µπορεί να είναι τέτοια ώστε να απαιτείται
γνωστοποίηση της φύσης, έκτασης και διάρκειας της υποστήριξης, για να µην υπάρχει περίπτωση παραπλανητικών
οικονοµικών καταστάσεων.

37. ∆άνεια άτοκα ή µε χαµηλό επιτόκιο, αποτελούν µορφή κρατικής υποστήριξης, χωρίς όµως να προσδιορίζεται
ποσοστικά το όφελος µε τον καταλογισµό τόκων.

38. Στο Πρότυπο αυτό, η κρατική υποστήριξη δεν περιλαµβάνει την παροχή υποδοµής για τη βελτίωση των γενικών
δικτύων µεταφορών και επικοινωνιών και την παροχή εξελιγµένων διευκολύνσεων, όπως είναι τα έργα άρδευσης και
δίκτυα ύδατος, που είναι διαθέσιµα σε συνεχή και ακαθόριστη βάση, προς όφελος όλης της τοπικής κοινωνίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

39. Τα ακόλουθα πρέπει να γνωστοποιούνται:

(α) η ακολουθούµενη λογιστική αρχή για τις κρατικές επιχορηγήσεις, περιλαµβανοµένων και των
µεθόδων παρουσίασής τους στις οικονοµικές καταστάσεις,

(β) η φύση και έκταση των κρατικών επιχορηγήσεων που καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστά-
σεις, καθώς και µία ένδειξη για άλλες µορφές κρατικής υποστήριξη, από τις οποίες η επιχείρηση
έχει ωφεληθεί άµεσα και,

(γ) ανεκπλήρωτοι όροι και λοιπά ενδεχόµενα που σχετίζονται µε κρατική υποστήριξη, η οποία έχει
καταχωρηθεί.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

40. Η επιχείρηση κατά την πρώτη εφαρµογή αυτού του Προτύπου, πρέπει να:

(α) συµµορφωθεί, όπου συντρέχει περίπτωση, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, και

(β) είτε:

(i) προσαρµόσει τις οικονοµικές καταστάσεις της για την αλλαγή της λογιστικής αρχής,
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές
στις λογιστικές αρχές», είτε,

(ii) εφαρµόσει τις λογιστικές διατάξεις του Προτύπου αυτού µόνο για τις επιχορηγήσεις ή το
µέρος των επιχορηγήσεων, που το δικαίωµα είσπραξης ή η υποχρέωση επιστροφής τους,
δηµιουργείται µετά από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Προτύπου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

41. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1984.
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∆ΛΠ 21
∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 21

(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1993)

Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος

Αυτό το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1995 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 21 «λογιστική των επιδράσεων
των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος».

Το ∆ΛΠ 21 δεν ασχολείται µε την αντισταθµιστική λογιστική στοιχείων σε ξένο νόµισµα (άλλων εκτός στοιχείων τα οποία
αντισταθµίζουν την καθαρή επένδυση σε µία αλλοδαπή οικονοµική µονάδα). Το ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα:
καταχώρηση και αποτίµηση», ασχολείται µε αυτό το θέµα.

Το 1998 η παράγραφος 2 του ∆ΛΠ 21 τροποποιήθηκε παραπέµποντας στο ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση
και αποτίµηση».

Το 1999 η παράγραφος 46 τροποποιήθηκε για να αντικαταστήσει τις παραποµπές στο ∆ΛΠ 10, «ενδεχόµενα και γεγονότα
που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», από παραποµπές στο ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999), «γεγονότα
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού».

Οι διερµηνείες που ακολουθούν αφορούν το ∆ΛΠ 21:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-7: «εισαγωγή του ευρώ»

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-11: «συνάλλαγµα — κεφαλαιοποίηση ζηµιών που προέρχονται από σοβαρές υποτιµήσεις του
νοµίσµατος».

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-19: «τηρούµενο νόµισµα — αποτίµηση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε
τα ∆ΛΠ 21 και ∆ΛΠ 29».

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-30: «τηρούµενο νόµισµα — µετατροπή από το νόµισµα αποτίµησης σε νόµισµα παρουσίασης».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-6

Ορισµοί 7

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 8-22

Αρχική καταχώρηση 8-10

Παρουσίαση σε ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών 11-12

Καταχώρηση συναλλαγµατικών διαφορών 13-22

Καθαρή επένδυση σε αλλοδαπή οικονοµική µονάδα 17-19

Επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός 20-22

Οικονοµικές καταστάσεις εκµεταλλεύσεων εξωτερικού 23-40

Κατάταξη των εκµεταλλεύσεων εξωτερικού 23-26

Εκµεταλλεύσεις εξωτερικού που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εργασιών της επιχείρησης που
καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις 27-29

Αλλοδαπή οικονοµική µονάδα 30-38

∆ιάθεση της αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας 37-38
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∆ΛΠ 21
Μεταβολή στην κατάταξη µιας εκµετάλλευσης εξωτερικού 39-40

Για όλες τις µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος 41

Φορολογικές επιδράσεις των συναλλαγµατικών διαφορών 41

Γνωστοποιήσεις 42-47

Μεταβατικές διατάξεις 48

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 49

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Μια επιχείρηση µπορεί να διεξάγει δραστηριότητες στο εξωτερικό µε δύο τρόπους. Μπορεί να έχει συναλλαγές σε ξένα
νοµίσµατα ή δικές της εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό. Προκειµένου οι σε ξένο νόµισµα συναλλαγές και οι εκµεταλλεύσεις
στο εξωτερικό να συµπεριληφθούν στις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης, πρέπει οι συναλλαγές αυτές να
εκφράζονται στο τηρούµενο από την επιχείρηση νόµισµα, ενώ και οι οικονοµικές καταστάσεις των εκµεταλλεύσεων
εξωτερικού πρέπει να µετατρέπονται στο νόµισµα αυτό.

Κύρια θέµατα για τη λογιστική των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα και των εκµεταλλεύσεων στο εξωτερικό είναι ο
προσδιορισµός της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που πρέπει να χρησιµοποιηθεί και πώς θα καταχωρηθεί στις οικονοµικές
καταστάσεις η οικονοµική επίδραση των µεταβολών των ισοτιµιών.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται:

(α) για τη λογιστική των συναλλαγών σε ξένα νοµίσµατα, και

(β) για τη µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εκµεταλλεύσεων στο εξωτερικό, που
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης µέσω µιας ολικής ή αναλογικής
ενοποίησης ή µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης (1).

2. Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε τη λογιστική της αντιστάθµισης του κινδύνου των σε ξένο νόµισµα στοιχείων,
εκτός από την κατάταξη των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν από υποχρέωση σε ξένο νόµισµα, η οποία
τηρείται σε αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µιας καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή οικονοµική µονάδα.
Άλλες απόψεις της αντισταθµιστικής λογιστικής συµπεριλαµβάνουσες τα κριτήρια για την χρήση της, σχολιάζονται
στο ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση».

3. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 21, «λογιστική για τις επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος»,
που είχε εγκριθεί το 1983.

4. Αυτό το Πρότυπο δεν εξειδικεύει το νόµισµα στο οποίο µια επιχείρηση παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις
της. Όµως, µια επιχείρηση κανονικά χρησιµοποιεί το νόµισµα της χώρας στην οποία είναι εγκαταστηµένη. Αν
χρησιµοποιεί διαφορετικό νόµισµα, το παρόν Πρότυπο απαιτεί γνωστοποίηση του λόγου χρησιµοποίησης του
νοµίσµατος αυτού. Αυτό το Πρότυπο απαιτεί επίσης γνωστοποίηση του λόγου της κάθε µεταβολής στο τηρούµενο
νόµισµα (2).

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-7: «εισαγωγή του ευρώ».
(2) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-19: «τηρούµενο νόµισµα — αποτίµηση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα

∆ΛΠ 21 και 29».
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5. Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε την επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, από το

τηρούµενο νόµισµα, σε άλλο νόµισµα, που γίνεται για λόγους διευκόλυνσης των χρηστών, οι οποίοι είναι
εξοικειωµένοι µε το άλλο νόµισµα ή για άλλους παρόµοιους λόγους (3).

6. Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε την παρουσίαση σε µια κατάσταση ταµιακών ροών, των ταµιακών ροών που
προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και τη µετατροπή των ταµιακών ροών µιας εκµετάλλευσης στο
εξωτερικό (βλέπε ∆ΛΠ 7: «καταστάσεις ταµιακών ροών»).

ΟΡΙΣΜΟΙ

7. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Εκµετάλλευση στο εξωτερικό είναι µια θυγατρική ή συγγενής εταιρία, µία κοινοπραξία ή υποκα-
τάστηµα της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, των οποίων οι δραστηριότητες
βασίζονται ή διεξάγονται σε χώρα διαφορετική από τη χώρα της επιχείρησης αυτής.

Αλλοδαπή οικονοµική µονάδα, είναι µια εκµετάλλευση στο εξωτερικό, οι δραστηριότητες της
οποίας δεν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος εκείνων της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές
καταστάσεις.

Τηρούµενο νόµισµα είναι το νόµισµα που χρησιµοποιείται στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστά-
σεων.

Ξένο νόµισµα είναι ένα νόµισµα διαφορετικό από το τηρούµενο νόµισµα µιας επιχείρησης.

Τιµή συναλλάγµατος (ισοτιµία) είναι η σχέση ανταλλαγής δύο νοµισµάτων.

Συναλλαγµατικήδιαφορά είναι η διαφορά που προκύπτει από τη µετατροπή, µε διαφορετικές ισοτιµίες,
του ίδιου αριθµού µονάδων ενός ξένου νοµίσµατος στο τηρούµενο νόµισµα.

Τιµή κλεισίµατος είναι η τρέχουσα τιµή συναλλάγµατος κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του
ισολογισµού.

Καθαρή επένδυση σε αλλοδαπή οικονοµική µονάδα είναι το µερίδιο της επιχείρησης που καταρτίζει
τις οικονοµικές καταστάσεις στην καθαρή περιουσία αυτής της αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας.

Νοµισµατικά στοιχεία είναι χρήµατα που κατέχονται και περιουσιακά στοιχεία εισπρακτέα και
υποχρεώσεις πληρωτέες σε καθορισµένα ή προσδιοριστέα χρηµατικά ποσά.

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή
µία υποχρέωση να διακανονιστεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε επίγνωση και µε τη θέληση
τους σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Αρχική καταχώρηση

8. Συναλλαγή σε ξένο νόµισµα είναι µια συναλλαγή που διενεργείται ή διακανονίζεται σε ένα ξένο νόµισµα. Στις
συναλλαγές αυτές περιλαµβάνονται οι ακόλουθες πράξεις µίας επιχείρησης:

(α) Αγορά ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, των οποίων η τιµή καθορίζεται σε ξένο νόµισµα.

(β) Λήψη ή παροχή δανείων, τα οποία είναι εξοφλητέα ή εισπρακτέα σε ξένο νόµισµα.

(γ) Συµµετοχή ως συµβαλλόµενο µέρος σε µία ανεκτέλεστη σύµβαση ξένου συναλλάγµατος.

(δ) Η καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή η ανάληψη και ο διακανονισµός
υποχρεώσεων, που είναι εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα.

(3) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-30: «τηρούµενο νόµισµα — µετατροπή από το µόµισµα τήρησης σε νόµισµα παρουσίασης».
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9. Η αρχική καταχώρηση στο τηρούµενο νόµισµα, µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, πρέπει να γίνεται

µε την εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος, της ισοτιµίας µεταξύ του τηρούµενου και του
ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής.

10. Η ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής αναφέρεται συχνά, ως η τιµή ηµέρας του συναλλάγµατος (spot rate).
Για πρακτικούς λόγους, συχνά χρησιµοποιείται µία τιµή που πλησιάζει την πραγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία
της συναλλαγής, για παράδειγµα, ένας µέσος όρος εβδοµάδας ή µήνα µπορεί να χρησιµοποιείται για όλες τις
συναλλαγές σε κάθε ένα ξένο νόµισµα, που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Όµως, αν οι
τιµές συναλλάγµατος διακυµαίνονται σηµαντικά, η χρήση του µέσου όρου µιας περιόδου είναι µη αξιόπιστη.

Παρουσίαση σε ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών

11. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού:

(α) τα σε ξένο νόµισµα, νοµισµατικά στοιχεία, πρέπει να εµφανίζονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος,

(β) τα µη νοµισµατικά στοιχεία, που παρακολουθούνται στο ιστορικό κόστος, το οποίο είναι
προσδιορισµένο σε ξένο νόµισµα, πρέπει να εµφανίζονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας της
συναλλαγής και,

(γ) τα µη νοµισµατικά στοιχεία, που παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες, οι οποίες είναι προσδιο-
ρισµένες σε ξένο νόµισµα, πρέπει να εµφανίζονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν, όταν προσδιο-
ρίστηκαν οι αξίες αυτές.

12. Η λογιστική αξία ενός στοιχείου προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα σχετικά ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Για παράδειγµα,
ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα και ενσώµατα πάγια µπορεί να αποτιµηθούν στην εύλογη αξία ή στο ιστορικό
κόστος. Ανεξάρτητα αν η λογιστική αξία προσδιορίζεται µε βάση το ιστορικό κόστος ή την εύλογη αξία, τα ποσά
που προκύπτουν για τα σε ξένο νόµισµα στοιχεία, εµφανίζονται στο τηρούµενο νόµισµα, σύµφωνα µε το παρόν
Πρότυπο.

Καταχώρηση συναλλαγµατικών διαφορών

13. Οι παράγραφοι 15 µέχρι 18 ορίζουν το λογιστικό χειρισµό που απαιτείται από αυτό το Πρότυπο σε σχέση µε τις
συναλλαγµατικές διαφορές από τις σε ξένο νόµισµα συναλλαγές. Οι ανωτέρω παράγραφοι συµπεριλαµβάνουν το
βασικό χειρισµό των συναλλαγµατικών διαφορών, που οφείλονται σε σοβαρή υποτίµηση ή διολίσθηση ενός
νοµίσµατος, έναντι της οποίας δεν υπάρχουν πρακτικά µέσα αντιστάθµισης, γεγονός που επιδρά στις υποχρεώσεις
που δεν µπορούν να διακανονιστούν και οι οποίες προκύπτουν άµεσα από την πρόσφατη αγορά περιουσιακών
στοιχείων, που τιµολογήθηκαν σε ξένο νόµισµα. Ο επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός για τέτοιες συναλλαγµατι-
κές διαφορές παρατίθεται στην παράγραφο 21.

14. Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε τη λογιστική της αντιστάθµισης του κινδύνου των σε ξένο νόµισµα στοιχείων,
εκτός από την κατάταξη των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν από υποχρέωση σε ξένο νόµισµα, η οποία
τηρείται σε αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου µιας καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή οικονοµική µονάδα.
Άλλες απόψεις της αντισταθµιστικής λογιστικής συµπεριλαµβάνουσες τα κριτήρια για την χρήση της, σχολιάζονται
στο ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση».

15. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή
κατά την παρουσίαση τέτοιων στοιχείων της επιχείρησης σε διαφορετικές τιµές από εκείνες στις
οποίες είχαν αρχικώς καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ή είχαν εµφανιστεί σε προηγούµενες
οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να καταχωρούνται στα έσοδα ή στα έξοδα της περιόδου στην οποία
προκύπτουν, µε εξαίρεση τις συναλλαγµατικές διαφορές που αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις
παραγράφους 17 και 19.

16. Μία συναλλαγµατική διαφορά προκύπτει όταν υπάρχει µεταβολή στην τιµή συναλλάγµατος, µεταξύ της ηµεροµηνίας
συναλλαγής και της ηµεροµηνίας διακανονισµού, κάθε νοµισµατικού στοιχείου που προκύπτει από συναλλαγή σε
ξένο νόµισµα. Όταν η συναλλαγή διακανονίζεται µέσα στην ίδια λογιστική περίοδο στην οποία προέκυψε, όλη η
συναλλαγµατική διαφορά καταχωρείται σε αυτή την περίοδο. Όµως, όταν η συναλλαγή διακανονίζεται σε
µεταγενέστερη περίοδο, η συναλλαγµατική διαφορά που καταχωρείται σε κάθε ενδιάµεση περίοδο µέχρι εκείνη του
διακανονισµού, προσδιορίζεται από τη µεταβολή στις τιµές συναλλάγµατος κατά τη διάρκεια της κάθε περιόδου.
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17. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από ένα νοµισµατικό στοιχείο, το οποίο στην ουσία
αποτελεί µέρος µιας καθαρής επένδυσης της επιχείρησης σε αλλοδαπή οικονοµική µονάδα, πρέπει
να εντάσσονται στην κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης,
µέχρι τη διάθεση της καθαρής επένδυσης, οπότε πρέπει να καταχωρηθούν στα έσοδα ή στα έξοδα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 37.

18. Μια επιχείρηση µπορεί να έχει ένα νοµισµατικό στοιχείο, που είναι εισπρακτέο από ή πληρωτέο σε αλλοδαπή
οικονοµική µονάδα. Ένα στοιχείο του οποίου ο διακανονισµός ούτε σχεδιάζεται ούτε πιθανολογείται για το
προβλεπτό µέλλον, αποτελεί στην ουσία προσθήκη ή µείωση της καθαρής επένδυσης της επιχείρησης σε αυτή την
αλλοδαπή οικονοµική µονάδα. Σε αυτά τα νοµισµατικά στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνονται µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις ή δάνεια, αλλά όχι και οι τρέχουσες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από συνήθεις εµπορικές συναλλαγές.

19. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν από µία σε ξένο νόµισµα υποχρέωση, η οποία τηρείται
σε αντιστάθµιση του κινδύνου της καθαρής επένδυσης της επιχείρησης σε αλλοδαπή οικονοµική
µονάδα, πρέπει στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης να εντάσσονται στην κατηγορία των
ιδίων κεφαλαίων, µέχρι τη διάθεση της καθαρής επένδυσης, οπότε πρέπει να καταχωρηθούν στα
έσοδα ή στα έξοδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 37.

Ε π ι τ ρ ε π ό µ ε ν ο ς ε ν α λ λ α κ τ ι κ ό ς χ ε ι ρ ι σ µ ό ς

20. Ο βασικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που εξετάζονται στην παράγραφο 21, γίνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 15.

21. Οι συναλλαγµατικές διαφορές µπορεί να προέρχονται από µια σοβαρή υποτίµηση ή διολίσθηση ενός
νοµίσµατος, έναντι της οποίας δεν υπάρχουν πρακτικά µέσα αντιστάθµισης των κινδύνων, γεγονός
που επιδρά στις υποχρεώσεις που δεν µπορεί να διακανονιστούν και οι οποίες προκύπτουν άµεσα
από την πρόσφατη αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου, που τιµολογήθηκε σε ξένο νόµισµα. Τέτοιες
συναλλαγµατικές διαφορές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία του σχετικού περιουσι-
ακού στοιχείου, εφόσον αυτή η προσαρµοσµένη λογιστική αξία δεν υπερβαίνει τη χαµηλότερη αξία,
µεταξύ του κόστους αντικατάστασης και της ανακτήσιµης αξίας από την πώληση ή τη χρήση του
περιουσιακού στοιχείου (4).

22. Οι συναλλαγµατικές διαφορές δεν συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, όταν η
επιχείρηση είναι σε θέση να διακανονίσει ή να αντισταθµίσει την σε ξένο νόµισµα υποχρέωση, που προκύπτει κατά
την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. Όµως, οι ζηµίες συναλλάγµατος αποτελούν µέρος του άµεσα επιρριπτέου
στο περιουσιακό στοιχείο κόστους, όταν η υποχρέωση δεν µπορεί να διακανονιστεί και δεν υπάρχουν πρακτικά µέσα
αντιστάθµισης του κινδύνου, για παράδειγµα όταν, ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών ελέγχων, υπάρχει καθυστέρηση
στην απόκτηση ξένου νοµίσµατος. Συνεπώς, µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό, ως κόστος ενός περιουσιακού
στοιχείου τιµολογηµένου σε ξένο νόµισµα, θεωρείται το ποσό του τηρούµενου νοµίσµατος, το οποίο η επιχείρηση
τελικά πρέπει να πληρώσει για να διακανονίσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν άµεσα από την πρόσφατη αγορά
του περιουσιακού στοιχείου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κατάταξη των εκµεταλλεύσεων εξωτερικού

23. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων µιας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό,
εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο αυτή χρηµατοδοτείται και λειτουργεί, σε σχέση µε την επιχείρηση που
καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, οι εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό εντάσσονται, είτε ως
«εκµεταλλεύσεις εξωτερικού», που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εργασιών της επιχείρησης που καταρτίζει τις
οικονοµικές καταστάσεις, είτε ως «αλλοδαπές οικονοµικές µονάδες».

24. Μια εκµετάλλευση στο εξωτερικό, που είναι αναπόσπαστο µέρος των εργασιών της επιχείρησης που καταρτίζει τις
οικονοµικές καταστάσεις, διεξάγει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές της, ως αν ήταν µία προέκταση των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης αυτής. Για παράδειγµα, µία τέτοια εκµετάλλευση στο εξωτερικό µπορεί να πωλεί
µόνο όσα είδη εισάγονται µε αποστολέα την επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις και να εµβάζει
το προϊόν των πωλήσεων στην επιχείρηση αυτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, µια µεταβολή στην ισοτιµία µεταξύ του
τηρούµενου νοµίσµατος και του νοµίσµατος στη χώρα της εκµετάλλευσης εξωτερικού, έχει µία σχεδόν άµεση
επίδραση στις ταµιακές ροές από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, της εξεταζόµενης επιχείρησης. Συνεπώς, η
µεταβολή στην ισοτιµία επηρεάζει τα κατ' ιδίαν νοµισµατικά στοιχεία που κατέχονται από την εκµετάλλευση
εξωτερικού και όχι την καθαρή επένδυση της εξεταζόµενης επιχείρησης σε αυτή την εκµετάλλευση.

(4) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-11: «συνάλλαγµα — κεφαλαιοποίηση ζηµιών που προέρχονται από σοβαρές υποτιµήσεις του νοµίσµατος».
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25. Αντίθετα, µία αλλοδαπή οικονοµική µονάδα συσσωρεύει ταµιακά διαθέσιµα και άλλα νοµισµατικά στοιχεία, προβαίνει

σε έξοδα, δηµιουργεί έσοδα και ίσως συνάπτει δάνεια, όλα ουσιαστικά στο τοπικό νόµισµά της. Μπορεί επίσης να
έχει συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των συναλλαγών στο τηρούµενο νόµισµα. Όταν
υπάρχει µεταβολή στην ισοτιµία µεταξύ του τηρούµενου νοµίσµατος και του τοπικού νοµίσµατος, υπάρχει µικρή ή
µηδενική άµεση επίδραση στις παρούσες και µελλοντικές λειτουργικές ταµιακές ροές τόσο της αλλοδαπής
οικονοµικής µονάδας, όσο και της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις. Η µεταβολή στην τιµή
συναλλάγµατος επηρεάζει την καθαρή επένδυση της εξεταζόµενης επιχείρησης στην αλλοδαπή οικονοµική µονάδα,
παρά τα κατ' ιδίαν νοµισµατικά και µη στοιχεία που κατέχονται από την αλλοδαπή οικονοµική µονάδα.

26. Τα ακόλουθα αποτελούν ενδείξεις ότι µια εκµετάλλευση στο εξωτερικό συνιστά αλλοδαπή οικονοµική µονάδα
µάλλον, παρά µια εκµετάλλευση εξωτερικού, που είναι αναπόσπαστο τµήµα των εργασιών της επιχείρησης που
καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις:

(α) Παρότι η επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να ελέγχει την εκµετάλλευση του
εξωτερικού, οι δραστηριότητες της εκµετάλλευσης αυτής διεξάγονται µε ένα σηµαντικό βαθµό αυτονοµίας
από εκείνες της επιχείρησης που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις.

(β) Οι συναλλαγές µε την επιχείρηση που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις δεν αποτελούν µεγάλο µέρος των
δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό.

(γ) Οι δραστηριότητες της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό χρηµατοδοτούνται κυρίως από τις δικές της εργασίες ή
από τοπικά δάνεια, µάλλον, παρά από την επιχείρηση που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις.

(δ) Τα κόστη εργασίας, υλικών και άλλων συντελεστών των προϊόντων ή των υπηρεσιών της αλλοδαπής επιχείρησης
πληρώνονται ή διακανονίζονται κυρίως σε τοπικό νόµισµα, παρά στο τηρούµενο νόµισµα.

(ε) Οι πωλήσεις της αλλοδαπής επιχείρησης γίνονται κυρίως σε νοµίσµατα άλλα από το τηρούµενο νόµισµα.

(στ) Οι ταµιακές ροές της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, είναι ανεξάρτητες από τις
καθηµερινές δραστηριότητες της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό και δεν επηρεάζονται άµεσα από τις
δραστηριότητες αυτές.

Η ορθή ένταξη της κάθε εκµετάλλευσης εξωτερικού µπορεί, κατ' αρχήν, να βασιστεί στα δεδοµένα που σχετίζονται
µε τις ανωτέρω παρατιθέµενες ενδείξεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ένταξη µιας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό είτε
ως αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας είτε ως αναπόσπαστου τµήµατος των εργασιών της επιχείρησης που καταρτίζει
οικονοµικές καταστάσεις, µπορεί να µην είναι προφανής, οπότε για την ορθή ένταξη απαιτείται κρίση.

Εκµεταλλεύσεις εξωτερικού που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εργασιών της επιχείρησης που καταρτίζει οικονοµικές
καταστάσεις

27. Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
των εργασιών της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να µετατρέπονται
στο τηρούµενο νόµισµα, µε την εφαρµογή των προτύπων και διαδικασιών των παραγράφων 8
µέχρι 22, ως αν οι συναλλαγές της εκµετάλλευσης εξωτερικού είχαν γίνει από την επιχείρηση που
καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις.

28. Τα επί µέρους κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό µετατρέπονται, ως αν όλες
οι συναλλαγές της είχαν διεξαχθεί από την ίδια την επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις. Το
κόστος και η απόσβεση των ενσώµατων παγίων µετατρέπονται µε τη χρήση της τιµής συναλλάγµατος της
ηµεροµηνίας της αγοράς των περιουσιακών στοιχείων ή, αν τα στοιχεία αυτά παρακολουθούνται στην εύλογη αξία,
µε τη χρήση της ισοτιµίας που υπήρξε κατά την ηµεροµηνία της εκτίµησης. Το κόστος των αποθεµάτων µετατρέπεται
µε τις τιµές συναλλάγµατος που υπήρξαν κατά την πραγµατοποίηση του κόστους αυτού. Το ανακτήσιµο ποσό ή η
ρευστοποιήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µετατρέπεται µε τη χρήση της τιµής συναλλάγµατος που υπήρξε
κατά τον προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας ή της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Για παράδειγµα, όταν η
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία ενός στοιχείου των αποθεµάτων προσδιορίζεται σε ξένο νόµισµα, αυτή η αξία
µετατρέπεται µε τη χρήση της τιµής συναλλάγµατος κατά την ηµέρα στην οποία προσδιορίστηκε η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία. Συνεπώς, η τιµή που χρησιµοποιείται είναι συνήθως η ισοτιµία κλεισίµατος. Μπορεί να
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χρειασθεί να γίνει µείωση της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου στις οικονοµικές καταστάσεις της
επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, µέχρι το ανακτήσιµο ποσό του ή την καθαρή ρευστοποιήσιµη
αξία, ακόµη και όταν καµιά τέτοια προσαρµογή δεν είναι αναγκαία στις οικονοµικές καταστάσεις της εκµετάλλευσης
στο εξωτερικό. Από την άλλη µεριά, µια προσαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της εκµετάλλευσης στο
εξωτερικό, µπορεί να χρειάζεται να αναστραφεί στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης που καταρτίζει
οικονοµικές καταστάσεις.

29. Για πρακτικούς λόγους, συχνά χρησιµοποιείται µία τιµή που πλησιάζει την πραγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία
της συναλλαγής, για παράδειγµα, ένας µέσος όρος εβδοµάδας ή µήνα µπορεί να χρησιµοποιείται για όλες τις
συναλλαγές σε κάθε ένα ξένο νόµισµα, που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Όµως, αν οι
τιµές συναλλάγµατος διακυµαίνονται σηµαντικά, η χρήση του µέσου όρου µιας περιόδου είναι αναξιόπιστη.

Αλλοδαπές οικονοµικές µονάδες

30. Κατά τη µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας, προκειµένου
η επιχείρηση πουκαταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις να τις ενσωµατώσει στις δικές της οικονοµικές
καταστάσεις, πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

(α) Τόσο τα νοµισµατικά όσο και τα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της
αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας, πρέπει να µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος.

(β) Τα έσοδα και τα έξοδα της αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας, πρέπει να µετατρέπονται µε τις
τιµές συναλλάγµατος κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών, εκτός αν η αλλοδαπή οικονοµική
µονάδα συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις της στο νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής
οικονοµίας, οπότε τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος.

(γ) Όλες οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές πρέπει να εντάσσονται στα ίδια κεφάλαια,
µέχρις ότου διατεθεί η καθαρή επένδυση.

31. Για τη µετατροπή των εσόδων και των εξόδων µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας, χρησιµοποιείται συχνά, για
πρακτικούς λόγους, µια τιµή που πλησιάζει την πραγµατική τιµή συναλλάγµατος, για παράδειγµα µια µέση ισοτιµία
της περιόδου.

32. Από τη µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας, προκύπτουν συναλλαγµατι-
κές διαφορές οφειλόµενες:

(α) στη µετατροπή των εσόδων και εξόδων µε τιµές συναλλάγµατος της ηµεροµηνίας των συναλλαγών, καθώς και
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, µε την ισοτιµία κλεισίµατος,

(β) στη µετατροπή της καθαρής επένδυσης στην αλλοδαπή οικονοµική µονάδα, κατά την έναρξη της περιόδου, µε
τιµή συναλλάγµατος διαφορετική από αυτή µε την οποία απεικονιζόταν προηγουµένως, και

(γ) σε άλλες µεταβολές της συµµετοχής στο κεφάλαιο της οικονοµικής µονάδας εξωτερικού.

Αυτές οι συναλλαγµατικές διαφορές δεν καταχωρούνται στα έσοδα ή έξοδα της περιόδου, επειδή οι µεταβολές στις
τιµές συναλλάγµατος έχουν µικρή ή µηδενική άµεση επίδραση στις παρούσες και µελλοντικές ταµιακές ροές από
επιχειρηµατικές δραστηριότητες είτε της αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας είτε της επιχείρησης που καταρτίζει τις
οικονοµικές καταστάσεις. Όταν µία αλλοδαπή οικονοµική µονάδα ενοποιείται, χωρίς όµως να κατέχεται στο σύνολό
της, οι σωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή και αναλογούν στα δικαιώµατα
της µειοψηφίας, µεταφέρονται και περιλαµβάνονται στα δικαιώµατα µειοψηφίας του ενοποιηµένου ισολογισµού.

33. Κάθε υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας και κάθε προσαρµογή των
λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, η οποία προκύπτει κατά
την αγορά αυτής της οικονοµικής µονάδας, αντιµετωπίζονται:

(α) είτε ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας, µετατρεπόµενα µε την
ισοτιµία κλεισίµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 30,

(β) είτε ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, τα
οποία είτε έχουν ήδη µετατραπεί στο τηρούµενο νόµισµα, είτε είναι µη νοµισµατικά στοιχεία σε ξένο νόµισµα,
τα οποία απεικονίζονται µε τη χρήση της τιµής συναλλάγµατος της ηµεροµηνίας της συναλλαγής, σύµφωνα
µε την παράγραφο 11(β).
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34. Για την ενσωµάτωση των οικονοµικών καταστάσεων µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας σε αυτές της επιχείρησης

που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις ακολουθούνται οι κανονικές διαδικασίες της ενοποίησης, όπως η
απάλειψη των διεταιρικών υπολοίπων και διεταιρικών συναλλαγών µιας θυγατρικής (βλέπε ∆ΛΠ 27 «ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις» και ∆ΛΠ 31 «χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες»). Όµως, µια συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει σε ένα
διεταιρικό νοµισµατικό στοιχείο, είτε βραχυπρόθεσµο είτε µακροπρόθεσµο, δεν µπορεί να απαλείφεται έναντι ενός
αντίστοιχου ποσού που προκύπτει από άλλα διεταιρικά υπόλοιπα, επειδή το νοµισµατικό στοιχείο αντιπροσωπεύει
µια δέσµευση να µετατραπεί ένα νόµισµα σε ένα άλλο και εκθέτει την επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές
καταστάσεις σε ένα κέρδος ή ζηµία µέσω των νοµισµατικών διακυµάνσεων. Κατόπιν τούτων, στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, µία τέτοια συναλλαγµατική
διαφορά συνεχίζει να καταχωρείται ως έσοδο ή ως έξοδο ή, αν προκύπτει από συνθήκες που περιγράφονται στις
παραγράφους 17 και 19, εντάσσεται στα ίδια κεφάλαια µέχρι τη διάθεση της καθαρής επένδυσης.

35. Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας καταρτίζονται σε διαφορετική ηµεροµηνία
από αυτή των οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες ενσωµατώνονται, συχνά η αλλοδαπή οικονοµική µονάδα
συντάσσει, για το σκοπό της ενσωµάτωσης, άλλες καταστάσεις µε την ίδια ηµεροµηνία, όπως αυτές στις οποίες
ενσωµατώνονται. Όταν αυτό είναι πρακτικά αδύνατον, το ∆ΛΠ 27 «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και
λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις», επιτρέπει τη χρήση οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν
σε διαφορετική ηµεροµηνία, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τρεις µήνες. Σε τέτοια περίπτωση, τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας µετατρέπονται µε την τιµή
συναλλάγµατος κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού της. Όπου απαιτείται, γίνονται προσαρµογές για τις
σηµαντικές µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, της επιχείρησης που
καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 27 «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις» και ∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις».

36. Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας που καταρτίζονται σε νόµισµα
υπερπληθωριστικής οικονοµίας, πρέπει να επαναδιατυπώνονται, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29 «χρηµατοοι-
κονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες», πριν αυτές µετατραπούν στο τηρούµενο
νόµισµα της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις. Όταν η οικονοµία παύει να
είναι υπερπληθωριστική και η αλλοδαπή οικονοµική µονάδα διακόπτει την κατάρτιση και παρουσίαση
των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29 «χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε
υπερπληθωριστικές οικονοµίες», τα ποσά της ηµέρας της διακοπής πρέπει να χρησιµοποιούνται, ως
το ιστορικό κόστος για τη µετατροπή στο τηρούµενο νόµισµα της επιχείρησης που καταρτίζει
οικονοµικές καταστάσεις.

∆ ι ά θ ε σ η τ η ς α λ λ ο δ α π ή ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς µ ο ν ά δ α ς

37. Κατά τη διάθεση µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας, το σωρευµένο ποσό των µεταφερόµενων
συναλλαγµατικών διαφορών, πουαφορά αυτή τηναλλοδαπή οικονοµική µονάδα, πρέπει νακαταχωρεί-
ται στα έσοδα ή στα έξοδα της ίδιας περιόδου στην οποία καταχωρείται το κέρδος ή ζηµία από τη
διάθεση αυτή.

38. Η επιχείρηση µπορεί να διαθέσει τα δικαιώµατά της σε µια αλλοδαπή οικονοµική µονάδα µέσω πώλησης,
ρευστοποίησης, επιστροφής του µετοχικού κεφαλαίου ή εγκατάλειψης ολόκληρης ή µέρους αυτής της οικονοµικής
µονάδας. Η πληρωµή µερίσµατος αποτελεί µέρος της διάθεσης, µόνον όταν συνιστά επιστροφή της επένδυσης. Στην
περίπτωση µερικής διάθεσης, µόνο το ανάλογο µέρος των σχετικών σωρευµένων συναλλαγµατικών διαφορών
περιλαµβάνεται στα κέρδη ή τις ζηµίες. Μία υποτίµηση της λογιστικής αξίας µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας
δεν συνιστά τµηµατική διάθεση και, συνεπώς κανέναµέρος των µεταφερόµενων θετικών ή αρνητικών συναλλαγµατικών
διαφορών δεν καταχωρείται ως κέρδος ή ζηµία κατά το χρόνο της υποτίµησης.

Μεταβολή στην κατάταξη µιας εκµετάλλευσης εξωτερικού

39. Ότανυπάρχει µεταβολήστην κατάταξη µιας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, οι διαδικασίες µετατροπής
που ισχύουν για τη νέα ένταξη, πρέπει να εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία της µεταβολής αυτής.

40. Μία µεταβολή στον τρόπο µε τον οποίο µια εκµετάλλευση στο εξωτερικό χρηµατοδοτείται και λειτουργεί σε σχέση
µε την επιχείρηση που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις, µπορεί να οδηγεί σε µεταβολή της ένταξης αυτής της
εκµετάλλευσης εξωτερικού. Όταν µια τέτοια εκµετάλλευση, από αναπόσπαστο τµήµα της επιχείρησης που καταρτίζει
οικονοµικές καταστάσεις, ανακατατάσσεται ως αλλοδαπή οικονοµική µονάδα, οι συναλλαγµατικές διαφορές που
προκύπτουν κατά την µετατροπή των µη νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων, κατά την ηµεροµηνία της
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ανακατάταξης, εντάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν µία αλλοδαπή οικονοµική µονάδα ανακατατάσσεται ως
εκµετάλλευση εξωτερικού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των εργασιών της επιχείρησης που καταρτίζει
οικονοµικές καταστάσεις, τότε ως ιστορικό κόστος των µη νοµισµατικών στοιχείων, για τη περίοδο στην οποία
γίνεται η ανακατάταξη, αλλά και για τις επόµενες περιόδους, λαµβάνεται η αξία που προκύπτει από τη µετατροπή
τους κατά την ηµεροµηνία της µεταβολής. Συναλλαγµατικές διαφορές που µεταφέρονται δεν καταχωρούνται στα
έσοδα ή στα έξοδα µέχρι τη διάθεση της εκµετάλλευσης αυτής.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Φορολογικές επιδράσεις των συναλλαγµατικών διαφορών

41. Τα κέρδη και οι ζηµίες των σε ξένο νόµισµα συναλλαγών και οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά
την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων εκµεταλλεύσεων στο εξωτερικό, µπορεί να δηµιουργούν φορολογικές
επιδράσεις που λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

42. Μια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) Το ποσό των συναλλαγµατικών διαφορών που συµπεριλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία
της περιόδου.

(β) Τις καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που εντάσσονται στα ίδια κεφάλαια, εµφανιζόµενες
σε ιδιαίτερο κονδύλι των κεφαλαίων αυτών, µαζί µε µια συµφωνία του ποσού αυτών των
συναλλαγµατικών διαφορών στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.

(γ) Το ποσό των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, το
οποίο συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε τον
επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό της παραγράφου 21.

43. Όταν το τηρούµενο νόµισµα είναι διαφορετικό από το νόµισµα της χώρας στην οποία εδρεύει η
επιχείρηση, πρέπει να γνωστοποιείται ο λόγος της χρησιµοποίησης του διαφορετικού νοµίσµατος.
Επίσης, πρέπει να γνωστοποιείται ο λόγος της κάθε µεταβολής στο τηρούµενο νόµισµα (5).

44. Όταν υπάρχει µεταβολή στην κατάταξη µιας σηµαντικής εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, η επιχείρηση
πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) Το είδος της ανακατάταξης

(β) Τους λόγους της µεταβολής

(γ) Την επίδραση της ανακατάταξης στα ίδια κεφάλαια,

(δ) Την επίδραση, στα καθαρά κέρδη ή ζηµίες της κάθε µιας από τις παρουσιαζόµενες προηγούµενες
περιόδους, ως αν η ανακατάταξη είχε γίνει στην αρχή της παλαιότερης από τις παρουσιαζόµενες
περιόδους.

45. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τη µέθοδο που επέλεξε, σύµφωνα µε την παράγραφο 33, για
τη µετατροπή της υπεραξίας και των προσαρµογών σε εύλογες αξίες, που προκύπτουν κατά την
απόκτηση µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας.

46. Η επιχείρηση γνωστοποιεί την επίδραση στα νοµισµατικά στοιχεία που τηρούνται σε ξένο νόµισµα ή στις οικονοµικές
καταστάσεις µιας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, από τη µεταβολή των τιµών συναλλάγµατος που συµβαίνει µετά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού, εφόσον η µεταβολή είναι τέτοιας σηµασίας ώστε η µη γνωστοποίησή της θα
επηρέαζε την ικανότητα των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων να προβούν σε κατάλληλες εκτιµήσεις και
αποφάσεις (βλέπε ∆ΛΠ 10 «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού»).

47. Η γνωστοποίηση της πολιτικής της επιχείρησης για την αντιµετώπιση των συναλλαγµατικών κινδύνων ενθαρρύνεται.

(3) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-30: «τηρούµενο νόµισµα — µετατροπή από το νόµισµα αποτίµησης σε νόµισµα παρουσίασης».
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∆ΛΠ 22
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

48. Στην περίπτωση που η επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για πρώτη φορά, πρέπει να εµφανίζει
ξεχωριστά το σωρευµένο υπόλοιπο, στην αρχή της περιόδου, των συναλλαγµατικών διαφορών που
µεταφέρονται και εντάσσονται στα ίδια κεφάλαια από προηγούµενες περιόδους, εκτός αν το ποσό
δεν είναι εύλογα προσδιοριστέο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

49. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1995.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 22
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1998)

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων

Το ∆ΛΠ 22 «λογιστική για τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων» είχε εγκριθεί το Νοέµβριο 1983.

Το ∆εκέµβριο 1993, το ∆ΛΠ 22 είχε αναθεωρηθεί ως µέρος του προγράµµατος συγκρισιµότητας και βελτιώσεων των
οικονοµικών καταστάσεων. Συνεπώς κατέστη το ∆ΛΠ 22 «ενοποιήσεις επιχειρήσεων» [∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1993)].

Τον Οκτώβριο 1996, οι παράγραφοι 39 (θ) και 69 του ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1993) (δηλαδή οι παράγραφοι 39(θ)
και 85 του παρόντος Προτύπου) αναθεωρήθηκαν για να είναι συνεπείς µε το ∆ΛΠ 12 (αναθεωρηµένο 1996) «φόροι
εισοδήµατος». Οι αναθεωρήσεις τέθηκαν σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1998.

Τον Ιούλιο 1998 διάφορες παράγραφοι του ∆ΛΠ 22 αναθεωρήθηκαν για να είναι συνεπείς µε το ∆ΛΠ 36, «αποµείωση αξίας
περιουσιακών στοιχείων», ∆ΛΠ 37, «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις» και ∆ΛΠ 38 «άϋλα
περιουσιακά στοιχεία», επίσης αναθεωρήθηκε και ο χειρισµός της αρνητικής υπεραξίας. Το αναθεωρηµένο πρότυπο [∆ΛΠ 22
(αναθεωρηµένο 1998)] τίθεται σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 1999.

Τον Οκτώβριο του 1998 η Επιτροπή (το Προσωπικό) της Ε∆ΛΠ δηµοσίευσε ξεχωριστά µία βάση για συµπεράσµατα για το
∆ΛΠ 38, «άϋλα περιουσιακά στοιχεία» και το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998). Το µέρος της βάσης για συµπεράσµατα που
αναφέρεται στις αναθεωρήσεις που έγιναν στο ∆ΛΠ το 1998 συµπεριλαµβάνεται στον ενιαίο τόµο ως προσάρτηµα Α.

Το 1999 η παράγραφος 97 τροποποιήθηκε για να αντικαταστήσει τις παραποµπές στο ∆ΛΠ 10, «ενδεχόµενα και γεγονότα
που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», µε παραποµπές στο ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999), «γεγονότα
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού». Επί πλέον, οι παράγραφοι 30 και 31(γ) τροποποιήθηκαν για να είναι συνεπείς µε το
∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999). Το τροποποιηµένο κείµενο τέθηκε σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Οι ακόλουθες διερµηνείες αφορούν το ∆ΛΠ 22:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 9: «ενοποιήσεις επιχειρήσεων — ταξινόµηση είτε ως αγορές είτε ως συνενώσεις συµφερόντων».

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 22: «ενοποιήσεις επιχειρήσεων — µεταγενέστερη προσαρµογή εύλογων αξιών και υπεραξίας που
καταχωρήθηκαν αρχικά»

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 28: «ενοποιήσεις επιχειρήσεων — ηµεροµηνία ανταλλαγής και εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων».
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∆ΛΠ 22
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-7

Ορισµοί 8

Φύση της ενοποίησης επιχειρήσεων 9-16

Αγορές 10-12

Αντίστροφες αγορές 12

Συνένωση συµφερόντων 13-16

Αγορές 17-76

Λογιστική αγορών 17-18

Ηµεροµηνία αγοράς 19-20

Κόστος αγοράς 21-25

Καταχώρηση των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 26-31

Κατανοµή του κόστους αγοράς 32-35

Βασικός χειρισµός 32-33

Επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός 34-35

∆ιαδοχικές αγορές µετοχών 36-38

Προσδιορισµός της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
αποκτήθηκαν 39-40

Υπεραξία που προκύπτει κατά την αγορά 41-58

Καταχώρηση και αποτίµηση 41-43

Απόσβεση 44-54

Ανακτησιµότητα της λογιστικής αξίας — ζηµίες αποµείωσης 55-58

Αρνητική υπεραξία που προκύπτει κατά την αγορά 59-64

Καταχώρηση και αποτίµηση 59-63

Παρουσίαση 64

Προσαρµογές του τιµήµατος αγοράς υπό την αίρεση µελλοντικών γεγονότων 65-67

Μεταγενέστερες µεταβολές του κόστους αγοράς 68-70

Μεταγενέστερος προσδιορισµός ή µεταβολές στην αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων 71-76

Συνένωση συµφερόντων 77-83



13.10.2003 EL L 261/195Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 22
Λογιστική για τις συνενώσεις συµφερόντων 77-83

Για όλες τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων 84-85

Φόρος εισοδήµατος 84-85

Γνωστοποιήσεις 86-98

Μεταβατικές διατάξεις 99-101

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 102-103

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των ενοποιήσεων των επιχειρήσεων. Το Πρότυπο
καλύπτει τόσο την απόκτηση µε αγορά µιας επιχείρησης από µια άλλη, όσο επίσης και τη σπάνια περίπτωση µιας συνένωσης
συµφερόντων, όπου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο αγοραστής. Η λογιστική αντιµετώπιση µιας απόκτησης µε αγορά
περιλαµβάνει τον προσδιορισµό του κόστους της αγοράς, τον επιµερισµό του κόστους στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις της αποκτώµενης επιχείρησης και το λογιστικό χειρισµό της προκύπτουσας θετικής ή αρνητικής
υπεραξίας, τόσο κατά την αγορά όσο και µεταγενέστερα. Άλλα λογιστικά θέµατα περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό του
ύψους των δικαιωµάτων της µειοψηφίας, το λογιστικό χειρισµό της απόκτησης ύστερα από σταδιακές αγορές, τις
µεταγενέστερες µεταβολές του κόστους αγοράς ή του προσδιορισµού των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική των ενοποιήσεων επιχειρήσεων.

2. Μία ενοποίηση επιχειρήσεων µπορεί να δοµηθεί µε πολλούς τρόπους, που υπαγορεύονται από νοµικούς,
φορολογικούς ή άλλους λόγους. Μπορεί να αφορά την αγορά από µία επιχείρηση των συµµετοχικών τίτλων µιας
άλλης επιχειρήσεως ή την αγορά της καθαρής περιουσίας µιας επιχειρήσεως. Αυτό είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί
µε έκδοση µετοχών ή µεριδίων ή µε τη µεταβίβαση µετρητών, ταµιακών ισοδύναµων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Η συναλλαγή µπορεί να γίνει µεταξύ των ιδιοκτητών των ενοποιούµενων επιχειρήσεων ή µεταξύ της µιας επιχείρησης
και των ιδιοκτητών της άλλης. Η ενοποίηση επιχειρήσεων µπορεί να προϋποθέτει την ίδρυση µιας νέας επιχείρησης,
για να αναλάβει τον έλεγχο πάνω στις ενοποιούµενες επιχειρήσεις, τη µεταβίβαση της καθαρής περιουσίας της µιας
ή περισσοτέρων από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις σε άλλη επιχείρηση ή τη διάλυση της µιας ή περισσοτέρων από
τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Όταν η ουσία της συναλλαγής ανταποκρίνεται στον ορισµό της ενοποίησης
επιχειρήσεων αυτού του Προτύπου, οι ρυθµίσεις για το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις, που περιέχονται
σε αυτό το Πρότυπο, εφαρµόζονται ανεξαρτήτως της συγκεκριµένης δοµής που υιοθετείται για την ενοποίηση.

3. Μια ενοποίηση επιχειρήσεων µπορεί να συνεπάγεται τη δηµιουργία σχέσης µητρικής εταιρίας — θυγατρικής, στην
οποία αγοραστής είναι η µητρική εταιρία και αποκτώµενη είναι µια θυγατρική του αγοραστή. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ο αγοραστής εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του και περιλαµβάνει τα
δικαιώµατά του στην αποκτώµενη, στις δικές του ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, ως µία επένδυση σε θυγατρική
(βλέπε ∆ΛΠ αριθµός 27 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές»).
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∆ΛΠ 22
4. Μια ενοποίηση επιχειρήσεων µπορεί να αφορά την αγορά της καθαρής περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν

υπεραξίας, µιας άλλης επιχείρησης µάλλον, παρά την αγορά των µετοχών της άλλης επιχείρησης. Αυτή η ενοποίηση
δεν καταλήγει σε σχέση µητρικής — θυγατρικής εταιρίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αγοραστής εφαρµόζει το
Πρότυπο αυτό στις δικές του ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις και, συνεπώς, στις δικές του ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.

5. Μια ενοποίηση επιχειρήσεων µπορεί να προκαλέσει µια νόµιµη συγχώνευση. Ενώ οι προϋποθέσεις για νόµιµες
συγχωνεύσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, µια νόµιµη συγχώνευση αποτελεί συνήθως συγχώνευση µεταξύ δύο
εταιριών στις οποίες:

(α) είτε τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της µιας εταιρίας µεταβιβάζονται στην άλλη και η πρώτη
εταιρία διαλύεται,

(β) είτε τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των δύο εταιριών µεταβιβάζονται σε µια νέα εταιρία και
αµφότερες οι αρχικές εταιρίες διαλύονται.

Πολλές νόµιµες συγχωνεύσεις προκύπτουν ως µέρος της αναδιάρθρωσης ή αναδιοργάνωσης ενός οµίλου και δεν
απασχολούν αυτό το Πρότυπο, γιατί αποτελούν πράξεις µεταξύ επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο. Όµως, κάθε
ενοποίηση επιχειρήσεων που κατέληξε στο να γίνουν οι δύο εταιρίες µέλη του ιδίου οµίλου, αντιµετωπίζεται ως
αγορά ή ως συνένωση συµφερόντων στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού
του Προτύπου.

6. Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε τις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις µιας µητρικής εταιρίας, εκτός από τις
περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 4. Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται χρησιµοποιώ-
ντας διάφορες λογιστικές πρακτικές στις διάφορες χώρες, για να αντιµετωπίσουν µια ποικιλία αναγκών.

7. Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε:

(α) Συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο.

(β) ∆ικαιώµατα σε κοινοπραξίες (βλέπε ∆ΛΠ 31 «χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε
κοινοπραξίες») και µε τις οικονοµικές καταστάσεις κοινοπραξιών.

ΟΡΙΣΜΟΙ

8. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Ενοποίηση επιχειρήσεων είναι η συσπείρωση ξεχωριστών επιχειρήσεων σε οικονοµικό συγκρότηµα,
ύστερα από συνένωση µιας επιχείρησης µε µία άλλη ή ύστερα από την απόκτηση του ελέγχου πάνω
στην καθαρή περιουσία και στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες µιας άλλης επιχείρησης.

Αγορά είναι µια ενοποίηση επιχειρήσεων στην οποία µία από τις επιχειρήσεις, η αγοράστρια, αποκτά
έλεγχο πάνω στην καθαρή περιουσία και στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης, της
αποκτώµενης, µε αντάλλαγµατη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, τη δηµιουργία µιαςυποχρέωσης
ή την έκδοση συµµετοχικών τίτλων.

Συνένωση συµφερόντων είναι µια ενοποίηση επιχειρήσεων στην οποία οι µέτοχοι ή εταίροι των
ενοποιούµενων επιχειρήσεων συνδυάζουν έλεγχο πάνω στο σύνολο ή σχεδόν σύνολο, της καθαρής
περιουσίας και των εργασιών τους, για να επιτύχουν µια συνεχή αµοιβαία κατανοµή των κινδύνων
και των οφελών, που σχετίζονται µε αυτή τη συγκρότηση, ούτως ώστε κανένα από τα δύο µέρη να
µην µπορεί να θεωρείται αγοραστής.

Έλεγχος είναι το δικαίωµα νακατευθύνεται η οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης,
ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της.

Μητρική είναι µία επιχείρηση που έχει µία ή περισσότερες θυγατρικές.

Θυγατρική είναι µια επιχείρηση που ελέγχεται από µία άλλη επιχείρηση (γνωστή ως µητρική
εταιρία).

∆ικαιώµατα µειοψηφίας είναι το µέρος των καθαρών αποτελεσµάτων και της καθαρής περιουσίας
µιας θυγατρικής, που αναλογεί στα συµµετοχικά δικαιώµατα που δεν ανήκουν, άµεσα ή έµµεσα
µέσω θυγατρικών, στη µητρική εταιρία.
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Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή
µια υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε επίγνωση και µε τη θέληση
τους σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση.

Νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία είναι χρήµατα που κατέχονται και περιουσιακά στοιχεία που
εισπράττονται σε καθορισµένα ή προσδιορισµένα ποσά χρήµατος.

Ηµεροµηνία αγοράς είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος της καθαρής περιουσίας και των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της αποκτώµενης µεταφέρεται ουσιαστικά στην αγοράστρια.

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9. Στη λογιστική της ενοποίησης επιχειρήσεων, µια αγορά είναι στην ουσία διαφορετική από τη ενοποίηση συµφερόντων
και η ουσία της συναλλαγής πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις (1). Συνεπώς για κάθε
περίπτωση προδιαγράφεται διαφορετική λογιστική µέθοδος.

Αγορές

10. Σε όλες σχεδόν τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων, µια από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις αποκτά τον έλεγχο πάνω στην
άλλη ενοποιούµενη επιχείρηση, οπότε είναι δυνατόν να εντοπιστεί ο αγοραστής. Ο έλεγχος τεκµαίρεται ότι
αποκτάται, όταν µια από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις αγοράζει περισσότερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων
ψήφου µιας άλλης ενοποιούµενης επιχείρησης εκτός αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να αποδειχθεί καθαρά
ότι τέτοια κυριότητα δε συνιστά έλεγχο. Ακόµη και όταν µία από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις δεν αποκτά
περισσότερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου της άλλης ενοποιούµενης επιχείρησης, µπορεί και πάλι να είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί ο αγοραστής, εφόσον µια από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις, ως αποτέλεσµα της
ενοποίησης επιχειρήσεων, αποκτά ένα από τα ακόλουθα:

(α) Τον έλεγχο, πάνω από το ήµισυ, των δικαιωµάτων ψήφου της άλλης επιχείρησης, δυνάµει συµφωνίας µε
άλλους επενδυτές.

(β) Το δικαίωµα να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της άλλης επιχείρησης, βάση
καταστατικού ή άλλου συµβατικού όρου.

(γ) Το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειονότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου
ισοδύναµου διοικητικού οργάνου της άλλης επιχείρησης.

(δ) Τη δυνατότητα πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου ή ισοδύναµου διοικητικού
οργάνου της άλλης επιχείρησης.

11. Μολονότι µπορεί, µερικές φορές, να είναι δύσκολο να εντοπιστεί ο αγοραστής, υπάρχουν συνήθως ενδείξεις της
υπάρξεώς του. Για παράδειγµα:

(α) Η εύλογη αξία µιας επιχείρησης είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή της άλλης ενοποιούµενης επιχείρησης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η µεγαλύτερη επιχείρηση είναι ο αγοραστής.

(β) Η ενοποίηση επιχειρήσεων πραγµατοποιείται µε την ανταλλαγή κοινών µετοχών µετά ψήφου, έναντι µετρητών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση που διαθέτει τα µετρητά, είναι η αγοράστρια.

(γ) Η ενοποίηση επιχειρήσεων παρέχει το δικαίωµα στη διοίκηση της µιας επιχείρησης να κατευθύνει την εκλογή
των µελών της διοίκησης της δεύτερης ενοποιούµενης επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρώτη
επιχείρηση είναι η αγοράστρια.

Α ν τ ί σ τ ρ ο φ ε ς α γ ο ρ έ ς

12. Μερικές φορές, µια επιχείρηση αποκτά την κυριότητα των µετοχών µιας άλλης επιχείρησης, αλλά µεταβιβάζει ως
αντάλλαγµα ένα µεγαλύτερο αριθµό εκδοµένων µετοχών µετά ψήφου, έτσι ώστε ο έλεγχος του συγκροτήµατος
περνά στους µετόχους ή εταίρους της άλλης επιχείρησης. Αυτή η κατάσταση αναφέρεται ως αντίστροφη αγορά.
Μολονότι νοµικώς η επιχείρηση που εκδίδει τις µετοχές µπορεί να θεωρηθεί ως η µητρική εταιρία ή η συνεχίζουσα
επιχείρηση, ωστόσο η άλλη επιχείρηση, της οποίας οι µέτοχοι ελέγχουν τώρα το συγκρότηµα, είναι η αγοράστρια

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-9: «ενοποιήσεις επιχειρήσεων — ταξινόµηση είτε ως αγορές είτε ως συνενώσεις συµφερόντων».
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που απέκτησε τα δικαιώµατα ψήφου ή τα άλλα δικαιώµατα που ορίζονται στην παράγραφο 10. Η επιχείρηση που
εξέδωσε τις µετοχές θεωρείται ότι έχει αγοραστεί από την άλλη επιχείρηση και η τελευταία θεωρείται ότι είναι η
αγοράστρια και εφαρµόζει τη µέθοδο της αγοράς για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης
που εξέδωσε τις µετοχές.

Συνένωση συµφερόντων

13. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να µην είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η αγοράστρια επιχείρηση. Αντί να
αναδεικνύεται ένα δεσπόζον µέρος, οι µέτοχοι ή εταίροι των ενοποιούµενων επιχειρήσεων συµπράττουν σε µια
ουσιαστικά ισότιµη συµφωνία να κατανείµουν τον έλεγχο πάνω στο σύνολο ή σχεδόν στο σύνολο, της καθαρής
περιουσίας τους και των εργασιών των επιχειρήσεων αυτών. Επιπρόσθετα, οι διοικήσεις των ενοποιούµενων
επιχειρήσεων συµµετέχουν στη διοίκηση του ενοποιούµενου συγκροτήµατος. Ως αποτέλεσµα, οι µέτοχοι ή εταίροι
των ενοποιούµενων επιχειρήσεων κατανέµουν αµοιβαία τους κινδύνους και τα οφέλη της ενοποιούµενης επιχείρησης.
Αυτή η ενοποίηση αντιµετωπίζεται λογιστικά ως συνένωση συµφερόντων.

14. Μία αµοιβαία κατανοµή των κινδύνων και οφελών συνήθως δεν είναι δυνατή χωρίς µια ουσιαστικά ισοδύναµη
ανταλλαγή κοινών µετοχών µετά ψήφου, µεταξύ των ενοποιούµενων επιχειρήσεων. Μια τέτοια ανταλλαγή εξασφαλίζει
ότι διατηρούνται τα σχετικά ιδιοκτησιακά δικαιώµατα επί των ενοποιούµενων επιχειρήσεων, και συνεπώς, οι σχετικοί
κίνδυνοι και τα οφέλη τους στην ενοποιούµενη επιχείρηση, καθώς και οι αρµοδιότητες λήψης αποφάσεων των µερών.
Ωστόσο, για να είναι πραγµατική επί του προκειµένου µία ουσιαστικά ισότιµη ανταλλαγή των µετοχών, δεν µπορεί
να υπάρχει σηµαντική µείωση στα δικαιώµατα που ενσωµατώνουν οι µετοχές της µιας από τις ενοποιούµενες
επιχειρήσεις, αφού διαφορετικά εξασθενεί η επιρροή του µέρους αυτού.

15. Για να επιτευχθεί µια αµοιβαία κατανοµή των κινδύνων και ωφελειών επί του ενοποιηµένου συγκροτήµατος πρέπει:

(α) η ουσιαστική πλειονότητα, αν όχι το σύνολο, των κοινών µετοχών µετά ψήφου των ενοποιούµενων
επιχειρήσεων, να ανταλλαγεί ή συνενωθεί.

(β) η εύλογη αξία της µιας επιχείρησης να µην είναι σηµαντικά διαφορετική από αυτή της άλλης επιχείρησης, και

(γ) ύστερα από την ενοποίηση, οι µέτοχοι της κάθε επιχείρησης να διατηρούν ουσιαστικά τα ίδια µεταξύ τους
δικαιώµατα ψήφου και κεφαλαίου στο ενοποιηµένο συγκρότηµα, όπως πριν από την ενοποίηση.

16. Η αµοιβαιότητα στην κατανοµή των κινδύνων και οφελών του ενοποιηµένου συγκροτήµατος κάµπτεται και η
πιθανότητα να µπορεί να προσδιοριστεί ο αγοραστής αυξάνει όταν:

(α) ελαττώνεται η σχετική ισοδυναµία στις εύλογες αξίες των ενοποιούµενων επιχειρήσεων και µειώνεται η
ποσοστιαία αναλογία των κοινών µετοχών µετά ψήφου που ανταλλάσσονται,

(β) οικονοµικές συµφωνίες παρέχουν ένα σχετικό πλεονέκτηµα σε µία οµάδα µετόχων έναντι των λοιπών µετόχων.
Τέτοιες συµφωνίες µπορεί να ισχύουν είτε πριν είτε µετά την επιχειρηµατική ενοποίηση, και

(γ) το µερίδιο συµµετοχής ενός µέρους στο ενοποιηµένο συγκρότηµα, εξαρτάται από το πώς η επιχείρηση, η
οποία προηγουµένως ελεγχόταν από το µέρος αυτό, αποδίδει ύστερα από την ενοποίηση.

ΑΓΟΡΕΣ

Λογιστική αγορών

17. Μια επιχειρηµατική ενοποίηση η οποία θεωρείται αγορά πρέπει να λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή
της µεθόδου αγοράς, όπως παρατίθεται στα Πρότυπα που περιέχονται στις παραγράφους 19-76.

18. Η χρήση της µεθόδου αγοράς συνεπάγεται την αγορά µιας επιχείρησης µε όµοιο τρόπο, όπως η αγορά άλλων
περιουσιακών στοιχείων. Αυτό είναι ορθό δεδοµένου ότι µια αγορά αποτελεί συναλλαγή κατά την οποία
µεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία, αναλαµβάνονται υποχρεώσεις ή εκδίδονται µετοχές, σε αντάλλαγµα για τον
έλεγχο της καθαρής περιουσίας και των εργασιών µιας άλλης επιχείρησης. Η µέθοδος αγοράς χρησιµοποιεί το
κόστος ως βάση της λογιστικής καταχώρησης της αγοράς και, για τον προσδιορισµό του κόστους αυτού, βασίζεται
στην πράξη ανταλλαγής που διέπει την αγορά.
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Ηµεροµηνία αγοράς

19. Από την ηµεροµηνία της αγοράς, η αγοράστρια πρέπει:

(α) Να ενσωµατώνει στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων τα αποτελέσµατα των εργασιών
της αποκτώµενης.

(β) Να καταχωρεί στον ισολογισµό τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις
της αποκτώµενης και κάθε θετική ή αρνητική υπεραξία, που προκύπτει από την αγορά.

20. Ηµεροµηνία της αγοράς είναι η ηµεροµηνία, κατά την οποία ο έλεγχος επί της καθαρής περιουσίας και των εργασιών
της αποκτώµενης µεταβιβάζεται ουσιαστικά στην αγοράστρια και η ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει η εφαρµογή
της µεθόδου αγοράς. Τα αποτελέσµατα των εργασιών µιας αποκτώµενης επιχείρησης περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις της αγοράστριας από την ηµεροµηνία της αγοράς, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία
ο έλεγχος της αποκτώµενης µεταβιβάζεται ουσιαστικά στην αγοράστρια. Στην ουσία, ηµεροµηνία της αγοράς είναι
η ηµεροµηνία από την οποία η αγοράστρια έχει το δικαίωµα να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική
πολιτική µιας επιχείρησης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκτά οφέλη από τις δραστηριότητες της. Ο έλεγχος δεν
θεωρείται ότι έχει µεταβιβαστεί στην αγοράστρια, µέχρις ότου όλοι οι όροι που είναι αναγκαίοι για την προστασία
των δικαιωµάτων των ενδιαφερόµενων µερών, έχουν πλήρως ικανοποιηθεί. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει αναγκαστικά ότι
η συναλλαγή έχει κλείσει ή οριστικοποιηθεί κατά νόµο, πριν ο έλεγχος ουσιαστικά περάσει στην αγοράστρια. Για να
εκτιµηθεί, πότε ο έλεγχος έχει πραγµατικά µεταβιβαστεί, χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η ουσία της αγοράς.

Κόστος αγοράς

21. Μία αγορά πρέπει να λογιστικοποιείται στο κόστος της, που είναι το ποσό των µετρητών ή των
ταµιακών ισοδυνάµων που πληρώθηκε ή η εύλογη αξία, κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής,
άλλου ανταλλάγµατος αγοράς που δόθηκε από την αγοράστρια για την απόκτηση του ελέγχου πάνω
στην καθαρή περιουσία της άλλης επιχείρησης. Στο ποσό αυτό προστίθεται κάθε κόστος που αφορά
άµεσα την αγορά (2).

22. Όταν µια αγορά ολοκληρώνεται ύστερα από περισσότερες από µία πράξεις ανταλλαγής, το κόστος της αποτελείται
από το συνολικό κόστος των επί µέρους πράξεων. Όταν η αγορά πραγµατοποιείται σταδιακά, η διάκριση µεταξύ της
ηµεροµηνίας αγοράς και της ηµεροµηνίας της πράξης ανταλλαγής είναι σηµαντική. Ενώ η λογιστική της αγοράς
αρχίζει από την ηµεροµηνία αγοράς, χρησιµοποιούνται δεδοµένα κόστους και εύλογων αξιών, που προσδιορίζονται
κατά τις ηµεροµηνίες των επί µέρους πράξεων ανταλλαγής.

23. Τα παρεχόµενα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις αποτιµώνται στις εύλογες
αξίες τους κατά την ηµεροµηνία της πράξης ανταλλαγής. Όταν ο διακανονισµός του ανταλλάγµατος αγοράς
µετατίθεται για το µέλλον, το κόστος της αγοράς είναι η παρούσα αξία του ανταλλάγµατος, λαµβάνοντας υπόψη
κάθε επαύξηση ή έκπτωση που ενδεχοµένως θα υπάρξει κατά το διακανονισµό και όχι η ονοµαστική αξία του
πληρωτέου ποσού.

24. Κατά τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς, τα διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα και άλλες αξίες που έχουν εκδοθεί
από την αγοράστρια, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, που είναι η αγοραία τιµή τους κατά την ηµεροµηνία της
πράξης της ανταλλαγής, µε την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν ανώµαλες διακυµάνσεις ή στενότητες της αγοράς
που καθιστούν την αγοραία τιµή ένα αναξιόπιστο δείκτη. Όταν η αγοραία τιµή σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν
αποτελεί αξιόπιστο δείκτη, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µεταβολές της τιµής για ένα αρκετό χρονικό διάστηµα,
πριν και µετά την ανακοίνωση των όρων της αγοράς. Όταν η αγορά δεν είναι αξιόπιστη ή δεν δηµοσιεύονται τιµές,
ή εύλογη αξία των αξιογράφων και άλλων αξιών που έχουν εκδοθεί από τον αγοραστή, εκτιµάται µε βάση την
αναλογία των δικαιωµάτων τους στην εύλογη αξία της επιχείρησης είτε του αγοραστή είτε της αποκτώµενης,

(2) ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 28: «ενοποιήσεις επιχειρήσεων — ηµεροµηνία ανταλλαγής και εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων».
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οποιαδήποτε είναι περισσότερο προφανής. Το αντάλλαγµα που καταβάλλεται µετρητοίς στους µετόχους της
αποκτώµενης, αντί να τους δοθούν αξιόγραφα και άλλες αξίες, µπορεί επίσης να αποδεικνύει τη συνολική εύλογη
αξία που δόθηκε. Για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των αξιογράφων και άλλων αξιών που εκδόθηκαν, πρέπει
επικουρικά να εξετάζονται όλες οι πλευρές της πραγµατοποιηθείσας αγοράς, περιλαµβανοµένων και των σηµαντικών
παραγόντων που υπεισήλθαν στις διαπραγµατεύσεις, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθούν και ανεξάρτητες εκτιµήσεις
τρίτων.

25. Πέρα από το τίµηµα της αγοράς, η αγοράστρια µπορεί να επιβαρυνθεί µε κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την αγορά.
Στο κόστος αυτό περιλαµβάνεται, το κόστος της έγκρισης και έκδοσης µετοχών και οι επαγγελµατικές αµοιβές που
πληρώνονται σε λογιστές — ελεγκτές, νοµικούς συµβούλους, εκτιµητές και άλλους συµβούλους, για να
πραγµατοποιηθεί η αγορά. Γενικά κόστη διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους λειτουργίας ενός
τµήµατος αγορών, καθώς και άλλα κόστη που δεν µπορεί άµεσα να αποδοθούν στη συγκεκριµένη αγορά που
λογιστικοποιείται, δεν περιλαµβάνονται στο κόστος της αγοράς, αλλά καταχωρούνται ως έξοδα όταν αναλαµβάνονται.

Καταχώρηση των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

26. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποκτώνται, τα οποία καταχωρούνται
σύµφωνα µε την παράγραφο 19 πρέπει να είναι εκείνα της αποκτώµενης τα οποία υπήρχαν κατά
την ηµεροµηνία της απόκτησης µαζί µε κάθε υποχρέωση που καταχωρείται σύµφωνα µε την
παράγραφο 31.Πρέπει να καταχωρούνται ξεχωριστά κατά την ηµεροµηνία της αγοράς, αν και µόνο
αν:

(α) είναι πιθανόν ότι τα πάσης φύσης µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε αυτά τα
στοιχεία και τις υποχρεώσεις, θα εισρεύσουν στην αγοράστρια ή πόροι που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη θα εκρεύσουν από αυτή, και

(β) υπάρχει διαθέσιµη µια αξιόπιστη αποτίµηση του κόστους ή της εύλογης αξίας τους.

27. Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που καταχωρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 26, περιγράφονται σε αυτό
το Πρότυπο ως αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Στην έκταση που τα περιουσιακά στοιχεία και
οι υποχρεώσεις αποκτώνται, χωρίς να πληρούν αυτά τα κριτήρια καταχώρησης, υπάρχει µια επακόλουθη επίδραση
στο ποσό της θετικής ή αρνητικής υπεραξίας που προκύπτει από την αγορά, δεδοµένου ότι η υπεραξία ή αρνητική
υπεραξία προσδιορίζεται ως το υπολειπόµενοκόστος αγοράς, µετά την καταχώρηση των αναγνωρίσιµων περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων.

28. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, πάνω στα οποία η αγοράστρια αποκτά έλεγχο, µπορεί να
περιλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί στις οικονοµικές
καταστάσεις της αποκτώµενης, πιθανόν επειδή δεν κάλυπταν τις προϋποθέσεις για καταχώρηση πριν από την αγορά.
Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν ένα φορολογικό όφελος που προκύπτει από φορολογικές ζηµιές της
αποκτώµενης µπορεί να καταχωρηθεί ως αναγνωρίσιµο περιουσιακό στοιχείο, λόγω του ότι η αγοράστρια έχει
επαρκές φορολογητέο εισόδηµα.

29. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 31, οι υποχρεώσεις δεν πρέπει να καταχωρούνται κατά την
ηµεροµηνία της αγοράς, εκτός αν προέρχονται από προθέσεις ή ενέργειες της αγοράστριας. Υποχρεώ-
σεις επίσης δεν πρέπει να καταχωρούνται για µελλοντικές ζηµίες ή άλλα έξοδα που αναµένεται να
αναληφθούν ως αποτέλεσµα της αγοράς όταν αυτά αφορούν την αγοράστρια ή την αποκτώµενη
εταιρεία.

30. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 29, δεν είναι υποχρεώσεις της αποκτώµενης κατά την ηµεροµηνία
της αγοράς. Συνεπώς, δεν αφορούν σε επιµερισµό του κόστους αγοράς. Παρόλα αυτά, αυτό το Πρότυπο περιέχει
µια ειδική εξαίρεση προς αυτή τη γενική αρχή. Αυτή η εξαίρεση εφαρµόζεται, αν η αγοράστρια έχει αναπτύξει
προγράµµατα που αφορούν τις εργασίες της αποκτώµενης και µια υποχρέωση δηµιουργείται ως άµεση συνέπεια της
αγοράς. Επειδή αυτά τα προγράµµατα είναι ένα αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος της αγοράστριας για την
αγορά, αυτό το Πρότυπο απαιτεί µια επιχείρηση να καταχωρεί µια πρόβλεψη για τα προκύπτοντα κόστη (βλέπε
παράγραφο 31). Για το σκοπό αυτού του Προτύπου, αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που
αγοράστηκαν περιλαµβάνουν τις προβλέψεις που καταχωρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 31. Η παράγραφος 31
θέτει αυστηρούς όρους σχεδιασµένους να εξασφαλίσουν ότι τα προγράµµατα ήταν ένα αναπόσπαστο µέρος της
αγοράς και ότι µέσα σε σύντοµο χρόνο — ενωρίτερα των τριών µηνών µετά την ηµεροµηνία της αγοράς και την
ηµεροµηνία που οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται για έκδοση — η αγοράστρια έχει αναπτύξει τα προγράµµατα
µε ένα τρόπο που απαιτεί, η επιχείρηση να καταχωρεί µια πρόβλεψη αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37
«Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις». Αυτό το Πρότυπο επίσης απαιτεί µια
επιχείρηση να αναστρέφει τέτοιες προβλέψεις, αν το πρόγραµµα δεν εφαρµόζεται κατά τον τρόπο που αναµένεται ή
µέσα στο χρόνο που αρχικά αναµένεται (βλέπε παράγραφο 75) και να γνωστοποιεί πληροφορίες πάνω σε τέτοιες
προβλέψεις (βλέπε παράγραφο 92).
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31. Κατά την ηµεροµηνία της αγοράς, η αγοράστρια πρέπει να καταχωρεί µια πρόβλεψη που δεν ήταν

µια υποχρέωση της αποκτώµενης κατά αυτή την ηµεροµηνία, αν και µόνο αν, η αγοράστρια έχει:

(α) αναπτύξει, κατά την ηµεροµηνία της αγοράς ή πριν, τα κύρια χαρακτηριστικά ενός προγράµµατος
που περιλαµβάνει τερµατισµό ή µείωση δραστηριοτήτων της αποκτώµενης και που αφορά σε:

(i) αποζηµίωση απασχολούµενων της αποκτώµενης για λήξη της απασχολήσεώς τους,

ii) κλείσιµο εγκαταστάσεων της αποκτώµενης,

(iii) περιορισµό παραγωγικών γραµµών της αποκτώµενης, ή

(iv) τερµατισµό συµβάσεων της αποκτώµενης που έχουν καταστεί επαχθείς, γιατί η αγοράστρια
έχει γνωστοποιήσει στο άλλο µέρος κατά ή πριν την ηµεροµηνία της αγοράς ότι η σύµβαση
θα τερµατιστεί.

(β) δηµιουργήσει, µε δήλωση των κύριων χαρακτηριστικών του προγράµµατος κατά ή πριν την
ηµεροµηνία της αγοράς, µία βάσιµη προσδοκία σε αυτούς που επηρεάζονται από το πρόγραµµα
ότι θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα, και

(γ) αναπτύξει ενωρίτερα, των τριών µηνών µετά την ηµεροµηνία της αγοράς και την ηµεροµηνία
που οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται για έκδοση, αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά
σε ένα λεπτοµερές επίσηµο πρόγραµµα που προσδιορίζει τουλάχιστον:

(i) την επιχειρηµατική δραστηριότητα ή το µέρος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που
αφορά,

ii) τις κύριες εγκαταστάσεις που επηρεάζονται,

(iii) την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τον κατά προσέγγιση αριθµό των εργαζοµένων, που
θα αποζηµιωθούν για τερµατισµό της εργασίας τους,

(iv) τις δαπάνες που θα αναληφθούν, και

(v) πότε το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί.

Κάθε πρόβλεψη καταχωρηµένη σύµφωνα µε αυτή την παράγραφο πρέπει να καλύπτει µόνο τα κόστη
των στοιχείων που περιλαµβάνονται στον πίνακα ανωτέρω µε στοιχεία (α) (i) µέχρι (iv).

Κατανοµή του κόστους αγοράς

Β α σ ι κ ό ς χ ε ι ρ ι σ µ ό ς

32. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, που καταχωρούνται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 26, πρέπει να αποτιµώνται στο συνολικό ποσό:

(α) της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της πράξης ανταλλαγής, των αναγνωρίσιµων περιουσια-
κών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν, κατά την έκταση των δικαιωµάτων που
απέκτησε η αγοράστρια από την πράξη ανταλλαγής, και

(β) της αναλογίας της µειοψηφίας στην πριν από την αγορά λογιστική αξία των αναγνωρίσιµων
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής.

Κάθε θετική ή αρνητική υπεραξία πρέπει να λογιστικοποιείται σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο.

33. Το κόστος µιας απόκτησης κατανέµεται στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, που καταχωρούνται
σύµφωνα µε την παράγραφο 26, µε βάση την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της πράξης της ανταλλαγής.
Παρόλα ταύτα το κόστος αγοράς αφορά µόνο την ποσοστιαία αναλογία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν από την αγοράστρια. Συνεπώς, όταν η αγοράστρια δεν αποκτά το σύνολο των
µετοχών της άλλης επιχείρησης, τα προκύπτοντα δικαιώµατα της µειοψηφίας εµφανίζονται µε βάση την αναλογία
της µειοψηφίας στην πριν από την αγορά λογιστική αξία της καθαρής αναγνωρίσιµης περιουσίας της θυγατρικής.
Αυτό συµβαίνει, γιατί η αναλογία της µειοψηφίας δεν αποτέλεσε µέρος της πράξης ανταλλαγής για την
πραγµατοποίηση της αγοράς.
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34. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, που καταχωρούνται σύµφωνα µε την
παράγραφο 26, πρέπει να αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της αγοράς.
Κάθε θετική ή αρνητική υπεραξία πρέπει να λογιστικοποιείται σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο. Κάθε
δικαίωµα µειοψηφίας πρέπει να εµφανίζεται κατά την αναλογία της µειοψηφίας επί της εύλογης
αξίας των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, που καταχωρούνται
σύµφωνα µε την παράγραφο 26.

35. Με αυτή τη µέθοδο, τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, επί των οποίων ο αγοραστής έχει
αποκτήσει έλεγχο, εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους, ανεξάρτητα από το αν η αγοράστρια απέκτησε το σύνολο ή
µέρος µόνο του κεφαλαίου της άλλης επιχείρησης ή απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία απ' ευθείας. Συνεπώς, κάθε
δικαίωµα µειοψηφίας εµφανίζεται κατά την αναλογία της µειοψηφίας επί της εύλογης αξίας των καθαρών
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής.

∆ιαδοχικές αγορές µετοχών

36. Μια αγορά µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες από µία πράξεις ανταλλαγής, όπως για παράδειγµα, όταν
επιτυγχάνεται σταδιακά µε διαδοχικές αγορές στο χρηµατιστήριο. Όταν συµβαίνει αυτό, κάθε σηµαντική πράξη
αντιµετωπίζεται ξεχωριστά για το σκοπό του προσδιορισµού της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιµων περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν και για τον προσδιορισµό του ποσού της τυχόν θετικής ή
αρνητικής υπεραξίας από την πράξη αυτή. Αυτό καταλήγει σε µια βήµα προς βήµα σύγκριση του κόστους των επί
µέρους επενδύσεων, µε την ποσοστιαία αναλογία των δικαιωµάτων της αγοράστριας πάνω στην εύλογη αξία των
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που αποκτήθηκαν σε κάθε σηµαντικό βήµα.

37. Όταν µια απόκτηση ολοκληρώνεται ύστερα από διαδοχικές αγορές, οι εύλογες αξίες των αναγνωρίσιµων
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µπορεί να ποικίλουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε πράξης ανταλλαγής.
Αν όλα τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που σχετίζονται µε µια απόκτηση, επαναδιατυπώ-
νονται στις εύλογες αξίες κατά το χρόνο των διαδοχικών αγορών, κάθε προσαρµογή, που σχετίζεται µε τα ήδη
κατεχόµενα δικαιώµατα της αγοράστριας, αποτελεί αναπροσαρµογή και λογιστικοποιείται αναλόγως.

38. Πριν να χαρακτηριστεί ως αγορά, µια συναλλαγή µπορεί να έχει τις ιδιότητες µιας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση
και να λογιστικοποιηθεί µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε
συγγενείς επιχειρήσεις». Στην περίπτωση αυτή, ο προσδιορισµός των εύλογων αξιών των αναγνωρίσιµων περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν, καθώς και η καταχώρηση της θετικής ή αρνητικής υπεραξίας, γίνεται
θεωρητικά από την ηµεροµηνία εφαρµογής της µεθόδου της καθαρής θέσης. Όταν η επένδυση δεν έχει ακόµα
αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση, οι εύλογες αξίες των αναγνωρίσιµων
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων προσδιορίζονται στην ηµεροµηνία κάθε σηµαντικού βήµατος και η θετική
ή αρνητική υπεραξία καταχωρείται από την ηµεροµηνία της απόκτησης.

Προσδιορισµός της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν

39. Για να βρεθούν οι εύλογες αξίες των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτώνται,
παρέχονται οι ακόλουθες γενικές οδηγίες:

(α) ∆ιαπραγµατεύσιµοι τίτλοι, στις τρέχουσες αγοραίες αξίες τους.

(β) Μη διαπραγµατεύσιµοι τίτλοι, στις εκτιµώµενες αξίες, που λαµβάνουν υπόψη δεδοµένα όπως ο δείκτης τιµής
προς κέρδη, οι αποδόσεις σε µερίσµατα και οι αναµενόµενοι ρυθµοί αυξήσεων συγκρίσιµων τίτλων,
επιχειρήσεων µε όµοια χαρακτηριστικά.

(γ) Απαιτήσεις, στις παρούσες αξίες των εισπρακτέων ποσών, προσδιοριζόµενες µε τα κατάλληλα τρέχοντα
επιτόκια, µείον αντίθετους λογαριασµούς υποτιµήσεων για ανεπίδεκτα εισπράξεων ποσά και έξοδα είσπραξης,
όπου απαιτούνται. Πάντως, για βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση στην παρούσα αξία,
όταν η διαφορά µεταξύ του ονοµαστικού ποσού και της παρούσας αξίας της απαίτησης δεν είναι ουσιώδης.
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(δ) Αποθέµατα:

(i) Έτοιµα προϊόντα και εµπορεύµατα, στις τιµές πώλησης µείον το ποσό (α) του κόστους διάθεσης και
(β) ενός λογικού περιθωρίου κέρδους για την προσπάθεια πωλήσεώς τους από την αγοράστρια µε βάση
το κέρδος για παρόµοια έτοιµα προϊόντα και εµπορεύµατα.

(ii) Ηµικατεργασµένα, στις τιµές πώλησης των έτοιµων προϊόντων, µείον το ποσό (α) του κόστους περάτωσης,
(β) του κόστους διάθεσης και (γ) ενός λογικού περιθωρίου κέρδους για την προσπάθεια περάτωσης και
πώλησης, µε βάση το κέρδος για όµοια έτοιµα προϊόντα και

(iii) Πρώτες ύλες, στο τρέχον κόστος αντικατάστασης.

(ε) Γήπεδα και κτίρια στην αγοραία αξία τους.

(στ) Μηχανήµατα και εξοπλισµός στην αγοραία αξία κανονικά προσδιοριζόµενη µε εκτίµηση. Όταν δεν υπάρχει
ένδειξη της αγοραίας αξίας, λόγω της εξειδικευµένης φύσης των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού ή γιατί τα
στοιχεία αυτά σπάνια πωλούνται, πληνως τµήµα µιας συνεχίζουσας επιχείρησης, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο
κόστος αντικατάστασής τους.

(ζ) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 38 «άϋλα περιουσιακά στοιχεία», στις εύλογες αξίες που
προσδιορίζονται:

(i) µε παραποµπή σε µία ενεργό αγορά, όπως ορίσθηκε στο ∆ΛΠ 38, και

(ii) αν δεν υπάρχει µια ενεργός αγορά, πάνω σε µια βάση που αντανακλά το ποσό που η επιχείρηση θα
πλήρωνε για το περιουσιακό στοιχείο σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση µεταξύ δύο µερών
που ενεργούν µε γνώση και µε τη θέλησή τους, βασιζόµενη στην ορθή διαθέσιµη πληροφόρηση (βλέπε
∆ΛΠ 38 για περαιτέρω οδηγίες στον προσδιορισµό της εύλογης αξίας ενός άϋλου περιουσιακού
στοιχείου που αποκτάται σε µια ενοποίηση επιχειρήσεων).

(η) Καθαρές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις παροχών σε εργαζοµένους για προγράµµατα καθορισµένων παροχών, στην
παρούσα αξία των δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών µείον την εύλογη αξία των τυχόν περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος. Όµως, µια απαίτηση καταχωρείται µόνο κατά την έκταση που πιθανολογείται
ότι θα είναι διαθέσιµη για την επιχείρηση µε τη µορφή επιστροφής χρηµάτων από το πρόγραµµα ή µιας
µείωσης σε µελλοντικές συνεισφορές.

(θ) Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, στο ποσό των φορολογικών οφελών που προκύπτουν από
φορολογικές ζηµίες ή των πληρωτέων φόρων σε σχέση µε τα καθαρά κέρδη ή ζηµίες, το οποίο εκτιµάται µε
την προοπτική του ενοποιηµένου συγκροτήµατος ή οµίλου, που προκύπτει από την αγορά. Οι φορολογικές
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προσδιορίζονται µετά την έκπτωση των φορολογικών επιδράσεων της αναµόρφωσης
των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους και δεν προεξοφλούνται.
Οι φορολογικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν κάθε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση της αγοράστριας, η
οποία δεν είχε καταχωρηθεί πριν από την ενοποίηση των επιχειρήσεων, αλλά η οποία, ως συνέπεια της
ενοποίησης αυτής, πληρεί ήδη τα κριτήρια καταχώρησης του ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος».

(ι) Λογαριασµοί και γραµµάτια πληρωτέα, µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, δουλευµένα και
λοιπές πληρωτέες διεκδικήσεις, στις παρούσες αξίες των ποσών που πρόκειται να καταβληθούν για την
αντιµετώπιση της υποχρέωσης, προσδιοριζόµενες µε τα κατάλληλα τρέχοντα επιτόκια. Όµως, δε χρειάζεται
προεξόφληση για τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, όταν η διαφορά µεταξύ του ονοµαστικού ποσού της
υποχρέωσης και του προεξοφληµένου ποσού δεν είναι ουσιώδης.

(ια) Επαχθείς συµβάσεις και άλλες αναγνωρίσιµες υποχρεώσεις της αποκτώµενης στις παρούσες αξίες των ποσών
που πρόκειται να καταβληθούν για αντιµετώπιση της υποχρέωσης, οι οποίες προσδιορίζονται µε τα κατάλληλα
τρέχοντα επιτόκια.

(ιβ) Προβλέψεις για τερµατισµό ή µείωση δραστηριοτήτων της αποκτώµενης, που καταχωρούνται σύµφωνα µε την
παράγραφο 31, σε ένα ποσό που προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες
υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις».

Ορισµένες από τις ανωτέρω γενικές οδηγίες προϋποθέτουν ότι οι εύλογες αξίες θα προσδιορίζονται µε τη χρήση της
προεξόφλησης. Όταν οι οδηγίες δεν αναφέρουν τη χρήση της προεξόφλησης, αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται ή όχι,
για τον προσδιορισµό των εύλογων αξιών των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
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40. Αν η εύλογη αξία ενός αϋλου περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε παραποµπή σε

µια ενεργό αγορά (όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 38 «άϋλα περιουσιακά στοιχεία»), το ποσό που καταχωρεί-
ται για αυτό το αϋλο περιουσιακό στοιχείο κατά την ηµεροµηνία της αγοράς πρέπει να περιορίζεται
σε ένα ποσό που δεν δηµιουργεί ή αυξάνει την αρνητική υπεραξία που προκύπτει κατά την αγορά
(βλέπε παράγραφο 59).

Υπεραξία που προκύπτει κατά την αγορά

Κ α τ α χ ώ ρ η σ η κ α ι α π ο τ ί µ η σ η

41. Κάθε υπέρβαση του κόστους αγοράς πάνω από τα δικαιώµατα του αγοραστή στην εύλογη αξία των
αναγνωρίσιµων αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την ηµεροµηνία της
πράξης ανταλλαγής, πρέπει να περιγράφεται ως υπεραξία και να καταχωρείται ως περιουσιακό
στοιχείο.

42. Υπεραξία που προκύπτει κατά την αγορά αντιπροσωπεύει µια πληρωµή που έγινε από τον αγοραστή µε την
προσδοκία µελλοντικών οικονοµικών οφελών. Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη µπορεί να προέλθουν από σύµπραξη
µεταξύ των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή από περιουσιακά στοιχεία τα οποία,
κατ' ιδίαν, δεν έχουν τις ιδιότητες για αναγνώριση στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά για τα οποία ο αγοραστής
είναι προετοιµασµένος να κάνει µία πληρωµή κατά την απόκτηση.

43. Η υπεραξία πρέπει να εµφανίζεται στο κόστος µείον κάθε συσσωρευµένη απόσβεση και κάθε
συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης.

Α π ό σ β ε σ η

44. Η υπεραξία πρέπει να αποσβένεται πάνω σε µια συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής της. Η περίοδος απόσβεσης πρέπει να αντανακλά την ορθή εκτίµηση της περιόδου κατά τη
διάρκεια της οποίας µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένονται να εισρεύσουν στην επιχείρηση.
Υπάρχει µαχητή εκδοχή ότι η ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι χρόνια
από την αρχική καταχώρηση.

45. Η µέθοδος απόσβεσης που χρησιµοποιείται πρέπει να αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο ταµελλοντικά
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την υπεραξία αναµένονται να αναλωθούν. Η σταθερή µέθοδος
απόσβεσης πρέπει να υιοθετείται, εκτός αν υπάρχει πειστική απόδειξη ότι µια άλλη µέθοδος είναι
περισσότερο κατάλληλη για τις περιστάσεις.

46. Η απόσβεση για κάθε περίοδο πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο.

47. Με την πάροδο του χρόνου, η υπεραξία ελαττώνεται αντανακλώντας το γεγονός ότι η υπηρεσιακή δυναµικότητα της
µειώνεται. Σε µερικές περιπτώσεις, η αξία της υπεραξίας µπορεί να φαίνεται ότι δεν µειώνεται κατά τη διάρκεια του
χρόνου λόγω του ότι η δυνατότητα για οικονοµικά οφέλη που αγοράστηκε αρχικά, αντικαθίστανται σταδιακά από
την δυνατότητα για οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από µεταγενέστερες ενισχύσεις της υπεραξίας. Με άλλα λόγια,
η υπεραξία που αγοράστηκε αντικαθίσταται από εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία. Το ∆ΛΠ 38 «άϋλα
περιουσιακά στοιχεία», απαγορεύει την καταχώρηση της εσωτερικώς δηµιουργούµενης υπεραξίας ως ένα περιουσιακό
στοιχείο. Συνεπώς, είναι ορθό ότι η υπεραξία αποσβένεται πάνω σε µια συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της
ορθής εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής της.

48. Πολλοί παράγοντες χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στην εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής της υπεραξίας, συµπεριλαµβά-
νοντας:

(α) τη φύση και την προβλεπόµενη ζωή της αποκτηθείσης επιχείρησης,

(β) τη σταθερότητα και την προβλεπόµενη ζωή του κλάδου επιχειρήσεων µε τον οποίο η υπεραξία συνδέεται,

(γ) τη δηµόσια πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά της υπεραξίας σε όµοιες επιχειρήσεις ή βιοµηχανίες και τους
τυπικούς κύκλους ζωής των οµοίων επιχειρήσεων,

(δ) τις επιδράσεις της απαξίωσης του προϊόντος, τις µεταβολές στη ζήτηση και άλλους οικονοµικούς παράγοντες
για την επιχείρηση που αποκτήθηκε,
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(ε) την αναµενόµενη διάρκεια υπηρεσίας των στελεχών ή οµάδων εργαζοµένων και αν η επιχείρηση πουαποκτήθηκε

θα διευθυνόταν επαρκώς από µια άλλη διευθυντική οµάδα,

(στ) το επίπεδο των δαπανών συντήρησης ή της χρηµατοδότησης που χρειάζεται για να λάβει τα αναµενόµενα
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από την επιχείρηση που αποκτήθηκε και την ικανότητα της εταιρίας και την
πρόθεση να φθάσει σε τέτοιο επίπεδο,

(ζ) αναµενόµενες ενέργειες των ανταγωνιστών ή πιθανών ανταγωνιστών, και

(η) την περίοδο ελέγχου πάνω στην επιχείρηση που αποκτήθηκε και νοµικούς, κανονιστικούς ή συµβατικούς
όρους που επηρεάζουν την ωφέλιµη ζωή της.

49. Επειδή η υπεραξία αντιπροσωπεύει µεταξύ άλλων πραγµάτων, µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από σύµπραξη
περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακά στοιχεία που δεν µπορούν να καταχωρηθούν ξεχωριστά, είναι δύσκολο να
εκτιµάται η ωφέλιµη ζωή της. Εκτιµήσεις της ωφέλιµης ζωής της καθίστανται λιγότερο αξιόπιστες, καθώς το µήκος
της ωφέλιµης ζωής αυξάνει. Η εκδοχή που υιοθετεί αυτό το Πρότυπο είναι ότι υπεραξία δεν έχει υπό κανονικές
συνθήκες ωφέλιµη ζωή πέραν των είκοσι ετών από την αρχική της καταχώρηση.

50. Σε σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να υπάρχει πειστική απόδειξη ότι η ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας θα είναι, για µία
συγκεκριµένη περίοδο µεγαλύτερη των είκοσι χρόνων. Μολονότι παραδείγµατα είναι δύσκολο να βρεθούν, αυτό
µπορεί να συµβεί, όταν η υπεραξία είναι τόσο φανερά συνδεµένη µε ένα αναγνωρίσιµο περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, που µπορεί εύλογα να αναµένεται να ωφελήσει τον αγοραστή κατά τη
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων ή οµάδας περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, η εκδοχή ότι η ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας θα ξεπεράσει τα είκοσι χρόνια είναι µαχητή και η
επιχείρηση:

(α) αποσβένει την υπεραξία κατά τη διάρκεια της ορθής εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής της,

(β) εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό της υπεραξίας τουλάχιστον ετησίως για να εξακριβώνει οποιαδήποτε ζηµία
αποµείωσης (βλέπε παράγραφο 56), και

(γ) γνωστοποιεί τους λόγους, γιατί η εκδοχή είναι µαχητή και τους παράγοντες που έπαιξαν ένα ουσιώδη ρόλο
στον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής της υπεραξίας [βλέπε παράγραφο 88 (β)].

51. Η ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας είναι πάντοτε περιορισµένη. Αβεβαιότητα δικαιολογεί εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής
της υπεραξίας µε σύνεση, αλλά δεν δικαιολογεί εκτίµηση µιας ωφέλιµης ζωής που είναι φανταστικά βραχεία.

52. Σπάνια θα υπάρξει, αν ποτέ, πειστική απόδειξη για να στηρίξει µια µέθοδο απόσβεσης για υπεραξία άλλη εκτός από
τη σταθερή µέθοδο, ειδικά αν αυτή η άλλη µέθοδος καταλήγει σε µικρότερο ποσό συσσωρευµένης απόσβεσης από
ότι η σταθερή µέθοδος. Η µέθοδος απόσβεσης εφαρµόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει µια
µεταβολή στον αναµενόµενο ρυθµό των οικονοµικών οφελών από την υπεραξία.

53. Κατά τη λογιστική µιας αγοράς, µπορεί να υπάρξουν συνθήκες κατά τις οποίες η υπεραξία αγοράς να µην αντανακλά
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένονται να εισρεύσουν στην αγοράστρια. Για παράδειγµα, ύστερα από
διαπραγµάτευση του τιµήµατος αγοράς, µπορεί να έχει προκύψει µία κάµψη στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµιακές
ροές από τα αναγνωρίσιµα στοιχεία της καθαρής περιουσίας που αποκτήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, µια επιχείρηση
εξετάζει την υπεραξία για αποµείωση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» και
λογιστικοποιεί κάθε ζηµία αποµείωσης αναλόγως.

54. Η περίοδος απόσβεσης και η µέθοδος απόσβεσης πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον στο τέλος
κάθε οικονοµικού έτους. Αν η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας είναι ουσιωδώς διαφορετική
από προηγούµενες εκτιµήσεις, η περίοδος απόσβεσης πρέπει να µεταβάλλεται αναλόγως. Αν υπήρξε
µια ουσιώδης µεταβολή στον αναµενόµενο ρυθµό των οικονοµικών οφελών από υπεραξία, η µέθοδος
πρέπει να µεταβάλλεται για να αντανακλά την αλλαγή. Τέτοιες µεταβολές πρέπει να λογιστικοποιού-
νται ως µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία
περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές», µε προσαρµογή της χρέωσης της
απόσβεσης για την τρέχουσα και τις µελλοντικές περιόδους.
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55. Μια επιχείρηση, για να προσδιορίσει αν η υπεραξία, αποµειώνεται εφαρµόζει το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας
περιουσιακών στοιχείων». Το ∆ΛΠ 36 εξηγεί πως µια επιχείρηση επανεξετάζει τη λογιστική αξία των περιουσιακών
στοιχείων της, πως προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου και πότε καταχωρεί ή αναστρέφει
µια ζηµία αποµείωσης.

56. Επιπρόσθετα ακολουθώντας τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας
περιουσιακών στοιχείων», µια επιχείρηση πρέπει, τουλάχιστον στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, να
εκτιµά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 το ανακτήσιµο ποσό της υπεραξίας που αποσβένεται κατά τη διάρκεια
µιας περιόδου που υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια από την αρχική καταχώρηση, ακόµη και αν δεν
υπάρχει καµία ένδειξη ότι αποµειώνεται.

57. Είναι µερικές φορές δύσκολο να εξακριβώνεται πότε η υπεραξία αποµειώνεται, ειδικώς αν έχει µια µακρά ωφέλιµη
ζωή. Ως συνέπεια αυτό το Πρότυπο απαιτεί, ως ελάχιστο, ένα ετήσιο υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού της
υπεραξίας, αν η ωφέλιµη ζωή της υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια από την αρχική καταχώρηση.

58. Η απαίτηση για µια ετήσια εξέταση αποµείωσης της υπεραξίας εφαρµόζεται, όταν η τρέχουσα συνολική εκτιµώµενη
ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια από την αρχική καταχώρησή της. Συνεπώς, αν η ωφέλιµη
ζωή της υπεραξίας είχε εκτιµηθεί ότι είναι µικρότερη από είκοσι χρόνια κατά την αρχική καταχώρηση, αλλά η
εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή µεταγενέστερα επεκτείνεται για να υπερβεί τα είκοσι χρόνια από τότε που η υπεραξία είχε
καταχωρηθεί αρχικώς, µια επιχείρηση εκτελεί την εξέταση αποµείωσης που απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 56
και παρέχει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται κατά την παράγραφο 88(β).

Αρνητική υπεραξία που προκύπτει κατά την αγορά

Κ α τ α χ ώ ρ η σ η κ α ι α π ο τ ί µ η σ η

59. Οποιαδήποτε επί πλέον διαφορά προκύπτει, κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής της ανταλλαγής,
του δικαιώµατος της αγοράστριας στις εύλογες αξίες των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν πάνω από το κόστος της αγοράς, πρέπει να καταχωρείται ως
αρνητική υπεραξία.

60. Η ύπαρξη αρνητικής υπεραξίας µπορεί να δείχνει ότι τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία έχουν υπερεκτιµηθεί και
οι αναγνωρίσιµες υποχρεώσεις έχουν παραλειφθεί ή υποτιµηθεί. Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν
συµβαίνει πριν η αρνητική υπεραξία καταχωρηθεί.

61. Στην περίπτωση που η αρνητική υπεραξία αφορά προσδοκίες µελλοντικών ζηµιών και εξόδων που
προσδιορίζονται στο πρόγραµµα του αγοραστή για την αγορά και µπορεί να αποτιµώνται αξιόπιστα,
αλλά που δεν αντιπροσωπεύουν αναγνωρίσιµες υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία της αγοράς (βλέπε
παράγραφο 26), αυτή η αναλογία αρνητικής υπεραξίας πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, όταν οι µελλοντικές ζηµιές και έξοδα καταχωρούνται. Αν
αυτές οι αναγνωρίσιµες µελλοντικές ζηµιές και έξοδα δεν καταχωρούνται στην αναµενόµενη περίοδο,
η αρνητική υπεραξία πρέπει να αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 62 (α) και (β).

62. Κατά την έκταση που αρνητική υπεραξία δεν αφορά αναγνωρίσιµες αναµενόµενες µελλοντικές ζηµιές
και έξοδα, που µπορεί να αποτιµώνται αξιόπιστα κατά την ηµεροµηνία της αγοράς, η αρνητική
υπεραξία πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως
ακολούθως:

(α) Το ποσό της αρνητικής υπεραξίας που δεν υπερβαίνει τις εύλογες αξίες των αγορασθέντων
αναγνωρίσιµων µη νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο,
πάνω σε µια συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της αποµένουσας µέσης σταθµισµένης
ωφέλιµης ζωής των αναγνωρίσιµων αγορασθέντων αποσβεστέων περιουσιακών στοιχείων.

(β) Το ποσό της αρνητικής υπεραξίας επί πλέον των εύλογων αξιών των αγορασθέντων αναγνωρίσι-
µων µη νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο αµέσως.

63. Στην περίπτωση που η αρνητική υπεραξία δεν αφορά προσδοκίες αναµενόµενων µελλοντικών ζηµιών και εξόδων,
που έχουν προσδιορισθεί στο πρόγραµµα του αγοραστή για την αγορά και µπορεί να αποτιµώνται αξιόπιστα, η
αρνητική υπεραξία είναι ένα κέρδος το οποίο καταχωρείται ως έσοδο όταν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που
ενσωµατώνονται στα αναγνωρίσιµα αποσβεστέα περιουσιακά στοιχεία που αγοράστηκαν, αναλώνονται. Στην
περίπτωση νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων, το κέρδος καταχωρείται ως έσοδο άµεσα.
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Π α ρ ο υ σ ί α σ η

64. Η αρνητική υπεραξία πρέπει να παρουσιάζεται ως µια έκπτωση από τα περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, στην ίδια ταξινόµηση στον ισολογισµό ως
υπεραξία.

Προσαρµογές του τιµήµατος αγοράς υπό την αίρεση µελλοντικών γεγονότων

65. Όταν η συµφωνία αγοράς προβλέπει προσαρµογή του τιµήµατος αγοράς υπό την αίρεση ενός ή
περισσοτέρων µελλοντικών γεγονότων, το ποσό της προσαρµογής πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο
κόστος της αγοράς, κατά την ηµεροµηνία της αγοράς, αν η προσαρµογή είναι πιθανή και το ποσό
µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

66. Οι συµφωνίες αγοράς µπορεί να προβλέπουν προσαρµογές στο τίµηµα αγοράς, εν όψει ενός ή περισσότερων
µελλοντικών γεγονότων. Ενδέχεται οι προσαρµογές να εξαρτώνται από ένα καθορισµένο επίπεδο κερδών, που θα
διατηρούνται ή θα επιτυγχάνονται σε µελλοντικές περιόδους ή από τη σταθερότητα της τρέχουσας τιµής των
χρεογράφων που εκδόθηκαν ως µέρος του τιµήµατος αγοράς.

67. Κατά την αρχική λογιστική καταχώρηση µιας αγοράς, είναι συνήθως δυνατόν να εκτιµάται το ποσό κάθε προσαρµογής
του τιµήµατος αγοράς, ακόµη και αν υπάρχουν µερικές αβεβαιότητες, χωρίς να παραβλάπτεται η αξιοπιστία της
πληροφόρησης. Αν τα µελλοντικά γεγονότα δε συµβούν ή η εκτίµηση χρειάζεται να αναθεωρηθεί, το κόστος της
αγοράς προσαρµόζεται µε µία συνακόλουθη επίδραση στη θετική ή στην αρνητική υπεραξία, ανάλογα µε την
περίπτωση.

Μεταγενέστερες µεταβολές του κόστους αγοράς

68. Το κόστος της αγοράς πρέπει να προσαρµόζεται όταν, ύστερα από την ηµεροµηνία της αγοράς,
παύει να υπάρχει η αίρεση που επιδρά στο τίµηµα αγοράς, οπότε και η πληρωµή του ποσού είναι
πιθανή µε µία αξιόπιστη εκτίµησή του.

69. Οι όροι µιας αγοράς µπορεί να προβλέπουν την προσαρµογή του τιµήµατος αγοράς, αν τα αποτελέσµατα των
εργασιών της αποκτώµενης υπερβαίνουν ή υπολείπονται ένα συµφωνηµένο επίπεδο µετά την αγορά. Όταν στη
συνέχεια η προσαρµογή καθίσταται πιθανή και µπορεί να γίνει µία αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της, η αγοράστρια
αντιµετωπίζει το πρόσθετο τίµηµα ως προσαρµογή του κόστους αγοράς, µε συνακόλουθη επίδραση στη θετική ή
αρνητική υπεραξία, ανάλογα µε την περίπτωση.

70. Σε µερικές περιπτώσεις, ο αγοραστής µπορεί να οφείλει να προβεί σε συµπληρωµατική πληρωµή προς τον πωλητή,
για συµψηφισµό της µείωσης στην αξία του δοθέντος τιµήµατος. Αυτό συµβαίνει, όταν ο αγοραστής έχει εγγυηθεί
την τιµή αγοράς των αξιογράφων ή του δανείου που εξέδωσε ως τίµηµα και πρέπει να κάνει µία περαιτέρω έκδοση
αξιογράφων και άλλων αξιών ή δανείου για τους σκοπούς της αποκατάστασης του αρχικώς προσδιορισµένου
κόστους αγοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει αύξηση του κόστους της αγοράς και, συνεπώς, δε γίνεται
προσαρµογή στη θετική ή αρνητική υπεραξία. Αντιθέτως, η αύξηση στα αξιόγραφα και άλλες αξίες ή στο δάνειο που
εκδόθηκαν, αντιπροσωπεύει µια µείωση του υπέρ το άρτιο ή µία αύξηση του υπό το άρτιο ποσού της αρχικής
έκδοσης.

Μεταγενέστερη αναγνώριση ή µεταβολές στην αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (3)

71. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν, αλλά δεν πληρούν
τα κριτήρια της παραγράφου 26 για ξεχωριστή καταχώρηση κατά την πρώτη λογιστικοποίηση της
αγοράς πρέπει να καταχωρηθούν µεταγενέστερα, αµέσως όταν πληρούν τα κριτήρια. Οι λογιστικές
αξίες των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αγοράστηκαν πρέπει να
προσαρµόζονται όταν, µετά την αγορά, πρόσθετα τεκµήρια καθίστανται διαθέσιµα για να βοηθήσουν
την εκτίµηση των ποσών που αποδίδονται σε αυτά τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις, εφόσον η αγορά είχε λογιστικοποιηθεί αρχικά. Το ποσό που αποδίδεται στην υπεραξία
ή αρνητική υπεραξία πρέπει επίσης να προσαρµόζεται, όταν είναι αναγκαίο, κατά την έκταση που:

(α) η προσαρµογή δεν αυξάνει τη λογιστική αξία τήρησης της υπεραξίας πάνω από το ανακτήσιµο
ποσό της, όπως ορίστηκε στο ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», και

(3) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆–22: «ενοποιήσεις επιχειρήσεων — µεταγενέστερη προσαρµογή των εύλογων αξιών και υπεραξίας που
καταχωρήθηκαν αρχικά».
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(β) τέτοια προσαρµογή γίνεται κατά το τέλος της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου, που αρχίζει

µετά την αγορά [εκτός για την καταχώρηση µιας αναγνωρίσιµης υποχρέωσης σύµφωνα µε την
παράγραφο 31, για την οποία ο χρόνος — πλαίσιο στην παράγραφο 31 (γ) εφαρµόζεται],

διαφορετικά οι προσαρµογές στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις πρέπει να
καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα.

72. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µιας αποκτώµενης επιχείρησης µπορεί να µην έχουν
καταχωρηθεί κατά το χρόνο της αγοράς, γιατί δεν ανταποκρίνονταν στα κριτήρια καταχώρησης ως αναγνωρίσιµα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ή επειδή ο αγοραστής δεν γνώριζε την ύπαρξή τους. Οµοίως, οι εύλογες αξίες
στις οποίες υπολογίστηκαν, κατά την ηµεροµηνία της αγοράς τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις, µπορεί να χρειαστεί να προσαρµοστούν, καθώς γίνονται γνωστά πρόσθετα στοιχεία που βοηθούν στην
εκτίµηση της αξίας του αναγνωρίσιµου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, κατά την ηµεροµηνία της αγοράς. Αν
τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις καταχωρούνται ή η λογιστική αξία προσαρµόζεται µετά
το τέλος της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου (µε εξαίρεση τις ενδιάµεσες περιόδους) που αρχίζει µετά την
αγορά, τότε αντί της προσαρµογής στη θετική ή αρνητική υπεραξία, γίνεται µάλλον καταχώρηση στα έσοδα ή στα
έξοδα. Αυτό το χρονικό όριο, µολονότι αυθαίρετο στη διάρκειά του, προστατεύει τη θετική και την αρνητική
υπεραξία από µία συνεχή επανεκτίµηση και προσαρµογή.

73. Σύµφωνα µε την παράγραφο 71, η λογιστική αξία της υπεραξίας (αρνητικής υπεραξίας) προσαρµόζεται αν, για
παράδειγµα, υπάρχει ζηµιά αποµείωσης, πριν από το τέλος της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου που αρχίζει
µετά την απόκτηση ενός αναγνωρίσιµου περιουσιακού στοιχείου που αγοράστηκε και η ζηµιά αποµείωσης δεν αφορά
σε ειδικά γεγονότα ή µεταβολές στις συνθήκες που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία της αγοράς.

74. Όταν, µεταγενέστερα της αγοράς, αλλά πριν από το τέλος της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου που αρχίζει µετά
την αγορά, ο αγοραστής λαµβάνει γνώση της ύπαρξης µιας υποχρέωσης, η οποία υπήρχε κατά την ηµεροµηνία της
αγοράς ή µιας ζηµιάς αποµείωσης που δεν αφορά ειδικά γεγονότα ή µεταβολές σε συνθήκες που συµβαίνουν µετά
την ηµεροµηνία της αγοράς, η υπεραξία δεν αυξάνεται πάνω από το ανακτήσιµο ποσό της που προσδιορίζεται
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36.

75. Αν προβλέψεις για τερµατισµό ή µείωση δραστηριοτήτων της αποκτώµενης καταχωρήθηκαν σύµφωνα
µε την παράγραφο 31, αυτές οι προβλέψεις πρέπει να αναστρέφονται αν και µόνον αν:

(α) η εκροή οικονοµικών οφελών δεν είναι πλέον πιθανή, ή

(β) το επίσηµο λεπτοµερές πρόγραµµα δεν εφαρµόζεται:

(i) µε τον τρόπο που τίθεται στο επίσηµο λεπτοµερές πρόγραµµα, ή

(ii) µέσα στο χρόνο που καθιερώνεται στο επίσηµο λεπτοµερές πρόγραµµα.

Τέτοια αναστροφή πρέπει να αντικατοπτρίζεται ως µια προσαρµογή σε υπεραξία ή αρνητική υπεραξία
(και δικαιώµατα µειοψηφίας, αν αρµόζει),ούτως ώστε κανένα έσοδο ή κανένα έξοδο δεν καταχωρείται
σε σχέση µε αυτή. Το προσαρµοσµένο ποσό της υπεραξίας πρέπει να αποσβένεται µελλοντικά κατά
τη διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής της. Το προσαρµοσµένο ποσό της αρνητικής υπεραξίας
πρέπει να αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 62 (α) και (β).

76. Καµιά µεταγενέστερη προσαρµογή δεν είναι κανονικά αναγκαία ως προς τις προβλέψεις που καταχωρούνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 31, καθώς το επίσηµο λεπτοµερές πρόγραµµα χρειάζεται να προσδιορίσει τις δαπάνες που θα
αναληφθούν. Αν οι δαπάνες δεν έχουν προκύψει στην αναµενόµενη περίοδο ή δεν αναµένονται πλέον να συµβούν,
είναι αναγκαίο να προσαρµόζεται η πρόβλεψη για τερµατισµό ή µείωση δραστηριοτήτων της αποκτώµενης, µε µια
αντίστοιχη προσαρµογή στο ποσό της υπεραξίας ή αρνητικής υπεραξίας (και δικαιώµατα µειοψηφίας, αν αρµόζει).
Αν µεταγενέστερα, υπάρχει µια δέσµευση που χρειάζεται να καταχωρηθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις,
ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις», η επιχείρηση καταχωρεί ένα αντίστοιχο έξοδο.

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Λογιστική για τις συνενώσεις συµφερόντων

77. Μία συνένωση συµφερόντων πρέπει να λογιστικοποιείται µε τη χρήση της µεθόδου της ένωσης
συµφερόντων, όπως παρατίθεται στις παραγράφους 78, 79 και 82.
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78. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου της συνένωσης συµφερόντων, τα στοιχεία των οικονοµικών καταστά-

σεων των ενοποιούµενων επιχειρήσεων πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις
των ενοποιούµενων επιχειρήσεων, ως αν είχαν ενοποιηθεί από την αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης
περιόδου τόσο για τη περίοδο στην οποία προκύπτει η ενοποίηση όσο και για κάθε άλλη συγκριτική
περίοδο που γνωστοποιείται. Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης δεν πρέπει να ενσωµατώ-
νουν συνένωση συµφερόντων, στην οποία η επιχείρηση είναι µέρος, αν η ηµεροµηνία της συνένωσης
των συµφερόντων είναι µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία του πλέον πρόσφατου ισολογισµού, που
περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις.

79. Κάθε διαφορά µεταξύ του ποσού που καταχωρείται ως µετοχικό κεφάλαιο εκδοθέν, προσαυξηµένο
µε τυχόν συµπληρωµατικό τίµηµα µε τη µορφή µετρητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και του
ποσού που καταχωρείται για το µετοχικό κεφάλαιο που αποκτήθηκε, πρέπει να προσαρµόζεται στα
ίδια κεφάλαια.

80. Η ουσία µιας συνένωσης συµφερόντων είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αγορά και ότι συνεχίζεται η αµοιβαία
κατανοµή των κινδύνων και οφελών που υπήρχε πριν από την ενοποίηση των επιχειρήσεων. Η χρήση της µεθόδου
της συνένωσης συµφερόντων καταχωρεί τούτο, µέσω της λογιστικοποίησης των ενοποιούµενων επιχειρήσεων, ως αν
οι ξεχωριστές επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν όπως πριν από την ενοποίηση, µολονότι τώρα τελούν υπό κοινή
ιδιοκτησία και κοινή διοίκηση. Κατόπιν τούτων, µόνον µικρές αλλαγές γίνονται στη συσσωµάτωση των επί µέρους
οικονοµικών καταστάσεων.

81. ∆εδοµένου ότι µία συνένωση συµφερόντων καταλήγει σε ένα ενιαίο συγκρότηµα, υιοθετείται απ' αυτό ένα ενιαίο
σύνολο λογιστικών αρχών. Συνεπώς, το συγκρότηµα καταχωρεί τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα
κεφάλαια των ενοποιούµενων επιχειρήσεων µε την υφιστάµενη λογιστική αξία, προσαρµοσµένη µόνο για λόγους
συµµόρφωσης προς τις λογιστικές αρχές των ενοποιούµενων επιχειρήσεων και εφαρµογής αυτών των αρχών σε όλες
τις παρουσιαζόµενες περιόδους. ∆εν υπάρχει καταχώρηση κάποιας νέας θετικής ή αρνητικής υπεραξίας. Οµοίως, τα
αποτελέσµατα όλων των συναλλαγών µεταξύ των ενοποιούµενων επιχειρήσεων, άσχετα αν αυτές έγιναν πριν ή µετά
τη συνένωση των συµφερόντων, απαλείφονται κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων του συγκροτήµατος.

82. Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται σε σχέση µε τη συνένωση των συµφερόντων πρέπει να καταχω-
ρούνται ως έξοδα της περιόδου στην οποία αναλαµβάνονται.

83. Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται σε σχέση µε µία συνένωση συµφερόντων συµπεριλαµβάνουν αµοιβές εγγραφής στο
µητρώο, κόστος παροχής πληροφοριών στους µετόχους, αµοιβές µεσιτών και συµβούλων και αποδοχές και άλλα
έξοδα σχετιζόµενα µε υπηρεσίες των εργαζοµένων που εµπλέκονται στην επίτευξη της ενοποίησης των επιχειρήσεων.
Αυτές επίσης περιλαµβάνουν κάθε κόστος ή ζηµία που αναλήφθηκε για να συνδυαστούν οι εργασίες επιχειρήσεων,
που προηγουµένως ήταν ξεχωριστές.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φόρος εισοδήµατος

84. Σε µερικές χώρες, ο λογιστικός χειρισµός µιας ενοποίησης επιχειρήσεων µπορεί να διαφέρει από την εφαρµοζόµενη
µε βάση τους αντίστοιχους νόµους φορολογίας εισοδήµατος. Κάθε προκύπτουσα αναβαλλόµενη φορολογική
υποχρέωση και αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος».

85. Το πιθανό όφελος από µεταφερόµενες σε νέο φορολογικές ζηµίες ή άλλες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις,
µιας αποκτηθείσας επιχείρησης, οι οποίες δεν είχαν καταχωρηθεί από τον αγοραστή ως συγκεκριµένη απαίτηση κατά
την ηµεροµηνία της αγοράς, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταγενεστέρως. Όταν συµβεί αυτό, ο αγοραστής καταχωρεί
το όφελος ως έσοδο, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος». Επίσης, ο αγοραστής:

(α) προσαρµόζει την προ αποσβέσεων λογιστική αξία της υπεραξίας, καθώς και τη σχετική συσσωρευµένη
απόσβεση, στα κονδύλια που θα είχαν καταχωρηθεί, αν η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση είχε
καταχωρηθεί ως ένα αναγνωρίσιµο περιουσιακό στοιχείο κατά την ηµεροµηνία της ενοποίησης, και

(β) καταχωρεί τη µείωση της καθαρής λογιστικής αξίας της υπεραξίας ως έξοδο.

Όµως, αυτή η διαδικασία δεν δηµιουργεί αρνητική υπεραξία ούτε αυξάνει τη λογιστική αξία της αρνητικής
υπεραξίας.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

86. Για όλες τις Ενοποιήσεις επιχειρήσεων, οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις πρέπει να γίνονται στις οικονοµι-
κές καταστάσεις των περιόδων κατά τις οποίες έλαβε χώρα η ενοποίηση:

(α) Επωνυµίες και περιγραφές των ενοποιούµενων επιχειρήσεων.

(β) Μέθοδος του λογιστικού χειρισµού της ενοποίησης.

(γ) Ηµεροµηνία έναρξης της ενοποίησης για τους λογιστικούς σκοπούς.

(δ) Τυχόν εργασίες που προέρχονται από την ενοποίηση των επιχειρήσεων, τις οποίες η επιχείρηση
έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει.

87. Για µια ενοποίηση επιχειρήσεων, που αποτελεί αγορά, πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες πρόσθετες
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου, κατά την οποία έλαβε χώρα η αγορά:

(α) Το ποσοστό των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου που αποκτήθηκαν.

(β) Το κόστος αγοράς και µία περιγραφή του τιµήµατος αγοράς που καταβλήθηκε ή ενδέχεται να
καταβληθεί.

88. Για την υπεραξία, οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν:

(α) Την περίοδο ή τις περιόδους απόσβεσης που υιοθετήθηκαν.

(β) Αν η υπεραξία αποσβένεται για περισσότερο από είκοσι χρόνια, οι λόγοι για τους οποίους η
εκδοχή, ότι η ωφέλιµη ζωή της υπεραξίας δεν θα υπερβεί τα είκοσι χρόνια από την αρχική
καταχώρηση, αντικρούεται. ∆ίδοντας αυτούς τους λόγους, η επιχείρηση πρέπει να περιγράψει
τους παράγοντες (ή τον παράγοντα) που έπαιξαν ένα σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό της
ωφέλιµης ζωής της υπεραξίας.

(γ) Αν η υπεραξία δεν αποσβένεται µε τη σταθερή µέθοδο, η µέθοδος που χρησιµοποιείται και οι
λόγοι γιατί αυτή η µέθοδος είναι περισσότερο κατάλληλη από τη σταθερή µέθοδο.

(δ) Η σειρά των στοιχείων της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία η απόσβεση
της υπεραξίας περιλαµβάνεται.

(ε) Μια συµφωνία της λογιστικής αξίας της υπεραξίας κατά την έναρξη και το τέλος της περιόδου
που να δείχνει:

(i) το µικτό ποσό και τη συσσωρευµένη απόσβεση (συναθροισµένη µε συσσωρευµένες ζηµίες
αποµείωσης) κατά την έναρξη της περιόδου,

ii) κάθε πρόσθετη υπεραξία που καταχωρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου,

(iii) κάθε προσαρµογή που προέρχεται από µεταγενέστερη καταχώρηση ή µεταβολές στην
αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,

(iv) κάθε υπεραξία που διαγράφεται κατά τη διάθεση όλης ή µέρους της επιχείρησης προς
την οποία συνδέεται κατά τη διάρκεια της περιόδου,

(v) απόσβεση που καταχωρήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου,

(vi) ζηµιές αποµείωσης που καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» (αν υπάρχουν),

(vii) ζηµιές αποµείωσης αναστρεφόµενες κατά τη διάρκεια της περιόδου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36
(αν υπάρχουν),

(viii) άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της περιόδου (αν υπάρχουν), και

(ix) το µικτό ποσό και τη συσσωρευµένη απόσβεση (συναθροιζόµενη µε συσσωρευµένες ζηµίες
αποµείωσης), κατά τη λήξη της περιόδου.
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Συγκριτικές πληροφορίες δε χρειάζονται.

89. Όταν µια επιχείρηση περιγράφει τους παράγοντες (ή τον παράγοντα) που έπαιξαν ένα ουσιώδη ρόλο στον
προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής της υπεραξίας που αποσβένεται για διάρκεια περισσότερο των είκοσι ετών, η
επιχείρηση λαµβάνει υπόψη τον κατάλογο των παραγόντων στην παράγραφο 48.

90. Μια επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες για την αποµειωµένη υπεραξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 επιπρόσθετα των
πληροφοριών που απαιτούνται από την παράγραφο 88 (ε), (vi) και (vii).

91. Για την αρνητική υπεραξία, οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν:

(α) Στην έκταση που η αρνητική υπεραξία αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 61, µια
περιγραφή, το ποσό και το χρονοδιάγραµµα των αναµενόµενων µελλοντικών ζηµιών και εξόδων.

(β) Την περίοδο (τις περιόδους) κατά τη διάρκεια της οποίας η αρνητική υπεραξία καταχωρείται
ως έσοδο.

(γ) Τη σειρά του στοιχείου (στοιχείων) της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία
η αρνητική υπεραξία καταχωρείται ως έσοδο, και

(δ) µια συµφωνία της λογιστικής αξίας της αρνητικής υπεραξίας κατά την έναρξη και λήξη της
περιόδου που να δείχνει:

(i) το µικτό ποσότης αρνητικής υπεραξίας και το συσσωρευµένο ποσό της αρνητικής υπεραξίας
που ήδη καταχωρήθηκε ως έσοδο, κατά την έναρξη της περιόδου,

ii) κάθε πρόσθετη αρνητική υπεραξία που καταχωρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου,

(iii) κάθε προσαρµογή που προέρχεται από µεταγενέστερη καταχώρηση ή µεταβολές στην
αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,

(iv) κάθε αρνητική υπεραξία διαγραφόµενη κατά τη διάθεση όλης ή µέρους της επιχείρησης
στην οποία αφορά κατά τη διάρκεια της περιόδου,

(v) αρνητική υπεραξία που καταχωρείται ως έσοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου και δείχνει
ξεχωριστά την αναλογία της αρνητικής υπεραξίας που καταχωρείται ως έσοδο σύµφωνα
µε την παράγραφο 61 (αν υπάρχει),

(vi) άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της περιόδου (αν υπάρχουν), και

(vii) το µικτό ποσότης αρνητικής υπεραξίας και το συσσωρευµένο ποσό της αρνητικής υπεραξίας
που καταχωρείται ως έσοδο, κατά το τέλος της περιόδου.

Συγκριτικές πληροφορίες δεν χρειάζονται.

92. Οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες
απαιτήσεις», εφαρµόζονται στις προβλέψεις που καταχωρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 31 για
τερµατισµό ή µείωση των δραστηριοτήτων µιας αποκτώµενης εταιρείας. Αυτές οι προβλέψεις πρέπει
να αντιµετωπίζονται ως µια ξεχωριστή κατηγορία προβλέψεων για το σκοπό των γνωστοποιήσεων
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37. Επιπρόσθετα, το σωρευµένο ποσό λογιστικής αξίας αυτών των προβλέψεων
πρέπει να γνωστοποιείται για κάθε κατ' ιδίαν ενοποίηση επιχειρήσεων.

93. Σε µία αγορά, αν η εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
ή το τίµηµα αγοράς, µπορεί να προσδιοριστεί µε προσωρινό µόνο τρόπο κατά το τέλος της περιόδου
στην οποία έλαβε χώρα η αγορά, αυτό πρέπει να γνωστοποιείται και να αιτιολογείται. Όταν υπάρχουν
µεταγενέστερες προσαρµογές στις ανωτέρω προσωρινές εύλογες αξίες, αυτές οι προσαρµογές πρέπει
να γνωστοποιούνται και να επεξηγούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου.

94. Για µια ενοποίηση επιχείρησης που αποτελεί συνένωση συµφερόντων, οι ακόλουθες πρόσθετες
γνωστοποιήσεις πρέπει να γίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου, κατά τη διάρκεια
της οποίας έλαβε χώρα η συνένωση των συµφερόντων:

(α) Περιγραφή και πλήθος των µετοχών που εκδόθηκαν, καθώς και το ποσοστό των µετοχών µε
δικαίωµα ψήφου της κάθε επιχείρησης, οι οποίες ανταλλάχθηκαν για να επιτευχθεί η συνένωση
συµφερόντων.

(β) Τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που εισφέρθηκαν από κάθε επιχείρηση.

(γ) Τα έσοδα πωλήσεων, άλλα έσοδα εκµετάλλευσης έκτακτα κονδύλια και το καθαρό κέρδος ή
ζηµία της κάθε επιχείρησης, πριν από την ηµεροµηνία της ενοποίησης, που περιλαµβάνονται
στο καθαρό κέρδος ή ζηµία που εµφανίζει η κάθε επιχείρηση στις δικές της οικονοµικές
καταστάσεις.
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95. Οι γενικότερης φύσης γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,

περιλαµβάνονται στο ∆ΛΠ 27 «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές
επιχειρήσεις».

96. Για Ενοποιήσεις επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, πρέπει
να παρέχονται οι απαιτούµενες από τις παραγράφους 86 µέχρι 94 πληροφορίες. Αν είναι πρακτικά
αδύνατον να παρασχεθεί κάποια από αυτές τις πληροφορίες το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται.

97. Ενοποιήσεις επιχειρήσεων, που έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και πριν από την
ηµεροµηνία κατά την οποία οι οικονοµικές καταστάσεις της µιας από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις εγκρίνονται για
έκδοση, γνωστοποιούνται, αν είναι τέτοιας σπουδαιότητας, ώστε η µη γνωστοποίηση θα επηρέαζε τη δυνατότητα
των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων να προβούν σε κατάλληλες εκτιµήσεις και αποφάσεις (βλέπε ∆ΛΠ 10
«γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού»).

98. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί η ενοποίηση να συνεπάγεται για την ενοποιούµενη επιχείρηση τη δυνατότητα να
καταρτίσει τις οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, πράγµα
το οποίο µπορεί να µην ήταν δυνατόν για µια ή και τις δύο ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Αυτό µπορεί να συµβεί, για
παράδειγµα, όταν µια επιχείρηση µε δυσκολίες ταµιακών ροών, συνδυάζεται µε µία επιχείρηση που έχει προσβάσεις
σε ταµιακά διαθέσιµα, που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στην επιχείρηση η οποία τα έχει ανάγκη. Αν συµβαίνει αυτό,
πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση αυτής της πληροφορίας στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης που έχει
δυσκολίες στις ταµιακές ροές.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

99. Κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτό το Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή (ή κατά την ηµεροµηνία
της υιοθέτησης του, εάν είναι ενωρίτερα) πρέπει να εφαρµόζεται, όπως παρατίθεται στους ακόλουθους
πίνακες. Σε όλες τις περιπτώσεις, άλλες εκτός από εκείνες που περιγράφονται λεπτοµερώς σε αυτούς
τους πίνακες, αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται αναδροµικά, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό
να γίνει έτσι.

100. Το αποτέλεσµα της υιοθέτησης αυτού του Προτύπου κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής του (ή
ενωρίτερα) πρέπει να καταχωρείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου,
βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές», δηλαδή, ως προσαρµογή είτε στο υπόλοιπο
ενάρξεως αποτελεσµάτων εις νέο της παλαιότερης από τις περιόδους που παρουσιάζονται (∆ΛΠ 8
Βασικός Χειρισµός) ή στο καθαρό κέρδος ή ζηµία της τρέχουσας περιόδου (∆ΛΠ 8 Επιτρεπόµενος
Εναλλακτικός Χειρισµός).

101. Στις πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, µία
επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τις µεταβατικές διατάξεις που υιοθέτησε, όταν οι µεταβατικές
διατάξεις, σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, επιτρέπουν επιλογή.

Μεταβατικές διατάξεις — επαναδιατύπωση υπεραξίας και αρνητικής υπεραξίας

Συνθήκες Απαιτήσεις

1. Ενοποίηση επιχειρήσεων που ήταν αγορά και παρουσιάστηκε σε ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν
περιόδους που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995

(α) Επαναδιατύπωση της υπεραξίας (αρνητικής υπεραξίας) ενθαρρύνεται,Υπεραξία (αρνητική υπεραξία) διαγρα-
φείσα έναντι αποθεµατικών. αλλά δεν απαιτείται. Αν η υπεραξία (αρνητική υπεραξία) επαναδιατυπώ-

νεται θα πρέπει να γίνει:

(i) Επαναδιατύπωση υπεραξίας και αρνητική υπεραξία για όλες τις
αγορές πριν την 1η Ιανουαρίου 1995.

ii) προσδιορισµός του ποσού που εκχωρείται στην υπεραξία (αρνη-
τική υπεραξία) κατά την ηµεροµηνία της αγοράς σύµφωνα µε την
παράγραφο 41 (59) αυτού τον Προτύπου και καταχώρηση της
υπεραξίας (αρνητική υπεραξία) αναλόγως, και

(iii) προσδιορισµός της συσσωρευµένης απόσβεσης της υπεραξίας (το
συσσωρευµένο ποσό της αρνητικής υπεραξίας που καταχωρείται
ως έσοδο) από την ηµεροµηνία της αγοράς σύµφωνα µε τις
παραγράφους 44-54 (61-63) αυτού τον Προτύπου και καταχώ-
ρηση αυτής ανάλογα.
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(β) Επαναδιατύπωση της υπεραξίας (αρνητικής υπεραξίας) ενθαρρύνεται,Υπεραξία (αρνητική υπεραξία) καταχω-

ρήθηκε αρχικά ως περιουσιακό στοιχείο αλλά δεν απαιτείται.
(αναβαλλόµενο έσοδο) αλλά όχι στο ποσό
το οποίο θα είχε προσδιοριστεί σύµφωνα Αν η υπεραξία (αρνητική υπεραξία) επαναδιατυπώνεται, εφαρµόζονται
µε την παράγραφο 41 (59) αυτού του οι κανόνες σύµφωνα µε τις συνθήκες 1(α) ανωτέρω.
Προτύπου.

Αν η υπεραξία (αρνητική υπεραξία) δεν επαναδιατυπώνεται, το ποσό
που εκχωρείται για την υπεραξία (αρνητική υπεραξία) κατά την
ηµεροµηνία αγοράς θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί σωστά. Για την
απόσβεση της υπεραξίας (καταχώρηση της αρνητικής υπεραξίας ως
εσόδου), βλέπε συνθήκες 3 ή 4 κατωτέρω.

2. Ενοποίηση επιχειρήσεων που ήταν αγορά και παρουσιάστηκε σε ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1995, αλλά πριν αυτό το Πρότυπο τεθεί σε εφαρµογή
(ή πριν την ηµεροµηνία υιοθέτησης αυτού του Προτύπου, αν ενωρίτερα).

(α) Αν η υπεραξία είχε καταχωρηθεί ως ένα περιουσιακό στοιχείο και τοΚατά την ηµεροµηνία αγοράς, το κόστος
αγοράς υπερέβη το δικαίωµα του ποσό που εκχωρήθηκε σε αυτή κατά την ηµεροµηνία της αγοράς είχε
αγοραστή στην εύλογη αξία των αναγνω- προσδιοριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 41 αυτού του Προτύπου,
ρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υπο- βλέπε µεταβατικές προβλέψεις για απόσβεση κάτω από τις συνθήκες 3
χρεώσεων. και 4 κατωτέρω.

∆ιαφορετικά:

(i) προσδιορίζεται το ποσό που θα είχε αποδοθεί στην υπεραξία
κατά την ηµεροµηνία της αγοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 41
αυτού του Προτύπου και καταχωρείται η υπεραξία αναλόγως.

ii) προσδιορίζεται η σχετική συσσωρευµένη απόσβεση της υπεραξίας
που θα είχε καταχωρηθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο
1993) και καταχωρείται αναλόγως [το όριο των είκοσι ετών στο
∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1993) εφαρµόζεται], και

(iii) αποσβένεται κάθε υπόλοιπο λογιστικής αξίας της υπεραξίας
κατά τη διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής της που
προσδιορίζεται σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο (χειρισµός όπως
στις συνθήκες 4 κατωτέρω).

(β) Επαναδιατύπωση της αρνητικής υπεραξίας ενθαρρύνεται, αλλά δενΚατά την ηµεροµηνία της αγοράς:
απαιτείται. Αν η αρνητική υπεραξία επαναδιατυπώνεται:

(i) το κόστος της αγοράς ήταν µικρό-
τερο από το δικαίωµα του αγοραστή (i) επαναδιατυπώνεται αρνητική υπεραξία για όλες τις αγορές µετά
στην εύλογη αξία των αναγνωρίσι- την 1η Ιανουαρίου 1995.
µων περιουσιακών στοιχείων και

ii) προσδιορίζεται το ποσό που θα είχε αποδοθεί στην αρνητικήυποχρεώσεων και
υπεραξία κατά την ηµεροµηνία αγοράς σύµφωνα µε την

ii) παράγραφο 59 αυτού του Προτύπου και καταχωρείται η αρνη-οι εύλογες αξίες των αναγνωρίσιµων
µη νοµισµατικών περιουσιακών τική υπεραξία αναλόγως.
στοιχείων που αποκτήθηκαν µειώθη-

(iii) προσδιορίζεται το σχετικό συσσωρευµένο ποσό της αρνητικήςκαν µέχρι που το υπερβάλλον απα-
υπεραξίας που θα είχε καταχωρηθεί ως έσοδο σύµφωνα µε τολείφθηκε (βασικός χειρισµός σύµ-
∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1993) και καταχωρείται αυτό αναλόγως,φωνα µε το ∆ΛΠ 22 αναθεωρηµένο
και1993).

(iv) Καταχωρείται κάθε υπόλοιπο λογιστικής αξίας της αρνητικής
υπεραξίας ως έσοδο κατά τη διάρκεια της αποµένουσας µέσης
σταθµισµένης ωφέλιµης ζωής των αναγνωρίσιµων αποσβέσιµων
µη νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν
(χειρισµός όπως στις συνθήκες 4 κατωτέρω).
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∆ΛΠ 22
Αν η υπεραξία (αρνητική υπεραξία) δεν επαναδιατυπώνεται, το ποσό
που αποδίδεται στην υπεραξία (αρνητική υπεραξία) κατά την ηµεροµη-
νία αγοράς θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί σωστά. Για την καταχώρηση
της αρνητικής υπεραξίας ως εσόδου, βλέπε συνθήκες 3 ή 4 κατωτέρω.

(γ) Αν η αρνητική υπεραξία είχε καταχωρηθεί και το ποσό που αποδόθηκεΚατά την ηµεροµηνία της αγοράς:
σε αυτή την ηµεροµηνία της αγοράς είχε προσδιοριστεί σύµφωνα µε

(i) το κόστος της αγοράς ήταν µικρό- την παράγραφο 59 αυτού του Προτύπου, βλέπε µεταβατικές διατάξεις
τερο από το δικαίωµα του αγοραστή για την καταχώρηση της αρνητικής υπεραξίας ως εσόδου σύµφωνα µε
στην εύλογη αξία των αναγνωρίσι- τις συνθήκες 3 και 4 κατωτέρω. ∆ιαφορετικά:
µων περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων και (i) προσδιορίζεται το ποσό που θα είχε αποδοθεί στην αρνητική

υπεραξία κατά την ηµεροµηνία αγοράς σύµφωνα µε την
ii) οι εύλογες αξίες των αναγνωρίσιµων παράγραφο 59 αυτού του Προτύπου και καταχωρείται η αρνη-

µη νοµισµατικών στοιχείων που τική υπεραξία αναλόγως.
αποκτήθηκαν δεν είχαν µειωθεί για
να συµψηφίσουν το υπερβάλλον ii) Προσδιορίζεται το σχετικό συσσωρευµένο ποσό της αρνητικής
[επιτρεπόµενος εναλλακτικός χει- υπεραξίας που θα είχε καταχωρηθεί ως έσοδο σύµφωνα µε το
ρισµός σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1993) και καταχωρείται αναλόγως, και
(αναθεωρηµένο 1993)].

(iii) Καταχωρείται κάθε υπόλοιπο λογιστικής αξίας της αρνητικής
υπεραξίας ως έσοδο κατά τη διάρκεια της αποµένουσας µέσης
σταθµισµένης ωφέλιµης ζωής των αναγνωρίσιµων αποσβέσιµων
µη νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν
(χειρισµός όπως στις συνθήκες 4 κατωτέρω).

3. Υπεραξία είχε καταχωρηθεί ως ένα περιου- Επαναδιατυπώνεται η λογιστική αξία της υπεραξίας (αρνητικής υπερα-
σιακό στοιχείο αλλά δεν αποσβέστηκε ξίας) ως αν η απόσβεση της υπεραξίας (ποσό αρνητικής υπεραξίας που
προηγουµένως ή η απόσβεση ήταν 0. καταχωρείται ως έσοδο) είχε πάντοτε προσδιοριστεί σύµφωνα µε αυτό

το Πρότυπο [βλέπε παραγράφους 44-54 (61-63)].
Αρνητική υπεραξία είχε καταχωρηθεί αρχι-
κώς ως ένα ξεχωριστό στοιχείο στον ισο-
λογισµό, αλλά δεν καταχωρήθηκε µεταγε-
νέστερα ως έσοδο ή το ποσό της αρνη-
τικής υπεραξίας που καταχωρήθηκε ως
έσοδο φάνηκε να είναι µηδέν.

4. ∆εν επαναδιατυπώνεται η λογιστική αξία της υπεραξίας (αρνητικήΥπεραξία (αρνητική υπεραξία) είχε προη-
γουµένως αποσβεστεί (και καταχωρηθεί υπεραξία) για κάθε διαφορά µεταξύ συσσωρευµένης απόσβεσης (συσ-
ως έσοδο). σωρευµένης αρνητικής υπεραξίας που καταχωρήθηκε ως έσοδο) σε

προηγούµενα χρόνια και ότι υπολογίστηκε σύµφωνα µε αυτό το
Πρότυπο και:

(i) αποσβένεται κάθε λογιστική αξία της υπεραξίας κατά τη διάρκεια
της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής της που προσδιορίζεται σύµ-
φωνα µε αυτό το Πρότυπο (βλέπε παραγράφους 44-54), και

ii) καταχωρείται κάθε λογιστική αξία της αρνητικής υπεραξίας ως
έσοδο κατά τη διάρκεια της αποµένουσας µέσης σταθµισµένης
ωφέλιµης ζωής των αναγνωρίσιµων αποσβεστέων µη νοµισµα-
τικών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν [βλέπε
παράγραφο 62(α)].

[δηλαδή, κάθε µεταβολή αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως µία
µεταβολή στη λογιστική εκτίµηση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό
κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές
αρχές».
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∆ΛΠ 23
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

102. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστά-
σεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1999.
Εφαρµογή ενωρίτερα ενθαρρύνεται. Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, που καλύπτουν περιόδους οι οποίες αρχίζουν πριν από την
1η Ιουλίου 1999, η επιχείρηση πρέπει:

(α) να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός

(β) να υιοθετεί το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», το ∆ΛΠ 37 «προ-
βλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις» και το ∆ΛΠ 38 «άϋλα
περιουσιακά στοιχεία», συγχρόνως.

103. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 22 «ενοποιήσεις επιχειρήσεων» που εγκρίθηκε το 1993.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 23
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 1993)

Κόστος δανεισµού

Αυτό το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1995 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 23 «κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισµού»,
που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο τον Μάρτιο του 1984.

Μία ∆ιερµηνεία αφορά το ∆ΛΠ 23:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-2: «αρχή της συνέπειας — κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισµού».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-3

Ορισµοί 4-6

Κόστος δανεισµού — βασικός χειρισµός 7-9

Καταχώρηση 7-8

Γνωστοποιήσεις 9

Κόστος δανεισµού — επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός 10-29

Καταχώρηση 10-28

Κόστος δανεισµού κεφαλαιοποιηµένο 13-18

Υπέρβαση της λογιστικής αξίας ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου από το ανακτήσιµο ποσό 19

Έναρξη κεφαλαιοποίησης 20-22

Αναστολή κεφαλαιοποίησης 23-24

Παύση κεφαλαιοποίησης 25-28



L 261/216 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 23
Γνωστοποιήσεις 29

Μεταβατικές διατάξεις 30

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 31

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό του κόστους δανεισµού. Αυτό το Πρότυπο
γενικά απαιτεί την άµεση καταχώρηση του κόστους δανεισµού σε βάρος των αποτελεσµάτων. Όµως, το Πρότυπο επιτρέπει,
ως εναλλακτικό χειρισµό, την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού, εφόσον το κόστος αυτό σχετίζεται άµεσα µε την
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική αντιµετώπιση του κόστους δανεισµού.

2. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 23 «κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισµού», που εγκρίθηκε το 1983.

3. Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε το πραγµατικό ή το υπολογιστικό κόστος κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένου
και του προνοµιούχου κεφαλαίου που δεν εντάσσεται στις υποχρεώσεις.

ΟΡΙΣΜΟΙ

4. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Κόστος δανεισµού είναι τόκοι και άλλα κόστη, που αναλαµβάνονται από µια επιχείρηση λόγω
δανεισµού κεφαλαίων.

Ένα Ειδικό περιουσιακό στοιχείο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ' ανάγκη χρειάζεται µια
σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώληση
του.

5. Το κόστος δανεισµού µπορεί να περιλαµβάνει:

(α) Τόκους από τραπεζικούς λογαριασµούς υπεραναλήψεων, καθώς και τόκους των βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων δανείων.

(β) Απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων.

(γ) Απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για τη λήψη δανείων.

(δ) Χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, που παρακολουθούνται σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 17 «µισθώσεις».

(ε) Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο νόµισµα, κατά την έκταση που αυτές
θεωρούνται ως συµπληρωµατικό ποσό του κόστους των τόκων.

6. Παραδείγµατα ειδικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν τα αποθέµατα που χρειάζονται µια σηµαντική χρονική
περίοδο για να καταστούν κατάλληλα προς πώληση, τα βιοµηχανοστάσια, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύµατος
και οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. Άλλες επενδύσεις, καθώς και τα αποθέµατα που παράγονται συστηµατικά ή
σε µεγάλες ποσότητες σε επαναλαµβανόµενη βάση κατά τη διάρκεια µιας σύντοµης χρονικής περιόδου, δεν
εντάσσονται στα ειδικά περιουσιακά στοιχεία. Επίσης περιουσιακά στοιχεία τα οποία µόλις αποκτώνται, είναι έτοιµα
για τη χρήση για την οποία προορίζονται ή για πώληση, δεν αποτελούν ειδικά περιουσιακά στοιχεία.
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∆ΛΠ 23
ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ — ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Καταχώρηση

7. Το κόστος δανεισµού πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο την οποία βαρύνει.

8. Στο πλαίσιο του βασικού χειρισµού, το κόστος δανεισµού καταχωρείται ως έξοδο της περιόδου την οποία βαρύνει,
ανεξάρτητα από τον τρόπο χρησιµοποίησης των δανείων.

Γνωστοποιήσεις

9. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για το
κόστος δανεισµού.

ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ — ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Καταχώρηση

10. Το κόστος δανεισµού πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο την οποία βαρύνει, εκτός αν
και σε όση έκταση, κεφαλαιοποιείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11.

11. Το κόστος δανεισµού που αφορά άµεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός ειδικού
περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να κεφαλαιοποιείται, ως τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού.
Το ποσό του κόστους δανεισµού, το οποίο είναι αποδεκτό προς κεφαλαιοποίηση, προσδιορίζεται
σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο (1).

12. Σύµφωνα µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό, το κόστος δανεισµού που µπορεί να αφορά άµεσα στην
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου συµπεριλαµβάνεται στο κόστος αυτού του στοιχείου.
Αυτό το κόστος δανεισµού κεφαλαιοποιείται ως τµήµα του κόστους του περιουσιακού στοιχείου, εφόσον
πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο µέλλον οικονοµικά οφέλη στην επιχείρηση και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
Άλλα κόστη δανεισµού λογίζονται στα έξοδα της περιόδου την οποία βαρύνουν.

Κ ό σ τ ο ς δ α ν ε ι σ µ ο ύ α π ο δ ε κ τ ό γ ι α κ ε φ α λ α ι ο π ο ί η σ η

13. Το κόστος δανεισµού που αφορά άµεσα την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου,
είναι το εκείνο το κόστος δανεισµού που θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν η δαπάνη για το ειδικό περιουσιακό
στοιχείο, δεν είχε γίνει. Όταν µία επιχείρηση δανείζεται κεφάλαια ειδικώς για το σκοπό της απόκτησης κάποιου
ειδικού περιουσιακού στοιχείου, το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε αυτό το περιουσιακό στοιχείο µπορεί
να προσδιοριστεί εύκολα.

14. Μπορεί να είναι δύσκολο να διαπιστωθεί µία άµεση σχέση µεταξύ συγκεκριµένων δανείων και κάποιου ειδικού
περιουσιακού στοιχείου και να προσδιοριστούν τα δάνεια που θα µπορούσαν διαφορετικά να είχαν αποφευχθεί. Αυτή
η δυσκολία συµβαίνει, π.χ. όταν η χρηµατοδότηση µιας επιχείρησης συντονίζεται από κεντρική υπηρεσία. ∆υσκολίες
επίσης ανακύπτουν όταν ένας όµιλος επιχειρήσεων χρησιµοποιεί µία σειρά από χρεωστικούς τίτλους για να δανειστεί
κεφάλαια µε διαφορετικά επιτόκια και δανείζει αυτά τα κεφάλαια, µε διάφορους τρόπους σε άλλες επιχειρήσεις του
οµίλου. Άλλες περιπλοκές ανακύπτουν µε τη χρήση δανείων σε ξένα νοµίσµατα ή συνδεδεµένων µε ξένα νοµίσµατα,
όταν ο όµιλος λειτουργεί σε οικονοµίες µε υψηλό ποσοστό πληθωρισµού, καθώς και από τις διακυµάνσεις των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ως αποτέλεσµα, ο ποσοτικός προσδιορισµός του κόστους δανεισµού που µπορεί να
αποδοθεί άµεσα στην αγορά ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου, είναι δύσκολος και απαιτείται ορθή κρίση.

15. Στην έκταση που ο δανεισµός κεφαλαίων γίνεται ειδικά για το σκοπό της απόκτησης ενός ειδικού
περιουσιακού στοιχείου, το ποσό του κόστους δανεισµού που είναι αποδεκτό για κεφαλαιοποίηση,
πρέπει να προσδιορίζεται ως το πραγµατικό κόστος, που αναλήφθηκε κατά την διάρκεια της περιόδου
για τα δάνεια αυτά, µειωµένο µε το τυχόν έσοδο από την προσωρινή τοποθέτηση αυτών των δανείων.

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-2: «αρχή της συνέπειας — κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισµού».
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∆ΛΠ 23
16. Οι διαδικασίες χρηµατοδότησης ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου µπορεί να συνεπάγονται για την επιχείρηση τη

λήψη δανειακών κεφαλαίων και τη δηµιουργία σχετικού κόστους δανεισµού, πριν τα κεφάλαια αυτά χρησιµοποιηθούν,
εν όλω ή εν µέρει, ως επενδυτική δαπάνη για το ειδικό περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κεφάλαια
διατηρούνται πολλές φορές σε προσωρινή τοποθέτηση, µέχρι να δαπανηθούν για αυτό το ειδικό περιουσιακό
στοιχείο. Για τον προσδιορισµό του ποσού του κόστους δανεισµού, που είναι αποδεκτό για κεφαλαιοποίηση κατά τη
διάρκεια µιας περιόδου, κάθε έσοδο, το οποίο αποκτάται από την τοποθέτηση τέτοιων κεφαλαίων, εκπίπτεται από το
κόστος δανεισµού που αναλήφθηκε.

17. Στην έκταση που τα κεφάλαια προέρχονται από γενικό δανεισµό και χρησιµοποιούνται για το σκοπό
της απόκτησης ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου, το ποσό του κόστους δανεισµού που είναι
αποδεκτό για κεφαλαιοποίηση προσδιορίζεται µε την εφαρµογή ενός επιτοκίου κεφαλαιοποίησης,
στις επενδυτικές δαπάνες για αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Ως επιτόκιο κεφαλαιοποίησης πρέπει
να λαµβάνεται ο µέσος σταθµικός όρος του κόστους δανεισµού, σε σχέση µε τα υφιστάµενα υπόλοιπα
των δανείων της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των δανείων που αφορούν
αποκλειστικά την απόκτηση ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου. Το ποσό του κόστους δανεισµού
που κεφαλαιοποιείται κατά τη διάρκεια µιας περιόδου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του
αναληφθέντος, µέσα στην ίδια περίοδο, κόστους δανεισµού.

18. Σε µερικές περιπτώσεις, για τον υπολογισµό του µέσου σταθµικού όρου του κόστους δανεισµού, είναι σωστό να
συµπεριληφθούν όλα τα δάνεια της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι
προτιµότερο να χρησιµοποιείται ένα µέσο σταθµικό κόστος δανεισµού, για κάθε θυγατρική, µε βάση το δικό της
µόνο δανεισµό.
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19. Όταν η λογιστική αξία ή το αναµενόµενο τελικό κόστος του ειδικού περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιµο ποσό του ή την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, η λογιστική αξία µειώνεται ή διαγράφεται σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις άλλων ∆ΛΠ Σε ορισµένες περιπτώσεις, το ποσό της µείωσης ή διαγραφής επανακαταχωρείται, σύµφωνα
µε τα προαναφερόµενα ∆ΛΠ

' Ε ν α ρ ξ η κ ε φ α λ α ι ο π ο ί η σ η ς

20. Η κεφαλαιοποίησητου κόστους δανεισµού ως µέρους του κόστους ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου,
πρέπει να αρχίζει όταν:

(α) ∆ιενεργείται η επενδυτική δαπάνη για το περιουσιακό στοιχείο,

(β) υπάρχει επιβάρυνση µε κόστος δανεισµού, και

(γ) βρίσκονται σε εξέλιξη οι δραστηριότητες, που είναι αναγκαίες για να ετοιµαστεί το περιουσιακό
στοιχείο για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του.

21. Οι επενδυτικές δαπάνες για ένα ειδικό περιουσιακό στοιχείο περιλαµβάνουν µόνο εκείνες που έχουν ως αποτέλεσµα
πληρωµές µετρητών, µεταφορές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή την ανάληψη εντόκων υποχρεώσεων. Οι επενδυτικές
δαπάνες µειώνονται µε κάθε λαµβανόµενη τµηµατική πληρωµή και επιχορήγηση σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο
(βλέπε ∆ΛΠ 20 «λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης»). Η µέση
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, κατά τη διάρκεια της περιόδου, περιλαµβανοµένου και του κόστους
δανεισµού που έχει ήδη κεφαλαιοποιηθεί, αποτελεί κανονικά µια λογική προσέγγιση των επενδυτικών δαπανών στις
οποίες εφαρµόζεται το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης αυτής της περιόδου.

22. Οι αναγκαίες δραστηριότητες για να ετοιµαστεί το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του,
δεν περιορίζονται στη φυσική µόνο κατασκευή του στοιχείου. Περιλαµβάνουν τεχνική και διοικητική εργασία, πριν
από την έναρξη της φυσικής κατασκευής, όπως οι δραστηριότητες που συνδέονται µε τη λήψη αδειών πριν από την
έναρξη της φυσικής κατασκευής. Ωστόσο, στις δραστηριότητες αυτές δεν περιλαµβάνονται όσες δεν αφορούν σε
παραγωγή ή ανάπτυξη, που µεταβάλλει την κατάσταση ενός κατεχόµενου περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγµα,
επιβάρυνση µε κόστος δανεισµού ενώ ένα γήπεδο βρίσκεται υπό διαµόρφωση, κεφαλαιοποιείται κατά την περίοδο
στην οποία έχουν αναληφθεί οι σχετιζόµενες µε τη διαµόρφωση δραστηριότητες. Όµως, επιβάρυνση µε κόστος
δανεισµού, ενώ το γήπεδο, που αγοράσθηκε για οικοδοµικούς σκοπούς, παραµένει χωρίς καµία σχετική αναπτυξιακή
δραστηριότητα, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης.
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23. Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού πρέπει να αναστέλλεται κατά τη διάρκεια εκτεταµένων
περιόδων, κατά τις οποίες η ενεργός ανάπτυξη έχει διακοπεί.

24. Επιβάρυνση µε κόστος δανεισµού µπορεί να υπάρξει κατά τη διάρκεια µιας εκτεταµένης περιόδου, κατά την οποία οι
αναγκαίες δραστηριότητες για να ετοιµαστεί ένα περιουσιακό στοιχείο για την αναµενόµενη χρήση ή πώλησή του
διακόπηκαν. Τέτοιο κόστος είναι το κόστος κατοχής µερικώς ολοκληρωµένων περιουσιακών στοιχείων, το οποίο δεν
πληρεί τις προϋποθέσεις για κεφαλαιοποίηση. Πάντως, η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού, κανονικά δεν
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια µιας περιόδου στην οποία εκτελείται σηµαντική τεχνική και διοικητική εργασία.
Επίσης, η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού δεν αναστέλλεται, όταν µία προσωρινή καθυστέρηση αποτελεί
αναγκαίο µέρος της διαδικασίας προετοιµασίας ενός περιουσιακού στοιχείου για την προτιθέµενη χρήση ή πώληση
του. Για παράδειγµα, η κεφαλαιοποίηση συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της απαιτούµενης µακράς περιόδου ωρίµανσης
αποθεµάτων ή όταν η υψηλή στάθµη των υδάτων καθυστερεί την κατασκευή µιας γέφυρας, εφόσον µια τέτοια
στάθµη είναι συνήθης κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου στην εξεταζόµενη γεωγραφική περιοχή.

Π α ύ σ η κ ε φ α λ α ι ο π ο ί η σ η ς

25. Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού πρέπει να παύει, όταν όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες
προετοιµασίας του ειδικού περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του,
έχουν ουσιαστικά περατωθεί.

26. Ένα περιουσιακό στοιχείο είναι κανονικά έτοιµο για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του, όταν η φυσική
κατασκευή αυτού είναι πλήρης έστω και αν ακόµη η συνήθης, διοικητικής φύσης, εργασία µπορεί να συνεχίζεται. Αν
το µόνο που αποµένει είναι µικροαλλαγές, όπως η διακόσµηση ενός ακινήτου κατά τις προδιαγραφές του αγοραστή
ή χρήστη, αυτό δείχνει ότι ουσιαστικά όλες οι δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί.

27. Όταν η κατασκευή ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου ολοκληρώνεται τµηµατικά και κάθε τµήµα
είναι κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί, ενόσω η κατασκευή συνεχίζεται για τα άλλα τµήµατα, η
κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού πρέπει να παύσει, όταν όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες
για να ετοιµαστεί το τµήµα αυτό για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του έχουν ουσιαστικά
ολοκληρωθεί.

28. Ένα επιχειρηµατικό συγκρότηµα αποτελούµενο από αρκετά κτίσµατα, καθένα από τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί
αυτοτελώς, είναι ένα παράδειγµα ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου του οποίου κάθε τµήµα είναι κατάλληλο να
χρησιµοποιηθεί, ενόσω η κατασκευή συνεχίζεται στα άλλα τµήµατα. Παράδειγµα ενός ειδικού περιουσιακού
στοιχείου, που χρειάζεται να ολοκληρωθεί πλήρως πριν τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε τµήµατός του, µπορεί να
είναι ένα βιοµηχανικό συγκρότηµα που προϋποθέτει πολλές διαδικασίες, διεξαγόµενες αλληλοδιαδόχως στα διάφορα
τµήµατά του µέσα στον ίδιο εργοταξιακό χώρο, όπως µια χαλυβουργία.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

29. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν:

(α) τη λογιστική αρχή που υιοθετήθηκε για το κόστος δανεισµού,

(β) το ποσό του κόστους δανεισµού που κεφαλαιοποιήθηκε κατά τη περίοδο, και

(γ) το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης που χρησιµοποιήθηκε για να προσδιοριστεί το ποσό του κόστους
δανεισµού που είναι αποδεκτό για κεφαλαιοποίηση

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

30. Όταν η πρώτη εφαρµογή αυτού του Προτύπου δηµιουργεί µια µεταβολή στη λογιστική αρχή, η
επιχείρηση προτρέπεται να προσαρµόσει τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό
κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές». ∆ιαφορετικά, οι
επιχειρήσεις που ακολουθούν τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό, πρέπει να κεφαλαιοποιούν
µόνο εκείνο το κόστος δανεισµού που αναλήφθηκε µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του Προτύπου
το οποίο καλύπτει τα κριτήρια της κεφαλαιοποίησης αυτής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

31. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1995.
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∆ΛΠ 24
∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 24

(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ 1994)

Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών

Αυτό το αναµορφωµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το Πρότυπο που αρχικά είχε εγκριθεί από το Συµβούλιο
το Μάρτιο του 1984. Παρουσιάζεται στην αναθεωρηµένη µορφή που υιοθετήθηκε για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από
το 1991 και µετέπειτα. ∆εν έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό εγκεκριµένο κείµενο. Ορισµένη ορολογία έχει
αλλάξει για να ευθυγραµµιστεί µε την τρέχουσα πρακτική της Ε∆ΛΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Πεδίο εφαρµογής 1-4

Ορισµοί 5-6

Το θέµα των συνδεδεµένων µέρων 7-17

Γνωστοποιήσεις 18-25

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 26

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται σε ό,τι αφορά τα συνδεδεµένα µέρη και τις συναλλαγές
µεταξύ µιας επιχείρησης που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις και των συνδεδεµένων µε αυτή
µερών. Οι κανόνες του Προτύπου αυτού εφαρµόζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης
που καταρτίζει τέτοιες καταστάσεις.

2. Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται µόνο για όσες σχέσεις συνδεδεµένων µερών περιγράφονται στην
παράγραφο 3, όπως τροποποιείται από την παράγραφο 6.

3. Αυτό το Πρότυπο αφορά µόνο όσες σχέσεις συνδεδεµένων µερών περιγράφονται στις περιπτώσεις (α) µέχρι (ε)
κατωτέρω:

(α) Επιχειρήσεις που άµεσα ή έµµεσα, µέσω µιας ή περισσότερων ενδιαµέσων, ελέγχουν ή ελέγχονται από την
επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις ή βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο µε την επιχείρηση
αυτή (συµπεριλαµβάνει µητρικές εταιρίες, θυγατρικές και άτυπες θυγατρικές εταιρίες).

(β) Συγγενείς επιχειρήσεις (βλέπε ∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις»).

(γ) Ιδιώτες και τα πλησιέστερα µέλη των οικογενειών (1) τους, που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ψήφου
στην επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, τα οποία δικαιώµατα παρέχουν στα ανωτέρω
πρόσωπα ουσιώδη επιρροή πάνω στην επιχείρηση αυτή.

(δ) Στελέχη της επιχείρησης, δηλαδή, τα πρόσωπα εκείνα που έχουν αρµοδιότητα και ευθύνη για το σχεδιασµό,
τη διεύθυνση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και µελών της διοίκησης και διευθυντών των εταιριών, καθώς και των πλησιέστερων
µελών των οικογενειών τους.

(1) Πλησιέστερα µέλη της οικογένειας ενός ιδιώτη, είναι εκείνα τα οποία µπορεί να αναµένεται, ότι επηρεάζουν το πρόσωπο αυτό ή
επηρεάζονται από αυτό, στις σχέσεις τους µε την επιχείρηση.



13.10.2003 EL L 261/221Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 24
(ε) Επιχειρήσεις των οποίων σηµαντικά δικαιώµατα ψήφου κατέχονται, άµεσα ή έµµεσα, από οποιοδήποτε πρόσωπο

από αυτά που περιγράφονται στις περιπτώσεις (γ) ή (δ) ή πάνω στα οποία ένα τέτοιο πρόσωπο έχει τη
δυνατότητα να ασκήσει ουσιώδη επιρροή. Αυτό περιλαµβάνει επιχειρήσεις που ανήκουν σε µέλη της διεύθυνσης
ή σε µεγάλους µετόχους της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και άλλες
επιχειρήσεις που έχουν ένα κοινό διευθυντικό στέλεχος µε την επιχείρηση αυτή.

Κατά την εξέταση της κάθε πιθανής σχέσης συνδεδεµένων µερών, δίδεται προσοχή στην ουσία της σχέσης και όχι
µόνο στο νοµικό τύπο.

4. ∆εν απαιτείται γνωστοποίηση των συναλλαγών συνδεδεµένων µερών:

(α) Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, για τις διεταιρικές συναλλαγές.

(β) Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, όταν αυτές διατίθενται ή δηµοσιεύονται
µαζί µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

(γ) Στις οικονοµικές καταστάσεις µιας κατά 100 % κατεχόµενης θυγατρικής, αν η µητρική εταιρία
της έχει συσταθεί στην ίδια χώρα και εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στη χώρα
αυτή.

(δ) Στις οικονοµικές καταστάσεις των ελεγχόµενων από το κράτος επιχειρήσεων, για τις συναλλαγές
µε άλλες ελεγχόµενες από το κράτος επιχειρήσεις.

ΟΡΙΣΜΟΙ

5. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Συνδεδεµένα µέρη: δύο µέρη θεωρούνται ότι είναι συνδεόµενα, αν το ένα έχει τη δυνατότητα να
ελέγχει το άλλο ή να ασκεί ουσιώδη επιρροή πάνω στο άλλο µέρος, κατά τη λήψη οικονοµικών και
επιχειρηµατικών αποφάσεων.

Συναλλαγή συνδεδεµένων µερών: είναι µια µεταφορά πόρων ή δεσµεύσεων µεταξύ των συνδεδεµένων
µερών, ανεξάρτητα αν επιβαρύνεται µε τίµηµα.

Έλεγχος: είναι η κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, περισσότερων από το ήµισυ των
δικαιωµάτων ψήφου µιας επιχείρησης ή ενός ουσιαστικού µέρους των δικαιωµάτων ψήφου µαζί µε
το δικαίωµα κατεύθυνσης, βάσει καταστατικού ή συµφωνίας, της οικονοµικής και επιχειρηµατικής
πολιτικής της διοίκησης της επιχείρησης.

Ουσιώδης επιρροή (για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου): είναι η συµµετοχή στις αποφάσεις της
οικονοµικής και επιχειρηµατικής πολιτικής µιας επιχείρησης, αλλά όχι και έλεγχος αυτών των
πολιτικών. Η ουσιώδης επιρροή µπορεί να ασκείται µε διάφορους τρόπους, συνήθως µε εκπροσώπηση
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αλλά επίσης και, π.χ., µέσω συµµετοχής στη διαδικασία χάραξης της
πολιτικής, ουσιωδών διεταιρικών συναλλαγών, εσωτερικών ανταλλαγών διευθυντικού προσωπικού
ή εξάρτησης από τεχνική πληροφόρηση. Η ουσιώδης επιρροή µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω της
κατοχής µετοχών ή µεριδίων, καθώς και µε το καταστατικό ή βάσει συµφωνίας. Με την κατοχή
µετοχών ή µεριδίων, η ουσιώδης επιρροή τεκµαίρεται σύµφωνα µε τους ορισµούς που περιέχονται
στο ∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις».

6. Στο πλαίσιο αυτού του Προτύπου, δεν θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη τα ακόλουθα:

(α) ∆ύο εταιρίες, απλώς επειδή έχουν από κοινού έναν διοικητικό σύµβουλο, παρά τα αναφερόµενα στις
παραγράφους 3 (δ) και (ε) ανωτέρω (αλλά είναι αναγκαίο να εξετάζεται η δυνατότητα και να εκτιµάται η
πιθανότητα, ότι ο σύµβουλος θα µπορούσε να επηρεάσει τις πολιτικές αµφοτέρων των εταιριών κατά τις
µεταξύ τους συναλλαγές).
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b) (i) Χρηµατοδότες.

(ii) συντεχνίες,

(iii) επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,

(iv) κρατικές υπηρεσίες και όργανα,

κατά τη διαδικασία των συνήθων συναλλαγών τους µε µία επιχείρηση και λόγω αυτών µόνο των συναλλαγών
(µολονότι µπορεί να περιορίσουν την ελευθερία δράσης µιας επιχείρησης ή να συµµετέχουν στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων).

(γ) Ένας µοναδικός πελάτης, προµηθευτής, εκπρόσωπος, διανοµέας ή γενικός πράκτορας, µε τον οποίον η
επιχείρηση διεξάγει ένα ουσιώδη όγκο επιχειρηµατικών συναλλαγών λόγω της προκύπτουσας οικονοµικής
εξάρτησης και µόνο.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

7. Οι σχέσεις συνδεδεµένων µερών αποτελούν ένα κοινό εµπορικό και επιχειρηµατικό γνώρισµα. Για παράδειγµα,
επιχειρήσεις συχνά διεκπεραιώνουν ξεχωριστά τµήµατα των δραστηριοτήτων τους µέσω θυγατρικών ή συγγενών
επιχειρήσεων και αποκτούν δικαιώµατα σε άλλες επιχειρήσεις — για επενδυτικούς σκοπούς ή για εµπορικούς λόγους
— που ανέρχονται σε ικανές αναλογίες, ώστε η επενδύουσα επιχείρηση να µπορεί να ελέγχει ή να ασκεί ουσιώδη
επιρροή στις οικονοµικές και επιχειρηµατικές αποφάσεις της επιχείρησης στην οποία έγινε η επένδυση.

8. Μια σχέση συνδεδεµένων µερών µπορεί να έχει επίδραση στην οικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα της επιχείρησης
που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις. Τα συνδεδεµένα µέρη µπορεί να υπεισέλθουν σε συναλλαγές στις οποίες
µη συνδεδεµένα µέρη δε θα µπορούσαν να υπεισέλθουν. Επίσης, οι συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών µπορεί
να µην ανέρχονταν στα ίδια ποσά, αν δεν υπήρχε η σχέση των συνδεδεµένων µερών.

9. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης και η οικονοµική θέση µιας επιχείρησης µπορεί να επηρεασθούν από τη σχέση µε
συνδεδεµένο µέρος ακόµη και αν δεν υπάρχουν συναλλαγές µε αυτό. Η ύπαρξη και µόνο της σχέσης µπορεί να αρκεί
για να επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις και άλλων
µερών. Π.χ. µια θυγατρική µπορεί να τερµατίσει τις σχέσεις µε έναν εµπορικό εταίρο λόγω αγοράς από τη µητρική
εταιρία µιας άτυπης θυγατρικής που δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείµενο, όπως ο πρώην εµπορικός εταίρος.
Επίσης, ένα συνδεδεµένο µέρος µπορεί να απέχει από την ενεργό δράση, λόγω ουσιώδους επιρροής ενός άλλου, για
παράδειγµα, µια θυγατρική µπορεί να λάβει οδηγίες από τη µητρική εταιρία της να µην ασχολείται µε την έρευνα
και ανάπτυξη.

10. Επειδή υπάρχει µια αξεπέραστη δυσκολία στο να προσδιοριστεί από τη διοίκηση η επίδραση των επιρροών που
αποτρέπουν συναλλαγές, δεν απαιτείται από αυτό το Πρότυπο η γνωστοποίηση τέτοιων επιδράσεων.

11. Η λογιστική καταχώρηση µιας µεταφοράς πόρων βασίζεται κανονικά στη συµφωνειθείσα τιµή µεταξύ των µερών. Η
µεταξύ µη συνδεδεµένων µερών τιµή διέπεται από τους κανόνες της αγοράς. Τα συνδεδεµένα µέρη µπορεί να έχουν
ένα βαθµό ελαστικότητας στη διαδικασία καθορισµού της τιµής, που απουσιάζει από τις συναλλαγές µεταξύ µη
συνδεδεµένων µερών.

12. Χρησιµοποιείται µια ποικιλία µεθόδων για τον προσδιορισµό της τιµής των συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων
µερών.

13. Ένας τρόπος προσδιορισµού της τιµής µιας συναλλαγής µεταξύ συνδεδεµένων µερών είναι µέσω της µεθόδου της
συγκρίσιµης και µη ελεγχόµενης τιµής, µε την οποία η τιµή προσδιορίζεται µε βάση τα συγκρίσιµα αγαθά, που
πωλούνται σε µία οικονοµικώς συγκρίσιµη αγορά σε έναν αγοραστή µη συνδεδεµένο µε τον πωλητή. Όπου τα αγαθά
και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε µια συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων µερών, καθώς και οι σχετικοί µε αυτή όροι,
είναι όµοια µε εκείνα µιας συνήθους εµπορικής συναλλαγής, χρησιµοποιείται συχνά η µέθοδος αυτή. Επίσης, η
µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται συχνά για τον προσδιορισµό του κόστους χρηµατοδότησης.
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14. Όπου τα αγαθά µεταβιβάζονται µεταξύ συνδεδεµένων µερών πριν από την πώληση σε έναν ανεξάρτητο τρίτο,

χρησιµοποιείται συχνά η µέθοδος της τιµής µεταπώλησης. Με τη µέθοδο αυτή µειώνεται η τιµή µεταπώλησης κατά
ένα ποσοστό, που αντιπροσωπεύει το ποσό µε το οποίο ο µεταπωλητής θα επιδίωκε να καλύψει το κόστος του και
να έχει ένα λογικό κέρδος, προκειµένου να υπολογιστεί η τιµή της µεταβίβασης στον µεταπωλητή. Υπάρχουν
προβλήµατα κρίσης στον προσδιορισµό της κατάλληλης αµοιβής για τη συµµετοχή του µεταπωλητή στη διαδικασία.
Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται επίσης για µεταβιβάσεις άλλων πόρων, όπως δικαιωµάτων και υπηρεσιών.

15. Μια άλλη προσέγγιση είναι η µέθοδος του κόστους πλέον κέρδους, η οποία επιδιώκει την προσθήκη µιας κατάλληλης
αύξησης στο κόστος του προµηθευτή. Μπορεί να ανακύψουν δυσκολίες κατά τον προσδιορισµό των δεδοµένων
τόσο του αναλογούντος κόστους όσο και της αύξησης. Μεταξύ των κριτηρίων που µπορεί να βοηθούν στον
προσδιορισµό των τιµών µεταβίβασης, είναι οι συγκρίσιµες αποδόσεις, σε όµοιες επιχειρήσεις, επί του κύκλου
εργασιών ή του απασχολούµενου κεφαλαίου.

16. Μερικές φορές, οι τιµές των συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων µερών δεν προσδιορίζονται µε µια από τις µεθόδους
που περιγράφονται στις παραγράφους 13 µέχρι 15 ανωτέρω. Μερικές φορές, καµία τιµή δε χρεώνεται, όπως στις
περιπτώσεις της δωρεάν παροχής διευθυντικών υπηρεσιών και πιστώσεων.

17. Μερικές φορές, δε θα είχαν λάβει χώρα συναλλαγές, αν δεν υπήρχε η σχέση. Για παράδειγµα, µια εταιρία που πωλεί
µια µεγάλη αναλογία της παραγωγής της στη µητρική της εταιρία στο κόστος, µπορεί να µην εύρισκε έναν
εναλλακτικό πελάτη, αν η µητρική εταιρία δεν αγόραζε τα αγαθά.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

18. Σε πολλές χώρες, οι νόµοι απαιτούν οι οικονοµικές καταστάσεις να παρέχουν γνωστοποιήσεις για ορισµένες
κατηγορίες συνδεδεµένων µερών. Συγκεκριµένα, η προσοχή εστιάζεται σε συναλλαγές µε τους διοικούντες µια
επιχείρηση και ειδικότερα στη µισθοδοσία και τα δάνειά τους, λόγω της εµπιστευτικής φύσης της σχέσεώς τους µε
την επιχείρηση, όπως επίσης και σε γνωστοποιήσεις των σηµαντικών διεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων µε
εταιρίες του ίδιου οµίλου και συνδεδεµένες εταιρίες και µε τους διοικούντες, καθώς και των επενδύσεων στις εταιρίες
αυτές. Το ∆ΛΠ 27, «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις»
και το ∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις» απαιτούν γνωστοποίηση του καταλόγου των
σηµαντικών θυγατρικών και συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη
και µεταβολές στις λογιστικές αρχές», απαιτεί γνωστοποίηση των έκτακτων κονδυλίων και των κονδυλίων των εσόδων
και εξόδων των αποτελεσµάτων περιόδου που προέκυψαν από συνήθεις δραστηριότητες και είναι τέτοιου µεγέθους,
φύσης ή περίπτωσης, ώστε η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για να εξηγήσει την απόδοση της επιχείρησης
κατά τη περίοδο.

19. Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα περιπτώσεων, όπου οι συναλλαγές των συνδεµένων µερών µπορεί να οδηγούν
σε γνωστοποιήσεις από την επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις για τη περίοδο την οποία
επηρεάζουν οι γνωστοποιήσεις αυτές:

— αγορές ή πωλήσεις αγαθών (ετοίµων ή µη),

— αγορές ή πωλήσεις ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων,

— παροχή ή λήψη υπηρεσιών,

— συµφωνίες πρακτόρευσης,

— συµφωνίες µισθώσεων,

— µεταβίβαση έρευνας και ανάπτυξης,

— συµφωνίες αδειών και διπλωµάτων,

— χρηµατοδότηση (συµπεριλαµβανοµένων δανείων και συµµετοχών µετρητοίς ή σε είδος),

— εγγυήσεις και υποθηκεύσεις, και

— διευθυντικές συµβάσεις.
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20. Οι σχέσεις µεταξύ συνδεδεµένων µερών, όπου υπάρχει έλεγχος, πρέπει να γνωστοποιούνται, ανεξάρ-

τητα από το αν υφίστανται συναλλαγές µεταξύ των µερών.

21. Για να σχηµατίσει ένας αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων άποψη, σχετικά µε τα αποτελέσµατα των σχέσεων
µε συνδεδεµένα µέρη πάνω στην επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, είναι απαραίτητο να
γνωστοποιείται η σχέση µε τα συνδεδεµένα µέρη, όταν υπάρχει έλεγχος, ανεξάρτητα από το αν υφίστανται
συναλλαγές µεταξύ των µερών αυτών.

22. Αν υπάρχουν συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών, η επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές
καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιεί τη φύση των σχέσεων αυτών, όπως επίσης και το είδος των
συναλλαγών, καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών που είναι αναγκαία για την κατανόηση των
οικονοµικών καταστάσεων.

23. Στα στοιχεία των συναλλαγών που είναι αναγκαία για την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων, περιλαµβάνονται
κανονικά:

(α) Μια ένδειξη του όγκου των συναλλαγών, είτε ποσοτικά είτε ως µία κατάλληλη αναλογία.

(β) Ποσά ή κατάλληλες αναλογίες των εκκρεµών κονδυλίων.

(γ) Τιµολογιακές πολιτικές.

24. Κονδύλια παρόµοιας φύσης µπορεί να γνωστοποιούνται συγκεντρωτικά, εκτός αν η γνωστοποίησή
τους ξεχωριστά είναι αναγκαία για την κατανόηση των επιδράσεων των συναλλαγών των συνδεδε-
µένων µερών στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης που τις καταρτίζει.

25. Γνωστοποίηση των συναλλαγών µεταξύ µερών ενός οµίλου, δεν είναι αναγκαία στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις, γιατί οι καταστάσεις αυτές παρέχουν πληροφόρηση για τη µητρική εταιρία και τις θυγατρικές ως µία
ενιαία επιχείρηση. Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις που λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσεις δεν απαλείφονται και συνεπώς απαιτούν ξεχωριστή γνωστοποίηση ως συναλλαγές συνδεδεµένων
µερών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

26. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1986.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 26
(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ 1994)

Λογιστική και πληροφόρηση για τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία

Αυτό το αναµορφωµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το Πρότυπο που είχε εγκριθεί αρχικά από το Συµβούλιο
τον Ιούνιο 1986. Παρουσιάζεται µε την αναθεωρηµένη µορφή, που υιοθετήθηκε για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα το 1991
και έπειτα. ∆εν έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό εγκεκριµένο κείµενο. Ορισµένη ορολογία έχει αλλάξει για να
ευθυγραµµιστεί µε την τρέχουσα πρακτική της Επιτροπής ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ε∆ΛΠ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Πεδίο εφαρµογής 1-7

Ορισµοί 8-12

Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 13-16
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Προγράµµατα καθορισµένων παροχών 17-31

Αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία 23-26

Συχνότητα αναλογιστικών εκτιµήσεων 27

Περιεχόµενο οικονοµικών εκθέσεων 28-31

Όλα τα προγράµµατα 32-36

Εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 32-33

Γνωστοποιήσεις 34-36

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 37

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται στις οικονοµικές εκθέσεις των προγραµµάτων παροχών
εξόδου από την υπηρεσία, όπου καταρτίζονται τέτοιες οικονοµικές εκθέσεις.

2. Τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία µερικές φορές αναφέρονται µε διάφορα άλλα ονόµατα, όπως
«συνταξιοδοτικά προγράµµατα», «προγράµµατα συνταξιοδότησης λόγω ορίου ηλικίας» ή «προγράµµατα παροχών
εξόδου από την υπηρεσία». Το Πρότυπο αυτό θεωρεί ότι ένα πρόγραµµα παροχών εξόδου από την υπηρεσία είναι
µία µονάδα, η οποία παρουσιάζει οικονοµικές εκθέσεις, ξεχωριστά από τους εργοδότες των συµµετεχόντων στο
πρόγραµµα. Όλα τα άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρµόζονται για τις οικονοµικές εκθέσεις των προγραµµάτων
παροχών εξόδου από την υπηρεσία, κατά την έκταση που αυτά δεν αντικαθίστανται από το Πρότυπο αυτό.

3. Το Πρότυπο αυτό ασχολείται µε τη λογιστική και την πληροφόρηση από το πρόγραµµα για όλους τους
συµµετέχοντες, ως µία οµάδα. ∆εν ασχολείται µε τις εκθέσεις προς τους κατ' ιδίαν συµµετέχοντες, σχετικά µε τα
δικαιώµατά τους στις παροχές εξόδου από την υπηρεσία.

4. Το ∆ΛΠ 19, Παροχές σε Εργαζόµενους, αναφέρεται στον προσδιορισµό του κόστους των παροχών εξόδου από την
υπηρεσία στις οικονοµικές καταστάσεις των εργοδοτών, που έχουν τέτοια προγράµµατα. Έτσι, το Πρότυπο αυτό
συµπληρώνει το ∆ΛΠ 19.

5. Τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία µπορεί να είναι προγράµµατα καθορισµένων εισφορών ή
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Πολλά απαιτούν τη δηµιουργία ξεχωριστών Ταµείων, που µπορεί ή όχι να
έχουν ξεχωριστή νοµική υπόσταση και µπορεί ή όχι να έχουν θεµατοφύλακες, στα οποία γίνονται εισφορές και από
τα οποία καταβάλλονται οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία. Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το
αν έχει δηµιουργηθεί ένα τέτοιο ταµείο και αν υπάρχουν ή όχι θεµατοφύλακες.

6. Τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία µε περιουσιακά στοιχεία επενδυµένα σε ασφαλιστικές εταιρίες
υπόκεινται στις ίδιες λογιστικές και κεφαλαιακές υποχρεώσεις, όπως τα σχέδια ιδιωτικών επενδύσεων. Συνεπώς,
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτού του Προτύπου, εκτός αν το συµβόλαιο µε την ασφαλιστική εταιρία είναι στο
όνοµα ενός ορισµένου συµµετέχοντος ή µιας οµάδας συµµετεχόντων και η δέσµευση της παροχής εξόδου από την
υπηρεσία είναι αποκλειστική ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρίας.

7. Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε άλλες µορφές παροχών απασχόλησης προσωπικού, όπως αποζηµιώσεις λόγω
λήξης της απασχόλησης, διευθετήσεις αναβαλλόµενων υποχρεώσεων, παροχές αποχώρησης µετά από µακροχρόνια
υπηρεσία, ειδικά προγράµµατα πρόωρης αποχώρησης ή οικειοθελούς αποχώρησης, προγράµµατα υγείας και
πρόνοιας ή πρόσθετων παροχών. Προγράµµατα του τύπου κρατικών κοινωνικών ασφαλίσεων αποκλείονται επίσης
από το πεδίο εφαρµογής αυτού του Προτύπου.



L 261/226 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 26
ΟΡΙΣΜΟΙ

8. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

— Προγράµµατα Παροχών Εξόδου από την Υπηρεσία είναι συµφωνίες, µε βάση τις οποίες η
επιχείρηση χορηγεί παροχές στο προσωπικό της, κατά ή µετά τη λήξη της υπηρεσίας (είτε µε
τη µορφή ετήσιου εισοδήµατος είτε µε ένα εφάπαξ ποσό), όταν τέτοιες παροχές ή οι εισφορές
των εργοδοτών προς αυτές, µπορεί να προσδιοριστούν ή να εκτιµηθούν, πριν από την έξοδο
από την υπηρεσία, µε βάση τους όρους ενός εγγράφου ή την πρακτική της επιχείρησης.

— Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία,
σύµφωνα µε τα οποία τα ποσά που είναι καταβλητέα ως παροχές εξόδου από την υπηρεσία
προσδιορίζονται µε βάση τις εισφορές σε ένα Ταµείο, µαζί µε τις αποδόσεις της επένδυσης
αυτής.

— Προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία,
σύµφωνα µε τα οποία τα ποσά που είναι καταβλητέα για παροχές εξόδου από την υπηρεσία
προσδιορίζονται από ένα µαθηµατικό τύπο, που συνήθως βασίζεται είτε στις αποδοχές των
εργαζοµένων είτε στα έτη υπηρεσίας ή και στους δύο αυτούς παράγοντες.

— Σχηµατισµός κεφαλαίου είναι η µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε µία µονάδα (το Ταµείο)
ξεχωριστή από την επιχείρηση, για την αντιµετώπιση µελλοντικών δεσµεύσεων καταβολής
παροχών εξόδου από την υπηρεσία.

Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, χρησιµοποιούνται επίσης οι ακόλουθοι όροι:

— Συµµετέχοντες είναι τα µέλη ενός προγράµµατος παροχών εξόδου από την υπηρεσία και άλλοι
που δικαιούνται παροχές, σύµφωνα µε το πρόγραµµα.

— Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα για παροχές είναι τα περιουσιακά στοιχεία ενός
προγράµµατος, µείον οι υποχρεώσεις, εκτός από την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχη-
µένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία.

— Αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία είναι η
παρούσα αξία των αναµενόµενων πληρωµών από ένα πρόγραµµα παροχών εξόδου από την
υπηρεσία σε τωρινούς και πρώην εργαζοµένους, που αφορά τις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες.

— Κατοχυρωµένες παροχές είναι παροχές που τα δικαιώµατα πάνω σε αυτές, σύµφωνα µε τους
όρους ενός προγράµµατος παροχών εξόδου από την υπηρεσία, δεν εξαρτώνται από τη συνέχιση
της απασχόλησης.

9. Μερικά προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία έχουν χρηµατοδότες διαφορετικούς από τους εργοδότες.
Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται επίσης στις οικονοµικές εκθέσεις τέτοιων προγραµµάτων.

10. Πολλά προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία βασίζονται σε επίσηµες συµφωνίες. Μερικά προγράµµατα
είναι ανεπίσηµα, αλλά έχουν αποκτήσει ένα βαθµό υποχρεωτικότητας, ως αποτέλεσµα των πρακτικών που έχουν
θεσπίσει οι εργοδότες. Μολονότι µερικά προγράµµατα επιτρέπουν στους εργοδότες να περιορίσουν τις υποχρεώσεις
τους σύµφωνα µε τα προγράµµατα, είναι συνήθως δύσκολο για έναν εργοδότη να ακυρώσει ένα πρόγραµµα, αν οι
εργαζόµενοι πρόκειται να παραµείνουν. Η ίδια βάση λογιστικών χειρισµών και παρουσίασης εφαρµόζεται σε ένα
ανεπίσηµο πρόγραµµα, όπως και σε ένα επίσηµο.

11. Πολλά προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία προβλέπουν τη σύσταση ξεχωριστών Ταµείων, στα οποία
γίνονται οι εισφορές και από τα οποία καταβάλλονται οι παροχές. Τέτοια Ταµεία µπορεί να διοικούνται από
πρόσωπα, που ενεργούν ανεξάρτητα για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου. Σε µερικές χώρες,
αυτά τα πρόσωπα καλούνται θεµατοφύλακες. Ο όρος θεµατοφύλακας χρησιµοποιείται στο Πρότυπο αυτό για τον
προσδιορισµό τέτοιων προσώπων, ανεξαρτήτως αν έχει δηµιουργηθεί ή όχι θεµατοφυλακή.

12. Τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία περιγράφονται είτε ως προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
είτε ως προγράµµατα καθορισµένων παροχών, έχοντας το καθένα τα δικά του διακριτικά χαρακτηριστικά.
Ενδεχοµένως να υπάρχουν προγράµµατα που περιέχουν χαρακτηριστικά και των δύο. Τέτοια υβριδικά προγράµµατα
θεωρούνται ότι είναι προγράµµατα καθορισµένων παροχών για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

13. Η οικονοµική έκθεση για ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών πρέπει να περιλαµβάνει µια
κατάσταση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιµα για παροχές και περιγραφή
των µεθόδων κεφαλαιοδότησης.
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∆ΛΠ 26
14. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, το ποσό των µελλοντικών παροχών ενός συµµετέχοντος,

προσδιορίζεται από τις εισφορές που καταβλήθηκαν από τον εργοδότη, το συµµετέχοντα ή και τους δύο και από
την λειτουργική αποδοτικότητα και τα επενδυτικά κέρδη του κεφαλαίου. Η υποχρέωση του εργοδότη εξαντλείται
συνήθως µε τις εισφορές στο Ταµείο. Κανονικά δεν απαιτείται η συµβουλή αναλογιστή, µολονότι µια τέτοια
συµβουλή χρησιµοποιείται µερικές φορές για να εκτιµηθούν οι µελλοντικές παροχές, που µπορεί να επιτευχθούν µε
βάση τις παρούσες εισφορές, καθώς και τις κυµαινόµενες µελλοντικές εισφορές και τα επενδυτικά κέρδη.

15. Οι συµµετέχοντες ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες του προγράµµατος, επειδή επηρεάζουν άµεσα το ύψος των
µελλοντικών τους παροχών. Οι συµµετέχοντες ενδιαφέρονται να γνωρίζουν, αν οι εισφορές έχουν εισπραχθεί και έχει
ασκηθεί κατάλληλος έλεγχος για την προστασία των δικαιωµάτων των δικαιούχων. Ο εργοδότης ενδιαφέρεται για
την αποτελεσµατική και καλή λειτουργία του προγράµµατος.

16. Σκοπός της οικονοµικής έκθεσης ενός προγράµµατος καθορισµένων εισφορών είναι να παρέχει περιοδικώς
πληροφόρηση για το πρόγραµµα και την απόδοση των επενδύσεών του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται συνήθως µε
την παροχή µιας οικονοµικής έκθεσης που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

(α) περιγραφή των σηµαντικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο και της επίπτωσης τυχόν µεταβολών σχετικά µε
το πρόγραµµα, τα µέλη του και τους όρους και προϋποθέσεις του,

(β) καταστάσεις που παραθέτουν τις συναλλαγές και αποδόσεις των επενδύσεων κατά την περίοδο, καθώς και την
οικονοµική κατάσταση του προγράµµατος στο τέλος της περιόδου και

(γ) περιγραφή των επενδυτικών πολιτικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

17. Η οικονοµική έκθεση ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών πρέπει να περιλαµβάνει είτε:

(α) µια κατάσταση που να δείχνει:

(i) τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα για παροχές,

(ii) την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία,
διαχωρίζοντας µεταξύ κατοχυρωµένων παροχών και µη κατοχυρωµένων παροχών και,

(iii) το προκύπτον πλεόνασµα ή έλλειµµα, είτε

(β) µια κατάσταση των καθαρών περιουσιακώνστοιχείων διαθέσιµων για παροχές, συµπεριλαµβάνο-
υσα είτε:

(i) σηµείωση γνωστοποιούσα την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών
εξόδου από την υπηρεσία, µε διάκριση µεταξύ κατοχυρωµένων παροχών και µη κατοχυ-
ρωµένων παροχών, είτε

(ii) αναφορά γι' αυτήν την πληροφόρηση σε µια συνηµµένη αναλογιστική µελέτη.

Αν δεν έχει καταρτιστεί αναλογιστική εκτίµηση κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής έκθεσης,
πρέπει να λαµβάνεται ως βάση η πλέον πρόσφατη εκτίµηση και να γνωστοποιείται η ηµεροµηνία
της εκτίµησης.

18. Για τους σκοπούς της παραγράφου 17, η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών
εξόδου από την υπηρεσία πρέπει να βασίζεται στις υπεσχηµένες παροχές, σύµφωνα µε τους όρους
του προγράµµατος για παρασχεθείσες µέχρι σήµερα υπηρεσίες, χρησιµοποιώντας είτε τα επίπεδα
της τρέχουσας µισθοδοσίας είτε τα επίπεδα της προβλεπόµενης µισθοδοσίας, µε γνωστοποίηση της
βάσης που χρησιµοποιήθηκε. Η επίπτωση κάθε αλλαγής στις αναλογιστικές παραδοχές, που είχε
ουσιώδη επίδραση στην αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την
υπηρεσία, πρέπει επίσης να γνωστοποιείται.

19. Η οικονοµική έκθεση πρέπει να εξηγεί τη σχέση µεταξύ της αναλογιστικής παρούσας αξίας των
υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων διαθέ-
σιµων για παροχές, καθώς και τις πολιτικές για την κεφαλαιοδότηση υπεσχηµένων παροχών.



L 261/228 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 26
20. Σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, η καταβολή των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία

εξαρτάται από την οικονοµική κατάσταση του προγράµµατος και τη δυνατότητα των εισφερόντων να κάνουν
µελλοντικές εισφορές στο πρόγραµµα, όπως επίσης από την επενδυτική απόδοση και τη λειτουργική αποτελεσµατικό-
τητα του προγράµµατος.

21. Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών χρειάζεται την περιοδική συµβουλή ενός αναλογιστή για να εκτιµηθεί η
οικονοµική κατάσταση του προγράµµατος, να επανεξετάσει τις παραδοχές και να εισηγηθεί τα επίπεδα των
µελλοντικών εισφορών.

22. Σκοπός της οικονοµικής έκθεσης από ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι η περιοδική παροχή
πληροφόρησης για τους οικονοµικούς πόρους και τις δραστηριότητες του προγράµµατος, που είναι χρήσιµη για την
εκτίµηση των σχέσεων µεταξύ της συσσώρευσης πόρων και των παροχών του προγράµµατος. Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται συνήθως µε την παροχή µιας οικονοµικής έκθεσης που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

(α) περιγραφή των σηµαντικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο και της επίδρασης τυχόν µεταβολών σχετικά µε
το πρόγραµµα, τα µέλη του και τους όρους και προϋποθέσεις του,

(β) καταστάσεις που παραθέτουν τις συναλλαγές και αποδόσεις των επενδύσεων κατά την περίοδο, καθώς και την
οικονοµική θέση του προγράµµατος στο τέλος της περιόδου,

(γ) αναλογιστική πληροφόρηση είτε ως τµήµα των καταστάσεων είτε σε ξεχωριστή οικονοµική έκθεση, και

(δ) περιγραφή των επενδυτικών πολιτικών.

Αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία

23. Η παρούσα αξία των αναµενόµενων καταβολών ενός προγράµµατος παροχών εξόδου από την υπηρεσία µπορεί να
υπολογιστεί και να απεικονιστεί χρησιµοποιώντας τα τρέχοντα επίπεδα µισθοδοσίας ή τα εκτιµώµενα επίπεδα
µελλοντικής µισθοδοσίας µέχρι το χρόνο αποχώρησης των συµµετεχόντων.

24. Οι λόγοι που προβάλλονται για την υιοθέτηση της προσέγγισης µε την τρέχουσα µισθοδοσία περιλαµβάνουν:

(α) την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, που είναι το άθροισµα
των ποσών τα οποία, επί του παρόντος, οφείλονται σε κάθε ένα συµµετέχοντα στο πρόγραµµα, που µπορεί να
υπολογιστεί περισσότερο αντικειµενικά από ό,τι µε βάση τα εκτιµώµενα επίπεδα της µελλοντικής µισθοδοσίας,
γιατί απαιτούνται λιγότερες παραδοχές,

(β) αυξήσεις στις παροχές που οφείλονται σε αύξηση µισθού καθίστανται δέσµευση του προγράµµατος κατά το
χρόνο της αύξησης του µισθού και

(γ) το ποσό της αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, που
χρησιµοποιεί επίπεδα τρέχουσας µισθοδοσίας, είναι γενικά πιο στενά συνδεδεµένο µε το καταβλητέο ποσό σε
περίπτωση τερµατισµού ή διακοπής του προγράµµατος.

25. Οι λόγοι που προβάλλονται για την υιοθέτηση της προσέγγισης µε τη µελλοντική µισθοδοσία περιλαµβάνουν:

(α) την οικονοµική πληροφόρηση που πρέπει να καταρτίζεται µε βάση τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα της
επιχείρησης ανεξάρτητα από τις παραδοχές και εκτιµήσεις που πρέπει να γίνουν,

(β) σύµφωνα µε τα προγράµµατα τελικής πληρωµής, οι παροχές προσδιορίζονται µε παραποµπή σε µισθούς κατά
την ή πλησίον της ηµεροµηνίας εξόδου από την υπηρεσία. Κατά συνέπεια, οι µισθοί, τα επίπεδα συνεισφορών
και οι αποδόσεις κεφαλαίου, πρέπει να προϋπολογιστούν, και

(γ) παράλειψη ενσωµάτωσης της εκτιµώµενης µελλοντικής µισθοδοσίας, όταν το µεγαλύτερο µέρος της
κεφαλαιοδότησης βασίζεται στην εκτίµηση της µελλοντικής µισθοδοσίας, µπορεί να καταλήξει στη γνωστο-
ποίηση µιας φαινοµενικής υπερκεφαλαιοδότησης, όταν το πρόγραµµα δεν υπερκεφαλαιοδοτείται ή στη
γνωστοποίηση επαρκούς κεφαλαιοδότησης, όταν το πρόγραµµα υποκεφαλαιοδοτείται.
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26. Η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, που βασίζεται σε τρέχοντες

µισθούς, γνωστοποιείται στην έκθεση του προγράµµατος για να υποδείξει την δέσµευση για δεδουλευµένες παροχές
µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης. Η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την
υπηρεσία, που βασίζεται σε εκτιµώµενους µελλοντικούς µισθούς, γνωστοποιείται για να δείξει το εύρος της πιθανής
δέσµευσης µε βάση τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα η οποία είναι γενικώς η βάση κεφαλαιοδότησης. Εκτός από τη
γνωστοποίηση της αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχηµένων παροχών, µπορεί να απαιτηθεί η παροχή
επαρκών επεξηγήσεων, ώστε να δοθεί µία σαφής εικόνα του πλαισίου στο οποίο πρέπει να γίνει η ανάγνωση της
αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Οι επεξηγήσεις αυτές
µπορεί να γίνουν µε τη µορφή πληροφόρησης, σχετικά µε την επάρκεια της προγραµµατισµένης µελλοντικής
κεφαλαιοδότησης και της κεφαλαιοδοτικής πολιτικής, µε βάση τους εκτιµώµενους µελλοντικούς µισθούς. Αυτά
µπορεί να περιλαµβάνονται στην οικονοµική πληροφόρηση ή στην αναλογιστική µελέτη.

Συχνότητα αναλογιστικών εκτιµήσεων

27. Σε πολλές χώρες, οι αναλογιστικές εκτιµήσεις δε γίνονται συχνότερα από κάθε τρία χρόνια. Αν η αναλογιστική
εκτίµηση δεν έχει γίνει κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης, χρησιµοποιείται ως βάση η πιο πρόσφατη εκτίµηση και
γνωστοποιείται η ηµεροµηνία της εκτίµησης.

Περιεχόµενο της οικονοµικής έκθεσης

28. Για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, η πληροφόρηση γίνεται µε µία από τις ακόλουθες µορφές, που
αντανακλούν διάφορες πρακτικές γνωστοποίησης και παρουσίασης αναλογιστικής πληροφόρησης:

(α) στην οικονοµική έκθεση περιλαµβάνεται µία κατάσταση, που δείχνει τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα
για παροχές, την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία και το
προκύπτον πλεόνασµα ή έλλειµµα. Η οικονοµική έκθεση του προγράµµατος περιέχει επίσης καταστάσεις των
µεταβολών στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα για παροχές και των αλλαγών στην αναλογιστική
παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Η έκθεση µπορεί να περιλαµβάνει µια
ξεχωριστή έκθεση αναλογιστού, που να υποστηρίζει την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών
εξόδου από την υπηρεσία, και

(β) οικονοµική έκθεση, που περιλαµβάνει κατάσταση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, διαθέσιµων για
παροχές και κατάσταση µεταβολών στα διαθέσιµα για παροχές καθαρά περιουσιακά στοιχεία. Η αναλογιστική
παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία γνωστοποιείται µε σηµείωση στις
καταστάσεις αυτές. Η οικονοµική έκθεση µπορεί να περιλαµβάνει επίσης έκθεση από αναλογιστή, υποστη-
ρίζοντας την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, και

(γ) οικονοµική έκθεση, που περιλαµβάνει κατάσταση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιµα
για παροχές και ανάλυση των µεταβολών στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, διαθέσιµα για παροχές, µε την
αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, που περιέχεται σε µια
ξεχωριστή αναλογιστική έκθεση.

Σε κάθε περίπτωση, µια έκθεση του υπεύθυνου θεµατοφύλακα µε τη µορφή έκθεσης της διοίκησης ή του διοικητικού
συµβουλίου και µία έκθεση επενδύσεων, µπορεί επίσης να συνοδεύουν τις καταστάσεις.

29. Όσοι υποστηρίζουν τις µορφές που περιγράφονται στις παραγράφους 28(α) και 28(β), πιστεύουν ότι ο ποσοτικός
προσδιορισµός των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία και άλλες πληροφορίες, που παρέχονται
σύµφωνα µε αυτές τις προσεγγίσεις, βοηθούν τους χρήστες να εκτιµήσουν την τρέχουσα κατάσταση του
προγράµµατος και την πιθανότητα να τηρηθούν οι δεσµεύσεις του προγράµµατος. Πιστεύουν επίσης ότι οι
οικονοµικές εκθέσεις πρέπει να είναι πλήρεις αυτοτελώς και να µη βασίζονται σε συνοδευτικές καταστάσεις. Όµως,
µερικοί πιστεύουν ότι η µορφή που περιγράφεται στην παράγραφο 28(α) µπορεί να δίδει την εντύπωση ότι υπάρχει
υποχρέωση, µολονότι η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία δεν έχει,
κατά τη γνώµη τους, όλα τα χαρακτηριστικά µιας υποχρέωσης.

30. Όσοι υποστηρίζουν τη µορφή που περιγράφεται στην παράγραφο 28(γ), πιστεύουν ότι η αναλογιστική παρούσα
αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία δεν πρέπει να περιλαµβάνεται στην κατάσταση των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων των διαθέσιµων για παροχές, όπως στη µορφή που περιγράφεται στην
παράγραφο 28(α) ή ακόµη να γνωστοποιείται µε σηµείωση, όπως στην 28(β), γιατί θα συγκριθεί αµέσως µε τα
περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος και µια τέτοια σύγκριση µπορεί να µην είναι έγκυρη. Υποστηρίζουν ότι οι
αναλογιστές δεν συγκρίνουν απαραίτητα την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την
υπηρεσία µε τις τρέχουσες αξίες των επενδύσεων, αλλά µπορεί αντ' αυτού να εκτιµούν την παρούσα αξία των
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ταµιακών ροών που αναµένονται από τις επενδύσεις. Συνεπώς, όσοι υποστηρίζουν αυτό τον τύπο, πιστεύουν ότι µια
τέτοια σύγκριση δεν µπορεί να αντικατοπτρίζει τη συνολική αναλογιστική εκτίµηση του προγράµµατος και µπορεί
να γίνει παρανόησή της. Επίσης, κάποιοι πιστεύουν ότι, ανεξάρτητα από το αν παρέχονται ποσά, η πληροφόρηση για
τις υπεσχηµένες παροχές εξόδου από την υπηρεσία πρέπει να περιλαµβάνεται µόνο στην ξεχωριστή αναλογιστική
έκθεση, όπου µπορεί να παρασχεθεί µια κατάλληλη εξήγηση.

31. Το Πρότυπο αυτό δέχεται τις απόψεις που θέλουν να επιτρέπεται γνωστοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τις
υπεσχηµένες παροχές εξόδου από την υπηρεσία, σε ξεχωριστή αναλογιστική έκθεση. Απορρίπτει τα επιχειρήµατα
εναντίον της παροχής ποσών της αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την
υπηρεσία. Συνεπώς, οι µορφές που περιγράφονται στις παραγράφους 28(α) και 28(β) θεωρούνται αποδεκτές
σύµφωνα µε το Πρότυπο αυτό, καθώς και η µορφή που περιγράφεται στην παράγραφο 28(γ), στο µέτρο, που η
οικονοµική πληροφόρηση περιέχει αναφορά σε και συνοδεύεται από µια αναλογιστική έκθεση, που περιλαµβάνει την
αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος

32. Οι επενδύσεις του προγράµµατος παροχών εξόδου από την υπηρεσία πρέπει να εµφανίζονται σε
εύλογη αξία. Στην περίπτωση των διαπραγµατεύσιµων τίτλων, εύλογη αξία είναι η τρέχουσα αξία.
Όταν κατέχονται επενδύσεις προγραµµάτων, για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκτίµηση της εύλογης
αξίας, πρέπει να γνωστοποιείται ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιµοποιείται η εύλογη αξία.

33. Στην περίπτωση διαπραγµατεύσιµων τίτλων, εύλογη αξία είναι συνήθως η τρέχουσα αξία, γιατί αυτή θεωρείται η πιο
χρήσιµη αποτίµηση κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής έκθεσης και της επενδυτικής απόδοσης για την περίοδο.
Όσοι τίτλοι έχουν καθορισµένη αξία εξόφλησης και έχουν αποκτηθεί για να αντικρίζουν τις υποχρεώσεις του
προγράµµατος ή συγκεκριµένα µέρη αυτού, µπορεί να εµφανίζονται µε ποσά βασιζόµενα στην τελευταία αξία
εξόφλησης, υποθέτοντας µια σταθερή απόδοση µέχρι τη λήξη. Όταν κατέχονται επενδύσεις προγραµµάτων, για τις
οποίες δεν είναι δυνατή η εκτίµηση της εύλογης αξίας, όπως π.χ. η πλήρης ιδιοκτησία µιας επιχείρησης, γίνεται
γνωστοποίηση του λόγου της µη χρησιµοποίησης της εύλογης αξίας. Στην έκταση που οι επενδύσεις εµφανίζονται
σε ποσά διαφορετικά από την τρέχουσα ή εύλογη αξία, γνωστοποιείται κατά κανόνα και η εύλογη αξία. Περιουσιακά
στοιχεία χρησιµοποιούµενα στις εργασίες λειτουργίας του προγράµµατος, λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τα
εφαρµοστέα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Γνωστοποιήσεις

34. Η οικονοµική έκθεση ενός προγράµµατος παροχών εξόδου από την υπηρεσία, είτε καθορισµένων
παροχών είτε καθορισµένων εισφορών, πρέπει να περιέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) µια κατάσταση των µεταβολών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, διαθέσιµων για παροχές,

(β) περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών, και

(γ) περιγραφή του προγράµµατος και των επιδράσεων κάθε µεταβολής στο πρόγραµµα κατά τη
διάρκεια της περιόδου.

35. Οι οικονοµικές εκθέσεις που παρέχονται για τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα, όπου συντρέχει περίπτωση:

(α) µια κατάσταση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, διαθέσιµων για παροχές, που να γνωστοποιεί:

(i) τα περιουσιακά στοιχεία στο τέλος της περιόδου, κατάλληλα ταξινοµηµένα,

(ii) τη βάση εκτίµησης των περιουσιακών στοιχείων,

(iii) λεπτοµέρειες κάθε µιας επένδυσης που υπερβαίνει είτε το 5 % των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των
διαθέσιµων για παροχές ή το 5 % κάθε κατηγορίας ή τύπου αξιογράφων,

(iv) λεπτοµέρειες κάθε επένδυσης στον εργοδότη, και

(v) υποχρεώσεις, εκτός από την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την
υπηρεσία.
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(β) µια κατάσταση µεταβολών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, διαθέσιµων για παροχές, που να δείχνει τα

ακόλουθα:

(i) εργοδοτικές εισφορές,

(ii) εισφορές εργαζοµένων,

(iii) έσοδα επενδύσεων, όπως τόκοι και µερίσµατα,

(iv) άλλα έσοδα,

(v) παροχές πληρωθείσες ή πληρωτέες (αναλυόµενες π.χ. ως παροχές εξόδου από την υπηρεσία, θανάτου
και ανικανότητας και καταβολής εφάπαξ ποσών),

(vi) διοικητικά έξοδα,

(vii) άλλα έξοδα,

(viii) φόροι εισοδήµατος,

(ix) κέρδη και ζηµίες από εκποίηση επενδύσεων και µεταβολές στην αξία των επενδύσεων, και

(x) µεταφορές από και προς άλλα προγράµµατα.

(γ) περιγραφή της κεφαλαιοδοτικής πολιτικής,

(δ) για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών
εξόδου από την υπηρεσία (οι οποίες µπορεί να διαχωρίζονται µεταξύ κατοχυρωµένων παροχών και µη
κατοχυρωµένων παροχών), βασιζόµενη στις υπεσχηµένες παροχές κατά τους όρους του προγράµµατος, στην
παρασχεθείσα υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης και χρησιµοποιώντας, είτε τα τρέχοντα επίπεδα
µισθοδοσίας, είτε τα εκτιµώµενα µελλοντικά επίπεδα µισθοδοσίας. Αυτή η πληροφορία µπορεί να συµπεριλαµ-
βάνεται σε συνηµµένη αναλογιστική έκθεση για να διαβαστεί σε συνδυασµό µε τη σχετική οικονοµική
πληροφόρηση, και

(ε) για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, µια περιγραφή των ουσιωδών αναλογιστικών παραδοχών που
έγιναν και τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε για να υπολογιστεί η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων
παροχών εξόδου από την υπηρεσία.

36. Η οικονοµική έκθεση ενός προγράµµατος παροχών αποχώρησης περιέχει µια περιγραφή του προγράµµατος, είτε ως
µέρος µιας οικονοµικής πληροφόρησης είτε σε ξεχωριστή έκθεση. Μπορεί να περιέχει τα ακόλουθα:

(α) τα ονόµατα των εργοδοτών και των οµάδων εργαζοµένων που καλύπτει,

(β) τον αριθµό συµµετεχόντων που λαµβάνουν παροχές και τον αριθµό λοιπών συµµετεχόντων, ταξινοµηµένων
κατάλληλα,

(γ) το είδος του προγράµµατος (καθορισµένων εισφορών ή καθορισµένων παροχών),

(δ) σηµείωση, αν οι συµµετέχοντες εισφέρουν στο πρόγραµµα,

(ε) περιγραφή των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία στους συµµετέχοντες,

(στ) περιγραφή των τυχόν όρων τερµατισµού του προγράµµατος,

(ζ) αλλαγές στα στοιχεία (α) έως (στ) κατά τη διάρκεια της περιόδου, καλυπτόµενες από την έκθεση.

∆εν είναι ασύνηθες να γίνεται παραποµπή σε άλλα έγγραφα, που είναι άµεσα διαθέσιµα στους χρήστες και στα οποία
περιγράφεται το πρόγραµµα και να περιλαµβάνονται µόνο πληροφορίες για µεταγενέστερες αλλαγές στην έκθεση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

37. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή για τις οικονοµικές καταστάσεις των
προγραµµάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία που καλύπτουν τις περιόδους οι οποίες αρχίζουν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1988.
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∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 27

(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 2000)

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Το παρόν αναµορφωµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το Πρότυπο το οποίο εγκρίθηκε αρχικά από το Συµβούλιο
τον Ιούνιο του 1988. Παρουσιάζεται µε την αναθεωρηµένη µορφή που υιοθετήθηκε για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα το
1991. ∆εν έγιναν ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό εγκεκριµένο κείµενο. Συγκεκριµένη ορολογία έχει αλλάξει για να
ευθυγραµµιστεί µε τη σύγχρονη πρακτική της ΙΑSC.

Το ∆εκέµβριο του 1998, οι παράγραφοι 13, 24, 29 και 30 τροποποιήθηκαν για να αντικαταστήσουν παραποµπές στο
∆ΛΠ 25, «λογιστική επενδύσεων», από παραποµπές στο ∆ΛΠ 39, «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση».

Τον Οκτώβριο του 2000 η παράγραφος 13 τροποποιήθηκε για να συνάδει λεκτικά µε όµοιες παραγράφους σε άλλα
σχετιζόµενα ∆ΛΠ

Οι ακόλουθες διερµηνείες αφορούν το ∆ΛΠ 27:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-12: «ενοποίηση — οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού»

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-33: «ενοποίηση και µέθοδος καθαρής θέσης — δυνητικά δικαιώµατα — ψήφου και κατανοµή των
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Πεδίο εφαρµογής 1-5

Ορισµοί 6

Παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 7-10

Περιεχόµενο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 11-14

∆ιαδικασίες ενοποίησης 15-28

Λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 29-31

Γνωστοποιήσεις 32

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 33

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για την κατάρτιση και παρουσίαση των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων για έναν όµιλο επιχειρήσεων κάτω από τον έλεγχο µιας µητρικής εταιρίας.

2. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται επίσης για την απεικόνιση των επενδύσεων σε θυγατρικές,
στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας.

3. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 3 «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις», εκτός από τα όσα, σε εκείνο το
Πρότυπο, αναφέρονται στη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις (βλέπε ∆ΛΠ 28 «λογιστική
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις»).

4. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται στον όρο «οικονοµικές καταστάσεις» που περιέχεται στην
εισαγωγή των ∆ΛΠ Συνεπώς, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ
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5. Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε:

(α) Μεθόδους λογιστικής για τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων και τις επιδράσεις τουςστη ενοποίηση, συµπεριλαµβανο-
µένης της υπεραξίας που προκύπτει σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων (βλέπε ∆ΛΠ 22 «ενοποιήσεις επιχειρήσεων»).

(β) Λογιστική για επενδύσεις σε συγγενείς (βλέπε ∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις»), και

(γ) Λογιστική για επενδύσεις σε κοινοπραξίες (βλέπε ∆ΛΠ 31 «χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα
δικαιώµατα σε κοινοπραξίες»).

ΟΡΙΣΜΟΙ

6. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Έλεγχος (για το σκοπό αυτού του Προτύπου), είναι το δικαίωµα να κατευθύνεται η οικονοµική και
επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης, ούτως ώστε να προκύπτουν οφέλη από τις δραστηριότητές
της.

Θυγατρική είναι µια επιχείρηση που ελέγχεται από µία άλλη επιχείρηση (γνωστή ως µητρική
εταιρία).

Μητρική είναι µία επιχείρηση που έχει µία ή περισσότερες θυγατρικές.

Όµιλος είναι µια µητρική εταιρία και όλες οι θυγατρικές της.

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι οικονοµικές καταστάσεις ενός οµίλου που παρουσιά-
ζονται ως εκείνες µιας ενιαίας επιχείρησης.

∆ικαιώµατα µειοψηφίας είναι το µέρος των καθαρών αποτελεσµάτων και της καθαρής περιουσίας
µιας θυγατρικής, που αναλογεί στα συµµετοχικά δικαιώµατα που δεν ανήκουν, άµεσα ή έµµεσα
µέσω θυγατρικών, στη µητρική εταιρία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

7. Μια µητρική εταιρία, εκτός από αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 8, πρέπει να παρουσιάζει
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

8. Μια µητρική, πουείναι θυγατρική στο σύνολό της ή σχεδόν στο σύνολό της, από άλλη µητρική εταιρία,
δεν χρειάζεται να παρουσιάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, εφόσον, στην περίπτωση που
κατέχεται σχεδόν στο σύνολό της, η µητρική εταιρία έχει την έγκριση των µετόχων ή εταίρων της
µειοψηφίας. Η µητρική αυτή εταιρία πρέπει να γνωστοποιεί τους λόγους για τους οποίους δεν
παρουσιάστηκαν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους οι
θυγατρικές λογιστικοποιούνται στις δικές της ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις. Το όνοµα και η
έδρα της µητρικής εταιρίας της, που δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει επίσης
να γνωστοποιούνται.

9. Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µιας µητρικής εταιρίας συνήθως ενδιαφέρονται και χρειάζεται να
πληροφορηθούν για την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα των εργασιών και τις µεταβολές στην οικονοµική θέση
του οµίλου, ως ένα σύνολο. Αυτή η πληροφόρηση παρέχεται µέσα από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
που παρουσιάζουν οικονοµική πληροφόρηση για τον όµιλο, ως αυτός να ήταν µια ενιαία επιχείρηση, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη τα νοµικά όρια των επί µέρους νοµικών προσώπων.

10. Μια µητρική, που η ίδια ανήκει πλήρως σε µια άλλη επιχείρηση, µπορεί να µην παρουσιάζει πάντοτε ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, δεδοµένου ότι οι καταστάσεις αυτές µπορεί να µην απαιτούνται από τη µητρική εταιρία
της και οι ανάγκες των άλλων χρηστών να εξυπηρετούνται καλύτερα από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της µητρικής της. Σε µερικές χώρες, µια µητρική εταιρία εξαιρείται επίσης από την παρουσίαση ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων, αν αυτή ανήκει σχεδόν πλήρως στην κυριότητα µιας άλλης επιχείρησης και η µητρική
έχει την έγκριση των µετόχων ή εταίρων της µειοψηφίας. Συχνά, µία εταιρία θεωρείται ότι κατέχεται εξολοκλήρου
όταν η µητρική της εταιρία κατέχει 90 % ή περισσότερο των δικαιωµάτων ψήφου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11. Μια µητρική εταιρία που εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να ενοποιεί όλες τις
θυγατρικές, αλλοδαπές και εγχώριες, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 13.

12. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τη µητρική
εταιρία, εκτός από εκείνες τις θυγατρικές οι οποίες εξαιρούνται για τους λόγους που αναφέρονται στην
παράγραφο 13. Έλεγχος τεκµαίρεται ότι υπάρχει, όταν η µητρική κατέχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών,
περισσότερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου µιας επιχείρησης, εκτός αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί
να αποδειχθεί καθαρά ότι µια τέτοια ιδιοκτησία δε συνιστά έλεγχο. Έλεγχος επίσης υπάρχει και αν ακόµα η µητρική
εταιρία κατέχει το ήµισυ ή λιγότερο των δικαιωµάτων ψήφου µιας επιχείρησης, όταν υπάρχει (1), (2):

(α) δικαίωµα ελέγχου περισσότερων από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου, δυνάµει συµφωνίας µε άλλους
επενδυτές,

(β) το δικαίωµα να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της άλλης επιχείρησης, σύµφωνα µε
καταστατικό ή συµβατικό όρο,

(γ) δικαίωµα διορισµού ή παύσης της πλειονότητας των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή ισοδύναµου προς
αυτό διοικητικού οργάνου, ή

(δ) δικαίωµα επηρεασµού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου ή ισοδύναµου προς
αυτό διοικητικού οργάνου.

13. Μια θυγατρική πρέπει να εξαιρείται από την ενοποίηση όταν:

(α) ο έλεγχος πρόκειται να είναι προσωρινός, γιατί η θυγατρική αποκτήθηκε και κατέχεται
αποκλειστικά εν όψει της µεταγενέστερης διαθέσεώς της στο άµεσο µέλλον, ή

(β) λειτουργεί κάτω από σοβαρούς µακροπρόθεσµους περιορισµούς, που εµποδίζουν σηµαντικά τη
δυνατότητά της να µεταφέρει κεφάλαια στη µητρική εταιρία.

Τέτοιες θυγατρικές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα:
καταχώρηση και αποτίµηση».

14. Μία θυγατρική δεν πρέπει να εξαιρείται από την ενοποίηση επειδή οι επιχειρηµατικές δραστηριότητές της είναι πολύ
διαφορετικές από εκείνες των άλλων επιχειρήσεων µέσα στον όµιλο. Παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση µε την
ενοποίηση τέτοιων θυγατρικών και µε τη γνωστοποίηση πρόσθετων πληροφοριών στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις, σε σχέση µε τις διαφορετικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες των θυγατρικών. Για παράδειγµα, οι
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 14 «πληροφόρηση κατά τοµέα», βοηθούν να εξηγηθεί η σπουδαιότητα
των διαφορετικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µέσα στον όµιλο.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

15. Κατά την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας και
των θυγατρικών της συνενώνονται γραµµή προς γραµµή, συναθροίζοντας τα όµοια περιουσιακά στοιχεία, τις
υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα. Για να παρουσιάζουν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
την οικονοµική πληροφόρηση για τον όµιλο, ως µιας ενιαίας επιχείρησης, χρειάζεται να γίνουν τα εξής (2):

(α) Η λογιστική αξία της επένδυσης της µητρικής εταιρίας σε κάθε θυγατρική και η αναλογία της µητρικής στα
ίδια κεφάλαια της κάθε θυγατρικής απαλείφονται (βλέπε ∆ΛΠ 22 «ενοποιήσεις επιχειρήσεων», το οποίο επίσης
περιγράφει το χειρισµό κάθε προκύπτουσας υπεραξίας).

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-12: «ενοποίηση — οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού».
(2) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-33: «ενοποίηση και µέθοδος καθαρής θέσης — δυνητικά δικαιώµατα ψήφου και κατανοµή των

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας».
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(β) Τα δικαιώµατα µειοψηφίας στο καθαρό εισόδηµα των ενοποιηµένων θυγατρικών για την παρουσιαζόµενη

περίοδο, προσδιορίζονται και αφαιρούνται από το εισόδηµα του οµίλου, ώστε να αποµείνει το καθαρό
εισόδηµα που αναλογεί στους µετόχους ή εταίρους της µητρικής εταιρίας.

(γ) Τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των ενοποιηµένων θυγατρικών προσδιορίζονται
και παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό ξεχωριστά από τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια των
µετόχων ή εταίρων της µητρικής εταιρίας. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία
αποτελούνται από:

(i) το ποσό κατά την ηµεροµηνία της αρχικής ενοποίησης, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22
(αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων», και

(ii) το µερίδιο της µειοψηφίας επί των µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων από την ηµεροµηνία της ενοποίησης.

16. Φόροι πληρωτέοι είτε από τη µητρική εταιρία είτε από τις θυγατρικές της, κατά τη διανοµή στη µητρική εταιρία των
κερδών που παρέµεναν στις θυγατρικές, λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος».

17. ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και διεταιρικές συναλλαγές και προκύπτοντα απραγµατοποίητα κέρδη, πρέπει
να απαλείφονται πλήρως. Απραγµατοποίητες ζηµίες προκύπτουσες από διεταιρικές συναλλαγές πρέπει
επίσης να απαλείφονται, εκτός αν το κόστος δεν µπορεί να ανακτηθεί.

18. ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και διεταιρικές συναλλαγές, συµπεριλαµβάνουσες πωλήσεις, έξοδα και µερίσµατα, απαλείφονται
πλήρως. Απραγµατοποίητα κέρδη προκύπτοντα από διεταιρικές συναλλαγές, που συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική
αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως αποθεµάτων και παγίων περιουσιακών στοιχείων απαλείφονται πλήρως.
Απραγµατοποίητες ζηµίες προκύπτουσες από διεταιρικές συναλλαγές, που αφαιρούνται για τον προσδιορισµό της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, απαλείφονται επίσης, εκτός αν το κόστος δεν µπορεί να ανακτηθεί.
Χρονικές διαφορές που προκύπτουν από την απάλειψη των απραγµατοποίητων κερδών και ζηµιών των διεταιρικών
συναλλαγών, αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος».

19. Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις που χρησιµοποιούνται στην ενοποίηση καταρτίζονται µε διαφορετι-
κές ηµεροµηνίες κλεισίµατος, πρέπει να γίνουνπροσαρµογές των επιδράσεων σηµαντικώνσυναλλαγών
ή άλλων γεγονότων, που συµβαίνουν µεταξύ των κατά τα άνω ηµεροµηνιών και της ηµεροµηνίας
των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά µεταξύ των
ηµεροµηνιών κλεισίµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τρεις µήνες.

20. Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, συνήθως καταρτίζονται µε την ίδια ηµεροµηνία. Όταν οι ηµεροµηνίες
κλεισίµατος διαφέρουν, η θυγατρική καταρτίζει συχνά, για τους σκοπούς της ενοποίησης, καταστάσεις µε την ίδια
ηµεροµηνία, όπως του οµίλου. Όταν αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει, οι οικονοµικές καταστάσεις που
καταρτίζονται µε διαφορετικές ηµεροµηνίες κλεισίµατος, µπορεί να χρησιµοποιούνται, εφόσον η διαφορά δεν είναι
µεγαλύτερη των τριών µηνών. Η αρχή της συνέπειας υπαγορεύει ότι η διάρκεια των περιόδων παρουσίασης
οικονοµικών καταστάσεων και κάθε διαφορά στις ηµεροµηνίες αυτές, πρέπει να είναι η ίδια από περίοδο σε περίοδο.

21. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται χρησιµοποιώντας οµοιόµορφες
λογιστικές αρχές για όµοιες συναλλαγές και άλλα γεγονότα, σε όµοιες συνθήκες. Αν δεν είναι
πρακτικά δυνατόν να χρησιµοποιούνται οµοιόµορφες λογιστικές αρχές για την κατάρτιση των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, αυτό το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται µαζί µε τις
αναλογίες των κονδυλίων στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα οποία έχουν εφαρµοστεί
διαφορετικές λογιστικές αρχές.

22. Σε πολλές περιπτώσεις, αν ένα µέλος του οµίλου χρησιµοποιεί λογιστικές αρχές διαφορετικές από εκείνες που
υιοθετήθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για όµοιες συναλλαγές και γεγονότα σε όµοιες συνθήκες,
γίνονται κατάλληλες προσαρµογές στις οικονοµικές καταστάσεις του, όταν γίνεται χρήση αυτών για την κατάρτιση
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

23. Τα αποτελέσµατα των εργασιών µιας θυγατρικής συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
από την ηµέρα της απόκτησης, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος της αποκτηθείσας θυγατρικής
µεταφέρεται πραγµατικά στην αγοράστρια, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχει-
ρήσεων». Τα αποτελέσµατα των εργασιών µιας θυγατρικής που πωλείται, συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µέχρι την ηµεροµηνία της πώλησης, που είναι η ηµεροµηνία κατά την
οποία η µητρική εταιρία παύει να έχει τον έλεγχο της θυγατρικής. Η διαφορά µεταξύ του προϊόντος από την πώληση
της θυγατρικής και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της µείον τις υποχρεώσεις της, κατά την
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ηµεροµηνία της πώλησης, καταχωρείται στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως κέρδος ή
ζηµία από τη διάθεση της θυγατρικής. Για να εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων από
περίοδο σε περίοδο, παρέχονται συχνά συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την επίδραση της απόκτησης και
διάθεσης των θυγατρικών, τόσο στην οικονοµική θέση κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων, καθώς και στα αποτελέσµατα της παρουσιαζόµενης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, όσο
και στα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου.

24. Μία επένδυση σε επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά
µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση» από την ηµεροµηνία που παύει να εµπίπτει στον ορισµό της
θυγατρικής και δεν καθίσταται συγγενής επιχείρηση, όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 28 «λογιστική επεν-
δύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις».

25. Η λογιστική αξία της επένδυσης, κατά την ηµεροµηνία που παύει να θεωρείται ως θυγατρική, θεωρείται εφεξής ως
κόστος.

26. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας πρέπει να παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό ξεχωριστά από
τις υποχρεώσεις και από τα ίδια κεφάλαια των µετόχων ή εταίρων της µητρικής εταιρίας. ∆ικαιώµατα
µειοψηφίας στο αποτέλεσµα του οµίλου, πρέπει επίσης να παρουσιάζονται ξεχωριστά.

27. Οι ζηµίες που αναλογούν στη µειοψηφία σε µία ενοποιούµενη θυγατρική, µπορεί να ξεπερνούν τα δικαιώµατα της
µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής. Το επί πλέον ποσό και κάθε περαιτέρω ζηµία που αφορά τη
µειοψηφία, βαρύνει τα δικαιώµατα πλειοψηφίας, εκτός κατά την έκταση που η µειοψηφία έχει µία ανειληµµένη
δέσµευση και είναι ικανή, να καλύψει τις ζηµίες. Αν στη συνέχεια η θυγατρική παρουσιάζει κέρδη, αυτά µεταφέρονται
στα δικαιώµατα της πλειοψηφίας, µέχρις ότου, το µερίδιο της µειοψηφίας στις ζηµίες, που προηγουµένως
απορροφήθηκε από την πλειοψηφία, έχει ανακτηθεί.

28. Αν µια θυγατρική έχει σωρευµένες υποχρεώσεις από προνοµιούχες µετοχές, οι οποίες ανήκουν εκτός του οµίλου, η
µητρική εταιρία υπολογίζει το µερίδιό της στα κέρδη ή στις ζηµίες µετά την αφαίρεση των µερισµάτων των
προνοµιούχων µετοχών της θυγατρικής, είτε έχει αναγγελθεί διανοµή µερισµάτων είτε όχι.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

29. Στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές που
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει είτε:

(α) να απεικονίζονται στο κόστος, είτε

(β) να λογιστικοποιούνται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης όπως περιγράφεται στο
∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις», είτε

(γ) να λογιστικοποιούνται ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατο-οικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
όπως περιγράφεται στο ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση».

30. Στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις µιας µητρικής, επενδύσεις σε θυγατρικές που εξαιρούνται
από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει είτε:

(α) να απεικονίζονται στο κόστος, είτε

(β) να λογιστικοποιούνται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης όπως περιγράφεται στο
∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις», είτε

(γ) να λογιστικοποιούνται ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατο-οικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
όπως περιγράφεται στο ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση».

31. Σε πολλές χώρες παρουσιάζονται από τη µητρική εταιρία ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, για να ανταποκρίνεται
σε νόµιµες ή άλλες υποχρεώσεις.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

32. Επιπρόσθετα από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 8 και 21, πρέπει να
γίνονται και οι ακόλουθες:

(α) Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ένας πίνακας των σηµαντικότερων θυγατρικών που
περιλαµβάνει την επωνυµία, τη χώρα ίδρυσης ή εγκατάστασης, την αναλογία του ιδιοκτησιακού
δικαιώµατος και, αν είναι διαφορετική, την αναλογία των κατεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου.

(β) στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, όπου συντρέχει περίπτωση:

(i) τους λόγους της µη ενοποίησης µιας θυγατρικής,

(ii) τη φύση της σχέσης µεταξύ της µητρικής εταιρίας και της θυγατρικής, της οποίας η
µητρική δεν κατέχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω άλλων θυγατρικών, περισσότερο από το ήµισυ
των δικαιωµάτων ψήφου,

(iii) την επωνυµία της επιχείρησης στην οποία περισσότερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων
ψήφου, κατέχεται, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, αλλά η οποία, λόγω απουσίας
ελέγχου, δεν είναι θυγατρική, και

(iv) την επίδραση της απόκτησης και διάθεσης θυγατρικών στην οικονοµική θέση κατά την
ηµεροµηνίατου ισολογισµού, στα αποτελέσµατατης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµη-
νία και στα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου, και

(γ) στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, µια περιγραφή των µεθόδων
που χρησιµοποιήθηκαν για τη λογιστικοποίηση των θυγατρικών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

33. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1990.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 28
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 2000)

Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις

Το ∆ΛΠ 28 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το Νοέµβριο του 1988.

Το Νοέµβριο του 1994, το κείµενο του ∆ΛΠ 28 αναµορφώθηκε για να παρουσιασθεί µε την αναµορφωµένη µορφή που
υιοθετήθηκε για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα το 1991 (αναµορφωµένο 1994). Καµία ουσιαστική µεταβολή δεν έγινε στο
αρχικά εγκεκριµένο κείµενο. Ορισµένη ορολογία άλλαξε για να ευθυγραµµιστεί µε τη σύγχρονη πρακτική της Ε∆ΛΠ.

Τον Ιούλιο του 1998, οι παράγραφοι 23 και 24 του ∆ΛΠ 28 (αναµορφωµένο 1994) αναθεωρήθηκαν για να είναι συνεπείς
µε ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων».

Το ∆εκέµβριο του 1998 το ∆ΛΠ 39, «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώριση και αποτίµηση», τροποποίησε τις παραγράφους 7,
12 και 14 του ∆ΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν παραποµπές στο ∆ΛΠ 25 «λογιστική επενδύσεων» µε παραποµπές
από το ∆ΛΠ 39.

Το Μάρτιο του 1999 η παράγραφος 26 τροποποιήθηκε για να αντικαταστήσει τις παραποµπές στο ∆ΛΠ 10, «ενδεχόµενα
και γεγονότα που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», µε παραποµπές από το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο
1999), «Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού» και να προσαρµόσει την ορολογία προς εκείνη του ∆ΛΠ 37,
«προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις».

Τον Οκτώβριο 2000 η παράγραφος 8 αναθεωρήθηκε για να είναι συνεπής µε όµοιες παραγράφους σε άλλα σχετιζόµενα
∆ΛΠ και η παράγραφος 10 απαλείφθηκε. Οι µεταβολές στις παραγράφους 8 και 10 του ∆ΛΠ 28 τίθενται σε ισχύ όταν η
επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ 39 για πρώτη φορά.
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Οι ακόλουθες διερµηνείες αφορούν το ∆ΛΠ 28:

— ∆ιερµηνεία — ΜΕ∆ 3: «απάλειψη µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών από συναλλαγές µε συγγενείς
επιχειρήσεις».

— ∆ιερµηνεία — ΜΕ∆ 20: «µέθοδος καθαρής θέσης — καταχώρηση ζηµιών».

— ∆ιερµηνεία — ΜΕ∆ 33: «ενοποίηση και µέθοδος καθαρής θέσης — δυνητικά δικαιώµατα ψήφου και κατανοµή των
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Πεδίο εφαρµογής 1-2

Ορισµοί 3-7

Ουσιώδης επιρροή 4-5

Μέθοδος καθαρής θέσης 6

Μέθοδος κόστους 7

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 8-11

Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή 12-15

Εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης 16-24

Ζηµίες αποµείωσης 23-24

Φόροι εισοδήµατος 25

Ενδεχόµενα γεγονότα 26

Γνωστοποιήσεις 27-28

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 29

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται από τον επενδυτή για τη λογιστική απεικόνιση των
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις.

2. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 3 «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις», κατά την έκταση που το ανωτέρω
Πρότυπο διαπραγµατεύεται τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις.

ΟΡΙΣΜΟΙ

3. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Συγγενής είναι µια επιχείρηση στην οποία ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή και η οποία δεν είναι
ούτε θυγατρική ούτε κοινοπραξία του επενδυτή.
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Ουσιώδης επιρροή είναι το δικαίωµα συµµετοχής στις αποφάσεις της οικονοµικής και επιχειρηµατικής
πολιτικής της εκδότριας, χωρίς όµως να ασκείται έλεγχος πάνω σε αυτές τις πολιτικές.

Έλεγχος (για το σκοπό αυτού του Προτύπου), είναι η δυνατότητα να κατευθύνεται η οικονοµική και
επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης, ούτως ώστε να προκύπτουν οφέλη από της δραστηριότητές
της.

Θυγατρική είναι µια επιχείρηση που ελέγχεται από µία άλλη επιχείρηση (γνωστή ως µητρική
εταιρία).

Η µέθοδος της καθαρής θέσης είναι η λογιστική µέθοδος κατά την οποία η επένδυση καταχωρείται
αρχικά στο κόστος κτήσης και προσαρµόζεται µετέπειτα για τη µετά την απόκτηση µεταβολή του
µεριδίου του επενδυτή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εκδότριας. Η κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων αντανακλά το µερίδιο του επενδυτή στα αποτελέσµατα των εργασιών της εκδότριας

Η µέθοδος του κόστους είναι η λογιστική µέθοδος κατά την οποία η επένδυση καταχωρείται στο
κόστος κτήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αντικατοπτρίζει το κέρδος από την
επένδυση µόνο στην έκταση που ο επενδυτής εισπράττει µερίσµατα από σωρευµένα καθαρά κέρδη
της εκδότριας, τα οποία προκύπτουν µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία απόκτησης.

Ουσιώδης Επιρροή

4. Αν ένας επενδυτής κατέχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, 20 % ή περισσότερο των δικαιωµάτων ψήφου της
εκδότριας, τεκµαίρεται ότι αυτός ασκεί ουσιώδη επιρροή, εκτός αν αυτό δεν µπορεί να αποδειχθεί καθαρά (1).
Αντίθετα, αν ο επενδυτής κατέχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, λιγότερο από το 20 % των δικαιωµάτων ψήφου
της εκδότριας, τεκµαίρεται ότι αυτός δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή, εκτός αν η επιρροή αυτή µπορεί να αποδειχθεί
καθαρά. Μια σηµαντική ή πλειοψηφική κυριότητα από έναν άλλο επενδυτή, δεν αποκλείει αναγκαστικά έναν επενδυτή
από το να ασκεί ουσιώδη επιρροή.

5. Η ύπαρξη της ουσιώδους επιρροής από έναν επενδυτή καθίσταται πρόδηλη συνήθως µε έναν ή περισσότερους από
τους εξής τρόπους:

(α) Αντιπροσώπευση στο διοικητικό συµβούλιο ή ισοδύναµο διοικητικό όργανο της εκδότριας.

(β) Συµµετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής.

(γ) Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ επενδυτή και εκδότριας.

(δ) Ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού.

(ε) Παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης.

Μέθοδος καθαρής θέσης

6. Σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση καταχωρείται αρχικά στο κόστος και η λογιστική αξία
αυξάνεται ή µειώνεται για να απεικονίσει το µερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζηµίες της εκδότριας µετά την
ηµεροµηνία απόκτησης. Τα µερίσµατα που ο επενδυτής λαµβάνει από µία εκδότρια, µειώνουν τη λογιστική αξία της
επένδυσης. Προσαρµογές στη λογιστική αξία µπορεί επίσης να είναι αναγκαίες, για µεταβολές στην αναλογία των
δικαιωµάτων του επενδυτή στην εκδότρια, που προκύπτουν από µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων της εκδότριας, οι
οποίες δεν έχουν συµπεριληφθεί στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Τέτοιες µεταβολές περιλαµβάνουν εκείνες που
προκύπτουν από αναπροσαρµογή της αξίας των ενσώµατων παγίων και των επενδύσεων, από συναλλαγµατικές
διαφορές και από την προσαρµογή των διαφορών που προκύπτουν σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων.

Μέθοδος κόστους

7. Σύµφωνα µε τη µέθοδο του κόστους, ο επενδυτής καταχωρεί την επένδυσή του στην εκδότρια στο κόστος. Ο
επενδυτής απεικονίζει κέρδος, µόνο στην έκταση που λαµβάνει µερίσµατα από σωρευµένα καθαρά κέρδη της
εκδότριας, που προκύπτουν µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία της απόκτησης από τον επενδυτή. Μερίσµατα που
λαµβάνονται επί πλέον τέτοιων κερδών, θεωρούνται ανάκτηση της επένδυσης και καταχωρούνται αφαιρετικά του
κόστους της επένδυσης.

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-33: «ενοποίηση και µέθοδος καθαρής θέσης — δυνητικά δικαιώµατα ψήφου και κατανοµή των
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας».
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8. Μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιείται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, εκτός αν:

(α) η επένδυση αποκτάται και κατέχεται αποκλειστικά εν όψει της διάθεσης της στο άµεσο µέλλον,
ή

(β) λειτουργεί κάτω από σοβαρούς µακροπρόθεσµους περιορισµούς που σηµαντικά αποµειώνουν
τη δυνατότητα της να µεταφέρει κεφάλαια στον επενδυτή.

Τέτοιες επενδύσεις πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα:
καταχώρηση και αποτίµηση».

9. Η καταχώρηση εσόδων µε βάση τα µερίσµατα που λήφθηκαν µπορεί να µην είναι κατάλληλο µέτρο του εισοδήµατος
που κερδήθηκε από έναν επενδυτή από µία επένδυση σε συγγενή, γιατί τα εισπραχθέντα µερίσµατα µπορεί να έχουν
µικρή σχέση µε την απόδοση της συγγενούς. Επειδή ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή πάνω στη συγγενή
επιχείρηση, ο επενδυτής έχει ένα µέτρο της ευθύνης για την απόδοση της συγγενούς και κατά συνέπεια, για την
απόδοση της επενδύσεώς του. Ο επενδυτής λογιστικοποιεί την ευθύνη αυτή επεκτείνοντας το πεδίο των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεών του για να συµπεριλάβει το µερίδιό του στα αποτελέσµατα µιας τέτοιας συγγενούς και
έτσι, παρέχει µια ανάλυση των κερδών και της επένδυσης, από την οποία µπορεί να εξαχθούν περισσότερο χρήσιµοι
δείκτες. Ως αποτέλεσµα, η εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης παρέχει περισσότερο κατατοπιστική
πληροφόρηση για την καθαρή θέση και το καθαρό κέρδος του επενδυτή.

10. (Απαλείφθηκε)

11. Ο επενδυτής πρέπει να διακόψει τη χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης από την ηµεροµηνία
που:

(α) παύει να ασκεί ουσιώδη επιρροή σε µία συγγενή, αλλά διατηρεί µερικά ή ολικά την επένδυσή
του, ή

(β) η χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης δεν είναι πλέον κατάλληλη, γιατί η συγγενής
λειτουργεί κάτω από σοβαρούς µακροπρόθεσµους περιορισµούς, που ουσιωδώς παρεµποδίζουν
τη δυνατότητά της να µεταφέρει κεφάλαια στον επενδυτή.

Η λογιστική αξία της επένδυσης κατά εκείνη την ηµεροµηνία πρέπει να θεωρείται εφεξής ως κόστος
κτήσης.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ

12. Μία επένδυση σε µία συγγενή που περιλαµβάνεται στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις ενός
επενδυτή που καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και που δεν κατέχεται αποκλειστικά
µε την προοπτική της διάθεσής της στο εγγύς µέλλον πρέπει είτε:

(α) να απεικονίζεται στο κόστος, είτε

(β) να λογιστοποιείται µε τη χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης όπως περιγράφεται σε αυτό
το Πρότυπο, είτε

(γ) να λογιστικοποιείται ως ένα διαθέσιµο για πώληση χρηµατο-οικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
όπως περιγράφεται στο ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση».

13. Η κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν αναιρεί, αφεαυτής, την ανάγκη για ιδιαίτερες
οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή.

14. Μία επένδυση σε µία συγγενή που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις ενός επενδυτή που
δεν καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει είτε:

(α) να απεικονίζεται στο κόστος, είτε

(β) να λογιστικοποιείται µε τη χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης όπως περιγράφεται σε αυτό
το Πρότυπο, εφόσον η µέθοδος της καθαρής θέσης θα ήταν κατάλληλη για τη συγγενή αν ο
επενδυτής εξέδιδε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είτε
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(γ) να λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «χρηµατο-πιστωτικά µέσα: καταχώρηση και

αποτίµηση», ως ένα διαθέσιµο προς πώληση χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών βασιζόµενο
στους ορισµούς του ∆ΛΠ 39.

15. Ένας επενδυτής που έχει επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, µπορεί να µην εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις, επειδή δεν υπάρχουν θυγατρικές. Είναι σωστό ένας τέτοιος επενδυτής να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες
για τις επενδύσεις του στις συγγενείς, όπως οι επιχειρήσεις που εκδίδουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

16. Πολλές από τις διαδικασίες που αρµόζουν για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης είναι όµοιες µε τις
διαδικασίες ενοποίησης που εκτίθενται στο ∆ΛΠ 27 «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις». Περαιτέρω, οι γενικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες ενοποίησης κατά
την απόκτηση µιας θυγατρικής, υιοθετούνται κατά την απόκτηση µιας επένδυσης σε συγγενή (2).

17. Μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση απεικονίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, από την ηµεροµηνία
που εµπίπτει στον ορισµό της συγγενούς. Κατά την απόκτηση της επένδυσης, κάθε διαφορά (είτε θετική είτε
αρνητική) µεταξύ του κόστους κτήσης και του µεριδίου του επενδυτή στην εύλογη αξία των επί µέρους καθαρών
περιουσιακών στοιχείων της συγγενούς, λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 «ενοποιήσεις επιχειρήσεων». Στο
µερίδιο του επενδυτή επί των κερδών ή ζηµιών µετά την απόκτηση, γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις, προκειµένου
να λογιστούν:

(α) οι αποσβέσεις των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, µε βάση την εύλογη αξία τους, και

(β) οι αποσβέσεις της διαφοράς µεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και του µεριδίου του επενδυτή επί της
εύλογης αξίας των επί µέρους καθαρών περιουσιακών στοιχείων.

18. Οι πιο πρόσφατες διαθέσιµες οικονοµικές καταστάσεις της συγγενούς χρησιµοποιούνται από τον επενδυτή για να
εφαρµόσει τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Καταρτίζονται συνήθως µε την ίδια ηµεροµηνία, όπως και οι οικονοµικές
καταστάσεις του επενδυτή. Όταν οι ηµεροµηνίες ισολογισµού του επενδυτή και της συγγενούς διαφέρουν, η
συγγενής συχνά καταρτίζει, προς χρήση του επενδυτή, καταστάσεις µε την ίδια ηµεροµηνία, όπως οι οικονοµικές
καταστάσεις του επενδυτή. Όταν αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, µπορεί να χρησιµοποιούνται οικονοµικές καταστάσεις
που καταρτίζονται µε διαφορετική ηµεροµηνία. Η αρχή της συνέπειας υπαγορεύει ότι η διάρκεια των περιόδων και
κάθε διαφορά στις ηµεροµηνίες λήξης των περιόδων, πρέπει να παραµένουν σταθερές από περίοδο σε περίοδο.

19. Όταν χρησιµοποιούνται οικονοµικές καταστάσεις µε διαφορετική ηµεροµηνία, γίνονται προσαρµογές των συνεπειών
κάθε ουσιώδους γεγονότος ή συναλλαγής µεταξύ επενδυτή και συγγενούς, που συµβαίνει µεταξύ της ηµεροµηνίας
των οικονοµικών καταστάσεων της συγγενούς και της ηµεροµηνίας των οικονοµικών καταστάσεων του επενδυτή.

20. Οι οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή καταρτίζονται συνήθως χρησιµοποιώντας οµοιόµορφες λογιστικές
µεθόδους για όµοιες συναλλαγές και γεγονότα, σε όµοιες συνθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις, αν µια συγγενής
χρησιµοποιεί λογιστικές µεθόδους διαφορετικές από εκείνες που υιοθετούνται από τον επενδυτή για όµοιες
συναλλαγές και γεγονότα σε όµοιες συνθήκες, γίνονται κατάλληλες προσαρµογές στις οικονοµικές καταστάσεις της
συγγενούς, όταν χρησιµοποιούνται από τον επενδυτή για να εφαρµόσει τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Αν δεν είναι
εύκολο να υπολογιστούν τέτοιες προσαρµογές, αυτό το γεγονός γενικά γνωστοποιείται.

21. Αν µια συγγενής επιχείρηση οφείλει συσσωρευµένα µερίσµατα προνοµιούχων µετοχών, που κατέχονται από τρίτους,
ο επενδυτής υπολογίζει το µερίδιό του στα κέρδη ή τις ζηµίες µετά την αφαίρεση των προνοµιούχων µερισµάτων,
είτε έχουν αναγγελθεί τέτοια µερίσµατα είτε όχι.

(2) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 3: «απάλειψη µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών από συναλλαγές µε συγγενείς επιχειρήσεις».
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22. Αν, κατά τη µέθοδο της καθαρής θέσης, το µερίδιο του επενδυτή στις ζηµίες µιας συγγενούς είναι ίσο ή υπερβαίνει

τη λογιστική αξία της επένδυσης, ο επενδυτής κανονικά δε συνεχίζει να συµπεριλαµβάνει στο µερίδιό του τις
περαιτέρω ζηµίες. Η επένδυση εµφανίζεται µε µηδενική αξία. Επιπρόσθετες ζηµίες παρουσιάζονται, κατά την έκταση
που ο επενδυτής έχει αναλάβει δεσµεύσεις ή έκανε πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς, για να καλύψει
δεσµεύσεις της συγγενούς που ο επενδυτής έχει εγγυηθεί ή έχει αναλάβει µε οποιοδήποτε τρόπο. Αν η συγγενής
µεταγενέστερα παρουσιάζει κέρδη, ο επενδυτής αρχίζει να συµπεριλαµβάνει στο µερίδιό του αυτά τα κέρδη, µόνον
αφού το µερίδιό του από τα κέρδη εξισωθεί προς το µερίδιο των καθαρών ζηµιών που δεν έχουν καταχωρηθεί (3).

Ζηµίες αποµείωσης

23. Αν υπάρχει µία ένδειξη ότι µία επένδυση σε µία συγγενή µπορεί να είναι αποµειωµένη, µία επιχείρηση εφαρµόζει το
∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Κατά τον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης της επένδυσης,
µία επιχείρηση εκτιµά:

(α) το µερίδιο της στην παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να
δηµιουργηθούν από την εκδότρια ως ένα σύνολο, συµπεριλαµβάνοντας τις ταµιακές ροές από τις
δραστηριότητες της εκδότριας και το προϊόν από την τελική διάθεση της επένδυσης, ή

(β) Την παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από µερίσµατα
που θα εισπραχθούν από την επένδυση και από την τελική διάθεσή της.

Σύµφωνα µε τις κατάλληλες παραδοχές, αµφότερες οι µέθοδοι δίδουν το ίδιο αποτέλεσµα. Κάθε προκύπτουσα ζηµία
αποµείωσης για την επένδυση κατανέµεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36. Συνεπώς, κατανέµεται πρώτα σε κάθε
αποµένουσα υπεραξία (βλέπε παράγραφο 17).

24. Το ανακτήσιµο ποσό µίας επένδυσης σε µία συγγενή εκτιµάται για κάθε κατ' ιδίαν συγγενή, εκτός αν µία κατ' ιδίαν
συγγενής δε δηµιουργεί ταµιακές εισροές από τη συνεχή χρήση που είναι κυρίως ανεξάρτητες από εκείνες από άλλα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις.

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

25. Φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος».

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ

26. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις», ο επενδυτής
γνωστοποιεί:

(α) το µερίδιό του στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και τις κεφαλαιακές δεσµεύσεις µίας συγγενούς, για τα οποία
είναι επίσης και ο ίδιος ενδεχοµένως υπεύθυνος, και

(β) εκείνες τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις που προκύπτουν, επειδή ο επενδυτής είναι ατοµικά υπεύθυνος για όλες
τις υποχρεώσεις της συγγενούς.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

27. Πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις:

(α) Κατάλογος και περιγραφή των σηµαντικών συγγενών που περιλαµβάνει την αναλογία των
συµµετοχικών δικαιωµάτων και, αν είναι διαφορετική, την αναλογία των κατεχόµενων δικαιωµά-
των ψήφου.

(β) Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για τη λογιστικοποίηση τέτοιων επενδύσεων.

28. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης,
πρέπει να κατατάσσονται στα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία και να γνωστοποιούνται σαν
ξεχωριστό είδος στον ισολογισµού. Το µερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζηµίες τέτοιων
επενδύσεων πρέπει να γνωστοποιείται ως ξεχωριστό στοιχείο στην κατάσταση λογαριασµού αποτε-
λεσµάτων. Το µερίδιο του επενδυτή σε κάθε έκτακτο ή προηγούµενης περιόδου στοιχείο, πρέπει
επίσης να γνωστοποιείται ξεχωριστά.

(3) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-20: «µέθοδος καθαρής θέσης — καταχώρηση ζηµιών».
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

29. Εκτός από τις παραγράφους 23 και 24, αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται
στις οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την
1η Ιανουαρίου 1990.

30. Οι παράγραφοι 23 και 24 τίθενται σε εφαρµογή, όταν το ∆ΛΠ 36 καθίσταται ενεργό, δηλαδή για
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την
1η Ιουλίου 1999, εκτός αν το ∆ΛΠ 36 εφαρµόζεται για προγενέστερες περιόδους.

31. Οι παράγραφοι 23 και 24 αυτού του Προτύπου εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 1998 για να αντικαταστήσουν τις
παραγράφους 23 και 24 του ∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς», που αναµορφώθηκε το 1994.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 29
(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ 1994)

Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες

Αυτό το αναµορφωµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το Πρότυπο που αρχικά είχε εγκριθεί από το Συµβούλιο
τον Απρίλιο του 1989. Παρουσιάζεται µε την αναθεωρηµένη µορφή, που υιοθετήθηκε για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
από το 1991 και µετέπειτα. ∆εν έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό εγκεκριµένο κείµενο. Ορισµένη ορολογία έχει
αλλάξει για να ευθυγραµµιστεί µε την τρέχουσα πρακτική της Ε∆ΛΠ.

Η ακόλουθη ∆ιερµηνεία αφορά το ∆ΛΠ 29:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-19: «τηρούµενο νόµισµα — αποτίµηση και παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα
∆ΛΠ 21 και 29».

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-30: «τηρούµενο νόµισµα — µετατροπή από το νόµισµα αποτίµησης σε νόµισµα παρουσίασης».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Πεδίο εφαρµογής 1-4

Η επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων 5-10

Οικονοµικές καταστάσεις ιστορικού κόστους 11-28

Ισολογισµός 11-25

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 26

Κέρδος ή ζηµία στην καθαρή νοµισµατική θέση 27-28
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∆ΛΠ 29
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 35-36

Επιλογή και χρήση του γενικού δείκτη τιµών 37

Οικονοµίες που παύουν να είναι υπερπληθωριστικές 38

Γνωστοποιήσεις 39-40

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 41

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται στις βασικές οικονοµικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, κάθε επιχείρησης που τις καταρτίζει σε νόµισµα
µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας.

2. Σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία, η χωρίς επαναδιατύπωση απεικόνιση 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.

3. Αυτό το Πρότυπο δεν καθορίζει κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό, από το οποίο ο υπερπληθωρισµός θεωρείται ότι
αρχίζει. Αποτελεί θέµα κρίσης, πότε η επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε αυτό το
Πρότυπο, καθίσταται αναγκαία. Ο υπερπληθωρισµός φαίνεται από χαρακτηριστικά του οικονοµικού περιβάλλοντος
µιας χώρας στα οποία περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) Ο γενικός πληθυσµός προτιµά να διατηρεί τον πλούτο του σε µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία ή σε ένα
σχετικώς σταθερό ξένο νόµισµα. Τα ποσά τοπικού νοµίσµατος που κατέχονται, επενδύονται αµέσως για να
διατηρείται η αγοραστική δύναµη.

(β) Ο γενικός πληθυσµός εκτιµά τα νοµισµατικά ποσά όχι βάσει του τοπικού νοµίσµατος, αλλά βάσει ενός
σχετικώς σταθερού ξένου νοµίσµατος. Οι τιµές µπορεί να αναφέρονται σε αυτό το νόµισµα.

(γ) Πωλήσεις και αγορές επί πιστώσει λαµβάνουν χώρα σε τιµές που συµψηφίζουν την αναµενόµενη ζηµία της
αγοραστικής δύναµης κατά τη διάρκεια της περιόδου της πίστωσης, ακόµη και αν η περίοδος αυτή είναι µικρή.

(δ) Επιτόκια, µισθοί και τιµές συνδέονται προς ένα δείκτη τιµών.

(ε) Το σωρευτικό ποσοστό πληθωρισµού µέσα σε τρία έτη, πλησιάζει ή ξεπερνά το 100 %.

4. Είναι προτιµότερο, όλες οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις στο νόµισµα της ίδιας
υπερπληθωριστικής οικονοµίας, να εφαρµόζουν αυτό το Πρότυπο από την ίδια ηµεροµηνία. Παρόλα αυτά, αυτό το
Πρότυπο εφαρµόζεται στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης, από την έναρξη της περιόδου στην οποία
διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερπληθωρισµού στη χώρα, στο νόµισµα της οποίας η επιχείρηση καταρτίζει τις καταστάσεις
αυτές.

ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5. Οι τιµές µεταβάλλονται µε το χρόνο, ως αποτέλεσµα διαφόρων ειδικών ή γενικών πολιτικών, οικονοµικών και
κοινωνικών συνθηκών. Ειδικές συνθήκες, όπως µεταβολές στην προσφορά και ζήτηση και τεχνολογικές αλλαγές,
µπορεί να προκαλούν σηµαντική αύξηση ή µείωση των επί µέρους τιµών, ανεξάρτητα της µιας από την άλλη.
Επιπρόσθετα, γενικές συνθήκες µπορεί να προκαλούν αλλαγές στο γενικό επίπεδο τιµών και συνεπώς στη γενική
αγοραστική δύναµη του χρήµατος.

6. Σε πολλές χώρες, οι βασικές οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται µε βάση το ιστορικό κόστος, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη τόσο οι αλλαγές του γενικού επιπέδου των τιµών όσο και οι αυξήσεις των επί µέρους τιµών των
περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται, εκτός από τα ενσώµατα πάγια και επενδύσεις, στο βαθµό που αυτές
µπορούν να αναπροσαρµοσθούν. Μερικές επιχειρήσεις όµως, παρουσιάζουν βασικές οικονοµικές καταστάσεις οι
οποίες βασίζονται σε µια προσέγγιση του τρέχοντος κόστους, που αντανακλά τις επιδράσεις των µεταβολών στις επί
µέρους τιµές των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται.
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7. Σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία, οι οικονοµικές καταστάσεις, είτε βασίζονται σε προσέγγιση του ιστορικού

κόστους είτε του τρέχοντος κόστους, είναι χρήσιµες µόνον αν παρουσιάζονται βάσει της τρέχουσας µονάδας
µέτρησης της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. Ως αποτέλεσµα, αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται στις βασικές
οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που καταρτίζονται στο νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας. ∆εν
επιτρέπεται η παρουσίαση της πληροφορήσεως που απαιτείται από αυτό το Πρότυπο, ως συµπλήρωµα οικονοµικών
καταστάσεων που δεν επαναδιατυπώθηκαν. Επίσης, δε συνιστάται ξεχωριστή παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων πριν από την επαναδιατύπωση.

8. Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης που καταρτίζονται στο νόµισµα υπερπληθωριστικής
οικονοµίας και οι οποίες βασίζονται είτε στο ιστορικό κόστος είτε στο τρέχον κόστος, πρέπει να
εµφανίζονται βάσει των τρεχουσών µονάδων αποτίµησης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα
συγκριτικά ποσά της προηγούµενης περιόδου, που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 1 «παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων» και κάθε πληροφόρηση σχετικά µε προηγούµενες περιόδους, πρέπει
επίσης να εµφανίζονται βάσει των τρεχουσών µονάδων αποτίµησης κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

9. Το κέρδος ή ζηµία της καθαρής νοµισµατικής θέσης πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στα καθαρά
αποτελέσµατα και να γνωστοποιείται ξεχωριστά.

10. Η επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, απαιτεί την εφαρµογή ορισµένων
διαδικασιών, όπως επίσης και ορθή κρίση. Η πάγια εφαρµογή αυτών των διαδικασιών και κρίσεων, από περίοδο σε
περίοδο, είναι περισσότερο σπουδαία, από την αυστηρή ακρίβεια των ποσών που προκύπτουν και συµπεριλαµβάνονται
στις επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Οικονοµικές καταστάσεις ιστορικού κόστους

Ι σ ο λ ο γ ι σ µ ό ς

11. Ποσά του ισολογισµού που δεν είναι ήδη εκπεφρασµένα σε τρέχουσες µονάδες αποτίµησης κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, επαναδιατυπώνονται µε την εφαρµογή ενός γενικού δείκτη τιµών.

12. Νοµισµατικά στοιχεία, δεν επαναδιατυπώνονται, γιατί ήδη παρουσιάζονται µε τρέχουσες νοµισµατικές µονάδες κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Νοµισµατικά στοιχεία, είναι τα χρήµατα που κατέχονται και κονδύλια που
εισπράττονται ή πληρώνονται σε χρήµα.

13. Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που συνδέονται βάσει συµφωνίας µε αλλαγές των τιµών, όπως π.χ. οµόλογα
και δάνεια των οποίων η απόδοσή τους συνδέεται µε κάποιο δείκτη, προσαρµόζονται ακολουθώντας τη συµφωνία,
προκειµένου να επιβεβαιώνουν το τρέχον υπόλοιπο κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αυτά τα στοιχεία
εµφανίζονται µε αυτή την προσαρµοσµένη αξία στον επαναδιατυπωµένο ισολογισµό.

14. Όλα τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι µη νοµισµατικά στοιχεία.Μερικά µη νοµισµατικά στοιχεία,
εµφανίζονται σε τρέχοντα ποσά της ηµεροµηνίας του ισολογισµού, όπως η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και η
τρέχουσα αξία, οπότε αυτά δεν επαναδιατυπώνονται. Όλα τα υπόλοιπα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις επαναδιατυπώνονται.

15. Τα περισσότερα µη νοµισµατικά στοιχεία εµφανίζονται στο κόστος ή στο κόστος µείον αποσβέσεις. Έτσι, αυτά είναι
εκφρασµένα σε ποσά τρέχοντα κατά την ηµεροµηνία της απόκτησής τους. Για το καθένα από τα στοιχεία αυτά, το
επαναδιατυπωµένο κόστος ή κόστος µείον αποσβέσεις, προσδιορίζεται µε την εφαρµογή, στο ιστορικό κόστος τους
και στις σωρευµένες αποσβέσεις, της µεταβολής ενός γενικού δείκτη τιµών από την ηµεροµηνία της απόκτησης,
µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς, τα ενσώµατα πάγια, οι επενδύσεις, τα αποθέµατα πρώτων υλών
και εµπορευµάτων, η υπεραξία, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα σήµατα και όµοια περιουσιακά στοιχεία
επαναδιατυπώνονται από τις ηµεροµηνίες της αγοράς τους. Τα αποθέµατα ηµικατεργασµένων και ετοίµων προϊόντων,
επαναδιατυπώνονται από τις ηµεροµηνίες στις οποίες τα κόστη αγοράς και µετατροπής είχαν αναληφθεί.

16. Λεπτοµερή στοιχεία των ηµεροµηνιών απόκτησης των ενσώµατων παγίων µπορεί να µην υπάρχουν ή να µην είναι
δυνατόν να εκτιµηθούν. Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να είναι αναγκαίο, στην πρώτη περίοδο εφαρµογής
αυτού του Προτύπου, να χρησιµοποιείται µία ανεξάρτητη επαγγελµατική εκτίµηση της αξίας των στοιχείων, ως βάση
της επαναδιατύπωσης τους.

17. Μπορεί να µην υπάρχει γενικός δείκτης τιµών για περιόδους για τις οποίες η επαναδιατύπωση των ενσώµατων παγίων
απαιτείται από αυτό το Πρότυπο. Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να είναι αναγκαίο να χρησιµοποιείται µια
εκτίµηση, που βασίζεται, για παράδειγµα, στις µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του τηρούµενου
νοµίσµατος και ενός σχετικώς σταθερού ξένου νοµίσµατος.
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18. Μερικά µη νοµισµατικά στοιχεία, εµφανίζονται σε τρέχοντα ποσά, ηµεροµηνιών διαφορετικών από αυτές της

απόκτησης ή του ισολογισµού, π.χ. τα ενσώµατα πάγια που έχουν αναπροσαρµοστεί σε κάποια προηγούµενη
ηµεροµηνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι λογιστικές αξίες επαναδιατυπώνονται από την ηµεροµηνία της
αναπροσαρµογής.

19. Το επαναδιατυπωµένο ποσό ενός µη νοµισµατικού στοιχείου µειώνεται εφαρµόζοντας τα κατάλληλα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα ανά περίπτωση, όταν αυτό υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό από τη µελλοντική χρήση
του στοιχείου (συµπεριλαµβανοµένων των πωλήσεων ή άλλων διαθέσεων). Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές, τα
επαναδιατυπωµένα ποσά των ενσωµάτων παγίων, της υπεραξίας, των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και των σηµάτων,
µειώνονται µέχρι το ανακτήσιµο ποσό, τα επαναδιατυπωµένα ποσά των αποθεµάτων µειώνονται µέχρι την καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία και τα επαναδιατυπωµένα ποσά των υφισταµένων επενδύσεων µειώνονται µέχρι την τρέχουσα
αξία τους.

20. Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας συµµετοχής που παρακολουθείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, µπορεί να
καταρτίζονται από την εκδότρια εταιρία στο νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας. Ο ισολογισµός και η
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µιας τέτοιας εκδότριας επαναδιατυπώνονται, σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο,
προκειµένου να υπολογιστεί το µερίδιο του επενδυτή στην καθαρή θέση και στα αποτελέσµατα εργασιών της
εκδότριας. Όταν οι επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της εκδότριας παρουσιάζονται σε ξένο νόµισµα,
µετατρέπονται µε βάση την ισοτιµία κλεισίµατος.

21. Η επίδραση του πληθωρισµού συνήθως καταχωρείται στο κόστος δανεισµού. ∆εν είναι σωστό να επαναδιατυπώνεται
η κεφαλαιουχική δαπάνη που χρηµατοδοτήθηκε µε δανεισµό και ταυτόχρονα να κεφαλαιοποιείται αυτό το µέρος
του δανειακού κόστους, το οποίο συµψηφίζει τον πληθωρισµό κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Αυτό το µέρος
του κόστους δανεισµού λογίζεται στα έξοδα της περιόδου κατά την οποία το κόστος αναλήφθηκε.

22. Μια επιχείρηση µπορεί να αποκτά περιουσιακά στοιχεία βάσει συµφωνίας, που επιτρέπει στην επιχείρηση να
αναβάλλει για το µέλλον την πληρωµή, χωρίς εµφανή επιβάρυνση τόκων. Όπου δεν είναι εύκολο να υπολογίζεται
το ποσό του τόκου, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία επαναδιατυπώνεται από την ηµεροµηνία πληρωµής και όχι από
την ηµεροµηνία αγοράς.

23. Το ∆ΛΠ 21 «οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος», επιτρέπει στην επιχείρηση να συµπεριλάβει
συναλλαγµατικές διαφορές δανείων στη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων, ύστερα από µια σοβαρή και
πρόσφατη υποτίµηση. Τέτοια πρακτική δεν είναι κατάλληλη για επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές
καταστάσεις της στο νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας, όταν η λογιστική αξία των περιουσιακών
στοιχείων επαναδιατυπώνεται από την ηµεροµηνία της αποκτήσεώς τους.

24. Στην αρχή της πρώτης περιόδου εφαρµογής αυτού του Προτύπου, τα επί µέρους στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων,
εκτός των «αποτελεσµάτων εις νέο» και τυχόν αποθεµατικού αναπροσαρµογής, επαναδιατυπώνονται εφαρµόζοντας
ένα γενικό δείκτη τιµών από τις ηµεροµηνίες που τα στοιχεία εισφέρθηκαν ή άλλως προέκυψαν. Το τυχόν
αποθεµατικό αναπροσαρµογής που προέκυψε σε προηγούµενες περιόδους απαλείφεται. Τα επαναδιατυπωµένα
«αποτελέσµατα εις νέο» προέρχονται από όλα τα άλλα ποσά του επαναδιατυπωµένου ισολογισµού.

25. Στο τέλος της πρώτης περιόδου και στις επόµενες περιόδους, όλα τα επί µέρους στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων
επαναδιατυπώνονται, εφαρµόζοντας ένα γενικό δείκτη τιµών από την αρχή της περιόδου ή της ηµεροµηνίας εισφοράς,
αν είναι µεταγενέστερη. Οι µεταβολές της περιόδου στα ίδια κεφάλαια γνωστοποιούνται, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 1
«παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων».

Κ α τ ά σ τ α σ η λ ο γ α ρ ι α σ µ ο ύ α π ο τ ε λ ε σ µ ά τ ω ν

26. Αυτό το Πρότυπο ορίζει, ότι όλα τα στοιχεία της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων πρέπει να εκφράζονται
βάσει τρεχουσών µονάδων αποτίµησης, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς όλα τα ποσά χρειάζεται να
επαναδιατυπωθούν, σύµφωνα µε τη µεταβολή του γενικού δείκτη τιµών, από τις ηµεροµηνίες που τα στοιχεία των
εσόδων και των εξόδων είχαν αρχικώς καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις.

Κ έ ρ δ ο ς ή ζ η µ ί α σ τ η ν κ α θ α ρ ή ν ο µ ι σ µ α τ ι κ ή θ έ σ η

27. Σε περίοδο πληθωρισµού, µια επιχείρηση που έχει πλεόνασµα νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση µε τις
νοµισµατικές υποχρεώσεις, χάνει αγοραστική δύναµη, ενώ µια επιχείρηση που έχει πλεόνασµα νοµισµατικών
υποχρεώσεων σε σχέση µε τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία, κερδίζει αγοραστική δύναµη κατά την έκταση που
τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις δεν συνδέονται µε ένα επίπεδο τιµών. Αυτό το κέρδος ή ζηµία στην
καθαρή νοµισµατική θέση, µπορεί να ληφθεί ως η διαφορά από την επαναδιατύπωση των µη νοµισµατικών
περιουσιακών στοιχείων, των ιδίων κεφαλαίων και των κονδυλίων της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων και
της προσαρµογής των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που συνδέονται µε δείκτη τιµών. Το κέρδος ή
ζηµία µπορεί να εκτιµάται εφαρµόζοντας τη µεταβολή του γενικού δείκτη τιµών στο σταθµικό µέσο όρο της
διαφοράς, κατά την περίοδο, µεταξύ νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων και νοµισµατικών υποχρεώσεων.
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28. Το κέρδος ή ζηµία στην καθαρή νοµισµατική θέση περιλαµβάνεται στο καθαρό αποτέλεσµα. Η προσαρµογή όσων

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνδέονται βάσει συµφωνίας µε τις µεταβολές των τιµών, σύµφωνα µε την
παράγραφο 13, συµψηφίζεται έναντι του κέρδους ή της ζηµίας στην καθαρή νοµισµατική θέση. Άλλα στοιχεία της
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, όπως πιστωτικοί και χρεωστικοί τόκοι και συναλλαγµατικές διαφορές
σχετιζόµενες µε επενδυµένα ή δανειακά κεφάλαια, συνδέονται επίσης µε την καθαρή νοµισµατική θέση. Μολονότι
αυτά τα στοιχεία γνωστοποιούνται ξεχωριστά, µπορεί να είναι χρήσιµο να παρουσιάζονται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων, µαζί µε το κέρδος ή τη ζηµία στην καθαρή νοµισµατική θέση.

Οικονοµικές καταστάσεις τρέχοντος κόστους

Ι σ ο λ ο γ ι σ µ ό ς

29. Στοιχεία απεικονιζόµενα στο τρέχον κόστος δεν επαναδιατυπώνονται, γιατί ήδη εκφράζονται βάσει τρεχουσών
µονάδων µέτρησης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Άλλα στοιχεία του ισολογισµού επανα-διατυπώνονται,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 11-25.

Κ α τ ά σ τ α σ η λ ο γ α ρ ι α σ µ ο ύ α π ο τ ε λ ε σ µ ά τ ω ν

30. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων που συντάχθηκε σύµφωνα µε το τρέχον κόστος, πριν από την
επαναδιατύπωση, γενικώς απεικονίζει τρέχοντα κόστη κατά το χρόνο στον οποίο οι αντίστοιχες συναλλαγές ή
γεγονότα συνέβησαν. Κόστος πωλήσεων και αποσβέσεις καταχωρούνται στο τρέχον κόστος κατά το χρόνο της
ανάλωσης. Έξοδα πωλήσεων και άλλα έξοδα καταχωρούνται στα χρηµατικά ποσά τους, όταν προκύπτουν. Συνεπώς,
όλα τα ποσά χρειάζεται να επαναδιατυπωθούν σε τρέχουσες µονάδες αποτίµησης κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, εφαρµόζοντας ένα γενικό δείκτη τιµών.

Κ έ ρ δ ο ς ή ζ η µ ί α σ τ η ν κ α θ α ρ ή ν ο µ ι σ µ α τ ι κ ή θ έ σ η

31. Το κέρδος ή ζηµία στην καθαρή νοµισµατική θέση λογιστικοποιείται σύµφωνα µε τις παραγράφους 27 και 28. Η
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε τρέχον κόστος, µπορεί όµως να περιλαµβάνει ήδη µια προσαρµογή που
αντικατοπτρίζει τα αποτελέσµατα της αλλαγής των τιµών στα νοµισµατικά στοιχεία, σύµφωνα µε την παράγραφο 16
του ∆ΛΠ 15 «πληροφορίες που εµφανίζουν τις επιδράσεις από τις µεταβολές των τιµών». Τέτοια προσαρµογή
αποτελεί µέρος του κέρδους ή της ζηµίας στην καθαρή νοµισµατική θέση.

Φ ό ρ ο ι

32. Η επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, µπορεί να προκαλέσει διαφορές
µεταξύ φορολογητέου και λογιστικού εισοδήµατος. Αυτές οι διαφορές λογιστικοποιούνται, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12
«φόροι εισοδήµατος».

Κατάσταση ταµιακών ροών

33. Αυτό το Πρότυπο ορίζει, ότι όλα τα στοιχεία της κατάστασης ταµιακών ροών πρέπει να εκφράζονται βάσει τρεχουσών
µονάδων αποτίµησης, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Κονδύλια προηγούµενων περιόδων

34. Τα αντίστοιχα κονδύλια των προηγούµενων περιόδων, είτε βασίζονται στην προσέγγιση του ιστορικού κόστους, είτε
στην προσέγγιση του τρέχοντος κόστους, επαναδιατυπώνονται εφαρµόζοντας ένα γενικό δείκτη τιµών, ούτως ώστε
οι συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις να παρουσιάζονται βάσει τρεχουσών µονάδων αποτίµησης στο τέλος της
παρουσιαζόµενης περιόδου. Πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους εκφράζονται
επίσης βάσει τρεχουσών µονάδων αποτίµησης στο τέλος της παρουσιαζόµενης περιόδου.

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

35. Μια µητρική εταιρία που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις στο νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας,
µπορεί να έχει θυγατρικές που επίσης καταρτίζουν τις καταστάσεις τους σε νοµίσµατα υπερπληθωριστικής
οικονοµίας. Οι οικονοµικές καταστάσεις κάθε τέτοιας θυγατρικής πρέπει να επαναδιατυπώνονται, εφαρµόζοντας ένα
γενικό δείκτη τιµών της χώρας στο νόµισµα της οποίας εκδίδει τις καταστάσεις της η θυγατρική, πριν αυτές
συµπεριληφθούν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που εκδίδονται από τη µητρική εταιρία. Όταν µια
τέτοια θυγατρική είναι µία αλλοδαπή θυγατρική, οι επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις της µετατρέπονται
µε βάση τις ισοτιµίες κλεισίµατος. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών που δεν καταρτίζουν καταστάσεις σε
νοµίσµατα υπερπληθωριστικών οικονοµιών, αντιµετωπίζονται από το ∆ΛΠ 21 «οι επιδράσεις των µεταβολών στις
τιµές συναλλάγµατος».
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36. Αν ενοποιούνται οικονοµικές καταστάσεις µε διαφορετικές ηµεροµηνίες κλεισίµατος, όλα τα κονδύλια, νοµισµατικά

και µη, χρειάζεται να επαναδιατυπωθούν σε τρέχουσες µονάδες αποτίµησης, κατά την ηµεροµηνία των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.

Επιλογή και χρήση του γενικού δείκτη τιµών

37. Η επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, απαιτεί τη χρήση ενός γενικού
δείκτη τιµών, που αντανακλά τις µεταβολές στη γενική αγοραστική δύναµη. Επιθυµητό είναι, όλες οι επιχειρήσεις
που τηρούν τα βιβλία τους στο νόµισµα της ίδιας οικονοµίας να χρησιµοποιούν τον ίδιο δείκτη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ

38. Όταν µια οικονοµία παύει να είναι υπερπληθωριστική και η επιχείρηση διακόπτει την κατάρτιση
και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, πρέπει να χειρίζεται
τα ποσά που είναι εκφρασµένα σε τρέχουσες µονάδες αποτίµησης κατά το τέλος της προηγούµενης
περιόδου, ως βάση για τη λογιστική αξία στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις της.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

39. Πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις (1):

(α) Το γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις και τα αντίστοιχα κονδύλια των προηγούµενων
περιόδων έχουν επαναδιατυπωθεί λόγω µεταβολών της γενικής αγοραστικής δύναµης του
νοµίσµατος στο οποίο τηρούνται τα βιβλία και, ως αποτέλεσµα, εµφανίζονται βάσει των
τρεχουσών µονάδων αποτίµησης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

(β) Αν οι οικονοµικές καταστάσεις βασίζονται στην προσέγγιση του ιστορικού κόστους ή στην
προσέγγιση του τρέχοντος κόστους.

(γ) Η ταυτότητα και το επίπεδο του δείκτη τιµών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και η
µεταβολή του δείκτη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου.

40. Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από αυτό το Πρότυπο, χρειάζονται προκειµένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος
αντιµετώπισης των επιδράσεων του πληθωρισµού στις οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, προορίζονται για να
παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση, αναγκαία στην κατανόηση αυτής της βάσης και των ποσών που προκύπτουν.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

41. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1990.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 30
(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ 1994)

Γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των όµοιων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

Αυτό το αναµορφωµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το Πρότυπο που αρχικά είχε εγκριθεί από το Συµβούλιο
τον Ιούνιο 1990. Παρουσιάζεται µε την αναθεωρηµένη µορφή, που υιοθετήθηκε για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το
1991 και µετέπειτα. ∆εν έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό εγκεκριµένο κείµενο. Ορισµένη ορολογία έχει αλλάξει
για να ευθυγραµµιστεί µε την τρέχουσα πρακτική της Ε∆ΛΠ

Το 1998 οι παράγραφοι 24 και 25 του ∆ΛΠ 30 τροποποιήθηκαν. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν παραποµπές στο
∆ΛΠ 25, «λογιστική επενδύσεων», µε παραποµπές στο ∆ΛΠ 39, «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση».

Το 1999, οι παράγραφοι 26, 27, 50 και 51 του ∆ΛΠ 30 τροποποιήθηκαν. Αυτές οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν
παραποµπές στο ∆ΛΠ 10, «ενδεχόµενα και γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού» µε παραποµπές στο ∆ΛΠ 37,
Προβλέψεις, «ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις» και προσαρµόζουν την ορολογία που χρησιµοποιείται,
σε αυτή του ∆ΛΠ 37.

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-30: «τηρούµενο νόµισµα — µετατροπή από το νόµισµα αποτίµησης σε νόµισµα παρουσίασης».
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Πεδίο εφαρµογής 1-5

Ιστορικό 6-7

Λογιστικές αρχές 8

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 9-17

Ισολογισµός 18-25

Ενδεχόµενα και δεσµεύσεις περιλαµβανοµένων και εκτός ισολογισµού στοιχείων 26-29

Λήξεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 30-39

Συγκεντρώσεις απαιτήσεων, υποχρεώσεων και εκτός ισολογισµού στοιχείων 40-42

Ζηµίες από δάνεια και προκαταβολές 43-49

Γενικοί τραπεζικοί κίνδυνοι 50-52

Ενεχυριασµένα περιουσιακά στοιχεία 53-54

∆ιαχειριστικές δραστηριότητες 55

Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών 56-58

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 59

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται στις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των όµοιων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (του λοιπού αναφερόµενα ως τράπεζες).

2. Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, ο όρος «τράπεζα» περιλαµβάνει όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, των
οποίων µια από τις κύριες δραστηριότητες είναι να δέχονται καταθέσεις και να δανείζονται κεφάλαια µε σκοπό την
παροχή δανείων και τις επενδύσεις. Αυτό το Πρότυπο αφορά αυτές τις επιχειρήσεις, είτε έχουν τη λέξη «τράπεζα»
στην επωνυµία τους είτε όχι.

3. Οι τράπεζες αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό και µε επιρροές επιχειρηµατικό τοµέα παγκόσµια. Πολλοί ιδιώτες και
οργανισµοί κάνουν χρήση των τραπεζών είτε ως καταθέτες είτε ως δανειζόµενοι. Οι τράπεζες παίζουν ένα σπουδαίο
ρόλο στη διατήρηση της εµπιστοσύνης στο νοµισµατικό σύστηµα, µέσω της στενής σχέσης τους µε τις διοικητικές
αρχές και τις κυβερνήσεις και των κανόνων που επιβάλλονται σε αυτές από τις κυβερνήσεις. Συνεπώς υπάρχει
σηµαντικό και ευρύτερο ενδιαφέρον για την καλή κατάσταση των τραπεζών και, ειδικότερα, για τη φερεγγυότητα και
τη ρευστότητά τους και για το σχετικό βαθµό κινδύνου που συνεπάγονται διάφοροι τύποι των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων τους. Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες και, συνεπώς, οι απαιτήσεις της λογιστικής παρακολού-
θησης και πληροφόρησης των τραπεζών διαφέρουν από εκείνες των άλλων εµπορικών επιχειρήσεων. Αυτό το
Πρότυπο αναγνωρίζει τις ειδικές ανάγκες τους. Επίσης ενθαρρύνει την παρουσίαση ενός σχολιασµού στις οικονοµικές
καταστάσεις, που αναφέρεται σε θέµατα όπως η διαχείριση και ο έλεγχος της ρευστότητας και του κινδύνου.

4. Αυτό το Πρότυπο συµπληρώνει άλλα ∆ΛΠ, τα οποία επίσης εφαρµόζονται από τράπεζες, εκτός αν εξαιρούνται
ειδικά από κάποιο Πρότυπο.
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5. Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις και στις ενοποιηµένες οικονοµικές

καταστάσεις µιας τράπεζας. Όταν ένας όµιλος επιχειρήσεων αναλαµβάνει τραπεζικές δραστηριότητες, αυτό το
Πρότυπο είναι εφαρµοστέο σε σχέση µε αυτές τις δραστηριότητες σε ενοποιηµένη βάση.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

6. Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µιας τράπεζας χρειάζονται συναφή, αξιόπιστη και συγκρίσιµη
πληροφόρηση που τους βοηθά στην εκτίµηση της οικονοµικής θέσης και απόδοσης της τράπεζας και τους είναι
χρήσιµη για να λάβουν οικονοµικές αποφάσεις. Επίσης χρειάζονται πληροφόρηση που τους δίδει µια καλλίτερη
αντίληψη των ειδικών χαρακτηριστικών των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µιας τράπεζας. Οι χρήστες έχουν
ανάγκη τέτοιας πληροφόρησης, ακόµη και αν µια τράπεζα υπόκειται σε εποπτεία και παρέχει στις διοικητικές αρχές
πληροφόρηση, που δεν είναι πάντοτε διαθέσιµη για το κοινό. Συνεπώς, οι γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις µιας τράπεζας χρειάζεται να είναι επαρκώς περιεκτικές για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
χρηστών, στο µέτρο που οι γνωστοποιήσεις αυτές είναι λογικό να ζητούνται από την διοίκησή της.

7. Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µιας τράπεζας ενδιαφέρονται για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητά της
και για τους κινδύνους που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, που είναι καταχωρηµένα στον
ισολογισµό της, καθώς και τα εκτός ισολογισµού στοιχεία της. Η ρευστότητα αναφέρεται στη διαθεσιµότητα
επαρκών κεφαλαίων για την αντιµετώπιση των αναλήψεων των καταθέσεων και άλλων οικονοµικών υποχρεώσεων,
καθώς αυτές λήγουν. Η φερεγγυότητα αναφέρεται στο πλεόνασµα των περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις
υποχρεώσεις και, συνεπώς, στην επάρκεια του τραπεζικού κεφαλαίου. Μια τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω
ρευστότητας και σε κινδύνους που προέρχονται από τις νοµισµατικές διακυµάνσεις, τις µεταβολές των επιτοκίων, τις
µεταβολές στις τρέχουσες τιµές και από πτώχευση του αντισυµβαλλοµένου. Αυτοί οι κίνδυνοι µπορεί να
αντικατοπτρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά οι χρήστες λαµβάνουν µια καλλίτερη γνώση, αν η διοίκηση
παρέχει ένα σχολιασµό στις οικονοµικές καταστάσεις, που περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο αυτή διαχειρίζεται και
ελέγχει τους κινδύνους που συνδέονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της τράπεζας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

8. Οι Τράπεζες χρησιµοποιούν διάφορες µεθόδους για την καταχώρηση και αποτίµηση των στοιχείων στις οικονοµικές
καταστάσεις τους. Παρότι η εναρµόνιση αυτών των µεθόδων είναι επιθυµητή, είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής
αυτού του Προτύπου. Για συµµόρφωση προς το ∆ΛΠ 1, «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» και, ως εκ
τούτου, για να είναι σε θέση οι χρήστες να αντιλαµβάνονται τη βάση στην οποία οι οικονοµικές καταστάσεις µιας
τράπεζας έχουν καταρτιστεί, µπορεί να χρειάζεται γνωστοποίηση των λογιστικών αρχών που αφορούν τα ακόλουθα
θέµατα:

(α) την καταχώρηση των κύριων κατηγοριών εσόδων (βλέπε παραγράφους 10 και 11),

(β) την εκτίµηση της αξίας των επενδύσεων και των διαπραγµατεύσιµων τίτλων (βλέπε παραγράφους 24 και 25),

(γ) τη διάκριση µεταξύ όσων συναλλαγών και άλλων γεγονότων συνεπάγονται την καταχώρηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων στον ισολογισµό και όσων συναλλαγών και άλλων γεγονότων προκαλούν µόνον
ενδεχόµενα και δεσµεύσεις (βλέπε παραγράφους 26 µέχρι 29),

(δ) τη βάση προσδιορισµού των ζηµιών από δάνεια που χορηγούνται και προκαταβολές και της διαγραφής των
µη εισπράξιµων δανείων και προκαταβολών (βλέπε παραγράφους 43 µέχρι 49), και

(ε) τη βάση προσδιορισµού των χρεώσεων για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους και το λογιστικό χειρισµό τέτοιων
χρεώσεων (βλέπε παραγράφους 50 µέχρι 52).

Μερικά από αυτά τα θέµατα αποτελούν αντικείµενο των υφιστάµενων ∆ΛΠ, ενώ άλλα µπορεί να εξεταστούν
αργότερα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

9. Η τράπεζα πρέπει να παρουσιάζει µια κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, που οµαδοποιεί,
τα έσοδα και τα έξοδα κατ' είδος και γνωστοποιεί τα ποσά των κύριων κατηγοριών εσόδων και
εξόδων.
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10. Πέραν των απαιτήσεων άλλων ∆ΛΠ, οι γνωστοποιήσεις στηνκατάσταση λογαριασµούαποτελεσµάτων

ή στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα στοιχεία εσόδων και εξόδων:

— Τόκοι και συναφή έσοδα.

— Έξοδα τόκων και συναφή έξοδα.

— Έσοδα από µερίσµατα.

— Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες.

— Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες.

— Κέρδη µείον ζηµίες από διαπραγµατεύσιµα αξιόγραφα.

— Κέρδη µείον ζηµίες από αξιόγραφα επενδύσεων.

— Κέρδη µείον ζηµίες από αγοραπωλησία ξένων νοµισµάτων.

— Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης.

— Ζηµίες από δάνεια και προκαταβολές.

— Γενικά έξοδα διοίκησης.

— Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης.

11. Οι κύριες κατηγορίες εσόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητες µιας τράπεζας περιλαµβάνουν τόκους,
αµοιβές για υπηρεσίες, προµήθειες και αποτελέσµατα αγοραπωλησίας συναλλάγµατος. Κάθε κατηγορία εσόδου
γνωστοποιείται ξεχωριστά για να µπορούν οι χρήστες να εκτιµούν την απόδοση της τράπεζας. Αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι επί πλέον των γνωστοποιήσεων για τις πηγές των εσόδων, που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 14
«πληροφόρηση κατά τοµέα».

12. Οι κύριες κατηγορίες εξόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητες µιας τράπεζας περιλαµβάνουν τόκους,
προµήθειες, ζηµίες από δάνεια και προκαταβολές, επιβαρύνσεις σχετικές µε τη µείωση στη λογιστική αξία των
επενδύσεων και γενικά έξοδα διοίκησης. Κάθε κατηγορία εξόδου γνωστοποιείται ξεχωριστά, ούτως ώστε οι χρήστες
να µπορούν να εκτιµούν την απόδοση της τράπεζας.

13. Κονδύλια εσόδων και εξόδων δεν πρέπει να συµψηφίζονται, εκτός από εκείνα που σχετίζονται µε
αντισταθµίσεις κινδύνων και µε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν συµψηφισθεί,
σύµφωνα µε την παράγραφο 23.

14. Συµψηφισµός σε περιπτώσεις άλλες, εκτός από αυτές που σχετίζονται µε αντισταθµίσεις κινδύνων και µε περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν συµψηφισθεί, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 23, εµποδίζει τους χρήστες
να εκτιµήσουν την απόδοση των ξεχωριστών δραστηριοτήτων µιας τράπεζας και την απόδοση που η τράπεζα
επιτυγχάνει σε συγκεκριµένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

15. Κέρδη και ζηµίες από καθεµία από τις ακόλουθες συναλλαγές, καταχωρούνται κανονικά ύστερα από αµοιβαίο
συµψηφισµό:

(α) ∆ιαθέσεις και µεταβολές στη λογιστική αξία των διαπραγµατεύσιµων αξιογράφων.

(β) ∆ιαθέσεις επενδυτικών τίτλων.

(γ) Αγοραπωλησίες ξένων νοµισµάτων.

16. Έσοδα και έξοδα από τόκους γνωστοποιούνται ξεχωριστά για να δώσουν µια καλλίτερη εικόνα της σύνθεσης των
καθαρών τόκων και των λόγων των µεταβολών τους.

17. Οι καθαροί τόκοι είναι προϊόν τόσο των επιτοκίων όσο και των ποσών των λαµβανόµενων και των χορηγούµενων
δανείων. Είναι επιθυµητό να παρέχεται από τη διοίκηση ένας σχολιασµός γύρω από το µέσο όρο των επιτοκίων, το
µέσο όρο των επιτοκίων των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων και το µέσο όρο των εντόκων υποχρεώσεων για τη
περίοδο. Σε µερικές χώρες, οι κυβερνήσεις παρέχουν βοήθεια στις τράπεζες κάνοντας καταθέσεις και παρέχοντας
άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις µε επιτόκια ουσιωδώς χαµηλότερα από τα επιτόκια της αγοράς. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ο σχολιασµός της διοίκησης συχνά αποκαλύπτει την έκταση αυτών των καταθέσεων και διευκολύνσεων
και της επίδρασής τους στο καθαρό κέρδος.
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∆ΛΠ 30
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

18. Η τράπεζα πρέπει να παρουσιάζει έναν ισολογισµό που οµαδοποιεί περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις κατ' είδος και κατατάσσει αυτά µε τρόπο που αντικατοπτρίζει τη σχετική ρευστότητά
τους.

19. Επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις άλλων ∆ΛΠ, οι γνωστοποιήσεις στον ισολογισµό ή στο προσάρτηµα
των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις:

Περιουσιακά Στοιχεία

— Ταµείο και υπόλοιπα (διαθεσίµων) στην κεντρική τράπεζα.

— Κρατικά και άλλα οµόλογα δεκτά για επαναπροεξόφληση από την κεντρική τράπεζα.

— Κρατικά και άλλα αξιόγραφα που κατέχονται για συναλλακτικούς σκοπούς.

— Τοποθετήσεις και δάνεια και προκαταβολές σε άλλες τράπεζες.

— Άλλες τοποθετήσεις στη χρηµαταγορά.

— ∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες.

— Επενδυτικοί τίτλοι.

Υποχρεώσεις

— Καταθέσεις από άλλες τράπεζες.

— Άλλες καταθέσεις της χρηµαταγοράς.

— Ποσά οφειλόµενα σε άλλους καταθέτες.

— Πιστοποιητικά καταθέσεων.

— Υποσχετικές και άλλες υποχρεώσεις αποδεικνυόµενες εγγράφως.

— Άλλα δανεισµένα κεφάλαια.

20. Η πιο χρήσιµη προσέγγιση στην κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µιας τράπεζας είναι να
οµαδοποιεί αυτά κατ' είδος και να τα κατατάσσει µε την κατά προσέγγιση σειρά ρευστότητάς τους, που µπορεί να
ισοδυναµεί γενικά µε τις λήξεις τους. Βραχυπρόθεσµα και µη στοιχεία δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά, γιατί πολλά
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µιας τράπεζας µπορεί να ρευστοποιούνται ή να διακανονίζονται στο εγγύς
µέλλον.

21. Η διάκριση µεταξύ υπολοίπων σε άλλες τράπεζες και υπολοίπων σε άλλα µέλη της χρηµαταγοράς και από άλλους
καταθέτες, είναι χρήσιµη πληροφορία, γιατί δίδει µια εικόνα των σχέσεων και της εξάρτισης µιας τράπεζας µε άλλες
τράπεζες και τη χρηµαταγορά. Συνεπώς, η τράπεζα γνωστοποιεί ξεχωριστά:

(α) Υπόλοιπα στην κεντρική τράπεζα.

(β) Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες.

(γ) Άλλες τοποθετήσεις στη χρηµαταγορά.

(δ) Καταθέσεις από άλλες τράπεζες.

(ε) Άλλες καταθέσεις της χρηµαταγοράς.

(στ) Άλλες καταθέσεις.

22. Μια τράπεζα γενικώς δε γνωρίζει τους κατόχους των δικών της πιστοποιητικών καταθέσεων, γιατί αυτά συνήθως
είναι αντικείµενο συναλλαγών σε µία ανοικτή αγορά. Συνεπώς, η τράπεζα γνωστοποιεί ξεχωριστά τις καταθέσεις που
έχει δεχθεί µέσω της έκδοσης των δικών της πιστοποιητικών καταθέσεων ή άλλων διαπραγµατεύσιµων τίτλων.
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∆ΛΠ 30
23. Το ποσό µε το οποίο κάθε περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση εµφανίζεται στον ισολογισµό δεν

πρέπει να συµψηφίζεται µε την αφαίρεση µιας άλλης υποχρέωσης ή περιουσιακού στοιχείου, εκτός
αν υπάρχει νόµιµο δικαίωµα συµψηφισµού και ο συµψηφισµός αντιπροσωπεύει την προσδοκώµενη
ρευστοποίηση ή διακανονισµό του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.

24. Η τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί τις εύλογες αξίες, κάθε κατηγορίας των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της, όπως απαιτεί το ∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά µέσα:
γνωστοποίηση και παρουσίαση» και το ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτί-
µηση».

25. Το ∆ΛΠ 39 προβλέπει τέσσερις κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων: ∆άνεια που χορηγούνται
και απαιτήσεις που δηµιουργούνται από την επιχείρηση, επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη, χρηµατοοικονο-
µικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και διαθέσιµα για πώληση χρηµατο-
οικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Μία τράπεζα θα γνωστοποιεί τις εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων της, για αυτές τις τέσσερις κατηγορίες, ως το ελάχιστο.

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

26. Η τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί τις ακόλουθες ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις:

(α) τη φύση και το ποσό των δεσµεύσεων παροχής πιστώσεων, που είναι ανέκκλητες, επειδή δεν
µπορεί να αποσυρθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας, χωρίς τον κίνδυνο να υποστεί
σηµαντικά πρόστιµα ή έξοδα, και

(β) τη φύση και το ποσό των ενδεχόµενων υποχρεώσεων και δεσµεύσεων που ανακύπτουν από τα
εκτός ισολογισµού στοιχεία συµπεριλαµβάνοντας όσα αφορούν σε:

(i) άµεσα πιστωτικά υποκατάστατα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται γενικές εγγυήσεις χρεω-
φειλών, εγγυήσεις τραπεζικής αποδοχής και ενέγγυες πιστώσεις, που λειτουργούν ως
χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις για δάνεια και αξιόγραφα,

(ii) ορισµένες ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνδέονται µε συναλλαγές, που περιλαµβάνουν
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, εγγυήσεις συµµετοχής, εγγυήσεις και ενέγγυες πιστώσεις
σχετικές µε ειδικές συναλλαγές,

(iii) βραχύχρονες αυτοεξοφλούµενες ενδεχόµενες υποχρεώσεις, που συνδέονται µε το εµπόριο
και προέρχονται από διακίνηση αγαθών, όπως πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων,
όπου η υποκείµενη φόρτωση χρησιµοποιείται ως εξασφάλιση,

(iv) συµφωνίες πωλήσεων και επαναγορών, οι οποίες δεν απεικονίζονται στον ισολογισµό,

(v) στοιχεία σχετικά µε επιτόκια και τιµές ξένου συναλλάγµατος, που περιλαµβάνουν ανταλλα-
γές, δικαιώµατα προαίρεσης και προθεσµιακές συµβάσεις, και

(vi) άλλες δεσµεύσεις, διευκολύνσεις έκδοσης γραµµατίων και εγγυηµένες ανανεούµενεςπιστω-
τικές διευκολύνσεις.

27. Το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις» ασχολείται γενικά µε τη λογιστική
και τη γνωστοποίηση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων. Το Πρότυπο κάνει ιδιαίτερη αναφορά για τις Τράπεζες, γιατί
οι τράπεζες συχνά εµπλέκονται σε πολλούς τύπους ενδεχόµενων υποχρεώσεων και δεσµεύσεων, µερικών ανακλήσιµων
και άλλων ανέκκλητων, που είναι συχνά σηµαντικές σε ποσά και ουσιωδώς µεγαλύτερες από εκείνες άλλων εµπορικών
επιχειρήσεων.

28. Αρκετές τράπεζες επίσης διενεργούν συναλλαγές που δεν καταχωρούνται, κατ' αρχήν, ως περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις στον ισολογισµό, αλλά οι οποίες προκαλούν ενδεχόµενα και δεσµεύσεις. Τέτοια εκτός ισολογισµού
στοιχεία, αντιπροσωπεύουν συχνά ένα σηµαντικό τµήµα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της τράπεζας και
µπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο επίπεδο του κινδύνου στο οποίο η τράπεζα εκτίθεται. Αυτά τα στοιχεία
µπορεί να προσθέσουν ή να µειώσουν άλλους κινδύνους, για παράδειγµα, µε την αντιστάθµιση περιουσιακών
στοιχείων ή υποχρεώσεων του ισολογισµού. Τα εκτός ισολογισµού στοιχεία µπορεί να προκύψουν από συναλλαγές
που διενεργούνται για λογαριασµό πελατών ή από την τράπεζα για δικούς της εµπορικούς σκοπούς.

29. Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων έχουν ανάγκη να ενηµερώνονται για τα ενδεχόµενα και τις ανέκκλητες
δεσµεύσεις µιας τράπεζας, λόγω των προβληµάτων που µπορεί αυτές να προκαλέσουν στη ρευστότητα και στη
φερεγγυότητά της και της ενυπάρχουσας πιθανότητας ενδεχόµενων ζηµιών. Οι χρήστες απαιτούν επίσης κατάλληλη
πληροφόρηση για το είδος και το ποσό των εκτός ισολογισµού συναλλαγών, που αναλαµβάνονται από την τράπεζα.
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∆ΛΠ 30
ΛΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

30. Η τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί µία ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
µε κατάλληλες κατά λήξη οµαδοποιήσεις, µε βάση την εναποµένουσα περίοδο, κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης.

31. Η εξισορρόπηση και η ελεγχόµενη διαφοροποίηση των λήξεων και των επιτοκίων των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων, αποτελεί θεµελιώδες θέµα για τη διοίκηση µιας τράπεζας. Είναι ασύνηθες για τις τράπεζες να
ισορροπούνται πλήρως τα ανωτέρω, δεδοµένου ότι οι πραγµατοποιούµενες συναλλαγές είναι συχνά αβέβαιης
διάρκειας και διαφορετικών τύπων. Ενδέχεται, µία µη ισόρροπη θέση να αυξάνει την απόδοση, αλλά µπορεί επίσης
να αυξάνει τον κίνδυνο ζηµιών.

32. Οι λήξεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και η δυνατότητα ανανέωσης, µε αποδεκτό κόστος, των
εντόκων υποχρεώσεων καθώς λήγουν, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες στην εκτίµηση της ρευστότητας µιας
τράπεζας και της έκθεσής της στους κινδύνους µεταβολής των επιτοκίων και των τιµών συναλλάγµατος. Μια
τράπεζα, για να παρέχει πληροφόρηση χρήσιµη ως προς την εκτίµηση της ρευστότητάς της, γνωστοποιεί τουλάχιστον
µια ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µε κατάλληλες κατά λήξη οµαδοποιήσεις.

33. Οι κατά λήξη οµαδοποιήσεις που εφαρµόζονται στα επί µέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις διαφέρουν
µεταξύ των τραπεζών, καθώς και στην καταλληλότητά τους για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.
Παραδείγµατα εφαρµοζόµενων περιόδων είναι τα ακόλουθα:

(α) Μέχρι ένα µήνα.

(β) Από ένα µήνα µέχρι τρεις µήνες.

(γ) Από τρεις µήνες µέχρι ένα χρόνο.

(δ) Από ένα µέχρι πέντε έτη.

(ε) Από πέντε έτη και πάνω.

Συχνά οι περίοδοι συγχωνεύονται, π.χ. στην περίπτωση των δανείων και προκαταβολών, µε την οµαδοποίηση όσων
είναι κάτω του ενός έτους και εκείνων άνω του έτους. Όταν οι εξοφλήσεις εκτείνονται σε µεγάλη χρονική περίοδο,
κάθε τµήµα εντάσσεται στην περίοδο στην οποία έχει συµφωνηθεί ή αναµένεται να πληρωθεί ή να εισπραχθεί.

34. Είναι ουσιώδες να συµπίπτουν οι περίοδοι λήξεων που έχουν υιοθετηθεί από µια τράπεζα για τα περιουσιακά στοιχεία
και τις υποχρεώσεις. Αυτό καθιστά σαφή την έκταση στην οποία οι λήξεις εξισορροπούνται και της συνακόλουθης
εξάρτησης της τράπεζας από άλλες πηγές ρευστότητας.

35. Οι λήξεις µπορεί να εκφράζονται µε βάση:

(α) την εναποµένουσα περίοδο µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης,

(β) την αρχική περίοδο µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης και

(γ) την εναποµένουσα περίοδο µέχρι την επόµενη ηµεροµηνία πιθανής µεταβολής των επιτοκίων.

Η ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά τις εναποµένουσες περιόδους µέχρι τις ηµεροµηνίες
εξόφλησής τους, παρέχει την καλλίτερη βάση για να εκτιµάται η ρευστότητα µιας τράπεζας. Μία τράπεζα µπορεί
επίσης να γνωστοποιεί τις λήξεις εξόφλησης, βασιζόµενη στις αρχικές περιόδους µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης,
ώστε να παρέχει πληροφόρηση γύρω από την χρηµατοδότησή της και την επιχειρηµατική στρατηγική. Επιπλέον, µια
τράπεζα µπορεί να γνωστοποιήσει οµαδοποιήσεις κατά λήξη, βασιζόµενη στην εναποµένουσα περίοδο µέχρι την
επόµενη ηµεροµηνία, κατά την οποία τα επιτόκια µπορεί να µεταβληθούν, ούτως ώστε να δείχνει την έκθεσή της
στους κινδύνους του επιτοκίου. Η διοίκηση µπορεί επίσης να παρέχει, στο δικό της σχολιασµό επί των οικονοµικών
καταστάσεων, πληροφόρηση γύρω από την έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου και γύρω από τον τρόπο που διαχειρίζεται
και ελέγχει τέτοια ανοίγµατα.

36. Σε πολλές χώρες, οι καταθέσεις που γίνονται σε µια τράπεζα µπορεί να αποσύρονται οποτεδήποτε και οι
προκαταβολές που παρέχονται από µια τράπεζα µπορεί να εξοφλούνται, όταν ζητηθούν. Όµως, στην πράξη, τέτοιες
καταθέσεις και προκαταβολές διατηρούνται συχνά για µεγάλες περιόδους, χωρίς να αποσυρθούν ή να εξοφληθούν.
Συνεπώς, η πραγµατική ηµεροµηνία εξόφλησης είναι µεταγενέστερη από τη συµβατική ηµεροµηνία. Παρόλα αυτά, η
τράπεζα γνωστοποιεί µια ανάλυση βάσει των συµβατικών λήξεων, µολονότι η συµβατική περίοδος εξόφλησης συχνά
δεν είναι η πραγµατική περίοδος, αφού οι συµβατικές ηµεροµηνίες αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους λόγω
ρευστότητας που συνδέονται µε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της τράπεζας.

37. Μερικά περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας δεν έχουν ρητή ηµεροµηνία λήξης. Η περίοδος στην οποία τα περιουσιακά
αυτά στοιχεία υποτίθεται ότι λήγουν, συνήθως λαµβάνεται ως η αναµενόµενη ηµεροµηνία στην οποία θα
ρευστοποιηθούν.



13.10.2003 EL L 261/255Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 30
38. Η εκτίµηση των χρηστών, ως προς τη ρευστότητα µιας τράπεζας, από τις γνωστοποιήσεις της για τις κατά λήξη

οµαδοποιήσεις, γίνεται στο πλαίσιο των τοπικών τραπεζικών πρακτικών, που συµπεριλαµβάνουν τη διαθεσιµότητα
κεφαλαίων προς τις τράπεζες. Σε µερικές χώρες, διατίθενται βραχυπρόθεσµα κεφάλαια, στη συνήθη πορεία των
εργασιών, από τη χρηµαταγορά ή, σε έκτακτη περίπτωση, από την κεντρική τράπεζα. Σε άλλες χώρες, αυτό δε
συµβαίνει.

39. Για να παρέχεται στους χρήστες µια πλήρης εικόνα των κατά λήξη οµαδοποιήσεων, οι γνωστοποιήσεις στις
οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να χρειάζεται να συµπληρώνονται µε πληροφορίες, ως προς την πιθανότητα της
εξόφλησης µέσα στην εναποµένουσα περίοδο. Συνεπώς, η διοίκηση µπορεί να παρέχει, στο δικό της σχόλιο επί των
οικονοµικών καταστάσεων, πληροφορίες γύρω από τις πραγµατικές περιόδους και γύρω από τον τρόπο που
διαχειρίζεται και ελέγχει τους κινδύνους και τα ανοίγµατα που σχετίζονται µε τις διαφορετικές όψεις των λήξεων και
των επιτοκίων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

40. Η τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί τυχόν σηµαντικές συγκεντρώσεις των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεών της και των εκτός ισολογισµού στοιχείων της. Οι γνωστοποιήσεις αυτές πρέπει
να γίνονται βάσει γεωγραφικών περιοχών, οµάδων πελατών, επιχειρηµατικών τοµέων ή άλλων
συγκεντρώσεων κινδύνου. Η τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί επίσης το ποσό των σηµαντικών καθαρών
συναλλαγµατικών ανοιγµάτων.

41. Η τράπεζα γνωστοποιεί σηµαντικές συγκεντρώσεις στην κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων της και στην πηγή
των υποχρεώσεών της, γιατί αυτό είναι µία χρήσιµη ένδειξη των πιθανών κινδύνων που συνυπάρχουν στη
ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των κεφαλαίων που είναι διαθέσιµα στην τράπεζα. Οι γνωστοποιήσεις
αυτές γίνονται βάσει γεωγραφικών περιοχών, οµάδων πελατών, επιχειρηµατικών τοµέων ή άλλων συγκεντρώσεων
κινδύνου, ανάλογα µε τις συνθήκες της κάθε τράπεζας. Μια όµοια ανάλυση και εξήγηση των εκτός ισολογισµού
στοιχείων είναι επίσης σηµαντική. Ως γεωγραφικές περιοχές µπορεί να λαµβάνονται συγκεκριµένες χώρες, οµάδες
χωρών ή περιοχές µέσα σε µία χώρα. Οι γνωστοποιήσεις για πελάτες µπορεί να αφορούν τοµείς, όπως κρατικούς,
δηµόσιες υπηρεσίες και εµπορικές και επιχειρηµατικές οικονοµικές µονάδες. Τέτοιες γνωστοποιήσεις γίνονται
επιπροσθέτως της τυχόν κατά τοµέα πληροφόρησης που απαιτείται από το ∆ΛΠ 14, «πληροφόρηση κατά τοµέα».

42. Η γνωστοποίηση σηµαντικών καθαρών συναλλαγµατικών ανοιγµάτων είναι επίσης µια χρήσιµη ένδειξη του κινδύνου
των ζηµιών, που προκύπτουν από µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

43. Η τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

(α) Τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη βάση µε την οποία τα µη εισπράξιµα δάνεια και οι
προκαταβολές καταχωρούνται ως έξοδα και διαγράφονται.

(β) Λεπτοµέρειες των µεταβολών στην πρόβλεψη για ζηµίες από δάνεια και προκαταβολές κατά
τη διάρκεια της περιόδου. Πρέπει να γνωστοποιείται ξεχωριστά το ποσό που καταχωρήθηκε
ως έξοδο κατά τη περίοδο, για ζηµίες από µη εισπράξιµα δάνεια και προκαταβολές, το ποσό
που βάρυνε τη περίοδο για διαγραφές δανείων και προκαταβολών και το ποσό που πιστώθηκε
κατά τη περίοδο για ανάκτηση δανείων και προκαταβολών που προηγουµένως είχαν διαγραφεί.

(γ) Το συνολικό ποσό της πρόβλεψης για ζηµίες από δάνεια και προκαταβολές κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, και

(δ) Το συνολικό ποσό που συµπεριλαµβάνεται στον ισολογισµό για δάνεια και προκαταβολές, στα
οποία δε γίνεται λογισµός τόκων και τον τρόπο προσδιορισµού της λογιστικής αξίας τέτοιων
δανείων και προκαταβολών.

44. Κάθε ποσό που κρατείται για την αντιµετώπιση ζηµιών από δάνεια και προκαταβολές πέρα των
όσων ζηµιών έχουν ήδη διαπιστωθεί ή των πιθανών ζηµιών, που η εµπειρία υπαγορεύει ότι υπάρχουν
στο χαρτοφυλάκιο δανείων και προκαταβολών, πρέπει να λογιστικοποιείται ως µείωση των αποτε-
λεσµάτων εις νέο. Κάθε πίστωση που προέρχεται από την µείωση της πιο πάνω κράτησης, συνεπάγεται
την αύξηση των αποτελεσµάτων εις νέο και δεν περιλαµβάνεται στο προσδιορισµό του καθαρού
κέρδους ή της ζηµίας της περιόδου.
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45. Είναι αναπόφευκτο, στη συνήθη πορεία των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, οι τράπεζες να υφίστανται ζηµίες από

δάνεια, προκαταβολές και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις, ως αποτέλεσµα της µη δυνατότητας µερικής ή ολικής
είσπραξής τους. Το ποσό των ζηµιών που έχουν διαπιστωθεί καταχωρείται ως έξοδο και αφαιρείται από τη λογιστική
αξία της οικείας κατηγορίας δανείων και προκαταβολών, ως πρόβλεψη για ζηµίες από δάνεια και προκαταβολές. Το
ποσό των πιθανών ζηµιών που δεν έχουν διαπιστωθεί, αλλά που η εµπειρία δείχνει να παρουσιάζονται στο
χαρτοφυλάκιο των δανείων και προκαταβολών, καταχωρείται επίσης ως έξοδο και αφαιρείται από το συνολικό ποσό
της λογιστικής αξίας των δανείων και προκαταβολών, ως πρόβλεψη για ζηµίες από δάνεια και προκαταβολές. Η
εκτίµηση αυτών των ζηµιών εξαρτάται από την κρίση της διοίκησης. Είναι ουσιαστικό, όµως, η διοίκηση να εφαρµόζει
τις εκτιµήσεις της κατά τρόπο οµοιόµορφο από περίοδο σε περίοδο.

46. Τοπικές συνθήκες ή η νοµοθεσία µπορεί να απαιτεί ή να επιτρέπει στην τράπεζα να διενεργεί κρατήσεις ποσών για
ζηµίες δανείων και προκαταβολών, πέραν από τις ζηµίες που έχουν διαπιστωθεί και τις πιθανές ζηµίες που η εµπειρία
δείχνει να παρουσιάζονται στο χαρτοφυλάκιο των δανείων και προκαταβολών. Κάθε τέτοια κράτηση αντιµετωπίζεται
ως µείωση των αποτελεσµάτων εις νέο και όχι έξοδο για τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή της ζηµίας της
περιόδου. Οµοίως, κάθε πίστωση από τη µείωση τέτοιων κρατήσεων καταλήγει σε αύξηση των αποτελεσµάτων εις
νέο και δε συµπεριλαµβάνεται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή της ζηµίας της περιόδου.

47. Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µιας τράπεζας χρειάζεται να γνωρίζουν την επίδραση που οι ζηµίες των
δανείων και προκαταβολών είχαν στην οικονοµική θέση και απόδοση της τράπεζας. Αυτό τους βοηθά να κρίνουν
την αποτελεσµατικότητα µε την οποία η τράπεζα εκµεταλλεύεται τους πόρους της. Συνεπώς, µια τράπεζα γνωστοποιεί
το συνολικό ποσό της πρόβλεψης για ζηµίες δανείων και προκαταβολών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και
τις µεταβολές στην πρόβλεψη κατά τη διάρκεια της περιόδου. Οι µεταβολές στην πρόβλεψη περιλαµβανοµένων και
των ποσών που είχαν διαγραφεί, αλλά εισπράχθηκαν µέσα στη περίοδο, παρουσιάζονται ξεχωριστά.

48. Μια τράπεζα µπορεί να αποφασίσει να µη λογίσει δεδουλευµένους τόκους δανείων ή προκαταβολών, για παράδειγµα,
όταν ο δανειζόµενος βρίσκεται για περισσότερο από µια ορισµένη περίοδο σε καθυστέρηση πληρωµής τόκων ή
κεφαλαίων. Η τράπεζα γνωστοποιεί το συνολικό ποσό των δανείων και προκαταβολών, κατά την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού, επί του οποίου δεν έγινε λογισµός δεδουλευµένων τόκων, καθώς και τις βάσεις που χρησιµοποιήθηκαν
για να προσδιορίσει τη λογιστική αξία τέτοιων δανείων και προκαταβολών. Είναι επίσης επιθυµητό να γνωστοποιεί η
τράπεζα αν καταχωρεί έσοδα από τόκους τέτοιων δανείων και προκαταβολών, καθώς και την επίδραση την οποία η
µη καταχώρηση δεδουλευµένων τόκων έχει στη κατάσταση λογαριασµού των αποτελεσµάτων της.

49. Όταν δάνεια και προκαταβολές δεν µπορούν να ανακτηθούν, διαγράφονται και επιβαρύνουν τις προβλέψεις για
ζηµίες. Σε µερικές περιπτώσεις, δε διαγράφονται µέχρις ότου όλες οι αναγκαίες νόµιµες διαδικασίες έχουν
ολοκληρωθεί και το ποσό της ζηµίας έχει προσδιοριστεί οριστικά. Σε άλλες περιπτώσεις, διαγράφονται ενωρίτερα,
για παράδειγµα, όταν ο δανειζόµενος δεν πληρώνει τόκους ή δεν εξοφλεί κεφάλαιο, που είχε λήξει σε συγκεκριµένη
περίοδο. Επειδή ο χρόνος διαγραφής των ανείσπρακτων δάνειων και προκαταβολών διαφέρει, το µικτό ποσό των
δανείων και προκαταβολών και των προβλέψεων για ζηµίες, µπορεί να ποικίλει σηµαντικά σε όµοιες συνθήκες. Ως
αποτέλεσµα, η τράπεζα γνωστοποιεί τις µεθόδους διαγραφής των ανείσπρακτων δανείων και προκαταβολών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

50. Κάθε κράτηση ποσού για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, που συµπεριλαµβάνει µελλοντικές ζηµίες
και άλλους απρόβλεπτους κινδύνους πρέπει να γνωστοποιείται ξεχωριστά ως µείωση των αποτελεσµά-
των εις νέο. Κάθε πίστωση που προέρχεται από τη µείωση τέτοιων κρατήσεων καταλήγει σε αύξηση
των αποτελεσµάτων εις νέο και δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στον προσδιορισµό του καθαρού
κέρδους ή ζηµίας της περιόδου.

51. Τοπικές συνθήκες ή νοµοθεσία µπορεί να απαιτούν ή να επιτρέπουν στην τράπεζα να κρατεί ποσά για γενικούς
τραπεζικούς κινδύνους, πέρα των επιβαρύνσεων για ζηµίες δανείων και προκαταβολών, που προσδιορίζονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 45. Επίσης, µπορεί να απαιτείται από µία τράπεζα ή να επιτρέπεται σε αυτή, η διενέργεια
κρατήσεων για ενδεχόµενα. Τέτοια ποσά για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους και ενδεχόµενα δεν έχουν τις ιδιότητες
για καταχώρηση ως Προβλέψεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες
απαιτήσεις». Συνεπώς, µία τράπεζα καταχωρεί τέτοια ποσά σε µείωση των αποτελεσµάτων εις νέο. Αυτό είναι
αναγκαίο για να αποφεύγεται η υπερτίµηση των υποχρεώσεων, υποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, η µη
γνωστοποίηση δεδουλευµένων και προβλέψεων και η ευκαιρία να παραποιείται το καθαρό εισόδηµα και τα ίδια
κεφάλαια.
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52. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων δεν µπορεί να παρουσιάζει σχετική και αξιόπιστη πληροφόρηση για την

απόδοση µιας τράπεζας, αν το καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου περιλαµβάνει τις επιδράσεις µη γνωστοποιούµε-
νων ποσών, που κρατήθηκαν για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους ή για επιπρόσθετα ενδεχόµενα ή µη γνωστοποιούµε-
νες πιστώσεις προερχόµενες από την αναστροφή τέτοιων κρατήσεων. Οµοίως, ο ισολογισµός δεν µπορεί να παρέχει
συναφή και αξιόπιστη πληροφόρηση για την οικονοµική κατάσταση µιας τράπεζας, αν ο ισολογισµός περιλαµβάνει
υπερτιµηµένες υποχρεώσεις, υποτιµηµένα περιουσιακά στοιχεία ή δεν εµφανίζει δεδουλευµένα και προβλέψεις.

ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

53. Η τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί το συνολικό ποσό των εγγυηµένων και εµπραγµάτως καλυµµένων
υποχρεώσεων και το είδος και τη λογιστική αξία των ενεχυριασµένων περιουσιακών στοιχείων.

54. Σε µερικές χώρες, οι τράπεζες είναι υποχρεωµένες, είτε από το νόµο είτε από τοπική συνήθεια, να ενεχυριάζουν
περιουσιακά στοιχεία, ως εξασφάλιση ορισµένων καταθέσεων και άλλων υποχρεώσεων. Τα ποσά που απαιτούνται
είναι συχνά ουσιώδη και έτσι µπορεί να έχουν µια σηµαντική επίδραση στην εκτίµηση της οικονοµικής κατάστασης
µιας τράπεζας.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

55. Οι τράπεζες γενικά αναλαµβάνουν διαχειριστικές και εµπιστευτικές δραστηριότητες που συνεπάγονται την κατοχή ή
τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασµό ιδιωτών, οµάδας συµφερόντων, προγραµµάτων εξόδου από την
υπηρεσία και άλλων θεσµών. Εφόσον η σχέση διαχειριστή ή άλλη όµοια σχέση προβλέπεται από νόµο, αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία δεν ανήκουν στην τράπεζα και, συνεπώς, δεν περιλαµβάνονται στον ισολογισµό της. Αν η
τράπεζα απασχολείται σε σηµαντικές δραστηριότητες διαχείρισης, γίνεται γνωστοποίηση αυτού του γεγονότος, µε
µία ένδειξη της έκτασης αυτών των δραστηριοτήτων, στις οικονοµικές καταστάσεις της, λόγω της πιθανής
υποχρέωσης, αν αποτύχει στα διαχειριστικά καθήκοντά της. Για το σκοπό αυτό, στις δραστηριότητες διαχείρισης δεν
περιλαµβάνονται οι λειτουργίες φύλαξης.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

56. Το ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών», πραγµατεύεται γενικά τις γνωστοποιήσεις των σχέσεων µε
συνδεδεµένα µέρη και των συναλλαγών µεταξύ της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις και των
συνδεδεµένων µε αυτή µερών. Σε µερικές χώρες, ο νόµος ή τα εποπτικά όργανα απαγορεύουν ή περιορίζουν τις
τράπεζες να έρχονται σε συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, ενώ σε άλλες χώρες οι συναλλαγές αυτές επιτρέπονται.
Το ∆ΛΠ 24 έχει ιδιαίτερη σηµασία για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων µιας τράπεζας σε µια χώρα
που επιτρέπει τέτοιες συναλλαγές.

57. Ορισµένες συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών µπορεί να πραγµατοποιούνται µε διαφορετικούς όρους σε σχέση
µε συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη. Για παράδειγµα, µια τράπεζα µπορεί να προκαταβάλει ένα µεγαλύτερο ποσό
ή να επιβαρύνει µε χαµηλότερα επιτόκια ένα συνδεδεµένο µέρος, από ότι θα έκανε σε παρόµοιες κατά τα άλλα
περιπτώσεις προς ένα µη συνδεδεµένο µέρος. Προκαταβολές ή καταθέσεις µπορεί να διεκπεραιώνονται µεταξύ
συνδεδεµένων µερών πιο γρήγορα και µε λιγότερες διατυπώσεις από ότι είναι δυνατόν όταν πρόκειται για µη
συνδεδεµένα µέρη. Και αν ακόµη οι συναλλαγές συνδεδεµένων µερών προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών µιας τράπεζας, οι πληροφορίες γύρω από τέτοιες συναλλαγές είναι χρήσιµες για τις ανάγκες των χρηστών
και οι γνωστοποιήσεις τους επιβάλλονται από το ∆ΛΠ 24, «γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών».

58. Όταν µια τράπεζα συναλλάσσεται µε συνδεδεµένα µέρη, είναι σκόπιµο να γνωστοποιεί το είδος της σχέσης του
συνδεδεµένου µέρους και τη φύση και τα στοιχεία των συναλλαγών, που είναι αναγκαία για την κατανόηση των
οικονοµικών καταστάσεων της τράπεζας. Τα στοιχεία που, κανονικά, πρέπει να γνωστοποιούνται για τη συµµόρφωση
προς το ∆ΛΠ 24, συµπεριλαµβάνουν την πολιτική παροχής δανείων από την τράπεζα στα συνδεδεµένα µέρη. Σε
σχέση µε τις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, γνωστοποιείται το ποσό ή η αναλογία που συµπεριλαµβάνεται:

(α) σε κάθε ένα από τα δάνεια και τις προκαταβολές, τις καταθέσεις και τις αποδοχές και υποσχετικές. Στις
γνωστοποιήσεις µπορεί να περιλαµβάνονται τα συνολικά ποσά που εκκρεµούν στην αρχή και στο τέλος της
περιόδου, όπως επίσης και οι προκαταβολές, οι καταθέσεις, οι εξοφλήσεις και άλλες µεταβολές κατά τη
διάρκεια της περιόδου,
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∆ΛΠ 31
(β) σε κάθε µία από τις κυριότερες κατηγορίες εσόδων, εξόδων τόκου και προµηθειών που πληρώθηκαν,

(γ) στα έξοδα της περιόδου για ζηµίες δανείων και προκαταβολών και στις προβλέψεις κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, και

(δ) στις ανέκκλητες εγγυήσεις και στα ενδεχόµενα και δεσµεύσεις από τα εκτός ισολογισµού στοιχεία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

59. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις των
τραπεζών που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1991.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 31
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 2000)

Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες

Το ∆ΛΠ 31 εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το Νοέµβριο του 1990.

Το Νοέµβριο του 1994, το κείµενο του ∆ΛΠ 31 αναµορφώθηκε για να παρουσιασθεί µε την αναµορφωµένη µορφή που
υιοθετήθηκε για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα το 1991. ∆εν έγιναν ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό εγκεκριµένο κείµενο.
Ορισµένη ορολογία αλλάχθηκε για να ευθυγραµµιστεί µε την πρακτική της Ε∆ΛΠ που ίσχυε κατά το χρόνο εκείνο.

Τον Ιούλιο του 1998 για να είναι συνεπές µε το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», αναθεωρήθηκαν οι
παράγραφοι 39 και 40 του ∆ΛΠ 31 και προστέθηκε µία νέα παράγραφος 41.

Το ∆εκέµβριο του 1998 οι παράγραφοι 35 και 42 του ∆ΛΠ 31 τροποποιήθηκαν για να αντικαταστήσουν παραποµπές στο
∆ΛΠ 25, «λογιστική επενδύσεων», µε παραποµπές στο ∆ΛΠ 39, «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση».

Το Μάρτιο του 1999, το ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999), «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού» τροποποίησε
την παράγραφο 45 για να είναι συνεπές µε την ορολογία του ∆ΛΠ 37, «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και
ενδεχόµενες απαιτήσεις».

Τον Οκτώβριο του 2000 η παράγραφος 35 αναθεωρήθηκε για να συνάδει µε όµοιες παραγράφους σε άλλα σχετιζόµενα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η αλλαγή στην παράγραφο 35 τίθεται σε εφαρµογή όταν η επιχείρηση εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39
για πρώτη φορά.

Μία ∆ιερµηνεία αφορά το ∆ΛΠ 31:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-13: «από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες — µη νοµισµατικές συνεισφορές από κοι-
νοπρακτούντες».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Πεδίο εφαρµογής 1

Ορισµοί 2-7

Μορφές κοινοπραξιών 3

Συµβατικός διακανονισµός 4-7
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∆ΛΠ 31
Από κοινού ελεγχόµενες εργασίες 8-12

Από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία 13-18

Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες 19-37

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος 25-37

Βασικός χειρισµός — αναλογική ενοποίηση 25-31

Επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός — µέθοδος καθαρής θέσης 32-34

Εξαιρέσεις στο βασικό και στον επιτρεπόµενο εναλλακτικό ή χειρισµό 35-37

Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος 38

Συναλλαγές µεταξύ κοινοπρακτούντος και κοινοπραξίας 39-41

Παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες στις οικονοµικές καταστάσεις ενός επενδύτη 42

Υπεύθυνοι διαχειριστές των κοινοπραξιών 43-44

Γνωστοποιήσεις 45-49

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 50-52

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για το λογιστικό χειρισµό των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες
και την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων της κοινοπραξίας
στις οικονοµικές καταστάσεις των κοινοπρακτούντων και των επενδυτών, ανεξάρτητα από τις δοµές
ή τις µορφές µε τις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας.

ΟΡΙΣΜΟΙ

2. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Κοινοπραξία είναι ένας συµβατικός διακανονισµός, µε τον οποίο δύο ή περισσότερα µέρη αναλαµβά-
νουν µια οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο.

Έλεγχος είναι το δικαίωµα κατεύθυνσης της οικονοµικής και επιχειρηµατικής πολιτικής µιας οικονοµι-
κής δραστηριότητας, ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από αυτή.

Από κοινού έλεγχος είναι η συµβατικώς συµφωνηθείσα κατανοµή του ελέγχου πάνω σε µία οικονοµική
δραστηριότητα.

Ουσιώδης επιρροή είναι το δικαίωµα συµµετοχής στις αποφάσεις της οικονοµικής και επιχειρηµατικής
πολιτικής µιας οικονοµικής δραστηριότητας, όχι όµως και ο έλεγχος ή από κοινού έλεγχος πάνω σε
αυτές τις πολιτικές.

Κοινοπρακτών είναι ένα µέλος σε µία κοινοπραξία το οποίο έχει από κοινού έλεγχο πάνω σε αυτή
την κοινοπραξία.

Επενδυτής σε κοινοπραξία είναι ένα µέλος σε µια κοινοπραξία το οποίο δεν έχει από κοινού έλεγχο
πάνω σε αυτή την κοινοπραξία.
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∆ΛΠ 31
Αναλογική ενοποίηση είναι µια λογιστική µέθοδος, σύµφωνα µε την οποία το µερίδιο του κοινοπρακτού-
ντος σε κάθε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα µιας από
κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, ενοποιείται στη βάση «γραµµή προς γραµµή» µε όµοια
στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος ή εµφανίζεται µε ξεχωριστά κονδύλια
στις οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος.

Μέθοδος καθαρής θέσης είναι µία λογιστική µέθοδος, σύµφωνα µε την οποία το δικαίωµα σε µια
από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα καταχωρείται αρχικά στο κόστος και προσαρµόζεται
µετέπειτα για τη µετά την απόκτηση µεταβολή του µεριδίου του κοινοπρακτούντος στην καθαρή
θέση της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
αντικατοπτρίζει το µερίδιο του κοινοπρακτούτος στα αποτελέσµατα των εργασιών της από κοινού
ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας.

Μορφές κοινοπραξιών

3. Οι Κοινοπραξίες έχουν πολλές και διάφορες µορφές και δοµές. Αυτό το Πρότυπο εντοπίζει τρεις γενικότερες µορφές
— από κοινού ελεγχόµενες εργασίες, από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία και από κοινού ελεγχόµενες
οικονοµικές µονάδες — που αναφέρονται κοινώς ως κοινοπραξίες και ανταποκρίνονται στον ορισµό αυτό. Τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι κοινά σε όλες τις κοινοπραξίες:

(α) δύο ή περισσότεροι κοινοπρακτούντες δεσµεύονται µέσω συµβατικού διακανονισµού, και

(β) ο συµβατικός διακανονισµός επιβάλλει τον από κοινού έλεγχο.

Συµβατικός διακανονισµός

4. Η ύπαρξη συµβατικού διακανονισµού διαχωρίζει τα δικαιώµατα που εµπεριέχουν τον από κοινού έλεγχο, από τις
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, στις οποίες ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή (βλέπε ∆ΛΠ 28, «λογιστική
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις»). ∆ραστηριότητες που δε διέπονται από συµβατικό διακανονισµό που να
επιβάλλει τον από κοινού έλεγχο, δε συνιστούν κοινοπραξίες για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου.

5. Ο συµβατικός διακανονισµός µπορεί να αποδεικνύεται µε πολλούς τρόπους, για παράδειγµα, µε µια σύµβαση µεταξύ
των κοινοπρακτούντων ή µε πρακτικά συζητήσεων µεταξύ των κοινοπρακτούντων. Σε µερικές περιπτώσεις, ο
διακανονισµός ενσωµατώνεται στο καταστατικό ή σε άλλο κανονιστικό έγγραφο της κοινοπραξίας. Οποιαδήποτε
µορφή και αν έχει, ο συµβατικός διακανονισµός είναι συνήθως γραπτός και καλύπτει θέµατα, όπως:

(α) τη δραστηριότητα, τη διάρκεια και την υποχρέωση της κοινοπραξίας για σύνταξη εκθέσεων,

(β) το διορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ισοδύναµου διοικητικού οργάνου της κοινοπραξίας και τα
δικαιώµατα ψήφου των κοινοπρακτούντων,

(γ) τις εισφορές των κοινοπρακτούντων στο κεφάλαιο, και

(δ) τη διανοµή του προϊόντος, των εσόδων, των εξόδων ή των αποτελεσµάτων της κοινοπραξίας προς τους
κοινοπρακτούντες.

6. Ο συµβατικός διακανονισµός επιβάλλει τον από κοινού έλεγχο πάνω στην κοινοπραξία. Αυτός ο όρος εξασφαλίζει
ότι κανένας κοινοπρακτών δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει µονόπλευρα τη δραστηριότητα. Ο διακανονισµός
προσδιορίζει όσες αποφάσεις, σε τοµείς ουσιώδεις για τους σκοπούς της κοινοπραξίας, απαιτούν τη συναίνεση όλων
των κοινοπρακτούντων και όσες αποφάσεις µπορεί να απαιτούν τη συναίνεση µιας συγκεκριµένης πλειοψηφίας των
κοινοπρακτούντων.

7. Ο συµβατικός διακανονισµός µπορεί να κατονοµάζει έναν κοινοπρακτούντα ως υπεύθυνο διαχειριστή ή διευθυντή
της Κοινοπραξίας. Ο διαχειριστής δεν ελέγχει την κοινοπραξία, αλλά ενεργεί µέσα στο πλαίσιο της οικονοµικής και
επιχειρηµατικής πολιτικής, που έχει συµφωνηθεί από τους κοινοπρακτούντες µε το συµβατικό διακανονισµό και έχει
ανατεθεί στο διαχειριστή. Αν ο διαχειριστής έχει το δικαίωµα να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική
πολιτική της οικονοµικής δραστηριότητας, τότε ελέγχει την κοινοπραξία και αυτή αποτελεί θυγατρική του διαχειριστή
και όχι κοινοπραξία.
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ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

8. Οι εργασίες µερικών Κοινοπραξιών προϋποθέτουν τη χρησιµοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και άλλων πόρων
των κοινοπρακτούντων παρά την ίδρυση µιας εταιρίας, συνεταιρισµού, ή άλλης οικονοµικής µονάδας ή επιχείρησης
ξεχωριστής από αυτές των κοινοπρακτούντων. Καθένας κοινοπρακτών χρησιµοποιεί τα δικά του ενσώµατα πάγια
περιουσιακά στοιχεία και διατηρεί τα δικά του αποθέµατα. Επίσης αναλαµβάνει τα δικά του έξοδα και υποχρεώσεις
και αντλεί τη δική του χρηµατοδότηση, δηµιουργώντας δικές του δεσµεύσεις. Οι δραστηριότητες της Κοινοπραξίας
µπορεί να διεξάγονται από υπαλλήλους του κοινοπρακτούντος, παράλληλα µε όµοιες δραστηριότητες του
κοινοπρακτούντος. Η συµφωνία της κοινοπραξίας συνήθως προβλέπει έναν τρόπο µε τον οποίο τα έσοδα από την
πώληση προϊόντος της κοινοπραξίας και κάθε έξοδο που αναλαµβάνεται για την κοινοπραξία κατανέµεται µεταξύ
των κοινοπρακτούντων.

9. Ένα παράδειγµα µιας από κοινού ελεγχόµενης εργασίας είναι, όταν δύο ή περισσότεροι κοινοπρακτούντες
συνδυάζουν τις εργασίες, τους πόρους και την εµπειρία τους για να κατασκευάσουν, να προβάλουν και να διανείµουν
από κοινού ένα συγκεκριµένο προϊόν, π.χ. ένα αεροσκάφος. ∆ιάφορα τµήµατα της κατασκευαστικής διαδικασίας
διεκπεραιώνονται από καθένα των κοινοπρακτούντων. Καθένας κοινοπρακτών έχει τα δικά του έξοδα και παίρνει ένα
µερίδιο του εσόδου από την πώληση του αεροσκάφους, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε το συµβατικό διακανονισµό.

10. Σε σχέση µε τα δικαιώµατά του στις από κοινού ελεγχόµενες εργασίες, κάθε κοινοπρακτών πρέπει
να καταχωρεί στις δικές του οικονοµικές καταστάσεις και, κατ' επέκταση, στις δικές του ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις:

(α) τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ελέγχει και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει, και

(β) τα έξοδα που αναλαµβάνει και το µερίδιό του από τα έσοδα πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών
από την κοινοπραξία.

11. Επειδή τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, έχουν ήδη καταχωρηθεί στις ιδιαίτερες
οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος και, συνεπώς, στις δικές του ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
δεν απαιτούνται προσαρµογές ή άλλες διαδικασίες ενοποίησης σε σχέση µε αυτά τα στοιχεία, όταν ο κοινοπρακτών
παρουσιάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

12. Μπορεί να µην απαιτούνται ιδιαίτερα λογιστικά αρχεία για την ίδια την κοινοπραξία, καθώς και η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων από αυτή. Όµως, οι κοινοπρακτούντες µπορεί να συντάσσουν απολογιστικές καταστάσεις,
ούτως ώστε να µπορούν να εκτιµούν την απόδοση της κοινοπραξίας.

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

13. Μερικές κοινοπραξίες προϋποθέτουν τον από κοινού έλεγχο και συχνά την από κοινού κυριότητα, από τους
κοινοπρακτούντες, ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων, που εισφέρονται στην κοινοπραξία ή αγοράζονται
για αυτή και διατίθενται για τους σκοπούς της. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται προς όφελος των
κοινοπρακτούντων. Κάθε κοινοπρακτών µπορεί να πάρει ένα µερίδιο του προϊόντος των περιουσιακών στοιχείων και
καθένας φέρει ένα συµφωνηθέν µερίδιο των εξόδων που αναλαµβάνονται.

14. Αυτές οι κοινοπραξίες δεν προϋποθέτουν την ίδρυση µιας εταιρίας, συνεταιρισµού ή άλλης µονάδας ή επιχείρησης
που να είναι ξεχωριστή από αυτές των κοινοπρακτούντων. Κάθε κοινοπρακτών ασκεί έλεγχο πάνω στο µερίδιό του
επί των µελλοντικών οικονοµικών οφελών, µέσω του µεριδίου του στο από κοινού ελεγχόµενο περιουσιακό στοιχείο.

15. Πολλές δραστηριότητες στις εξορυκτικές βιοµηχανίες πετρελαίου, αερίου και µεταλλευµάτων προϋποθέτουν από
κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγµα, ένας αριθµός εταιριών παραγωγής πετρελαίου µπορεί να
ελέγχει από κοινού και να εκµεταλλεύεται έναν αγωγό πετρελαίου. Κάθε κοινοπρακτών χρησιµοποιεί τον αγωγό για
να µεταφέρει το δικό του προϊόν, µε αντάλλαγµα την επιβάρυνσή του µε µια συµφωνηθείσα αναλογία των εξόδων
εκµετάλλευσης του αγωγού. Ένα άλλο παράδειγµα ενός από κοινού ελεγχόµενου περιουσιακού στοιχείου είναι,
όταν δύο επιχειρήσεις ελέγχουν από κοινού ένα ακίνητο, λαµβάνοντας η κάθε µία ένα µερίδιο των ενοικίων που
εισπράττονται και επιβαρυνόµενη ένα µέρος των εξόδων.

16. Σε σχέση µε το δικαίωµα του σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία, ο κοινοπρακτών
πρέπει να καταχωρεί στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του και, κατ' επέκταση, στις δικές του
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις:

(α) το µερίδιό του στα από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία, κατατασσόµενα σύµφωνα µε
το είδος των περιουσιακών στοιχείων,

(β) τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει,
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(γ) το µερίδιό στις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από κοινού µε τους άλλους κοινοπρακτούντες,

σε σχέση µε την κοινοπραξία,

(δ) το έσοδο από την πώληση ή χρησιµοποίηση του µεριδίου του στο προϊόν της κοινοπραξίας,
µαζί µε το µερίδιό του στα έξοδα που αναλήφθηκαν από την κοινοπραξία, και

(ε) τα αναληφθέντα έξοδα σε σχέση µε το δικαίωµα του στην κοινοπραξία.

17. Σε σχέση µε το δικαίωµα του στα από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία, κάθε κοινοπρακτών συµπεριλαµβάνει
στα λογιστικά αρχεία του και καταχωρεί στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του και, συνεπώς, στις δικές του
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις:

(α) το µερίδιό του στα από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία, κατατασσόµενα σύµφωνα µε το είδος των
περιουσιακών στοιχείων και όχι ως επένδυση. Για παράδειγµα, το µερίδιο σε από κοινού ελεγχόµενο αγωγό
πετρελαίου κατατάσσεται ως ενσώµατο πάγιο περιουσιακό στοιχείο.

(β) Τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, για παράδειγµα, εκείνες που αναλήφθηκαν για τη χρηµατοδότηση του
µεριδίου του στα περιουσιακά στοιχεία.

(γ) Το µερίδιό του στις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από κοινού µε άλλους κοινοπρακτούντες, σε σχέση µε την
κοινοπραξία.

(δ) Το έσοδο από την πώληση ή χρησιµοποίηση του µεριδίου του στο προϊόν της κοινοπραξίας, µαζί µε το µερίδιό
του στα έξοδα που έγιναν από την κοινοπραξία.

(ε) Τα έξοδα που αναλήφθηκαν σε σχέση µε το δικαίωµα του στην κοινοπραξία, για παράδειγµα, εκείνα που
σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση του δικαιώµατος του κοινοπρακτούντος στα περιουσιακά στοιχεία και µε
την πώληση του µεριδίου του στο προϊόν.

Επειδή τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, έχουν ήδη καταχωρηθεί στις ιδιαίτερες
οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος και, συνεπώς, στις δικές του ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
δεν απαιτούνται προσαρµογές ή άλλες διαδικασίες ενοποίησης σε σχέση µε αυτά τα στοιχεία, όταν ο κοινοπρακτών
παρουσιάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

18. Ο χειρισµός των από κοινού ελεγχόµενων περιουσιακών στοιχείων αντικατοπτρίζει την ουσία και την οικονοµική
πραγµατικότητα και, συνήθως, τη νοµική µορφή της κοινοπραξίας. Τα ιδιαίτερα λογιστικά αρχεία της ίδιας της
κοινοπραξίας µπορεί να περιορίζονται σε όσα έξοδα αναλαµβάνονται από κοινού από τους κοινοπρακτούντες και
τελικά βαρύνουν αυτούς, σύµφωνα µε τα συµφωνηµένα µερίδιά τους. Οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να µην
καταρτίζονται για την κοινοπραξία, όµως οι κοινοπρακτούντες µπορεί να συντάσσουν απολογιστικές καταστάσεις
για να µπορούν να εκτιµούν την απόδοση της κοινοπραξίας.

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

19. Από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα είναι µια κοινοπραξία, που προϋποθέτει την ίδρυση µιας εταιρίας,
συνεταιρισµού ή άλλης επιχείρησης στην οποία κάθε κοινοπρακτών έχει δικαίωµα. Η οικονοµική επιχείρηση
λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο όπως άλλες επιχειρήσεις, εκτός από το γεγονός ότι ένας συµβατικός διακανονισµός
µεταξύ των κοινοπρακτούντων προβλέπει κοινό έλεγχο πάνω στην οικονοµική δραστηριότητα της οικονοµικής
µονάδας.

20. Μια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα έχει στον έλεγχό της τα περιουσιακά στοιχεία της κοινοπραξίας,
αναλαµβάνει υποχρεώσεις και έξοδα και κερδίζει έσοδα. Μπορεί να συνάπτει συµβάσεις στο όνοµά της και να αντλεί
χρηµατοδότηση για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας. Κάθε κοινοπρακτών δικαιούται ένα µερίδιο
των αποτελεσµάτων της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, µολονότι µερικές από κοινού ελεγχόµενες
οικονοµικές µονάδες περιλαµβάνουν και τη διανοµή του προϊόντος της κοινοπραξίας.

21. Ένα κοινό παράδειγµα µιας από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας είναι όταν δύο επιχειρήσεις συνδυάζουν
τις δραστηριότητές τους σε ένα συγκεκριµένο επιχειρηµατικό τοµέα µε τη µεταβίβαση των σχετικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων σε µια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. Άλλο παράδειγµα προκύπτει, όταν
µία επιχείρηση αρχίζει µία δραστηριότητα σε µία ξένη χώρα, σε συνεργασία µε το κράτος ή άλλη υπηρεσία αυτής
της χώρας, εγκαθιδρύοντας µια ιδιαίτερη οικονοµική µονάδα, που ελέγχεται από κοινού από την επιχείρηση και το
κράτος ή την υπηρεσία.
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22. Πολλές από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες είναι ουσιαστικά όµοιες προς εκείνες τις κοινοπραξίες που

αναφέρονται ως «από κοινού ελεγχόµενες εργασίες» ή «από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία». Για παράδειγµα,
οι κοινοπρακτούντες µπορεί να µεταβιβάσουν ένα από κοινού ελεγχόµενο περιουσιακό στοιχείο, όπως έναν αγωγό
πετρελαίου, σε µια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, για φορολογικούς ή άλλους λόγους. Οµοίως, οι
κοινοπρακτούντες µπορεί να συνεισφέρουν, σε µία από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, περιουσιακά στοιχεία,
τα οποία θα είναι αντικείµενο εκµετάλλευσης από κοινού. Μερικές από κοινού ελεγχόµενες εργασίες επίσης
προϋποθέτουν τη σύσταση µιας από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής, µονάδας, για να απασχολείται µε ειδικά
θέµατα της δραστηριότητας, για παράδειγµα το σχεδιασµό, την προβολή, τη διανοµή ή τις µετά την πώληση του
προϊόντος υπηρεσίες.

23. Μια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα τηρεί τα δικά της λογιστικά αρχεία και καταρτίζει και παρουσιάζει
οικονοµικές καταστάσεις κατά τον ίδιο τρόπο, όπως άλλες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις σχετικές εθνικές διατάξεις
και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

24. Κάθε κοινοπρακτών συνήθως συνεισφέρει µετρητά ή άλλους πόρους στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική
µονάδα. Αυτές οι συνεισφορές περιλαµβάνονται στα λογιστικά αρχεία του κοινοπρακτούντος και καταχωρούνται
στις δικές του οικονοµικές καταστάσεις, ως επένδυση στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα.

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος

Β α σ ι κ ό ς χ ε ι ρ ι σ µ ό ς — α ν α λ ο γ ι κ ή ε ν ο πο ί η σ η

25. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του, ο κοινοπρακτών πρέπει να παρουσιάζει το δικαίωµα
του στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, χρησιµοποιώντας έναν από τους δύο τύπους
παρουσίασης της αναλογικής ενοποίησης.

26. Κατά την παρουσίαση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του δικαιώµατος σε µια από κοινού ελεγχόµενη
οικονοµική µονάδα, είναι ουσιώδες ο κοινοπρακτών να αντικατοπτρίζει την ουσία και την οικονοµική πραγµατικότητα
του διακανονισµού και όχι τη συγκεκριµένη δοµή ή τον τύπο της κοινοπραξίας. Σε µία από κοινού ελεγχόµενη
οικονοµική µονάδα, ο κοινοπρακτών ασκεί έλεγχο πάνω στο µερίδιό του από τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, µέσω
του µεριδίου του στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας. Αυτή η ουσία και οικονοµική
πραγµατικότητα αντανακλάται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος, όταν αυτός
παρουσιάζει το δικαίωµα του στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και στα έξοδα της από κοινού
ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, χρησιµοποιώντας έναν από τους δύο τύπους παρουσίασης της αναλογικής
ενοποίησης που περιγράφονται στην παράγραφο 28.

27. Η εφαρµογή της αναλογικής ενοποίησης σηµαίνει ότι ο ενοποιηµένος ισολογισµός του κοινοπρακτούντος
περιλαµβάνει το µερίδιό του στα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ελέγχει από κοινού, καθώς και το µερίδιό του στις
υποχρεώσεις για τις οποίες έχει την από κοινού ευθύνη. Ο ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων του
κοινοπρακτούντος περιλαµβάνει το µερίδιό του στα έσοδα και στα έξοδα της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής
µονάδας. Πολλές από τις διαδικασίες που αρµόζουν για την εφαρµογή της αναλογικής ενοποίησης είναι όµοιες προς
τις διαδικασίες ενοποίησης των επενδύσεων σε θυγατρικές, που εκτίθενται στο ∆ΛΠ 27, «ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις».

28. Για την αναλογική ενοποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθούν διάφοροι τύποι παρουσίασης. Ο κοινοπρακτών µπορεί να
ενσωµατώνει το µερίδιό του στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και στα έξοδα της από κοινού
ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας στα όµοια στοιχεία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του στη βάση
«γραµµή προς γραµµή». Για παράδειγµα, µπορεί να ενσωµατώνει το µερίδιό του στα αποθέµατα της από κοινού
ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας µε τα αποθέµατα του ενοποιηµένου οµίλου και το µερίδιό του στα ενσώµατα
πάγια της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας µε τα όµοια στοιχεία του ενοποιηµένου οµίλου.
Εναλλακτικά, ο κοινοπρακτών µπορεί να συµπεριλάβει ιδιαίτερες σειρές κονδυλίων στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του, για το µερίδιό του στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και στα έξοδα της από
κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. Για παράδειγµα, µπορεί να δείξει το µερίδιό του στα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας ξεχωριστά, ως µέρος των κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων του ενοποιηµένου οµίλου. Μπορεί να δείξει το µερίδιό του στα ενσώµατα πάγια στοιχεία
της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας ξεχωριστά, ως µέρος των ενσώµατων παγίων του ενοποιηµένου
οµίλου. Αµφότεροι αυτοί οι τύποι παρουσίασης καταλήγουν στην παρουσίαση ίδιων ποσών του καθαρού εσόδου
και της κάθε κύριας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων και είναι αποδεκτοί για
τους σκοπούς αυτού του Προτύπου.

29. Οποιοσδήποτε τύπος και αν χρησιµοποιείται για την αναλογική ενοποίηση, δεν αρµόζει να συµψηφίζονται
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις µε την αφαίρεση άλλων υποχρεώσεων ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και
εσόδων και εξόδων µε την αφαίρεση άλλων εξόδων και εσόδων, εκτός εάν υπάρχει νόµιµο δικαίωµα συµψηφισµού
και ο συµψηφισµός αντιπροσωπεύει το αναµενόµενο αποτέλεσµα ως προς τη ρευστοποίηση ενός περιουσιακού
στοιχείου ή την εξόφληση µιας υποχρέωσης.
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∆ΛΠ 31
30. Ο κοινοπρακτών πρέπει να διακόπτει τη χρήση της αναλογικής ενοποίησης από την ηµεροµηνία

κατά την οποία παύει να έχει κοινό έλεγχο πάνω στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα.

31. Ο κοινοπρακτών διακόπτει τη χρήση της αναλογικής ενοποίησης από την ηµεροµηνία κατά την οποία παύει να
συµµετέχει στον έλεγχο µιας από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. Αυτό µπορεί να συµβεί, για παράδειγµα,
όταν ο κοινοπρακτών διαθέσει το δικαίωµα του ή όταν τίθενται εξωτερικοί περιορισµοί στην από κοινού ελεγχόµενη
οικονοµική µονάδα, ούτως ώστε αυτή να µην µπορεί πλέον να επιτύχει τους σκοπούς της.

Ε π ι τ ρ ε π ό µ ε ν ο ς ε ν α λ λ α κ τ ι κ ό ς χ ε ι ρ ι σ µ ό ς — µ έ θ ο δ ο ς κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς

32. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του, ο κοινοπρακτών πρέπει να παρουσιάζει το δικαίωµα
του στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης.

33. Μερικοί κοινοπρακτούντες απεικονίζουν τα δικαιώµατά τους στις από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες,
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης, όπως περιγράφεται στο ∆ΛΠ 28, «λογιστική επενδύσεων σε
συγγενείς επιχειρήσεις». Η χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης υποστηρίζεται από εκείνους που ισχυρίζονται ότι
δεν αρµόζει να ενοποιούνται τα πλήρως ελεγχόµενα στοιχεία µε τα από κοινού ελεγχόµενα στοιχεία, καθώς και από
όσους πιστεύουν ότι οι κοινοπρακτούντες ασκούν ουσιώδη επιρροή, παρά κοινό έλεγχο, σε µια από κοινού
ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. Αυτό το Πρότυπο δε συνιστά τη χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης, γιατί η
αναλογική ενοποίηση αντικατοπτρίζει καλύτερα την ουσία και την οικονοµική πραγµατικότητα του δικαιώµατος του
κοινοπρακτούντος σε µια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, δηλαδή τον έλεγχο πάνω στο µερίδιο του
κοινοπρακτούντος επί των µελλοντικών οικονοµικών ωφεληµάτων. Παρόλα αυτά, το Πρότυπο αυτό επιτρέπει τη
χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης, ως επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό, όταν παρουσιάζονται δικαιώµατα
στις από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες.

34. Ο κοινοπρακτών πρέπει να διακόπτει τη χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης από την ηµεροµηνία
κατά την οποία παύει να έχει κοινό έλεγχο ή να ασκεί ουσιώδη επιρροή, πάνω σε µια από κοινού
ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα.
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35. Ο κοινοπρακτών πρέπει να λογιστικοποιεί τα ακόλουθα δικαιώµατα, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39
«χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση»:

(α) το δικαίωµα σε µια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, που αποκτάται και κατέχεται
αποκλειστικά µε σκοπό τη µεταγενέστερη διάθεση του στο εγγύς µέλλον, και

(β) το δικαίωµα σε µια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, που λειτουργεί κάτω από
σοβαρούς µακροχρόνιους περιορισµούς, οι οποίοι αποµειώνουν σηµαντικά τη δυνατότητά της
να µεταβιβάζει κεφάλαια στον κοινοπρακτούντα.

36. Η χρήση είτε της αναλογικής ενοποίησης, είτε της µεθόδου της καθαρής θέσης δεν αρµόζει, όταν το δικαίωµα σε
µια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα αποκτάται και κατέχεται αποκλειστικά µε σκοπό τη µεταγενέστερη
διάθεση του στο εγγύς µέλλον. ∆εν αρµόζει επίσης, όταν η από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα λειτουργεί
κάτω από σοβαρούς µακροχρόνιους περιορισµούς που εµποδίζουν σηµαντικά τη δυνατότητά της να µεταβιβάζει
κεφάλαια στον κοινοπρακτούντα.

37. Από την ηµεροµηνία κατά την οποία µία από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα καθίσταται
θυγατρική ενός κοινοπρακτούντος, ο κοινοπρακτών λογιστικοποιεί το δικαίωµα του, σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 27, «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές
επιχειρήσεις».

Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος

38. Σε πολλές χώρες, παρουσιάζονται από τον κοινοπρακτούντα ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, µε σκοπό την
κάλυψη νοµικών ή άλλων απαιτήσεων. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται για να καλύψουν µια
ποικιλία αναγκών, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται διαφορετικές πρακτικές παρουσίασης στις διάφορες χώρες.
Εποµένως, αυτό το Πρότυπο δε δείχνει προτίµηση σε κάποιο συγκεκριµένο χειρισµό.
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∆ΛΠ 31
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

39. Όταν ένας κοινοπρακτών συνεισφέρειή πωλεί περιουσιακά στοιχείασε µια κοινοπραξία,η καταχώρηση
οποιασδήποτε αναλογίας κέρδους ή ζηµίας από τη συναλλαγή πρέπει να αντικατοπτρίζει την ουσία
της συναλλαγής. Ενόσω τα περιουσιακά στοιχεία κατέχονται από την κοινοπραξία και εφόσον ο
κοινοπρακτών έχει µεταβιβάσει τους σηµαντικούς κινδύνους και οφέλη της κυριότητας, ο κοι-
νοπρακτών πρέπει να καταχωρεί µόνο όσο µέρος του κέρδους ή ζηµίας αντιστοιχεί στο δικαίωµα
των άλλων κοινοπρακτούντων (1). Ο κοινοπρακτών πρέπει να καταχωρεί όλο το ποσό της τυχόν
ζηµίας, όταν η συνεισφορά ή η πώληση παρέχει απόδειξη µιας µείωσης της καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή µιας ζηµίας αποµείωσης.

40. Όταν ένας κοινοπρακτών αγοράζει περιουσιακά στοιχεία από µία κοινοπραξία, ο κοινοπρακτών δεν
πρέπει να καταχωρεί το µερίδιό του στα κέρδη της κοινοπραξίας από τη συναλλαγή, µέχρις ότου
µεταπωλήσει τα στοιχεία αυτά σε ένα ανεξάρτητο µέρος. Ο κοινοπρακτών πρέπει να καταχωρεί το
µερίδιό του στις ζηµιές που προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές µε τον ίδιο τρόπο όπως τα
κέρδη, εκτός αν οι ζηµιές αντιπροσωπεύουν µια µείωση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή µια ζηµία αποµείωσης οπότε πρέπει να καταχωρείται
αµέσως.

41. Για να εκτιµήσει αν µία συναλλαγή µεταξύ ενός κοινοπρακτούντος και µίας κοινοπραξίας παρέχει απόδειξη της
αποµείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, ο κοινοπρακτών προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού
στοιχείου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Κατά τον προσδιορισµό της αξίας
λόγω χρήσης, µελλοντικές ταµιακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο εκτιµώνται βασιζόµενες στη συνεχή χρήση
του περιουσιακού στοιχείου και την τελική διάθεση του από την κοινοπραξία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ

42. Ένας επενδυτής σε µία κοινοπραξία, στην οποία δεν έχει από κοινού έλεγχο, πρέπει να παρουσιάζει
το δικαίωµα του σε µία κοινοπραξία στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση» ή αν ασκεί ουσιώδη επιρροή στην
κοινοπραξία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 28, «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις». Στις
ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις, ενός επενδυτή που εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
µπορεί επίσης να παρουσιάζεται η επένδυση στο κόστος.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

43. Οι υπεύθυνοι διαχειριστές ή διευθυντές µιας κοινοπραξίας πρέπει να λογιστικοποιούν κάθε αµοιβή,
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18, «έσοδα».

44. Ένας ή περισσότεροι κοινοπρακτούντες µπορεί να ενεργούν ως ο διαχειριστής ή διευθυντής µιας κοινοπραξίας. Οι
διαχειριστές συνήθως πληρώνονται µε µία διευθυντική αµοιβή για αυτά τα καθήκοντα. Οι αµοιβές λογιστικοποιούνται
από την κοινοπραξία ως έξοδα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

45. Ένας Κοινοπρακτών πρέπει να γνωστοποιεί το συνολικό ποσό των ακόλουθων ενδεχόµενων υποχρεώ-
σεων, εκτός αν η πιθανότητα ζηµίας είναι αποµακρυσµένη, ξεχωριστά από το ποσόάλλων ενδεχόµενων
υποχρεώσεων:

(α) Κάθε ενδεχόµενη υποχρέωση που ο κοινοπρακτών έχει αναλάβει σε σχέση µε τα δικαιώµατα
του σε κοινοπραξίες, καθώς και το µερίδιό του σε κάθε ενδεχόµενη υποχρέωση που έχει
αναληφθεί από κοινού µε άλλους κοινοπρακτούντες.

(β) Το µερίδιό του από ενδεχόµενες υποχρεώσεις των ιδίων των κοινοπραξιών, για το οποίο
ενδεχοµένως βαρύνεται.

(γ) Όσες ενδεχόµενες υποχρεώσεις προκύπτουν, επειδή ο κοινοπρακτών βαρύνεται ενδεχοµένως
για τις υποχρεώσεις των άλλων κοινοπρακτούντων της κοινοπραξίας.

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-13: «από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες — µη νοµισµατικές συνεισφορές από τους
κοινοπρακτούντες».
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∆ΛΠ 33
46. Ο κοινοπρακτών πρέπει να γνωστοποιεί το συνολικό ποσό των ακόλουθων δεσµεύσεων, σε σχέση

µε τα δικαιώµατά του σε κοινοπραξίες, ξεχωριστά από άλλες δεσµεύσεις:

(α) Κάθε δέσµευση του κοινοπρακτούντος για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε σχέση µε τα δικαιώµατα
του σε κοινοπραξίες και το µερίδιό του στις δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν
αναληφθεί από κοινού µε άλλους κοινοπρακτούντες.

(β) Το µερίδιό του στις δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες των ιδίων των κοινοπραξιών.

47. Οκοινοπρακτών πρέπει ναγνωστοποιεί µια κατάσταση και περιγραφήτων δικαιωµάτων σε σηµαντικές
κοινοπραξίες και την αναλογία του ιδιοκτησιακού δικαιώµατος που κατέχει σε από κοινού ελεγχόµενες
οικονοµικές µονάδες. Ένας κοινοπρακτών που παρουσιάζει τα δικαιώµατα του σε από κοινού ελεγχόµε-
νες οικονοµικές µονάδες χρησιµοποιώντας είτε τον τύπο παρουσίασης «γραµµή προς γραµµή» για
την αναλογική ενοποίηση είτε τη µέθοδο καθαρής θέσης, πρέπει να γνωστοποιεί τα συνολικά ποσά
για κάθε ένα από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία,
τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, που
σχετίζονται µε τα δικαιώµατά του σε κοινοπραξίες.

48. Ο κοινοπρακτών που δεν εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, επειδή δεν έχει θυγατρικές,
πρέπει να γνωστοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις παραγράφους 45, 46 και 47.

49. Ένας κοινοπρακτών που δεν καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις επειδή δεν έχει θυγατρικές, ενδείκνυται
να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα του σε κοινοπραξίες, όπως οι κοινοπρακτούντες που
εκδίδουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

50. Εκτός από τις παραγράφους 39, 40 και 41 αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή
για τις οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την
1η Ιανουαρίου 1992.

51. Οι παράγραφοι 39, 40 και 41 τίθενται σε εφαρµογή όταν το ∆ΛΠ 36 καθίσταται ενεργό, δηλαδή
για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή από την
1η Ιουλίου 1999, εκτός αν το ∆ΛΠ 36 εφαρµόζεται σε προηγούµενες περιόδους.

52. Οι παράγραφοι 39 και 40 αυτού του Προτύπου εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 1998 για να αντικαταστήσουν τις
παραγράφους 39 και 40 του ∆ΛΠ 31 «χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες» που
αναµορφώθηκαν το 1994. Η παράγραφος 41 αυτού του Προτύπου προστέθηκε τον Ιούλιο του 1998 µεταξύ των
παραγράφων 40 και 41 του ∆ΛΠ 31 που αναµορφώθηκε το 1994.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 33

Κέρδη κατά µετοχή

Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ τον Ιανουάριο του 1997 και άρχισε να
εφαρµόζεται στις οικονοµικές καταστάσεις που κάλυπταν τις περιόδους που άρχιζαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1998.

Το 1999 η παράγραφος 45 τροποποιήθηκε για να αντικαταστήσει τις παραποµπές στο ∆ΛΠ 10, «ενδεχόµενα και γεγονότα
που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», από παραποµπές στο ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 1999), «γεγονότα
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού».

Η ακόλουθη ∆ιερµηνεία αφορά το ∆ΛΠ 33:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 24: «κέρδη κατά µετοχή — χρηµατοπιστωτικά µέσα και λοιπές συµβάσεις που µπορεί να
διακανονιστούν σε µετοχές».
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-5

Επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες 1-3

Επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές δεν είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες 4-5

Ορισµοί 6-9

Αποτίµηση 10-42

Βασικά κέρδη κατά µετοχή 10-23

Κέρδη — βασικά 11-13

Κατά µετοχή — βασικά 14-23

Μειωµένα κέρδη κατά µετοχή 24-42

Κέρδη — µειωµένα 26-28

Κατά µετοχή — µειωµένα 29-37

∆υνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών 38-42

Επαναδιατύπωση 43-46

Παρουσίαση 47-48

Γνωστοποιήσεις 49-52

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 53

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει αρχές για τον προσδιορισµό και την παρουσίαση των κερδών κατά
µετοχή, που θα βελτιώσουν τις συγκρίσεις απόδοσης µεταξύ διαφόρων επιχειρήσεων κατά την ίδια περίοδο και µεταξύ
διαφορετικών λογιστικών περιόδων της ίδιας επιχείρησης. Αυτό το Πρότυπο εστιάζεται στον παρονοµαστή του υπολογισµού
των κερδών κατά µετοχή. Μολονότι, στα δεδοµένα των κερδών κατά µετοχή υπάρχουν περιορισµοί, λόγω διαφορετικών
λογιστικών αρχών που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των «κερδών», ωστόσο ένας σταθερά προσδιορισµένος
παρονοµαστής βελτιώνει την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται από επιχειρήσεις των οποίων κοινές µετοχές ή δυνητικοί
τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές, είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και από επιχειρήσεις
που είναι στη διαδικασία της έκδοσης κοινών µετοχών ή τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές,
σε δηµόσιες αγορές αξιογράφων.
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2. Όταν παρουσιάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις τόσο της µητρικής εταιρίας όσο και οι ενοποιηµένες,

η απαιτούµενη από αυτό το Πρότυπο πληροφόρηση χρειάζεται να παρουσιάζεται µόνο στις ενοποιηµέ-
νες οικονοµικές καταστάσεις.

3. Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µιας µητρικής εταιρίας συνήθως ενδιαφέρονται και χρειάζεται να
πληροφορούνται, για τα αποτελέσµατα των εργασιών του οµίλου ως ενός συνόλου.

Επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές δεν είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες

4. Μία επιχείρηση η οποία δεν έχει ούτε κοινές µετοχές ούτε δυνητικούς τίτλους µετατρέψιµους σε
κοινές µετοχές, που να διαπραγµατεύονται δηµόσια, αλλά η οποία γνωστοποιεί κέρδη κατά µετοχή,
πρέπει να υπολογίζει και να γνωστοποιεί τα κέρδη κατά µετοχή σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο.

5. Η επιχείρηση η οποία δεν έχει ούτε κοινές µετοχές ούτε δυνητικούς τίτλους µετατρέψιµους σε κοινές µετοχές, που
να διαπραγµατεύονται δηµόσια, δεν χρειάζεται να γνωστοποιεί κέρδη κατά µετοχή. Ωστόσο, η συγκρισιµότητα στην
παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων µεταξύ επιχειρήσεων διατηρείται, αν κάθε τέτοια επιχείρηση που επιλέγει να
γνωστοποιεί κέρδη κατά µετοχή υπολογίζει τα κέρδη αυτά σύµφωνα µε τις αρχές αυτού του Προτύπου.

ΟΡΙΣΜΟΙ

6. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Κοινή µετοχή είναι ένας συµµετοχικός τίτλος που έπεται σε δικαιώµατα όλων των λοιπών κατηγοριών
των συµµετοχικών τίτλων.

∆υνητικός τίτλος µετατρέψιµος σε κοινή µετοχή είναι ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο ή άλλη σύµβαση
που µπορεί να παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωµα για κοινές µετοχές.

∆ικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants) ή δικαιώµατα προαίρεσης (options) είναι χρηµατοπιστωτικά
µέσα που δίδουν στον κάτοχο το δικαίωµα να αγοράσει κοινές µετοχές.

7. Οι κοινές µετοχές συµµετέχουν στα καθαρά κέρδη της περιόδου µόνο µετά από τις άλλες κατηγορίες µετοχών, όπως
των προνοµιούχων µετοχών. Η επιχείρηση µπορεί να έχει περισσότερες από µία κατηγορίες κοινών µετοχών. Κοινές
µετοχές της ίδιας κατηγορίας έχουν τα ίδια δικαιώµατα λήψης µερισµάτων.

8. Παραδείγµατα δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές είναι:

(α) Χρεωστικοί ή συµµετοχικοί τίτλοι, συµπεριλαµβανοµένων των προνοµιούχων µετοχών, που είναι µετατρέψιµες
σε κοινές µετοχές.

(β) ∆ικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants) και δικαιώµατα προαίρεσης (options).

(γ) Προγράµµατα εργαζοµένων που επιτρέπουν σε αυτούς να λάβουν κοινές µετοχές ως µέρος των απολαβών
τους και άλλα προγράµµατα αγοράς µετοχών.

(δ) Μετοχές που θα εκδοθούν µε την εκπλήρωση ορισµένων όρων που προέρχονται από συµβατικούς
διακανονισµούς, όπως η αγορά µιας επιχείρησης ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.

9. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται µε τις έννοιες που καθορίζονται στο ∆ΛΠ32 «χρηµατοπιστωτικά
µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση».

Χρηµατοπιστωτικό Μέσο είναι κάθε σύµβαση, που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο µιας επιχείρησης και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή συµµετοχικό τίτλο
σε µία άλλη επιχείρηση.

Συµµετοχικός τίτλος είναι κάθε σύµβαση που ενσωµατώνει ένα υπολειµµατικό δικαίωµα επί των
περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης, µετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών της.

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού θα µπορούσε να
ανταλλαγεί ή µία υποχρέωση να διακανονιστεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε επίγνωση και
µε τη θέληση τους σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση.
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Βασικά κέρδη κατά µετοχή

10. Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή πρέπει να υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος ή τη ζηµία
της περιόδου, που αναλογεί στους κοινούς µετόχους, µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών
µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Κ έ ρ δ η — β α σ ι κ ά

11. Για το σκοπό του υπολογισµού των βασικών κερδών κατά µετοχή, το καθαρό κέρδος ή ζηµία της
περιόδου που αναλογεί στους κοινούς µετόχους είναι το καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου, µετά
την αφαίρεση των προνοµιούχων µερισµάτων.

12. Όλα τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων που καταχωρούνται σε µία περίοδο, συµπεριλαµβανόµενων του εξόδου
φόρων, των έκτακτων κονδυλίων και των δικαιωµάτων της µειοψηφίας, περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του
καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου (βλέπε ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και
µεταβολές των λογιστικών αρχών»). Το ποσό του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους προνοµιούχους µετόχους,
που περιλαµβάνει τα προνοµιούχα µερίσµατα της περιόδου, εκπίπτεται από το καθαρό κέρδος της περιόδου (ή
προστίθεται στην καθαρή ζηµία της περιόδου) για να υπολογιστεί το καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου που
αναλογεί στους κοινούς µετόχους.

13. Το ποσό των προνοµιούχων µερισµάτων που εκπίπτεται από το καθαρό κέρδος της περιόδου είναι:

(α) Το ποσό τυχόν προνοµιούχων µερισµάτων επί προνοµιούχων µετοχών µη σωρευτικού µερίσµατος, που
αναγγέλλεται για τη περίοδο, και

(β) Το πλήρες ποσό των απαιτούµενων προνοµιούχων µερισµάτων της περιόδου για τις σωρευτικού µερίσµατος
προνοµιούχες µετοχές, άσχετα αν τα µερίσµατα αυτά έχουν αναγγελθεί ή όχι. Το ποσό των προνοµιούχων
µερισµάτων της περιόδου δεν περιλαµβάνει το ποσό τυχόν προνοµιούχων µερισµάτων για τις σωρευτικού
µερίσµατος προνοµιούχες µετοχές που καταβλήθηκε ή δηλώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου και αφορά
προηγούµενες περιόδους.

Κ α τ ά µ ε τ ο χ ή — β α σ ι κ ά

14. Για τον σκοπό του υπολογισµού των βασικών κερδών κατά µετοχή, ως αριθµός των κοινών µετοχών
λαµβάνεται ο σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά
τη διάρκεια της περιόδου.

15. Ο σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου
αντανακλά το γεγονός ότι το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να έχει µεταβληθεί κατά τη διάρκεια της
περιόδου, ως αποτέλεσµα ενός µεγαλύτερου ή µικρότερου αριθµού µετοχών που παραµένουν σε κυκλοφορία ανά
πάσα στιγµή. Αυτός είναι ο αριθµός των κοινών µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία στην αρχή της περιόδου,
προσαρµοσµένος κατά τον αριθµό των κοινών µετοχών που εξαγοράστηκαν ή που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου, πολλαπλασιαζόµενος µε συντελεστή σταθµισµένου χρόνου. Ο συντελεστής αυτός είναι ο αριθµός των
ηµερών που οι συγκεκριµένες µετοχές βρίσκονται σε κυκλοφορία, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των ηµερών της
περιόδου. Μία εύλογη προσέγγιση του σταθµισµένου µέσου όρου επαρκεί σε πολλές περιπτώσεις.

Παράδειγµα — σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών

Μετοχές Ίδιες Μετοχές σε
εκδοθείσες µετοχές κυκλοφορία

1 Ιανουαρίου 20Χ1 Υπόλοιπο έναρξης 2 000 300 1 700

31 Μαΐου 20Χ1 Έκδοση νέων µετοχών
µετρητοίς 800 — 2 500

1 ∆εκεµβρίου 20X1 Αγορά ιδίων µετοχών
µετρητοίς — 250 2 250

31∆εκεµβρίου 20Χ1 Υπόλοιπο λήξης 2 800 550 2 250

Υπολογισµός σταθµισµένου µέσου
1 700 × 512 + 2 500 × 612 + 2 250 × 112 = 2 146 µετοχές ή
1 700 × 1212 + 800 × 712 – 250 × 112 = 2 146 µετοχές
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16. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι µετοχές περιλαµβάνονται στο σταθµισµένο µέσο αριθµό µετοχών από τη

ηµεροµηνία που το αντάλλαγµα εισπράττεται (η οποία γενικώς είναι η ηµεροµηνία έκδοσής τους), για παράδειγµα:

(α) Κοινές µετοχές που εκδόθηκαν έναντι µετρητών, περιλαµβάνονται όταν εισπράττονται τα µετρητά.

(β) Κοινές µετοχές που εκδόθηκαν για εκούσια επανεπένδυση των µερισµάτων σε κοινές ή προνοµιούχες µετοχές,
περιλαµβάνονται κατά την ηµεροµηνία πληρωµής του µερίσµατος.

(γ) Κοινές µετοχές που εκδόθηκαν ως αποτέλεσµα της µετατροπής ενός χρεωστικού τίτλου σε κοινές µετοχές,
περιλαµβάνονται από την ηµεροµηνία διακοπής υπολογισµού τόκων.

(δ) Κοινές µετοχές που εκδόθηκαν αντί τόκου ή κεφαλαίου επί λοιπών χρηµατοπιστωτικών µέσων, περιλαµβάνονται
από την ηµεροµηνία διακοπής υπολογισµού τόκων.

(ε) Κοινές µετοχές που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή για το διακανονισµό υποχρέωσης της επιχείρησης, περιλαµβά-
νονται από την ηµεροµηνία διακανονισµού.

(στ) Κοινές µετοχές που εκδόθηκαν ως αντάλλαγµα για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου, πλην µετρητών,
συµπεριλαµβάνονται από την ηµεροµηνία κατά την οποία καταχωρείται η απόκτηση.

(ζ) Κοινές µετοχές που εκδόθηκαν για την παροχή υπηρεσιών στην επιχείρηση, περιλαµβάνονται κατά την παροχή
των υπηρεσιών.

Σε αυτές και σε άλλες περιπτώσεις, το χρονικό σηµείο στο οποίο θα περιληφθούν οι κοινές µετοχές προσδιορίζεται
από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την έκδοσή τους. Πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή
στην ουσία τυχόν σύµβασης που σχετίζεται µε την έκδοση.

17. Κοινές µετοχές εκδιδόµενες ως µέρος του ανταλλάγµατος αγοράς µιας ενοποίησης επιχειρήσεων που συνιστά
απόκτηση, συµπεριλαµβάνονται στο σταθµισµένο µέσο αριθµό µετοχών από την ηµεροµηνία της απόκτησης, επειδή
η αγοράστρια ενσωµατώνει τα αποτελέσµατα των εργασιών της αποκτώµενης στα δικά της αποτελέσµατα από την
ηµεροµηνία αυτή. Κοινές µετοχές που εκδίδονται ως µέρος µιας ενοποίησης επιχείρησης που συνίσταται σε συνένωση
συµφερόντων, συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό του σταθµισµένου µέσου αριθµού µετοχών για όλες τις
παρουσιαζόµενες περιόδους, επειδή οι οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων επιχειρήσεων καταρτίζονται ως
αν η ενοποιούµενη µονάδα υπήρξε ανέκαθεν. Συνεπώς, ο αριθµός των κοινών µετοχών που χρησιµοποιούνται για
τον υπολογισµό των βασικών κερδών κατά µετοχή σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων, που συνίσταται σε συνένωση
συµφερόντων, είναι ο συνολικός σταθµισµένος µέσος αριθµός των µετοχών των ενοποιούµενων επιχειρήσεων,
προσαρµοσµένος προς τις ισοδύναµες µετοχές της επιχείρησης της οποίας µετοχές παραµένουν σε κυκλοφορία µετά
την ενοποίηση.

18. Όπου κοινές µετοχές εκδίδονται µε τη µορφή των µερικώς εξοφληµένων, αυτές οι µερικώς εξοφληµένες µετοχές
χρησιµοποιούνται ως κλάσµα µιας κοινής µετοχής, στην έκταση που είχαν το δικαίωµα συµµετοχής σε µερίσµατα
σχετιζόµενα µε µία πλήρως εξοφληµένη κοινή µετοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου.

19. Κοινές µετοχές που είναι εκδοτέες µε την εκπλήρωση ορισµένων όρων (υπό αίρεση εκδοτέες µετοχές), θεωρούνται
ότι βρίσκονται σε κυκλοφορία και περιλαµβάνονται στον υπολογισµό των βασικών κερδών κατά µετοχή από την
ηµεροµηνία που όλοι οι αναγκαίοι όροι έχουν εκπληρωθεί. Σε κυκλοφορία κοινές µετοχές που είναι ενδεχοµένως
επιστρεπτέες (δηλαδή υπόκεινται σε ανάκληση) αντιµετωπίζονται ως υπό αίρεση εκδοτέες µετοχές.

20. Ο σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου
και για όλες τις παρουσιαζόµενες περιόδους πρέπει να προσαρµόζεται για γεγονότα, πλην της
µετατροπής των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, τα οποία έχουν µεταβάλει
τον αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία, χωρίς αντίστοιχη µεταβολή στους διαθέσιµους
πόρους.

21. Είναι δυνατή η έκδοση κοινών µετοχών ή µείωση του αριθµού των µετοχών σε κυκλοφορία, χωρίς αντίστοιχη
µεταβολή στους διαθέσιµους πόρους. Παραδείγµατα αποτελούν, µεταξύ άλλων:

(α) Κεφαλαιοποίηση ή δωρεάν έκδοση (γνωστή σε µερικές χώρες ως µέρισµα σε µετοχές),
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(β) Χαριστικό στοιχείο κάθε άλλης έκδοσης, για παράδειγµα δωρεάν έκδοση δικαιωµάτων προς τους υπάρχοντες

µετόχους,

(γ) ∆ιάσπαση µετοχών, και

(δ) Σύµπτυξη µετοχών (ενοποίηση µετοχών).

22. Σε µία κεφαλαιοποίηση ή δωρεάν έκδοση ή διάσπαση µετοχών, εκδίδονται κοινές µετοχές προς τους υπάρχοντες
µετόχους, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγµα. Συνεπώς, ο αριθµός των κοινών µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία
αυξάνεται, χωρίς αύξηση των διαθεσίµων πόρων. Ο αριθµός των κοινών µετοχών που ήταν σε κυκλοφορία πριν από
το γεγονός, προσαρµόζεται κατά την αναλογική µεταβολή στον αριθµό των σε κυκλοφορία µετοχών, ως αν το
γεγονός είχε συµβεί στην έναρξη της παλαιότερης από τις παρουσιαζόµενες περιόδους. Για παράδειγµα, στη δωρεάν
έκδοση 2 έναντι 1, ο αριθµός των µετοχών που κυκλοφορούν πριν από την έκδοση πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή
τρία, για να προκύψει ο νέος συνολικός αριθµός των µετοχών ή µε συντελεστή δύο για να προκύψει ο αριθµός των
επιπρόσθετων µετοχών.

23. Σε σχέση µε την περίπτωση 21(β) ανωτέρω, η έκδοση κοινών µετοχών κατά το χρόνο της άσκησης ή µετατροπής των
δυνητικών τίτλων σε κοινές µετοχές δε δηµιουργεί συνήθως ένα δωρεάν στοιχείο, δεδοµένου ότι οι τίτλοι αυτοί
εκδίδονται συνήθως στην πλήρη αξία, που συνεπάγεται µία αναλογική µεταβολή στους διαθέσιµους πόρους της
επιχείρησης. Στην έκδοση δικαιωµάτων, η τιµή άσκησης είναι συχνά µικρότερη από την εύλογη αξία των µετοχών.
Συνεπώς, µία τέτοια έκδοση συµπεριλαµβάνει ένα δωρεάν στοιχείο. Ο αριθµός των κοινών µετοχών που
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των βασικών κερδών κατά µετοχή για όλες τις περιόδους πριν από την έκδοση
δικαιωµάτων, είναι ο αριθµός των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών πριν από την έκδοση, πολλαπλασιαζόµενος µε τον
ακόλουθο συντελεστή.

Εύλογη αξία κατά µετοχή αµέσως πριν από την άσκηση των δικαιωµάτων

Θεωρητική προδικαιωµάτων εύλογη αξία κατά µετοχή

Η θεωρητική προδικαιωµάτων εύλογη αξία κατά µετοχή υπολογίζεται προσθέτοντας τη συνολική εύλογη αξία των
µετοχών αµέσως πριν από την άσκηση των δικαιωµάτων, στο προϊόν από την άσκηση των δικαιωµάτων και διαιρώντας
µε τον αριθµό των σε κυκλοφορία µετοχών µετά την άσκηση των δικαιωµάτων. Εφόσον τα δικαιώµατα είναι αφ' εαυτά
διαπραγµατεύσιµα δηµοσίως, ξεχωριστά από τις µετοχές, πριν από την ηµεροµηνία άσκησης, η εύλογη αξία για τους
σκοπούς αυτού του υπολογισµού καθορίζεται κατά το κλείσιµο της τελευταίας ηµέρας στην οποία οι µετοχές είναι
διαπραγµατεύσιµες µαζί µε τα δικαιώµατα.

Παράδειγµα — δωρεάν έκδοση

Καθαρό κέρδος 20Χ0 180

Καθαρό κέρδος 20Χ1 600

Κοινές µετοχές σε κυκλοφορία µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 200
20Χ1

∆ωρεάν έκδοση 1 Οκτωβρίου 20Χ1 2 κοινές µετοχές για κάθε κοινή µετοχή σε κυκλοφορία
στις 30 Σεπτεµβρίου 20Χ1

200 × 2 = 400

Κέρδη κατά µετοχή 20Χ1 600

(200 + 400)
= 1,00

Προσαρµοσµένα κέρδη κατά µετοχή 20Χ0 180

(200 + 400)
= 0,30

∆εδοµένου ότι η δωρεάν έκδοση γίνεται χωρίς αντάλλαγµα, η έκδοση αντιµετωπίζεται ως αν είχε πραγµατοποιηθεί πριν από την
έναρξη του 20Χ0, που είναι η παλαιότερη από τις παρουσιαζόµενες περιόδους.
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Παράδειγµα έκδοση δικαιωµάτων

Καθαρό κέρδος 20X0:1 100; 20X1:1 500; 20X2:1 800

Μετοχές σε κυκλοφορία πριν από την
έκδοση δικαιωµάτων 500 µετοχές

Έκδοση δικαιωµάτων Μία νέα µετοχή για κάθε πέντε (5) σε κυκλοφορία (100 νέες
µετοχές στο σύνολο)

Τιµή εξάσκησης 5.00:

Τελευταία ηµέρα άσκησης δικαιωµάτων: 1η Μαρτίου 20Χ1

Εύλογη αξία µιας κοινής µετοχής αµέσως
πριν από την άσκηση του δικαιώµατος κατά

11,00την 1η Μαρτίου 20Χ1

Υπολογισµός θεωρητικής προδικαιωµάτων αξίας κάθε µετοχής

Εύλογη αξία όλων των σε κυκλοφορία µετοχών + συνολικός αριθµός ληφθέντων από άσκηση δικαιωµάτων

Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία πριν την άσκηση + αριθµός µετοχών που εκδόθηκαν κατά την άσκηση

11,00 × 500 µετοχές + 5,00 × 100 µετοχές

500 µετοχές + 100 µετοχές

Θεωρητική προ-δικαιωµάτων αξία κατά µετοχή = 10,00

Υπολογισµός συντελεστή προσαρµογής

Εύλογη αξία κατά µετοχή πριν την άσκηση των δικαιωµάτων 11,00

Θεωρητική προδικαιωµάτων αξία κατά µετοχή 10,00
= 1,1

Υπολογισµός των κερδών κατά µετοχή

20X0 20X1 20X2

20Χ0 Κέρδη κατά µετοχή όπως αρχικά υπολογίσθηκαν 1 100:
500 µετοχές 2,20

20Χ0 Κέρδη κατά µετοχή επαναδιατυπωµένα για έκδοση δικαιω-
µάτων 1 100: (500 µετοχές Χ1,1) 2,00

20Χ1 Κέρδη κατά µετοχή συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης
δικαιωµάτων 2,54

1 500

500 × 1,1 × 2/12 + 600 × 10/12

20Χ2 Κέρδη κατά µετοχή 1 800/600 µετοχές 3,00

Μειωµένα κέρδη κατά µετοχή

24. Για το σκοπό του υπολογισµού των µειωµένων κερδών κατά µετοχή, το καθαρό κέρδος που αναλογεί
στους κοινούς µετόχους και ο σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε κυκλοφορία µετοχών πρέπει να
προσαρµόζονται από τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές
που µειώνουν τα κατά µετοχή κέρδη (1).

25. Ο υπολογισµός των µειωµένων κερδών κατά µετοχή είναι συνεπής µε τον υπολογισµό των βασικών κερδών κατά
µετοχή, καθόσον λαµβάνει υπόψη τους δυνητικούς τίτλους τους µετατρέψιµους σε κοινές µετοχές, που ήταν σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, τουτέστιν:

(α) Το καθαρό κέρδος περιόδου που αναλογεί στις κοινές µετοχές αυξάνεται κατά το µετά την αφαίρεση του
φόρου ποσό µερισµάτων και τόκων, που καταχωρήθηκαν στη περίοδο σε σχέση µε τους ανωτέρω τίτλους και
προσαρµόζεται σε κάθε άλλη µεταβολή των εσόδων ή των εξόδων που θα προερχόταν από τη µετατροπή των
τίτλων αυτών σε κοινές µετοχές.

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-24: «κέρδη κατά µετοχή — χρηµατοπιστωτικά µέσα και λοιπές συµβάσεις που µπορεί να διακανονιστούν
σε µετοχές».
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(β) Ο σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία αυξάνεται µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό

των πρόσθετων κοινών µετοχών οι οποίες θα ήταν σε κυκλοφορία σε περίπτωση µετατροπής όλων των ανωτέρω
τίτλων σε κοινές µετοχές.

Κ έ ρ δ η — µ ε ι ω µ έ ν α

26. Για το σκοπό του υπολογισµού των µειωµένων κερδών κατά µετοχή, το ποσό του καθαρού κέρδους
ή ζηµίας περιόδου, που αναλογεί στους κοινούς µετόχους, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 11, πρέπει να προσαρµόζεται κατά τη µετά από φόρους επίδραση:

(α) Τυχόν µερισµάτων επί των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές που µειώνουν
τα κατά µετοχή κέρδη και τα οποία µερίσµατα έχουν αφαιρεθεί κατά τον υπολογισµό των
καθαρών κερδών που αναλογούν στους κοινούς µετόχους, σύµφωνα µε την παράγραφο 11,

(β) Των τόκων που καταχωρήθηκαν στη περίοδο για τους ως άνω τίτλους, και

(γ) Κάθε άλλης µεταβολής στα έσοδα ή έξοδα, που θα προερχόταν από τη µετατροπή των ανωτέρω
τίτλων σε κοινές µετοχές.

27. Μετά τη µετατροπή των δυνητικών τίτλων σε κοινές µετοχές, τα µερίσµατα, οι τόκοι και άλλα έσοδα ή έξοδα που
σχετίζονται µε αυτούς τους τίτλους δε θα υπολογίζονται του λοιπού. Αντί αυτών, οι νέες κοινές µετοχές θα έχουν
δικαίωµα να συµµετέχουν στο καθαρό κέρδος που αναλογεί στους κοινούς µετόχους. Συνεπώς, το καθαρό κέρδος
της περιόδου που αναλογεί στους κοινούς µετόχους, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την παράγραφο 11, αυξάνεται
κατά το ποσό των µερισµάτων, τόκων και άλλων εσόδων ή εξόδων που θα εξοικονοµούνται από τη µετατροπή των
δυνητικών τίτλων σε κοινές µετοχές. Τα έξοδα που σχετίζονται µε τους τίτλους αυτούς περιλαµβάνουν
προµήθεια και διαφορές από το άρτιο, που λογιστικοποιούνται ως προσαρµογές της απόδοσης (βλέπε ∆ΛΠ 32,
«χρηµατοπιστωτικά µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση»). Τα ποσά των µερισµάτων, των τόκων και άλλων εσόδων
ή εξόδων προσαρµόζονται µε τυχόν αναλογούντες σε αυτά φόρους, οι οποίοι βαρύνουν την επιχείρηση.

Παράδειγµα — µετατρέψιµες οµολογίες

Καθαρό κέρδος 1 004

Κοινές µετοχές σε κυκλοφορία 1 000

Βασικά κέρδη κατά µετοχή 1,0

Μετατρέψιµες οµολογίες 100

Κάθε 10 οµολογίες είναι µετατρέψιµες σε 3 κοινές µετοχές

Έξοδο τόκου για το τρέχον έτος που αφορά την 10
υποχρέωση για τις µετατρέψιµες οµολογίες

Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος που αφορά το έξοδο 4
τόκων

Σηµείωση: Το έξοδο τόκου περιλαµβάνει απόσβεση της υπό το άρτιο διαφοράς, που προέκυψε κατά την αρχική
καταχώρηση της υποχρέωσης (βλέπε ∆ΛΠ 32)

Προσαρµοσµένο καθαρό κέρδος 1 004 + 10 – 4 = 1 010

Αριθµός κοινών µετοχών που προκύπτει από τη 30
µετατροπή των οµολογιών

Αριθµός κοινών µετοχών που χρησιµοποιήθηκαν για 1 000 + 30 = 1 030
τον υπολογισµό των µειωµένων κερδών κατά µετοχή

Μειωµένα κέρδη κατά µετοχή 1 000

1 030
= 0,98
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28. Η µετατροπή ορισµένων δυνητικών τίτλων σε κοινές µετοχές µπορεί να οδηγεί σε συνακόλουθες µεταβολές σε άλλα

έσοδα ή έξοδα. Για παράδειγµα, η µείωση του εξόδου τόκων που σχετίζεται µε δυνητικούς τίτλους µετατρέψιµους
σε κοινές µετοχές και η προκύπτουσα αύξηση στα καθαρά κέρδη της περιόδου, µπορεί να συνεπάγεται αύξηση στο
έξοδο που αφορά σε ένα µη προαιρετικό πρόγραµµα συµµετοχής στα κέρδη στους εργαζοµένους. Για το σκοπό του
υπολογισµού των µειωµένων κερδών κατά µετοχή, το καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου προσαρµόζεται για κάθε
τέτοια συνακόλουθη µεταβολή στα έσοδα ή έξοδα.

Κ α τ ά µ ε τ ο χ ή — µ ε ι ω µ έ ν α

29. Για το σκοπό του υπολογισµού των µειωµένων κερδών κατά µετοχή, ο αριθµός των κοινών µετοχών
πρέπει να αποτελείται από το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών, υπολογιζόµενο σύµφωνα
µε τις παραγράφους 14 και 20, πλέον το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών που θα
εκδίδονταν κατά τη µετατροπή όλων των µειωτικών των κερδών δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων
σε κοινές µετοχές. Οι ανωτέρω τίτλοι πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν µετατραπεί σε κοινές µετοχές
στην αρχή της περιόδου ή από την ηµεροµηνία έκδοσης των δυνητικών τίτλων, αν είναι µεταγενέστερη.

30. Ο αριθµός των κοινών µετοχών που θα εκδίδονταν κατά τη µετατροπή των µειωτικών των κερδών δυνητικών τίτλων
µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, προσδιορίζεται από τους όρους των τίτλων αυτών. Ο υπολογισµός αποδέχεται τον
πλέον ευνοϊκό για τον κάτοχο συντελεστή µετατροπής ή τιµή άσκησης του δικαιώµατος.

31. Όπως στον υπολογισµό των βασικών κερδών κατά µετοχή, έτσι και οι κοινές µετοχές των οποίων η έκδοση τελεί
υπό την αίρεση επέλευσης ορισµένων γεγονότων, πρέπει να θεωρούνται σε κυκλοφορία και να περιλαµβάνονται στον
υπολογισµό των µειωµένων κερδών κατά µετοχή, αν οι συνθήκες πραγµατοποιηθούν (τα γεγονότα συµβούν). Οι υπό
αίρεση εκδοτέες µετοχές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται από την αρχή της περιόδου (ή από την ηµεροµηνία της
ενδεχόµενης µετοχικής συµφωνίας, αν είναι αργότερα). Αν οι συνθήκες δεν πραγµατοποιηθούν, ο αριθµός των υπό
αίρεση εκδοτέων µετοχών, που περιλαµβάνεται στον υπολογισµό των µειωµένων κερδών κατά µετοχή, βασίζεται στον
αριθµό των µετοχών που θα εκδίδονταν, αν το τέλος της παρουσιαζόµενης περιόδου ήταν το τέλος της διάρκειας
της αίρεσης. Επαναδιατύπωση δεν επιτρέπεται, αν οι συνθήκες δεν πραγµατοποιηθούν µέχρι την εκπνοή της περιόδου
της αίρεσης. Οι ρυθµίσεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται εξίσου για δυνητικούς τίτλους µετατρέψιµους σε
κοινές µετοχές, που είναι εκδοτέοι κατά την εκπλήρωση ορισµένων όρων (υπό αίρεση εκδοτέοι δυνητικοί τίτλοι
µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές).

32. Μία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενής επιχείρηση µπορεί να εκδίδει δυνητικούς τίτλους µετατρέψιµους σε κοινές
µετοχές, που είναι µετατρέψιµοι είτε σε κοινές µετοχές της θυγατρικής, της κοινοπραξίας ή της συγγενούς είτε σε
κοινές µετοχές της µητρικής. Αν αυτοί οι τίτλοι της θυγατρικής, της συγγενούς ή της κοινοπραξίας έχουν µία
µειωτική επίδραση στα ενοποιηµένα βασικά κέρδη κατά µετοχή της µητρικής, περιλαµβάνονται στον υπολογισµό
των µειωµένων κερδών κατά µετοχή.

33. Για το σκοπό του υπολογισµού των µειωµένων κερδών κατά µετοχή, η επιχείρηση πρέπει να θεωρεί
ως δεδοµένη την άσκηση των συντελούντων στη µείωση των κερδών δικαιωµάτων και λοιπών
δυνητικών µετατροπών σε κοινές µετοχές της επιχείρησης. Οι υποθετικές εισπράξεις από αυτές τις
εκδόσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν γίνει από την έκδοση µετοχών στην εύλογη αξία. Η
διαφορά µεταξύ του αριθµού των µετοχών που εκδόθηκαν και του αριθµού των µετοχών που θα
µπορούσε να είχαν εκδοθεί στην εύλογη αξία, πρέπει να αντιµετωπίζεται ως έκδοση κοινών µετοχών
χωρίς αντάλλαγµα.

34. Η εύλογη αξία για αυτό το σκοπό υπολογίζεται στη βάση της µέσης τιµής των κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της
περιόδου.

35. ∆ικαιώµατα προαίρεσης και άλλες ρυθµίσεις αγοράς µετοχών συντελούν στη µείωση των κερδών, όταν πρόκειται να
καταλήξουν σε έκδοση κοινών µετοχών µε µικρότερη από την εύλογη αξία. Το ποσό της µείωσης είναι η πραγµατική
αξία µείον την τιµή έκδοσης. Συνεπώς, για να υπολογίζονται τα µειωµένα κέρδη κατά µετοχή, κάθε τέτοια ρύθµιση
θεωρείται ως αποτελούµενη από:

(α) Μια σύµβαση για έκδοση ενός ορισµένου αριθµού κοινών µετοχών στη µέση εύλογη αξία τους κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Έτσι, στις µετοχές προς έκδοση δίδεται µία εύλογη αξία και υποτίθεται ότι αυτές δεν
συντελούν στη µείωση, ούτε στην αύξηση των κερδών. Αγνοούνται στον υπολογισµό των µειωµένων κερδών
κατά µετοχή, και
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(β) µια σύµβαση για έκδοση των αποµενουσών κοινών µετοχών χωρίς αντάλλαγµα. Τέτοιες κοινές µετοχές δε

δηµιουργούν εισπράξεις και δεν επηρεάζουν το καθαρό κέρδος που αναλογεί στις κοινές µετοχές σε
κυκλοφορία. Συνεπώς, οι µετοχές αυτές είναι µειωτικές των κατά µετοχή κερδών και προστίθενται στον αριθµό
των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τον υπολογισµό των µειωµένων κερδών κατά µετοχή.

Παράδειγµα — επιδράσεις των δικαιωµάτων σε µετοχές στα µειωµένα κέρδη κατά µετοχή

Καθαρό κέρδος για το έτος 20Χ1 1 200 000

Σταθµισµένος µέσος αριθµός κοινών µετοχών σε 500 000 Μετοχές
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους 20Χ1

Μέση εύλογη αξία κάθε κοινής µετοχής κατά τη 20,00
διάρκεια του έτους 20Χ1

Σταθµισµένος µέσος αριθµός σε δικαιώµατα για µετο- 100 000 Μετοχές
χές κατά τη διάρκεια του έτους 20Χ1

Τιµή άσκησης δικαιωµάτων για µετοχές κατά τη διά- 15,00
ρκεια του έτους 20Χ1

Υπολογισµός των κερδών κατά µετοχή

κατά µετοχή κέρδη µετοχές

Καθαρό κέρδος για το έτος 20Χ1 1 200 000

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
κατά τη χρήση 20Χ1 500 000

Βασικά κέρδη κατά µετοχή 2,40

Αριθµός δικαιωµάτων για µετοχές 100 000

Αριθµός µετοχών που θα είχαν εκδοθεί σε εύλογη αξία:

100 000 × 15,0020,00 (*) (75 000)

Μειωµένα κέρδη κατά µετοχή 2,29 1 200 000 525 000

(*) Σηµείωση: Τα κέρδη δεν έχουν αυξηθεί καθώς ο συνολικός αριθµός των µετοχών έχει αυξηθεί µόνο κατά τον αριθµό των
µετοχών (25 000) θεωρουµένων για το σκοπό του υπολογισµού ότι έχουν εκδοθεί χωρίς αντάλλαγµα (βλέπε 35 (β) ανωτέρω).

36. Αυτή η µέθοδος υπολογισµού της επίδρασης των δικαιωµάτων προαίρεσης και άλλων ρυθµίσεων αγοράς µετοχών
παράγει το ίδιο αποτέλεσµα όπως η µέθοδος του χαρτοφυλακίου ιδίων µετοχών που χρησιµοποιείται σε ορισµένες
χώρες. Αυτό δε σηµαίνει ότι η επιχείρηση έχει προβεί σε πράξη αγοράς δικών της µετοχών, η οποία µπορεί να µην
είναι πρακτικά δυνατή σε ορισµένες περιπτώσεις ή νόµιµη σε ορισµένες χώρες.

37. Κατά την έκταση που µερικώς εξοφληµένες µετοχές δεν έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν σε µερίσµατα κατά τη
διάρκεια της περιόδου, θεωρούνται ότι ισοδυναµούν µε δικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants) ή δικαιώµατα
προαίρεσης (options).

∆ υ ν η τ ι κ ο ί τ ί τ λ ο ι µ ε τ α τ ρ έ ψ ι µ ο ι σ ε κ ο ι ν έ ς µ ε τ ο χ έ ς π ο υ ε ί ν α ι µ ε ι ω τ ι κ ο ί τ ω ν κ ε ρ δ ώ ν

38. Οι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές πρέπει να θεωρούνται ότι συντελούν στη µείωση
των κερδών όταν και µόνο όταν, η µετατροπή τους σε κοινές µετοχές θα µείωνε το καθαρό κέρδος
κατά µετοχή από τις συνεχιζόµενες συνήθεις δραστηριότητες.

39. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί το καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες συνήθεις δραστηριότητες ως «τον αριθµό ελέγχου»
που χρησιµοποιείται για να εξακριβώσει, αν οι ανωτέρω τίτλοι είναι µειωτικοί των κατά µετοχή κερδών ή το αντίθετο.
Καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες συνήθεις δραστηριότητες είναι το καθαρό κέρδος από συνήθεις δραστηριότητες
(όπως ορίσθηκε στο ∆ΛΠ 8, «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές»)
µετά την έκπτωση των προνοµιούχων µερισµάτων και µετά την εξαίρεση στοιχείων που αφορούν σε διακοπείσες
δραστηριότητες. Συνεπώς, δεν περιλαµβάνονται έκτακτα κονδύλια, καθώς και οι επιδράσεις των µεταβολών των
λογιστικών αρχών και των διορθώσεων βασικών λαθών.
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40. Οι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές είναι αυξητικοί των κατά µετοχή κερδών, όταν η µετατροπή τους

σε κοινές µετοχές θα αύξανε τα κέρδη κατά µετοχή από συνεχιζόµενες συνήθεις δραστηριότητες ή θα µείωνε τις
ζηµίες κατά µετοχή από αυτές τις δραστηριότητες. Οι επιδράσεις των ανωτέρω τίτλων αγνοούνται κατά τον
υπολογισµό των µειωµένων κερδών κατά µετοχή.

41. Κατά την εξέταση αν οι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές είναι µειωτικοί ή αυξητικοί των κερδών,
κάθε έκδοση ή κάθε σειρά δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές λαµβάνεται ξεχωριστά και όχι στο
σύνολό τους. Η ακολουθία κατά την οποία οι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές λαµβάνονται υπόψη,
µπορεί να επιδρά στο αν αυτοί είναι µειωτικοί των κατά µετοχή κερδών ή αυξητικοί. Συνεπώς, για να µεγιστοποιηθεί
η µείωση των βασικών κερδών κατά µετοχή, κάθε έκδοση ή κάθε σειρά δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές
µετοχές τίθεται σε ακολουθία, από τις πλέον µειωτικές των κατά µετοχή κερδών προς τις λιγότερο µειωτικές.

Παράδειγµα — προσδιορισµός της σειράς µε την οποία λαµβάνονται οι µειωτικοί των κερδών τίτλοι στον υπολογισµό του
σταθµισµένου µέσου αριθµού µετοχών

Κέρδη — Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους κοινούς 10 000 000
µετόχους

Κοινές µετοχές σε κυκλοφορία 2 000 000

Μέση εύλογη αξία κάθε κοινής µετοχής κατά τη 75,00
διάρκεια της περιόδου

∆υνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές

∆ικαιώµατα (options) 100 000 µε τιµή άσκησης 60

Μετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές 800 000 µετοχές που δικαιούνται σωρευτικό
µέρισµα 8 κατά µετοχή. Κάθε προνοµιούχος µετοχή
είναι µετατρέψιµη σε 2 κοινές µετοχές

Μετατρέψιµες οµολογίες του 5 % ονοµαστική αξία 100 000 000. Κάθε
1 000 οµολογίες είναι µετατρέψιµες σε 20 κοινές
µετοχές. ∆εν υπάρχει απόσβεση της υπέρ ή υπό το
άρτιο διαφοράς που επηρεάζει τον προσδιορισµό του
εξόδου τόκων.

Φορολογικός συντελεστής 40 %

Αύξηση κερδών που αναλογούν στους κοινούς µετόχους κατά τη µετατροπή των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων
σε κοινές µετοχές

Αύξηση στον
Αύξηση σε αριθµό των Κέρδη κατά
Κέρδη κοινών µετοχών αυξητική µετοχή

∆ικαιώµατα (options)

Αύξηση στα κέρδη µηδέν

Αυξητικές µετοχές που εκδόθηκαν χωρίς αντάλλαγµα
100 000 × 75 – 6075 20 000 µηδέν

Μετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές

Αύξηση στο καθαρό κέρδος 800 000 6 400 000

Αυξητικές µετοχές 800 000 1 600 000 4,00

Μετατρέψιµες οµολογίες 5 %

Αύξηση στο καθαρό κέρδος 100 000 000 × 0,05 × 1
– 0,4 3 000 000

Αυξητικές µετοχές 100 000 × 20 2 000 000 1,50
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Υπολογισµός µειωµένων κερδών κατά µετοχή

Καθαρό κέρδος
αναλογούν Κοινές µετοχές Κατά µετοχή

Ως ανωτέρω ∆ικαιώµατα (options) 10 000 000 2 000 000 5,00
20 000

10 000 000 2 020 000 4,95 µειωµένα

Μετατρέψιµες οµολογίες 5 % 3 000 000 2 000 000

13 000 000 4 020 000 3,23 µειωµένα

Μετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές 6 400 000 1 600 000

19 400 000 5 620 000 3,45 Αυξηµένα

∆εδοµένου ότι τα µειωµένα κέρδη κατά µετοχή αυξάνονται όταν λαµβάνονται υπόψη οι µετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές
(από 3,23 σε 3,45), οι µετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές είναι αυξητικές των κερδών και αγνοούνται κατά τον υπολογισµό των
µειωµένων κερδών κατά µετοχή. Συνεπώς, τα µειωµένα κέρδη κατά µετοχή είναι 3,23.
Αυτό το παράδειγµα δεν επεξηγεί τον τρόπο κατάταξης των µετατρέψιµων χρηµατοπιστωτικών µέσων µεταξύ υποχρεώσεων και
ιδίων κεφαλαίων ή την κατάταξη των σχετικών τόκων και µερισµάτων µεταξύ εξόδων και ιδίων κεφαλαίων, όπως απαιτείται από το
∆ΛΠ 32.

42. Οι δυνητικοί τίτλοι οι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές σταθµίζονται για την περίοδο που ήταν σε κυκλοφορία. Όσοι
από τους τίτλους αυτούς ακυρώθηκαν ή παραγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, περιλαµβάνονται στον
υπολογισµό των αποµειωµένων κερδών κατά µετοχή µόνο για την αναλογία της περιόδου κατά τη διάρκεια της
οποίας ήταν σε κυκλοφορία. ∆υνητικοί τίτλοι που έχουν µετατραπεί σε κοινές µετοχές κατά τη διάρκεια της
περιόδου, περιλαµβάνονται στον υπολογισµό των µειωµένων κερδών κατά µετοχή από την αρχή της περιόδου µέχρι
την ηµεροµηνία της µετατροπής. Από την ηµεροµηνία της µετατροπής, οι προκύπτουσες κοινές µετοχές
περιλαµβάνονται τόσο στα βασικά όσο και στα µειωµένα κέρδη κατά µετοχή.

ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ

43. Αν ο αριθµός των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών ή των δυνητικών τίτλων των µετατρέψιµων σε
κοινές µετοχές αυξάνει ως αποτέλεσµα µιας κεφαλαιοποίησης ή δωρεάν έκδοσης µετοχών ή διάσπασης
µετοχών ή µειώνεται ως αποτέλεσµα µιας σύµπτυξης µετοχών, ο υπολογισµός των βασικών και
µειωµένων κερδών κατά µετοχή για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται πρέπει να προσαρµόζεται
αναδροµικά. Αν αυτές οι µεταβολές συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, αλλά πριν
από την έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων, οι κατά µετοχή υπολογισµοί για αυτές και για κάθε
προηγούµενη περίοδο που παρουσιάζεται πρέπει να βασίζονται στο νέο αριθµό των µετοχών. Όταν
οι κατά µετοχή υπολογισµοί αντανακλούν τέτοιες µεταβολές στον αριθµό των µετοχών, αυτό το
γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται. Επιπρόσθετα, βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή όλων των
παρουσιαζόµενων περιόδων πρέπει να προσαρµόζονται για:

(α) Τις επιδράσεις βασικών λαθών και προσαρµογών που προέρχονται από µεταβολές στις λογιστικές
αρχές, που αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το βασικό χειρισµό του ∆ΛΠ 8, και

(β) Τις επιδράσεις ενοποίησης επιχειρήσεων η οποία συνίσταται σε συνένωση συµφερόντων.

44. Η επιχείρηση δεν επαναδιατυπώνει τα µειωµένα κέρδη κατά µετοχή για κάθε προηγούµενη παρουσιαζόµενη περίοδο,
λόγω µεταβολών στις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν ή µετατροπής δυνητικών τίτλων σε κοινές µετοχές σε
κυκλοφορία.
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45. Η επιχείρηση ενθαρρύνεται να δηµοσιοποιεί µία περιγραφή των πράξεων σε κοινές µετοχές ή δυνητικούς τίτλους

µετατρέψιµους σε κοινές µετοχές, άλλων εκτός από τις εκδόσεις κεφαλαιοποίησης και διάσπασης µετοχών, όταν οι
πράξεις αυτές γίνονται µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και είναι τέτοιας σπουδαιότητας, ώστε η µη
γνωστοποίηση θα επηρέαζε τη δυνατότητα των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων να προβούν σε κατάλληλες
εκτιµήσεις και αποφάσεις (βλέπε ∆ΛΠ 10 «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού»). Παραδείγµατα τέτοιων
πράξεων είναι, µεταξύ άλλων:

(α) Η έκδοση µετοχών µετρητοίς.

(β) Η έκδοση µετοχών, όταν οι εισπράξεις χρησιµοποιούνται για εξόφληση χρεών ή προνοµιούχων µετοχών σε
κυκλοφορία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

(γ) Η επιστροφή κεφαλαίου κοινών µετοχών σε κυκλοφορία.

(δ) Η µετατροπή ή άσκηση δικαιώµατος µετατροπής, σε κοινές µετοχές σε κυκλοφορία, κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

(ε) Η έκδοση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών ή προαίρεσης (warrants ή options) ή µετατρέψιµων αξιογράφων.

(στ) Η εκπλήρωση των όρων που θα προκαλούσαν την έκδοση µετοχών, εκδοτέων υπό αίρεση.

46. Τα ποσά των κερδών κατά µετοχή δεν προσαρµόζονται για τέτοιες πράξεις που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού, γιατί οι πράξεις αυτές δεν επηρεάζουν το ποσό του κεφαλαίου που χρησιµοποιήθηκε για τη
δηµιουργία του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

47. Η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει τα βασικά και τα µειωµένα κέρδη κατά µετοχή στον πίνακα
της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων για κάθε κατηγορία των κοινών µετοχών που έχει
διαφορετικό δικαίωµα στη διανοµή των καθαρών κερδών της περιόδου. Η επιχείρηση πρέπει να
παρουσιάζει τα βασικά και τα µειωµένα κέρδη κατά µετοχή µε όµοιο τρόπο εµφάνισης για όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται.

48. Αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την επιχείρηση να παρουσιάζει τα βασικά και τα µειωµένα κέρδη
κατά µετοχή, ακόµη και αν τα ποσά που γνωστοποιούνται είναι αρνητικά (ζηµία κατά µετοχή).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

49. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

(α) Τα ποσά που χρησιµοποιήθηκαν ως αριθµητές στον υπολογισµό των βασικών και των µειωµένων
κερδών κατά µετοχή και µία συµφωνία αυτών των ποσών µε το καθαρό κέρδος ή ζηµία της
περιόδου.

(β) Το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών που χρησιµοποιήθηκε ως παρονοµαστής στον
υπολογισµό των βασικών και των µειωµένων κερδών κατά µετοχή και µία συµφωνία αυτών
των παρονοµαστών µεταξύ τους.

50. Χρηµατοπιστωτικά µέσα και άλλες συµβάσεις που δηµιουργούν δυνητικούς τίτλους µετατρέψιµους σε κοινές
µετοχές, µπορεί να ενσωµατώνουν όρους και προϋποθέσεις που επηρεάζουν τον υπολογισµό των βασικών και των
µειωµένων κερδών κατά µετοχή. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις µπορεί να προσδιορίζουν, για την περίπτωση
δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές, αν αυτοί είναι µειωτικοί των κερδών ή όχι και, σε καταφατική
περίπτωση, την επίδραση στο σταθµισµένο µέσο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία και κάθε συνεπαγόµενη
προσαρµογή στο καθαρό κέρδος που αναλογεί στους κοινούς µετόχους. Άσχετα αν η γνωστοποίηση των όρων και
προϋποθέσεων απαιτείται από το ∆ΛΠ 32 ή όχι, η γνωστοποίηση αυτή ενθαρρύνεται από αυτό το Πρότυπο.

51. Αν µία επιχείρηση, πέρα των βασικών και µειωµένων κερδών κατά µετοχή, γνωστοποιεί τα ποσά
κατά µετοχή χρησιµοποιώντας ένα παρουσιαζόµενο στοιχείο καθαρού κέρδους διαφορετικό από το
καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου που αναλογεί στους κοινούς µετόχους, τα ποσά αυτά πρέπει να
υπολογίζονται µε τη χρήση του σταθµισµένου µέσου αριθµού των κοινών µετοχών που προσδιορίζεται
σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο. Αν χρησιµοποιείται ένα στοιχείο καθαρού κέρδους που δεν εµφανίζεται
µε ιδιαίτερο κονδύλι στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, πρέπει να παρέχεται µία
συµφωνία µεταξύ του στοιχείου που χρησιµοποιήθηκε και κάποιου κονδυλίου που εµφανίζεται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα ποσά των βασικών και µειωµένων κερδών κατά µετοχή
πρέπει να γνωστοποιούνται µε όµοιο τρόπο εµφάνισης.
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52. Μία επιχείρηση µπορεί να επιθυµεί να γνωστοποιεί περισσότερες πληροφορίες από όσες αυτό το Πρότυπο απαιτεί.

Τέτοιες πληροφορίες µπορεί να βοηθούν τους χρήστες να εκτιµούν την απόδοση της επιχείρησης και µπορεί να
έχουν τη µορφή των κατά µετοχή ποσών από τα διάφορα συνθετικά στοιχεία των καθαρών κερδών. Τέτοιες
γνωστοποιήσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά όταν γίνονται πρέπει οι παρονοµαστές να υπολογίζονται σύµφωνα µε αυτό
το Πρότυπο, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των κατά µετοχή γνωστοποιούµενων ποσών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

53. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1998. Συνιστάται η
εφαρµογή του και ενωρίτερα.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 34

Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση

Αυτό το ∆ΛΠ εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ το Φεβρουάριο του 1998 και κατέστη ενεργό για τις οικονοµικές
καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Τον Απρίλιο του 2000, το προσάρτηµα Γ', παράγραφος 7 τροποποιήθηκε από το ∆ΛΠ 40, «επενδύσεις σε ακίνητα».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Αυτό το Πρότυπο (∆ΛΠ 34) αφορά στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, ένα θέµα που δεν καλυπτόταν
από προγενέστερο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο. Το ∆ΛΠ 34 εφαρµόζεται για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1999.

2. Μία ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι µία οικονοµική έκθεση που περιλαµβάνει είτε µία πλήρη είτε µία συνοπτική
σειρά οικονοµικών καταστάσεων για µία περίοδο βραχύτερη από ένα πλήρες οικονοµικό έτος της επιχείρησης.

3. Αυτό το Πρότυπο δεν καθορίζει ποιες επιχειρήσεις πρέπει να δηµοσιεύουν ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις, πόσο
συχνά ή πόσο σύντοµα από το τέλος µιας ενδιάµεσης περιόδου. Κατά την άποψη της Ε∆ΛΠ, τέτοια θέµατα πρέπει
να αποφασιστούν από τις εθνικές Κυβερνήσεις, Εποπτικά Όργανα των Χρηµατιστηρίων, τα Χρηµατιστήρια και τα
Λογιστικά Σώµατα. Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται αν µία εταιρεία χρειάζεται ή επιλέγει να δηµοσιεύσει µία
ενδιάµεση οικονοµική έκθεση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

4. Αυτό το Πρότυπο:

(α) καθορίζει το ελάχιστο περιεχόµενο µιας ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης, που συµπεριλαµβάνει γνωστοποιή-
σεις, και

(β) εξατοµικεύει τις αρχές λογιστικής καταχώρησης και αποτίµησης, που πρέπει να εφαρµόζονται σε µία ενδιάµεση
οικονοµική έκθεση.

5. Ελάχιστο περιεχόµενο µιας ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης είναι ένας συνοπτικός ισολογισµός, µία συνοπτική
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, µία συνοπτική κατάσταση ταµιακών ροών, µία συνοπτική κατάσταση που
δείχνει τις µεταβολές στην καθαρή θέση και επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

6. Με την προϋπόθεση ότι καθένας που µελετά ενδιάµεση έκθεση µιας επιχείρησης θα έχει επίσης πρόσβαση στην πιο
πρόσφατη ετήσια έκθεση, πράγµατι καµία από τις σηµειώσεις στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δεν επαναλαµβάνε-
ται ή προσαρµόζεται στη ενδιάµεση έκθεση. Αντί αυτού, οι ενδιάµεσες σηµειώσεις περιλαµβάνουν πρωταρχικά µία
επεξήγηση των γεγονότων και µεταβολών που είναι ουσιαστικές για µία κατανόηση των µεταβολών της οικονοµικής
θέσης και απόδοσης της επιχείρησης από την ηµεροµηνία που καταρτίσθηκαν οι πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις.

7. Μία επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεσή της, όπως
εφαρµόζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, εκτός των µεταβολών στις λογιστικές αρχές που έγιναν
µετά την ηµεροµηνία των πιο πρόσφατων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες πρέπει να αντανακλώνται
στις επόµενες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η συχνότητα της έκθεσης µιας επιχείρησης, ετήσια, εξαµηνιαία ή
τριµηνιαία, δεν πρέπει να επηρεάζει την αποτίµηση των ετήσιων αποτελεσµάτων της. Για να επιτευχθεί αυτός ο
σκοπός, οι αποτιµήσεις για τους σκοπούς της ενδιάµεσης πληροφόρησης γίνονται σωρευτικά από την αρχή της εν
λόγω περιόδου µέχρι την ηµεροµηνία της ενδιάµεσης έκθεσης.
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8. Ένα προσάρτηµα σε αυτό το Πρότυπο παρέχει καθοδήγηση για την εφαρµογή των βασικών αρχών καταχώρησης και

αποτίµησης σε ενδιάµεσες ηµεροµηνίες για τους διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων
και εξόδων. Το έξοδο φόρου εισοδήµατος για µία ενδιάµεση περίοδο βασίζεται σε ένα κατ' εκτίµηση µέσο ετήσιο
πραγµατικό συντελεστή φόρου εισοδήµατος, συνεπή προς την ετήσια εκτίµηση του φόρου εισοδήµατος.

9. Κατά την επιλογή του τρόπου καταχώρησης, ταξινόµησης ή γνωστοποίησης ενός στοιχείου για τους σκοπούς της
ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης, η σπουδαιότητα πρέπει να προσδιορίζεται σε σχέση µε τα οικονοµικά δεδοµένα της
ενδιάµεσης περιόδου, όχι µε τα προβλεπόµενα ετήσια δεδοµένα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-3

Ορισµοί 4

Περιεχόµενο µιας ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης 5-25

Ελάχιστα συνθετικά στοιχεία µιας ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης 8

Τύπος και περιεχόµενο των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 9-14

Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις 15-18

Γνωστοποίηση συµµόρφωσης µε τα ∆ΛΠ 19

Περίοδοι για τις οποίες απαιτείται η παρουσίαση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 20-22

Σπουδαιότητα 23-25

Γνωστοποίηση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 26-27

Καταχώρηση και αποτίµηση 28-42

Ίδιες λογιστικές αρχές όπως στις ετήσιες 28-36

Έσοδα που εισπράττονται εποχιακά, περιοδικά η περιπτωσιακά 37-38

Κόστη που προκύπτουν ανώµαλα κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 39

Εφαρµογή των αρχών καταχώρησης και αποτίµησης 40

Χρήση εκτιµήσεων 41-42

Επαναδιατύπωση των εκθέσεων προηγούµενων ενδιάµεσων περιόδων 43-45

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 46

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).



13.10.2003 EL L 261/281Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 34
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το ελάχιστο περιεχόµενο µιας ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης και
τις αρχές καταχώρησης και αποτίµησης στις πλήρεις ή συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για µία ενδιάµεση περίοδο.
Έγκαιρη και αξιόπιστη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση βελτιώνει τη δυνατότητα των επενδυτών, πιστωτών και
άλλων, να κατανοούν την παραγωγική ικανότητα µιας επιχείρησης να δηµιουργεί κέρδη και ταµιακές ροές και την οικονοµική
θέση και ρευστότητα της.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο δεν καθορίζει ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να δηµοσιεύουν ενδιάµεσες οικονοµικές
εκθέσεις, πόσο συχνά ή πόσο γρήγορα µετά από το τέλος µιας ενδιάµεσης περιόδου. Όµως, Κυβερνήσεις, Εποπτικά
Όργανα Χρηµατιστηρίων, Χρηµατιστήρια και Λογιστικά Σώµατα, συχνά απαιτούν, οι επιχειρήσεις των οποίων
οµολογίες ή µετοχές διαπραγµατεύονται δηµοσίως, να δηµοσιεύουν ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις. Αυτό το
Πρότυπο εφαρµόζεται αν µία επιχείρηση έχει υποχρέωση ή επιλέγει να δηµοσιεύει µία ενδιάµεση οικονοµική έκθεση
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η Ε∆ΛΠ ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις των οποίων τα αξιόγραφα
διαπραγµατεύονται δηµόσια, να παρέχουν ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις οι οποίες συµµορφώνονται προς τις
αρχές καταχώρησης, αποτίµησης και γνωστοποίησης που τίθενται σε αυτό το Πρότυπο. Ειδικά, οι επιχειρήσεις των
οποίων τα αξιόγραφα διαπραγµατεύονται δηµόσια, ενθαρρύνονται να:

(α) παρέχουν ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις τουλάχιστον κατά το τέλος του πρώτου εξαµήνου του οικονοµικού
έτους τους και

(β) καθιστούν τις ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις τους διαθέσιµες όχι αργότερα από 60 ηµέρες µετά τη λήξη της
ενδιάµεσης περιόδου.

2. Κάθε οικονοµική έκθεση, ετήσια ή ενδιάµεση, εκτιµάται κατ' ιδίαν ως προς τη συµµόρφωση της προς στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Το γεγονός ότι µία επιχείρηση µπορεί να µην έχει παράσχει ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις
κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου οικονοµικού έτους ή µπορεί να έχει παράσχει ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις
που να µη συµµορφώνονται µε αυτό το Πρότυπο, δεν εµποδίζουν από τη συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, αν αυτές κατ' άλλο τρόπο συµµορφώνονται.

3. Αν ενδιάµεση οικονοµική έκθεση µιας επιχείρησης περιγράφεται ως συµµορφούµενη µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, αυτή πρέπει να συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις αυτού του Προτύπου. Η παράγραφος 19 απαιτεί
ορισµένες γνωστοποιήσεις ως προς αυτό το θέµα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

4. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Ενδιάµεση περίοδος είναι µία περίοδος χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µικρότερη από ένα πλήρες
οικονοµικό έτος.

Ενδιάµεση οικονοµική έκθεση σηµαίνει µία οικονοµική έκθεση που περιέχει είτε µία πλήρη σειρά
οικονοµικών καταστάσεων (όπως περιγράφονται στο ∆ΛΠ1, «παρουσίαση των οικονοµικών καταστά-
σεων»)ή µία σειρά συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων (όπως περιγράφονται σε αυτό το Πρότυπο)
για µία ενδιάµεση περίοδο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

5. Το ∆ΛΠ 1 ορίζει µία πλήρη σειρά των οικονοµικών καταστάσεων ως αυτή που περιλαµβάνει τα ακόλουθα συνθετικά
στοιχεία:

(α) Ισολογισµό.

(β) Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.

(γ) Κατάσταση που δείχνει είτε (i) όλες τις µεταβολές στην καθαρή θέση είτε (ii) τις άλλες µεταβολές στην καθαρή
θέση εκτός από εκείνες που προκύπτουν από κεφαλαιακές συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες και διανοµές στους
ιδιοκτήτες.

(δ) Κατάσταση ταµιακών ροών.

(ε) Λογιστικές αρχές και επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
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6. Προς όφελος της έγκαιρης πληροφόρησης και του περιορισµού του κόστους και για να αποφεύγει επανάληψη

πληροφοριών που παρασχέθηκαν προηγουµένως, µία επιχείρηση µπορεί να χρειάζεται ή µπορεί να επιλέγει την
παροχή λιγότερων πληροφοριών κατά τις ενδιάµεσες ηµεροµηνίες σε σύγκριση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
της. Το παρόν Πρότυπο ορίζει το ελάχιστο περιεχόµενο µιας ενδιάµεσης έκθεσης ως αυτό που περιλαµβάνει
συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις και επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση
προορίζεται να παρέχει µία επικαιροποίηση πάνω στην τελευταία πλήρη σειρά των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
Κατ' ακολουθία, εστιάζεται σε νέες δραστηριότητες, γεγονότα και καταστάσεις και δεν επαναλαµβάνει πληροφορίες
που εκτέθηκαν προηγουµένως.

7. Τίποτα σε αυτό το Πρότυπο δεν προορίζεται για να απαγορεύει ή να αποθαρρύνει µία επιχείρηση από τη δηµοσίευση
µιας πλήρους σειράς οικονοµικών καταστάσεων (όπως αυτές περιγράφονται στο ∆ΛΠ 1) στην ενδιάµεση οικονοµική
έκθεσή της, αντί συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων και επιλεγµένων επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Το παρόν
Πρότυπο ούτε απαγορεύει ούτε αποθαρρύνει µία επιχείρηση από το να συµπεριλαµβάνει στις συνοπτικές ενδιάµεσες
οικονοµικές καταστάσεις περισσότερες από τις ελάχιστες σειρές κονδυλίων ή τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές
σηµειώσεις όπως τίθενται σε αυτό το Πρότυπο. Οι οδηγίες καταχώρησης και αποτίµησης σε αυτό το Πρότυπο
εφαρµόζονται επίσης στις πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις για µία ενδιάµεση περίοδο και τέτοιες καταστάσεις θα
περιλάµβαναν όλες τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από αυτό το Πρότυπο (ειδικά τις επιλεγµένες σηµειώσεις
γνωστοποιήσεων της παραγράφου 16), όπως επίσης και εκείνες που απαιτούνται από άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα.

Ελάχιστα συνθετικά στοιχεία µιας ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης

8. Μία ενδιάµεση οικονοµική έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα συνθετικά
στοιχεία:

(α) Συνοπτικό ισολογισµό.

(β) Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.

(γ) Συνοπτική κατάσταση που δείχνει είτε (i) όλες τις µεταβολές στην καθαρή θέση είτε (ii) τις
άλλες µεταβολές στην καθαρή θέση εκτός από εκείνες που προκύπτουν από κεφαλαιακές
συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες και διανοµές στους ιδιοκτήτες.

(δ) Συνοπτική κατάσταση ταµιακών ροών.

(ε) Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Τύπος και περιεχόµενο των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων

9. Αν µία επιχείρηση δηµοσιεύει µία πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων στην ενδιάµεση οικονοµική
έκθεση της, ο τύπος και το περιεχόµενο αυτών των καταστάσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 1 για µία πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων.

10. Αν µία επιχείρηση δηµοσιεύει µία σειρά συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων στην ενδιάµεση
οικονοµική έκθεση της, αυτές οι συνοπτικές καταστάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο,
όλους τους τίτλους και τα µερικά αθροίσµατα που περιλαµβάνονταν στις πιο πρόσφατες ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, όπως απαιτείται από
αυτό το Πρότυπο. Πρόσθετες σειρές στοιχείων ή σηµειώσεις πρέπει να περιλαµβάνονται, αν η
παράλειψη τους θα έκανε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις παραπλανητικές.

11. Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή πρέπει να παρουσιάζονται στον πίνακα κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων, πλήρους ή συνοπτικής, για µία ενδιάµεση περίοδο.

12. Το ∆ΛΠ 1 παρέχει οδηγίες για τη δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και περιλαµβάνει ένα προσάρτηµα «παράδειγµα
δοµής οικονοµικής κατάστασης», το οποίο παρέχει περαιτέρω οδηγίες για τους κύριους τίτλους και µερικά
αθροίσµατα.

13. Ενώ το ∆ΛΠ 1 απαιτεί, µία κατάσταση στην οποία οι µεταβολές στα ίδια κεφάλαια να παρουσιάζονται ως ένα
ξεχωριστό συνθετικό στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, επιτρέπει επίσης οι πληροφορίες για
µεταβολές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από κεφαλαιακές συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες και διανοµές προς
τους ιδιοκτήτες, να εµφανίζονται είτε στον πίνακα της κατάστασης, είτε εναλλακτικά, στο Προσάρτηµα. Μία
επιχείρηση ακολουθεί τον ίδιο µορφότυπο στην ενδιάµεση κατάσταση που δείχνει τις µεταβολές στα ίδια κεφάλαια,
όπως στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της.

14. Μία ενδιάµεση οικονοµική έκθεση καταρτίζεται σε µία ενοποιηµένη βάση, αν οι πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της επιχείρησης ήταν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της
µητρικής εταιρίας δεν είναι σύµφωνες ή συγκρίσιµες µε τις ενοποιηµένες καταστάσεις στην πιο πρόσφατη ετήσια
οικονοµική έκθεση. Αν στην ετήσια οικονοµική έκθεση µιας επιχείρησης περιλαµβάνονται οι ιδιαίτερες οικονοµικές
καταστάσεις της µητρικής εταιρίας επιπρόσθετα από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αυτό το Πρότυπο
ούτε απαιτεί ούτε απαγορεύει τη συµπερίληψη των ιδιαίτερων καταστάσεων της µητρικής στην ενδιάµεση οικονοµική
έκθεση της επιχείρησης.
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∆ΛΠ 34
Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις

15. Ένας χρήστης της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης µιας επιχείρησης θα έχει επίσης πρόσβαση στην πιο πρόσφατη
ετήσια οικονοµική έκθεση αυτής της επιχείρησης. ∆εν είναι αναγκαίο, λοιπόν, οι σηµειώσεις µιας ενδιάµεσης
οικονοµικής έκθεσης να παρέχουν σχετικά επουσιώδεις επικαιροποιήσεις στις πληροφορίες που ήδη είχαν αναφερθεί
στο προσάρτηµα στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. Σε µία ενδιάµεση ηµεροµηνία, είναι περισσότερο χρήσιµη µία
επεξήγηση των γεγονότων και συναλλαγών που είναι ουσιώδεις για την ορθή κατανόηση των µεταβολών στην
οικονοµική θέση και απόδοση της επιχείρησης, από την ηµεροµηνία της τελευταίας ετήσιας έκθεσης.

16. Μία επιχείρηση πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, κατ' ελάχιστον, στις σηµειώσεις
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της, αν είναι ουσιώδεις και αν δε γνωστοποιήθηκαν
αλλού στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση. Οι πληροφορίες πρέπει κανονικά να απεικονίζονται πάνω
σε µία οικονοµική βάση από την έναρξη της ετήσιας περιόδου µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της
ενδιάµεσης περιόδου. Όµως, η επιχείρηση πρέπει επίσης να γνωστοποιεί κάθε γεγονός ή συναλλαγή
που είναι ουσιώδης για µία κατανόηση της τρέχουσας ενδιάµεσης περιόδου:

(α) Μία δήλωση ότι οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού ακολουθούνται στις
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σε σύγκριση µε τις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις ή, αν τέτοιες αρχές ή µέθοδοι έχουν µεταβληθεί, µία περιγραφή της φύσης και
του αποτελέσµατος της µεταβολής.

(β) Επεξηγηµατικά σχόλια σχετικά µε την εποχικότητα ή περιοδικότητα των ενδιάµεσων επιχειρηµα-
τικών δραστηριοτήτων.

(γ) Η φύση και το ποσό των στοιχείων που επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, καθαρή
θέση, καθαρά κέρδη ή ταµιακές ροές τα οποία είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους
ή της περίπτωσής τους.

(δ) Η φύση και το ποσό των µεταβολών στις εκτιµήσεις των κονδυλίων που απεικονίζονται σε
προηγούµενες ενδιάµεσες περιόδους του τρέχοντος οικονοµικού έτους ή µεταβολές στις εκτι-
µήσεις των ποσών που απεικονίζονται σε προηγούµενα οικονοµικά έτη, αν τέτοιες µεταβολές
έχουν µία ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα ενδιάµεση περίοδο.

(ε) Εκδόσεις, επαναγορές και εξοφλήσεις οµολογιών και µετοχών.

(στ) Μερίσµατα που πληρώνονται (συγκεντρωτικά ή κατά µετοχή) ξεχωριστά για κοινές µετοχές
και άλλες µετοχές.

(ζ) Έσοδα ανά τοµέα και αποτελέσµατα ανά τοµέα για επιχειρηµατικούς ή γεωγραφικούς τοµείς,
οποιοσδήποτε από αυτούς αποτελεί την πρωταρχική βάση για την οικονοµική πληροφόρηση
κατά τοµέα (γνωστοποίηση των δεδοµένων του τοµέα απαιτείται σε ενδιάµεση οικονοµική
έκθεση µιας επιχείρησης, µόνον αν το ∆ΛΠ 14, «πληροφόρηση κατά τοµέα», απαιτεί αυτή η
επιχείρηση να γνωστοποιεί δεδοµένα του τοµέα στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της).

(η) Σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της λήξης της ενδιάµεσης περιόδου, που δεν έχουν αντικα-
τοπτριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις για την ενδιάµεση περίοδο.

(θ) Η επίδραση των µεταβολών στη σύνθεση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της ενδιάµεσης
περιόδου, συµπεριλαµβάνοντας ενοποιήσεις επιχειρήσεων, αγορά ή πώληση θυγατρικών και
µακροπρόθεσµες επενδύσεις, αναδιαρθρώσεις και διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις.

(ι) Μεταβολές σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις από την ηµεροµηνία του
τελευταίου ετήσιου ισολογισµού.

17. Παραδείγµατα των κατηγοριών των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την παράγραφο 16 εκτίθενται κατωτέρω.
Κατ' ιδίαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα παρέχουν οδηγίες, που αφορούν γνωστοποιήσεις για πολλά από αυτά τα
θέµατα:

(α) Υποτίµηση αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και η αναστροφή µιας τέτοιας υποτίµησης.

(β) Καταχώρηση µιας ζηµίας από την αποµείωση της αξίας ενσώµατων παγίων, άϋλων περιουσιακών στοιχείων ή
άλλων περιουσιακών στοιχείων και η αναστροφή µιας τέτοιας ζηµίας αποµείωσης.

(γ) Αναστροφή κάθε πρόβλεψης για κόστος αναδιάρθρωσης.
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∆ΛΠ 34
(δ) Αγορές και πωλήσεις στοιχείων των ενσώµατων παγίων.

(ε) ∆εσµεύσεις για την αγορά ενσώµατων παγίων.

(στ) ∆ικαστικούς Συµβιβασµούς.

(ζ) ∆ιορθώσεις βασικών λαθών σε προγενεστέρως απεικονιζόµενα οικονοµικά δεδοµένα.

(η) Έκτακτα κονδύλια.

(θ) Κάθε αδυναµία εξόφλησης χρέους ή κάθε παράβαση όρων δανειακών συµβάσεων που δεν έχει αποκατασταθεί
µεταγενέστερα.

(ι) Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών.

18. Άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθορίζουν γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος οικονοµικές καταστάσεις σηµαίνει πλήρεις σειρές οικονοµικών καταστάσεων µε την
µορφή, που κανονικά συµπεριλαµβάνονται σε µία ετήσια οικονοµική έκθεση και µερικές φορές και σε άλλες εκθέσεις.
Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από εκείνα τα άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δε χρειάζονται, αν η ενδιάµεση
οικονοµική έκθεση µιας επιχείρησης περιλαµβάνει µόνο συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις και επιλεγµένες
επεξηγηµατικές σηµειώσεις µάλλον, παρά µία πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων.

Γνωστοποίηση συµµόρφωσης µε τα ∆ΛΠ

19. Αν η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση µιας επιχείρησης είναι σύµφωνη µε το παρόν ∆ΛΠ, αυτό το
γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται. Μία ενδιάµεση οικονοµική έκθεση δεν πρέπει να περιγράφεται
ως συµµορφούµενη µε τα ∆ΛΠ, εκτός αν συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου
Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ιερµηνειών.

Περίοδοι για τις οποίες απαιτείται η παρουσίαση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων

20. Οι ενδιάµεσες εκθέσεις πρέπει να περιλαµβάνουν ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις (συνοπτικές
ή πλήρεις) για περιόδους ως ακολούθως:

(α) Ισολογισµό κατά το τέλος της τρέχουσας ενδιάµεσης περιόδου και ένα συγκριτικό ισολογισµό
κατά το τέλος του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους.

(β) Καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων της τρέχουσας ενδιάµεσης περιόδου και σωρευτικά
για το τρέχον οικονοµικό έτος µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ενδιάµεσης περιόδου µε
συγκριτικές καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων για τιςσυγκρίσιµες ενδιάµεσες περιόδους
(τρέχουσα και σωρευτικά µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ενδιάµεσης περιόδου) του αµέσως
προηγούµενου οικονοµικού έτους.

(γ) Κατάσταση που δείχνει µεταβολές στα ίδια κεφάλαια σωρευτικά για το τρέχον οικονοµικό έτος
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ενδιάµεσης περιόδου, µε µία συγκριτική κατάσταση για τη
αντίστοιχη περίοδο του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους.

(δ) Κατάσταση ταµιακών ροών σωρευτικά για το τρέχον οικονοµικό έτος µέχρι την ηµεροµηνία
λήξης της ενδιάµεσης περιόδου, µε µία συγκριτική κατάσταση για την αντίστοιχη περίοδο του
αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους.

21. Για µία επιχείρηση της οποίας οι εργασίες είναι κυρίως εποχιακές, οικονοµική πληροφόρηση για τους δώδεκα µήνες
που λήγουν κατά την ηµεροµηνία της ενδιάµεσης έκθεσης και συγκριτική πληροφόρηση για την προηγούµενη
δωδεκάµηνη περίοδο µπορεί να είναι χρήσιµη. Κατ' ακολουθία, επιχειρήσεις των οποίων οι εργασίες είναι κυρίως
εποχιακές, ενθαρρύνονται να απεικονίζουν τέτοια πληροφόρηση επιπρόσθετα προς την πληροφόρηση που
κατονοµάζεται στην προηγούµενη παράγραφο.

22. Το Προσάρτηµα Α απεικονίζει τις περιόδους που χρειάζεται να παρουσιάζονται από µία επιχείρηση που συντάσσει
εκθέσεις εξαµηνιαίως και από µία επιχείρηση που συντάσσει εκθέσεις τριµηνιαίως.
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∆ΛΠ 34
Σπουδαιότητα

23. Για να αποφασισθεί πως θα καταχωρείται, αποτιµάται, ταξινοµείται ή γνωστοποιείται ένα στοιχείο
για τους σκοπούς της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η σπουδαιότητα πρέπει να
εκτιµάται σε σχέση µε τα οικονοµικά δεδοµένα της ενδιάµεσης περιόδου. Όταν γίνονται εκτιµήσεις
της σπουδαιότητας, πρέπει να αναγνωρίζεται ότι οι ενδιάµεσες αποτιµήσεις µπορεί να βασίζονται
σε µεγαλύτερό βαθµό σε εκτιµήσεις από ότι οι αποτιµήσεις των ετήσιων οικονοµικών δεδοµένων.

24. Η εισαγωγή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δηλώνει ότι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για
εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα. Το Πλαίσιο δηλώνει ότι «η πληροφόρηση είναι ουσιώδης αν η παράλειψη της ή
ανακριβής παρουσίασή της θα επηρέαζε τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών που λήφθηκαν µε βάση αυτές τις
οικονοµικές καταστάσεις». Το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές
αρχές» απαιτεί ιδιαίτερη γνωστοποίηση σηµαντικών εκτάκτων κονδυλίων, ασυνήθιστων τακτικών κονδυλίων,
διακοπτόµενων εκµεταλλεύσεων, µεταβολών σε λογιστικές εκτιµήσεις, βασικών λαθών και µεταβολών σε λογιστικές
αρχές. Το ∆ΛΠ 8 δεν περιέχει οδηγίες µε συγκεκριµένα ποσά ως προς τη σπουδαιότητα.

25. Παρόλο ότι πάντοτε απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της σπουδαιότητας για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης, αυτό το Πρότυπο βασίζει την απόφαση καταχώρησης και γνωστοποίησης σε δεδοµένα για την
ενδιάµεση περίοδο από µόνο του, για λόγους κατανοητότητας των ενδιάµεσων κονδυλίων. Έτσι, για παράδειγµα,
ασυνήθη ή έκτακτα κονδύλια, µεταβολές σε λογιστικές αρχές ή εκτιµήσεις και βασικά λάθη καταχωρούνται και
γνωστοποιούνται, βασιζόµενα στη σπουδαιότητα σε σχέση µε τα δεδοµένα της ενδιάµεσης περιόδου για να
αποφεύγονται παραπλανητικά συµπεράσµατα που θα µπορούσαν να προέλθουν από µη γνωστοποίηση. Ο απώτερος
σκοπός είναι να εξασφαλίζεται ότι µία ενδιάµεση οικονοµική έκθεση περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι
σχετικές για την κατανόηση της οικονοµικής θέσης και της απόδοσης µιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια της
ενδιάµεσης περιόδου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

26. Αν µία εκτίµηση ενός ποσού που απεικονίζεται σε µία ενδιάµεση περίοδο µεταβάλλεται ουσιωδώς
κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενδιάµεσης περιόδου του οικονοµικού έτους, αλλά µία ιδιαίτερη
οικονοµική έκθεση δε δηµοσιεύεται για αυτή την τελευταία ενδιάµεση περίοδο, η φύση και το ποσό
αυτής της µεταβολής στην εκτίµηση πρέπει να γνωστοποιείται σε µια σηµείωση στις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις για αυτό το οικονοµικό έτος.

27. Το ∆ΛΠ 8 απαιτεί γνωστοποίηση της φύσης και (αν είναι εφικτό) του ποσού µιας µεταβολής στην εκτίµηση που, είτε
έχει µία ουσιώδη επίδραση στην τρέχουσα περίοδο, είτε αναµένεται να έχει µία ουσιώδη επίδραση στις επόµενες
περιόδους. Η παράγραφος 16(δ) αυτού του Προτύπου απαιτεί παρόµοια γνωστοποίηση σε µία ενδιάµεση οικονοµική
έκθεση. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν µεταβολές σε εκτίµηση στην τελευταία ενδιάµεση περίοδο, που αφορούν σε
υποτιµήσεις αποθεµάτων, αναδιαρθρώσεις ή ζηµίες αποµείωσης που είχαν απεικονιστεί σε προηγούµενη ενδιάµεση
περίοδο του οικονοµικού έτους. Η γνωστοποίηση που απαιτείται από την προηγούµενη παράγραφο είναι συνεπής µε
την απαίτηση του ∆ΛΠ 8 και προορίζεται να είναι περιορισµένη σε έκταση που αφορά µόνο στη µεταβολή σε
εκτίµηση. Μία επιχείρηση δεν χρειάζεται να συµπεριλάβει επιπρόσθετες οικονοµικές πληροφορίες της ενδιάµεσης
περιόδου στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Ίδιες λογιστικές αρχές όπως στις ετήσιες

28. Μία επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστά-
σεις της, όπωςεφαρµόζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, εκτός για µεταβολές λογιστικών
αρχών που έγιναν µετά την ηµεροµηνία των πιο πρόσφατων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, οι
οποίες πρέπει να απεικονίζονται στις επόµενες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Όµως, η συχνότητα
σύνταξης εκθέσεων µιας επιχείρησης (ετησίως, εξαµηνιαίως ή τριµηνιαίως) δεν πρέπει να επηρεάζει
την αποτίµηση των ετήσιων αποτελεσµάτων της. Για να επιτευχθεί αυτός ο αντικειµενικός στόχος,
οι αποτιµήσεις για τους σκοπούς της ενδιάµεσης έκθεσης πρέπει να γίνονται πάνω σε µία βάση από
την έναρξη της χρήσης µέχρι τη λήξη της ενδιάµεσης περιόδου.
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29. Θεωρώντας ότι µία επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές στις ενδιάµεσες οικονοµικές

καταστάσεις της, όπως στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, µπορεί να φαίνεται ότι υποδηλώνει πως οι
αποτιµήσεις της ενδιάµεσης περιόδου γίνονται, ως αν κάθε ενδιάµεση περίοδος είναι αυτόνοµη, ως µία ανεξάρτητη
περίοδος έκθεσης. Όµως, µε την πρόβλεψη ότι η συχνότητα των εκθέσεων µιας επιχείρησης δεν πρέπει να επηρεάζει
την αποτίµηση των ετήσιων αποτελεσµάτων της, η παράγραφος 28 αναγνωρίζει ότι µία ενδιάµεση περίοδος είναι ένα
τµήµα ενός ευρύτερου οικονοµικού έτους. Οι κατά την ηµεροµηνία λήξης της ενδιάµεσης, από έναρξης της ετήσιας
περιόδου αποτιµήσεις, µπορεί να περικλείουν µεταβολές σε εκτιµήσεις ποσών που απεικονίζονται σε προηγούµενες
ενδιάµεσες περιόδους του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Όµως, οι αρχές για καταχώρηση περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων σε ενδιάµεσες περιόδους είναι οι ίδιες, όπως σε ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.

30. Για επεξήγηση:

(α) Οι αρχές καταχώρησης και αποτίµησης ζηµιών από υποτιµήσεις αποθεµάτων, αναδιαρθρώσεις ή αποµειώσεις
σε µία ενδιάµεση περίοδο είναι οι ίδιες όπως εκείνες που µία επιχείρηση θα ακολουθούσε, αν κατάρτιζε µόνο
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Όµως, αν τέτοια κονδύλια καταχωρούνται και αποτιµώνται σε µία ενδιάµεση
περίοδο και η εκτίµηση αλλάζει σε µία επόµενη ενδιάµεση περίοδο του οικονοµικού έτους, η αρχική εκτίµηση
µεταβάλλεται στην επόµενη ενδιάµεση περίοδο και είτε προκύπτει ένα επιπρόσθετο ποσό ζηµίας ή αναστρέφεται
ένα προηγουµένως καταχωρηθέν ποσό.

(β) Το κόστος που δεν πληρεί τον ορισµό ενός περιουσιακού στοιχείου κατά το τέλος µιας ενδιάµεσης περιόδου,
δεν παραµένει ως περιουσιακό στοιχείο στον ισολογισµό είτε αναµένοντας µελλοντικές πληροφορίες ως προς
το αν και κατά πόσο έχει ανταποκριθεί στον ορισµό ενός περιουσιακού στοιχείου ή για να οµαλοποιήσει κέρδη
κατά τη διάρκεια ενδιάµεσων περιόδων µέσα σε ένα οικονοµικό έτος.

(γ) Έξοδο φόρου εισοδήµατος καταχωρείται σε κάθε ενδιάµεση περίοδο βασιζόµενο στην ορθή εκτίµηση του
µέσου σταθµισµένου όρου του ετήσιου συντελεστή φόρου εισοδήµατος που αναµένεται για το πλήρες
οικονοµικό έτος. ∆ουλευµένα ποσά για έξοδο φόρου εισοδήµατος σε µία ενδιάµεση περίοδο µπορεί να
χρειάζεται να προσαρµοστούν σε µία µεταγενέστερη ενδιάµεση περίοδο αυτού του οικονοµικού έτους, αν η
εκτίµηση του ετήσιου συντελεστή φόρου εισοδήµατος αλλάζει.

31. Σύµφωνα µε το Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων (το Πλαίσιο), καταχώρηση
είναι η «διαδικασία ενσωµάτωσης στον ισολογισµό ή στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ενός κονδυλίου
που ανταποκρίνεται στον ορισµό ενός στοιχείου και πληρεί τα κριτήρια της καταχώρησης». Οι ορισµοί των
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων είναι βασικοί στην καταχώρηση, σε αµφότερες τις
ηµεροµηνίες, των ετήσιων και ενδιάµεσων οικονοµικών εκθέσεων.

32. Για περιουσιακά στοιχεία, οι ίδιοι έλεγχοι µελλοντικών οικονοµικών οφελών εφαρµόζονται στις ενδιάµεσες
ηµεροµηνίες και κατά το τέλος του οικονοµικού έτους µιας επιχείρησης Τα κόστη που, από τη φύση τους, δε θα
είχαν τις ιδιότητες, ως περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του οικονοµικού έτους, δε θα είχαν αυτές τις ιδιότητες ούτε
και στις ενδιάµεσες ηµεροµηνίες. Οµοίως, µια υποχρέωση σε µία ηµεροµηνία ενδιάµεσης έκθεσης πρέπει να
αντιπροσωπεύει µία υπάρχουσα οφειλή κατά αυτή την ηµεροµηνία, ακριβώς όπως πρέπει κατά την ηµεροµηνία της
ετήσιας έκθεσης.

33. Ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του εσόδου και των εξόδων είναι ότι οι σχετικές εισροές και εκροές των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων έχουν ήδη λάβει χώρα. Αν αυτές οι εισροές ή εκροές έχουν λάβει χώρα, το σχετικό έσοδο
και έξοδο καταχωρείται, αλλιώς δεν καταχωρείται. Το Πλαίσιο αναφέρει ότι «έξοδα καταχωρούνται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων, όταν µία µείωση σε µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που σχετίζεται µε µία µείωση σε
ένα περιουσιακό στοιχείο ή µε µία αύξηση µιας υποχρέωσης έχει ανακύψει η οποία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα ...
[Το] Πλαίσιο δεν επιτρέπει την καταχώρηση κονδυλίων στον ισολογισµό, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον ορισµό
των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων».

34. Κατά την αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων, εξόδων και ταµιακών ροών, που απεικονίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις της, µία επιχείρηση που συντάσσει εκθέσεις µόνο ετησίως είναι σε θέση να λάβει
υπόψη την πληροφόρηση που καθίσταται διαθέσιµη δια µέσου του οικονοµικού έτους. Οι αποτιµήσεις της γίνονται,
στην πραγµατικότητα, πάνω σε µία βάση που διαρκεί από την έναρξη της περιόδου µέχρι τη λήξη της.

35. Μία επιχείρηση που συντάσσει εκθέσεις εξαµηνιαίως χρησιµοποιεί πληροφόρηση διαθέσιµη κατά το µέσο του έτους
ή βραχύτερα, ώστε µετέπειτα να κάνει τις αποτιµήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της για την περίοδο των πρώτων
έξι µηνών καθώς και πληροφόρηση διαθέσιµη κατά το τέλος του έτους ή βραχύτερα κατ' ακολουθίαν, για τη
δωδεκάµηνη περίοδο. Οι δωδεκάµηνες αποτιµήσεις θα αντανακλούν πιθανές µεταβολές σε εκτιµήσεις των ποσών που
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απεικονίζονται για την πρώτη εξαµηνιαία περίοδο. Τα ποσά που απεικονίζονται στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση
για την πρώτη εξαµηνιαία περίοδο δεν προσαρµόζονται αναδροµικά. Οι παράγραφοι 16(δ) και 26 απαιτούν, όµως,
η φύση και το ποσό κάθε ουσιώδους µεταβολής σε εκτιµήσεις να γνωστοποιούνται.

36. Μία επιχείρηση που συντάσσει εκθέσεις περισσότερο συχνά από εξαµηνιαίως, αποτιµά έσοδα και έξοδα σε µία βάση
από την έναρξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ενδιάµεσης περιόδου, για κάθε ενδιάµεση περίοδο,
χρησιµοποιώντας πληροφορίες διαθέσιµες, όταν καταρτίζεται κάθε σειρά οικονοµικών καταστάσεων. Ποσά εσόδων
και εξόδων που απεικονίζονται στην τρέχουσα ενδιάµεση περίοδο θα αντανακλούν κάθε µεταβολή σε εκτιµήσεις
ποσών που απεικονίζονται σε προηγούµενες ενδιάµεσες περιόδους του οικονοµικού έτους. Τα ποσά που
απεικονίζονται σε προηγούµενες ενδιάµεσες περιόδους δεν προσαρµόζονται αναδροµικά. Οι παράγραφοι 16(δ)
και 26 απαιτούν, όµως, η φύση και το ποσό κάθε ουσιώδους µεταβολής σε εκτιµήσεις να γνωστοποιούνται.

Έσοδα εποχιακού, περιοδικού ή περιπτωσιακού χαρακτήρα

37. Έσοδα εποχιακού, περιοδικού ή περιπτωσιακού χαρακτήρα µέσα σε ένα οικονοµικό έτος, πρέπει να
µην προκαταλογίζονται ή αναβάλλονται σε µια ενδιάµεση ηµεροµηνία, αν αυτός ο προκαταλογισµός
ή η αναβολή, δε θα ήταν ορθή κατά το τέλος του οικονοµικού έτους της επιχείρησης.

38. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν έσοδα από µερίσµατα, δικαιώµατα και κρατικές επιχορηγήσεις. Επιπρόσθετα, µερικές
επιχειρήσεις σταθερά κερδίζουν περισσότερα έσοδα σε ορισµένες ενδιάµεσες περιόδους ενός οικονοµικού έτους
παρά σε άλλες ενδιάµεσες περιόδους, για παράδειγµα, εποχιακά έσοδα των λιανοπωλητών. Τα έσοδα αυτού του
είδους καταχωρούνται όταν προκύπτουν.

Κόστη που αναλαµβάνονται ανώµαλα κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους

39. Κόστη που αναλαµβάνονται ανώµαλα κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους µιας επιχείρησης,
πρέπει να προκαταλογίζονται ή αναβάλλονται για τους σκοπούς της ενδιάµεσης πληροφόρησης αν
και µόνο αν, είναι επίσης σωστό να προκαταλογίζουν ή να αναβάλλουν αυτό το είδος του κόστους
κατά το τέλος του οικονοµικού έτους.

Εφαρµογή των αρχών καταχώρησης και αποτίµησης

40. Το Προσάρτηµα 2 παρέχει παραδείγµατα εφαρµογής των γενικών αρχών καταχώρησης και αποτίµησης που τίθενται
στις παραγράφους 28-39.

Χρήση εκτιµήσεων

41. Οι διαδικασίες αποτίµησης που ακολουθούνται σε µία ενδιάµεση οικονοµική έκθεση πρέπει να
σχεδιάζονται για να εξασφαλίζουν ότι η προκύπτουσα πληροφόρηση είναι αξιόπιστη και ότι όλες οι
ουσιαστικές οικονοµικές πληροφορίες που είναι σχετικές µε την κατανόηση της οικονοµικής θέσης
ή αποδοτικότητας της επιχείρησης γνωστοποιούνται καταλλήλως. Ενόσω αποτιµήσεις σε αµφότερες
τις ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις συχνά βασίζονται σε εύλογες εκτιµήσεις, η κατάρτιση
των ενδιάµεσων οικονοµικών εκθέσεων γενικώς θα απαιτούσε µία µεγαλύτερη χρήση εκτιµήσεων
από ότι οι ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις.

42. Το Προσάρτηµα 3 παρέχει παραδείγµατα χρήσης εκτιµήσεων σε ενδιάµεσες περιόδους.

ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ

43. Μία µεταβολή σε λογιστική αρχή, άλλη εκτός από εκείνη για την οποία η µεταβατική περίοδος
καθορίζεται από ένα νέο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο, πρέπει να αντικατοπτρίζεται από:

(α) επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων των προηγούµενων ενδιάµεσων περιόδων του
τρέχοντος οικονοµικού έτους και των συγκρίσιµων ενδιάµεσων περιόδων των προηγούµενων
οικονοµικών ετών (βλέπε παράγραφος 20), αν η επιχείρηση ακολουθεί το βασικό χειρισµό
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 ή

(β) επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων των προηγούµενων ενδιάµεσων περιόδων του
τρέχοντος οικονοµικού έτους, αν η επιχείρηση ακολουθεί τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συγκρίσιµες ενδιάµεσες περίοδοι των
προηγούµενων οικονοµικών ετών δεν επαναδιατυπώνονται.
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44. Ένας σκοπός της προηγούµενης αρχής είναι να εξασφαλίζει ότι µία απλή λογιστική αρχή εφαρµόζεται σε µία ειδική

κατηγορία συναλλαγών δια µέσου ενός ολόκληρου οικονοµικού έτους. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8, µία µεταβολή σε
λογιστική αρχή αντανακλάται από αναδροµική εφαρµογή, µε επαναδιατύπωση των οικονοµικών δεδοµένων της
προηγούµενης περιόδου, αν είναι εφικτό. Όµως, αν το ποσό της προσαρµογής που αφορά σε προηγούµενα
οικονοµικά έτη δεν είναι εύλογα προσδιορίσιµο, τότε σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8, η νέα αρχή εφαρµόζεται µελλοντικά.
Ένας επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο της σωρευµένης αναδροµικής
προσαρµογής στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου στην οποία η λογιστική αρχή
µεταβάλλεται. Το αποτέλεσµα της αρχής στην παράγραφο 43 είναι να απαιτεί ότι, κάθε µεταβολή σε λογιστική αρχή
µέσα στο τρέχον οικονοµικό έτος εφαρµόζεται αναδροµικά στην έναρξη του οικονοµικού έτους.

45. Η δυνατότητα οι λογιστικές µεταβολές να αντανακλώνται σε µία ενδιάµεση ηµεροµηνία µέσα στο οικονοµικό έτος,
θα ισοδυναµούσε µε αναγνώριση ότι δύο διαφορετικές λογιστικές αρχές εφαρµόζονται σε µία συγκεκριµένη
κατηγορία συναλλαγών µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος. Το αποτέλεσµα θα ήταν ενδιάµεσες επιµεριστικές δυσχέρειες,
δυσνόητα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα και πολύπλοκη ανάλυση και κατανοητότητα των πληροφοριών της
ενδιάµεσης περιόδου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

46. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1999. Συνιστάται η
εφαρµογή του και ενωρίτερα.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 35

∆ιακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις

Αυτό το ∆ΛΠ εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ τον Απρίλιο του 1998 και εφαρµόζεται για τις οικονοµικές
καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά τις παραγράφους 19-22 του ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και
µεταβολές στις λογιστικές αρχές».

Το 1999, η παράγραφος 8 της εισαγωγής, οι παράγραφοι 20, 21, 29, 30 και 32 του Προτύπου και η παράγραφος 4 του
Προσαρτήµατος Β τροποποιήθηκαν για να συµµορφωθούν µε την ορολογία που χρησιµοποιείται στο ∆ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο
1999), Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και στο ∆ΛΠ 37, «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και
ενδεχόµενες απαιτήσεις».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Αυτό το Πρότυπο (∆ΛΠ 35) πραγµατεύεται την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις που αφορούν σε διακοπτόµενες
εκµεταλλεύσεις. Αυτό το θέµα είχε αντιµετωπιστεί σχετικώς συνοπτικά στις παραγράφους 19-22 του ∆ΛΠ 8 «καθαρό
κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές». Το ∆ΛΠ 35 αντικαθιστά αυτές τις
παραγράφους του ∆ΛΠ 8. Το ∆ΛΠ 35 εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις των περιόδων που αρχίζουν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 1999. Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται.

2. Οι αντικειµενικές επιδιώξεις του ∆ΛΠ 35 είναι να καθιερώσει µία βάση για διαχωρισµό της πληροφόρησης σχετικά
µε µία µεγάλη εκµετάλλευση, που µία επιχείρηση διακόπτει, από την πληροφόρηση που αφορά τις συνεχιζόµενες
εκµεταλλεύσεις της και να καθορίσει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά µε µια διακοπτόµενη εκµετάλλευση.
∆ιαχωρίζοντας διακοπτόµενες και συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις βελτιώνεται η ικανότητα των επενδυτών, πιστωτών
και άλλων χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων να κάνουν προβλέψεις για τις ταµιακές ροές της επιχείρησης, την
ικανότητα της για δηµιουργία κερδών καθώς και τη χρηµατοοικονοµική θέση αυτής.

3. Μία διακοπτόµενη εκµετάλλευση είναι ένα σχετικά µεγάλο συστατικό µέρος µιας επιχείρησης — όπως ένας
επιχειρηµατικός ή γεωγραφικός τοµέας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 14 «οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα» — που η
επιχείρηση, ακολουθώντας ένα ενιαίο πρόγραµµα, είτε το εκποιεί ουσιαστικά στο σύνολό του, είτε τερµατίζει τη
λειτουργία του εγκαταλείποντάς το, ή πουλώντάς το τµηµατικά.
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4. Αυτό το Πρότυπο χρησιµοποιεί τον όρο «διακοπτόµενη εκµετάλλευση» αντί για το παραδοσιακό «διακοπείσα

εκµετάλλευση» γιατί η «διακοπείσα εκµετάλλευση» (αόριστος χρόνος) σηµαίνει, ότι η καταχώρηση µιας διακοπής
είναι αναγκαία µόνο στο τέλος ή κοντά στο τέλος της διαδικασίας της διακοπής της εκµετάλλευσης. Αυτό το
Πρότυπο απαιτεί οι γνωστοποιήσεις σχετικά µε µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση να αρχίζουν νωρίτερα — όταν ένα
λεπτοµερές επίσηµο πρόγραµµα διακοπής έχει εγκριθεί και έχει ανακοινωθεί ή όταν µία επιχείρηση έχει ήδη
υπογράψει σύµβαση για την πώληση.

5. Αυτό είναι ένα Πρότυπο παρουσίασης και γνωστοποίησης. Εστιάζεται στο πώς να παρουσιάζεται µία διακοπτόµενη
εκµετάλλευση στις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης και ποιες πληροφορίες να γνωστοποιούνται. ∆εν
καθιερώνει οποιαδήποτε νέα αρχή για να καθορίσει πότε και πώς πρέπει να καταχωρείται και να αποτιµάται το έσοδο,
τα έξοδα, οι ταµιακές ροές και οι µεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις που αφορούν σε µία
διακοπτόµενη εκµετάλλευση. Αντίθετα, απαιτεί όπως οι επιχειρήσεις ακολουθούν τις αρχές καταχώρησης και
αποτίµησης των άλλων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.

6. Σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, οι πληροφορίες σχετικά µε µία προγραµµατισµένη διακοπή πρέπει για πρώτη φορά
να γνωστοποιούνται στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που εκδίδονται από µία επιχείρηση αφού (α) έχει συνάψει
µία συµφωνία να πωλήσει ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης ή (β) το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής ή άλλο παρόµοιο διοικητικό όργανο έχει εγκρίνει και έχει ανακοινώσει την
προγραµµατισµένη διακοπή. Οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν:

— Μία περιγραφή της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης.

— Τον επιχειρηµατικό ή γεωγραφικό τοµέα (ή τοµείς) στον οποίο απεικονίζεται οικονοµικά.

— Την ηµεροµηνία και τη φύση του αρχικού γεγονότος της γνωστοποίησης.

— Το χρονοδιάγραµµα της αναµενόµενης ολοκλήρωσης.

— Τη λογιστική αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και του συνόλου των υποχρεώσεων που
διατίθενται.

— Τα ποσά των εσόδων, εξόδων και των προ-φόρων κερδών ή ζηµιών που αφορούν στη διακοπτόµενη
εκµετάλλευση και το σχετικό έξοδο φόρου εισοδήµατος.

— Τις καθαρές ταµιακές ροές που αφορούν στις επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριό-
τητες της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης.

— Το ποσό κάθε κέρδους ή ζηµίας που καταχωρείται κατά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων ή την
εξόφληση των υποχρεώσεων που αφορούν στη διακοπτόµενη εκµετάλλευση και το σχετικό έξοδο φόρου
εισοδήµατος, και

— Τις καθαρές τιµές πώλησης, µετά από το κόστος διάθεσης, από την πώληση αυτών των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων (περιουσιακά στοιχεία µείον υποχρεώσεις) για τα οποία η επιχείρηση έχει συνάψει µία ή περισσότερες
δεσµευτικές συµφωνίες πώλησης, το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της πώλησης, καθώς και τη λογιστική αξία
αυτών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων.

7. Οι οικονοµικές καταστάσεις για περιόδους µετά την αρχική γνωστοποίηση πρέπει να παρουσιάζουν επικαιροποιηµένες
αυτές τις γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβάνοντας µία περιγραφή κάθε ουσιαστικής µεταβολής στα κονδύλια ή στο
χρονοδιάγραµµα των ταµιακών ροών που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις που πωλούνται ή
τακτοποιούνται, καθώς και τις αιτίες αυτών των µεταβολών.

8. Οι γνωστοποιήσεις θα γίνουν, αν ένα πρόγραµµα για πώληση εγκριθεί και ανακοινωθεί δηµόσια µετά το τέλος της
οικονοµικής περιόδου µιας επιχείρησης, αλλά πριν την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων για έκδοση. Οι
γνωστοποιήσεις συνεχίζονται µέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης.

9. Η συγκριτική πληροφόρηση για προηγούµενες περιόδους, που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις οι
οποίες καταρτίστηκαν µετά την αρχική γνωστοποίηση, πρέπει να επαναδιατυπώνεται για να διαχωρίζονται τα
περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταµιακές ροές των συνεχιζόµενων εκµεταλλεύσεων
από εκείνα των διακοπτόµενων. Με το διαχωρισµό διακοπτόµενων και συνεχιζόµενων εκµεταλλεύσεων αναδροµικά
βελτιώνεται η ικανότητα ενός χρήστη των οικονοµικών καταστάσεων να κάνει εκτιµήσεις για το µέλλον.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1

Ορισµοί 2-16

∆ιακοπτόµενη εκµετάλλευση 2-15

Αρχικό γεγονός γνωστοποίησης 16

Καταχώρηση και αποτίµηση 17-26

Προβλέψεις 20-21

Ζηµίες αποµείωσης 22-26

Παρουσίαση και γνωστοποίηση 27-48

Αρχική γνωστοποίηση 27-30

Λοιπές γνωστοποιήσεις 31-32

Επικαιροποίηση των γνωστοποιήσεων 33-37

Ξεχωριστή γνωστοποίηση για κάθε διακοπτόµενη εκµετάλλευση 38

Παρουσίαση των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων 39-43

Επί του ισολογισµού, λογαριασµού κατάστασης αποτελεσµάτων, ή στο προσάρτηµα 39-40

Όχι ως ένα έκτακτο στοιχείο 41-42

Περιορισµένη χρήση του όρου «διακοπτόµενη εκµετάλλευση» 43

Υποδείγµατα γνωστοποιήσεων 44

Επαναδιατύπωση των προηγούµενων περιόδων 45-46

Γνωστοποίηση σε ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις 47-48

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 49-50

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα, πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την παρουσίαση οικονοµικών πληροφοριών σχετικά µε τις
διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις, µέσω των οποίων ενισχύεται η ικανότητα των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων να
κάνουν εκτιµήσεις για το µέλλον για τις ταµιακές ροές µιας επιχείρησης, τη δυναµικότητα δηµιουργίας κερδών και τη
χρηµατοοικονοµική θέση, µε διαχωρισµό των πληροφοριών σχετικά µε διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις από τις πληροφορίες
για συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις.
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται σε όλες τις διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις όλων των επιχειρήσεων.

ΟΡΙΣΜΟΙ

∆ιακοπτόµενη εκµετάλλευση

2. Μία διακοπτόµενη εκµετάλλευση είναι ένα συστατικό µέρος µιας επιχείρησης:

(α) που η επιχείρηση, εφαρµόζοντας ένα ενιαίο πρόγραµµα:

(i) εκποιεί ουσιαστικά στο σύνολό του, είτε µε πώληση σε µία ενιαία συναλλαγή, είτε µε
διάσπαση ή µε απόσχιση της ιδιοκτησίας του συστατικού µέρους προς τους µετόχους της
επιχείρησης,

(ii) διαθέτει τµηµατικά, όπως µέσω πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του συστατικού
µέρους και τακτοποίησης των υποχρεώσεων του ξεχωριστά, ή

(iii) τερµατίζει τη λειτουργία του µέσω εγκατάλειψης.

(β) που αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό σηµαντικό τµήµα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή µιας
γεωγραφικής περιοχής εκµεταλλεύσεων, και

(γ) που µπορεί να διαχωρίζεται επιχειρηµατικά και για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.

3. Σύµφωνα µε το κριτήριο (α) του ορισµού [παράγραφος 2(α)], µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση µπορεί να διατίθεται
στο σύνολό της ή τµηµατικά, αλλά πάντοτε σύµφωνα µε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για να διακοπεί το σύνολο
του συστατικού µέρους.

4. Αν µία επιχείρηση πωλεί ένα συστατικό µέρος ουσιαστικά στο σύνολό του, το αποτέλεσµα µπορεί να είναι ένα
καθαρό κέρδος ή µία καθαρή ζηµία. Για τέτοια διακοπή υπάρχει µία µόνο ηµεροµηνία κατά την οποία µία δεσµευτική
συµφωνία πώλησης συνάπτεται, µολονότι η πραγµατική µεταβίβαση της κυριότητας και του ελέγχου της
διακοπτόµενης εκµετάλλευσης µπορεί να συµβεί σε µία µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Επίσης, πληρωµές στον πωλητή
µπορεί να συµβούν κατά το χρόνο της συµφωνίας, κατά το χρόνο της µεταβίβασης ή κατά τη διάρκεια µιας
εκτεταµένης µελλοντικής περιόδου.

5. Αντί της εκποίησης ενός µεγαλύτερου συστατικού µέρους στο σύνολό του, µία επιχείρηση µπορεί να διακόπτει και
να διαθέτει το συστατικό µέρος πουλώντας τα περιουσιακά στοιχεία του και εξοφλώντας τις υποχρεώσεις του
τµηµατικά (µεµονωµένα ή σε µικρές οµάδες). Στις τµηµατικές εκποιήσεις, ενόσω το συνολικό αποτέλεσµα µπορεί να
είναι ένα καθαρό κέρδος ή µία καθαρή ζηµία, η πώληση ενός κατ' ιδίαν περιουσιακού στοιχείου ή η τακτοποίηση
µιας κατ' ιδίαν υποχρέωσης µπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσµα. Περαιτέρω, δεν υπάρχει απλή ηµεροµηνία κατά
την οποία συνάπτεται µία συνολική δεσµευτική συµφωνία πώλησης. Αντίθετα, οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων
και οι τακτοποιήσεις υποχρεώσεων µπορεί να λάβουν χώρα µέσα σε µία περίοδο µηνών ή ίσως ακόµη και σε
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και το τέλος µιας περιόδου χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µπορεί να προκύψει
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκποίησης. Για να χαρακτηρισθεί ως διακοπτόµενη εκµετάλλευση, η εκποίηση πρέπει
να γίνεται σύµφωνα µε ένα ενιαίο συντονισµένο πρόγραµµα.

6. Μία επιχείρηση µπορεί να τερµατίσει µία εκµετάλλευση µε εγκατάλειψη, χωρίς ουσιαστικές πωλήσεις περιουσιακών
στοιχείων. Μία εγκαταλειπόµενη εκµετάλλευση θα είναι µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση, αν πληρεί τα κριτήρια του
ορισµού. Όµως, η µεταβολή του εύρους µιας εκµετάλλευσης ή του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί δεν αποτελεί
µία εγκατάλειψη, γιατί αυτή η εκµετάλλευση, µολονότι άλλαξε, συνεχίζεται.

7. Οι επιχειρήσεις συχνά κλείνουν εγκαταστάσεις, εγκαταλείπουν προϊόντα ή ακόµη και γραµµές παραγωγής και
µεταβάλλουν το µέγεθος του εργατικού τους δυναµικού για να ανταποκριθούν σε δυνάµεις της αγοράς. Παρόλο
ότι, αυτές οι µορφές τερµατισµού γενικά δεν είναι, αυτές καθ' εαυτές, διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις, όπως αυτός ο
όρος χρησιµοποιείται σε αυτό το Πρότυπο, µπορούν να συµβούν σε συνδυασµό µε µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση.

8. Παραδείγµατα δραστηριοτήτων που δεν πληρούν αναγκαστικά το κριτήριο (α) της παραγράφου 2, αλλά που θα
µπορούσαν να πληρούν αυτό σε συνδυασµό µε άλλες συνθήκες, περιλαµβάνουν:

(α) Τη βαθµιαία ή εξελικτική απόσυρση µιας γραµµής παραγωγής ή κατηγορίας υπηρεσίας.
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(β) Τη διακοπή, ακόµη και σχετικά απότοµα, µερικών προϊόντων µέσα σε µία συνεχιζόµενη παραγωγική γραµµή

επιχείρησης.

(γ) Τη µετατόπιση κάποιων παραγωγικών ή εµπορικών δραστηριοτήτων για µία ειδική παραγωγική γραµµή
επιχείρησης από µια τοποθεσία σε µια άλλη.

(δ) Το κλείσιµο µιας εγκατάστασης για να επιτευχθούν βελτιώσεις παραγωγικότητας ή άλλες περικοπές κόστους,
και

(ε) Την πώληση µιας θυγατρικής της οποίας οι δραστηριότητες είναι παρόµοιες µε εκείνες της µητρικής εταιρίας
ή άλλων θυγατρικών.

9. Ένας παρουσιαζόµενος επιχειρηµατικός τοµέας ή γεωγραφικός τοµέας, όπως ορίστηκε στο ∆ΛΠ 14 «πληροφόρηση
κατά τοµέα», θα πληρούσε κανονικά το κριτήριο (β) του ορισµού µιας διακοπτόµενης εκµετάλλευσης [παράγρα-
φος 2(β)], δηλαδή, θα αντιπροσώπευε ένα ξεχωριστό µεγάλο τµήµα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή µια
γεωγραφική περιοχή εκµετάλλευσης. Ένα τµήµα ενός τοµέα, όπως ορίστηκε στο ∆ΛΠ 14, µπορεί επίσης να πληρεί
το κριτήριο (β) του ορισµού. Για µία επιχείρηση που λειτουργεί σε ένα µοναδικό επιχειρηµατικό ή γεωγραφικό τοµέα
και συνεπώς δεν απεικονίζει κατά τοµέα πληροφορίες, µία µεγαλύτερη σειρά προϊόντων ή υπηρεσιών µπορεί επίσης
να πληρεί τα κριτήρια του ορισµού.

10. Το ∆ΛΠ 14 επιτρέπει, αλλά δεν απαιτεί, τα διαφορετικά επίπεδα των κάθετα οργανωµένων λειτουργιών να
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστοί επιχειρηµατικοί τοµείς. Τέτοιοι κάθετα οργανωµένοι επιχειρηµατικοί τοµείς µπορεί να
πληρούν το κριτήριο (β) του ορισµού µιας διακοπτόµενης εκµετάλλευσης.

11. Ένα συστατικό µέρος µπορεί να διακρίνεται επιχειρησιακά καθώς και για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής πληροφό-
ρησης — κριτήριο (γ) του ορισµού [παράγραφος 2(γ)] — αν:

(α) τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις αυτού µπορεί να αποδίδονται απ' ευθείας σε αυτό,

(β) Τα έσοδα του (µικτά έσοδα) µπορεί να αποδίδονται άµεσα σε αυτό, και

(γ) τουλάχιστον η πλειονότητα των λειτουργικών εξόδων του µπορεί να αποδίδεται απ' ευθείας σε αυτό.

12. Περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα είναι άµεσα αποδοτέα σε ένα συστατικό µέρος, αν αυτά
εξαλείφονται, όταν το συστατικό µέρος πωληθεί, εγκαταλειφθεί ή εκποιηθεί µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Τόκοι και
λοιπά χρηµατοδοτικά κόστη αποδίδονται σε µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση µόνον, αν και τα σχετικά χρέη
αποδίδονται σε αυτή την εκµετάλλευση.

13. Όπως ορίστηκε σε αυτό το Πρότυπο, οι διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις δεν αναµένονται να συµβαίνουν συχνά.
Μερικές µεταβολές που δεν ταξινοµούνται ως διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις µπορεί να χαρακτηρισθούν ως
αναδιαρθρώσεις. (βλέπε ∆ΛΠ 37, «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις»).

14. Επίσης, µερικά σπανίως προκύπτοντα γεγονότα, που δεν έχουν τις ιδιότητες ούτε της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης
ούτε της αναδιάρθρωσης µπορεί να καταλήγουν σε στοιχεία εσόδων ή εξόδων, που απαιτούν ξεχωριστή γνωστοποίηση
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές», που
λόγω µεγέθους των, φύσης ή περίπτωσης πρέπει να παρουσιάζονται για να εξηγούν την αποδοτικότητα της
επιχείρησης για τη περίοδο.

15. Το γεγονός ότι η εκποίηση ενός συστατικού µέρους µιας επιχείρησης ταξινοµείται ως διακοπτόµενη εκµετάλλευση,
σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο δε θέτει, αφ' εαυτού, σε αµφισβήτηση την ικανότητα της επιχείρησης να συνεχίσει την
επιχειρηµατική της δραστηριότητα. Το ∆ΛΠ 1 «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί γνωστοποίηση
των αβεβαιοτήτων που αφορούν στην ικανότητα µιας επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και
οποιουδήποτε συµπεράσµατος κατά το οποίο δεν είναι δεδοµένη η συνέχιση των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης.

Αρχικό γεγονός γνωστοποίησης

16. Σε σχέση µε µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση, το αρχικό γεγονός γνωστοποίησης είναι η πραγµατο-
ποίηση ενός από τα ακόλουθα, οποιοδήποτε συµβεί ενωρίτερα:

(α) Η επιχείρηση έχει συνάψει µια δεσµευτική συµφωνία πώλησης ουσιαστικά για όλα τα περιουσι-
ακά στοιχεία που αφορούν τη διακοπτόµενη εκµετάλλευση, ή

(β) το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης ή κάποιο παρόµοιο διοικητικό όργανο έχει εγκρίνει
(i) ένα λεπτοµερές, επίσηµο πρόγραµµα για τη διακοπή και (ii) έχει κάνει µία ανακοίνωση του
προγράµµατος αυτού.
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∆ΛΠ 35
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

17. Μία επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει τις αρχές καταχώρησης και αποτίµησης που τίθενται σε άλλα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για το σκοπό λήψης απόφασης ως προς το πότε και πώς να καταχωρεί
και να αποτιµά τις µεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα έξοδα και
τις ταµιακές ροές που αφορούν σε µια διακοπτόµενη εκµετάλλευση.

18. Αυτό το Πρότυπο δεν καθιερώνει οποιαδήποτε αρχή καταχώρησης και αποτίµησης. Αντίθετα, απαιτεί µία επιχείρηση
να ακολουθεί αρχές καταχώρησης και αποτίµησης που έχουν καθιερωθεί από άλλα Πρότυπα. ∆ύο Πρότυπα που
πιθανώς είναι σχετικά µε αυτό το θέµα είναι τα:

(α) ∆ΛΠ 36, «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων».

(β) ∆ΛΠ 37, «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις».

19. Άλλα Πρότυπα, που µπορεί να είναι σχετικά, περιλαµβάνουν το ∆ΛΠ 19 «παροχές σε εργαζοµένους» σε σχέση µε
την καταχώρηση των παροχών λήξης της απασχόλησης και το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» σε σχέση µε τις εκποιήσεις
αυτών των κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων.

Προβλέψεις

20. Μία διακοπτόµενη εκµετάλλευση είναι µία αναδιάρθρωση, όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις,
ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις». Το ∆ΛΠ 37 παρέχει οδηγίες για ορισµένες από τις απαιτήσεις
αυτού του Προτύπου, που περιλαµβάνουν τα εξής:

(α) Τι συνιστά ένα «λεπτοµερές επίσηµο πρόγραµµα για τη διακοπή», όπως αυτός ο όρος χρησιµοποιείται στην
παράγραφο 16(β) αυτού του Προτύπου.

(β) Τι συνιστά µία «ανακοίνωση του προγράµµατος» όπως αυτός ο όρος χρησιµοποιείται στην παράγραφο 16(β)
αυτού του Προτύπου.

21. Το Πρότυπο 37 ορίζει πότε µία πρόβλεψη πρέπει να καταχωρείται. Σε µερικές περιπτώσεις, το γεγονός που δεσµεύει
την επιχείρηση προκύπτει µετά το τέλος µιας περιόδου για την οποία παρέχεται χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση,
αλλά πριν εγκριθούν οι οικονοµικές καταστάσεις αυτής της περιόδου για έκδοση. Η παράγραφος 29 αυτού του
Προτύπου απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ζηµίες αποµείωσης

22. Η έγκριση και η ανακοίνωση ενός προγράµµατος για διακοπή είναι µία ένδειξη ότι, τα περιουσιακά στοιχεία που
αφορούν στη διακοπτόµενη εκµετάλλευση, µπορεί να έχουν αποµειωθεί ή ότι µία ζηµία αποµείωσης που
καταχωρήθηκε προηγούµενα για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αυξηθεί ή να αναστραφεί. Συνεπώς,
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», µία επιχείρηση εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό κάθε
περιουσιακού στοιχείου της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης (το υψηλότερο µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης του
περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης του) και καταχωρεί µία ζηµία αποµείωσης ή αναστροφή µίας
προηγούµενης ζηµίας αποµείωσης, αν υπάρχει.

23. Κατά την εφαρµογή του ∆ΛΠ 36 σε µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση, µία επιχείρηση καθορίζει πότε το ανακτήσιµο
ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου µιας διακοπτόµενης εκµετάλλευσης εκτιµάται για το κατ' ιδίαν περιουσιακό
στοιχείο ή για τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών του περιουσιακού στοιχείου (ορίστηκε στο ∆ΛΠ 36 ως η
µικρότερη αναγνωρίσιµη οµάδα περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνει το υπό εξέταση περιουσιακό στοιχείο και
που δηµιουργεί ταµιακές εισροές από συνεχή εκµετάλλευση, οι οποίες είναι γενικά ανεξάρτητες των ταµιακών
εισροών από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων). Για παράδειγµα:

(α) Αν η επιχείρηση πωλεί τη διακοπτόµενη εκµετάλλευση ουσιαστικά στο σύνολό της, κανένα από τα περιουσιακά
στοιχεία της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης δε δηµιουργεί ταµιακές εισροές ανεξάρτητα από άλλα περιουσιακά
στοιχεία µέσα στη διακοπτόµενη εκµετάλλευση. Συνεπώς, το ανακτήσιµο ποσό καθορίζεται για τη διακοπτόµενη
εκµετάλλευση, στο σύνολό της και µία ζηµία αποµείωσης, αν υπάρχει, κατανέµεται µεταξύ των περιουσιακών
στοιχείων της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36.

(β) Αν η επιχείρηση εκποιεί τη διακοπτόµενη εκµετάλλευση µε άλλους τρόπους, όπως τµηµατικές πωλήσεις, το
ανακτήσιµο ποσό καθορίζεται για τα κατ' ιδίαν περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν τα περιουσιακά στοιχεία
πωλούνται κατά οµάδες.

(γ) Αν η επιχείρηση εγκαταλείπει τη διακοπτόµενη εκµετάλλευση, το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για τα
κατ' ιδίαν περιουσιακά στοιχεία, όπως εκτίθεται στο ∆ΛΠ 36.
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∆ΛΠ 35
24. Μετά τη ανακοίνωση ενός προγράµµατος, οι διαπραγµατεύσεις µε πιθανούς αγοραστές της διακοπτόµενης

εκµετάλλευσης ή οι πραγµατικές δεσµευτικές συµφωνίες πώλησης µπορεί να δείχνουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία
της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης µπορεί να είναι περαιτέρω αποµειωµένα ή ότι ζηµίες αποµείωσης που
καταχωρήθηκαν για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε προηγούµενες περιόδους µπορεί να έχουν µειωθεί. Ως συνέπεια,
όταν τέτοια γεγονότα συµβαίνουν, µία επιχείρηση επανεκτιµά το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων της
διακοπτόµενης εκµετάλλευσης και καταχωρεί τις προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης ή αναστροφές ζηµιών αποµείωσης,
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36.

25. Μία τιµή σε µία δεσµευτική συµφωνία πώλησης είναι η καλύτερη απόδειξη της καθαρής τιµής πώλησης ενός
περιουσιακού στοιχείου (της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών) ή της εκτιµώµενης ταµιακής εισροής από την
τελική εκποίηση κατά τον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου (της µονάδας
δηµιουργίας ταµιακών ροών).

26. Η λογιστική αξία (ανακτήσιµο ποσό) µιας διακοπτόµενης εκµετάλλευσης περιλαµβάνει τη λογιστική αξία (ανακτήσιµο
ποσό) κάθε υπεραξίας που µπορεί να κατανέµεται πάνω σε µία λογική και σταθερή βάση σε αυτή τη διακοπτόµενη
εκµετάλλευση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αρχική γνωστοποίηση

27. Μία επιχείρηση πρέπει στις οικονοµικές καταστάσεις της να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες,
που αφορούν σε µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση, αρχίζοντας µε τις οικονοµικές καταστάσεις για
τη περίοδο στην οποία το αρχικό γεγονός γνωστοποίησης (όπως ορίστηκε στην παράγραφο 16)
λαµβάνει χώρα:

(α) Μία περιγραφή της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης.

(β) Τους επιχειρηµατικούς ή γεωγραφικούς τοµείς (τοµέα) στους οποίους απεικονίζεται σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 14.

(γ) Την ηµεροµηνία και τη φύση του αρχικού γεγονότος της γνωστοποίησης.

(δ) Την ηµεροµηνία ή περίοδο µέσα στην οποία η διακοπή αναµένεται να ολοκληρωθεί, αν είναι
γνωστή ή προσδιορίσιµη.

(ε) Τα ποσά της λογιστικής αξίας, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, του συνόλου των
περιουσιακών στοιχείων και του συνόλου των υποχρεώσεων που διατίθενται.

(στ) Τα έσοδα, έξοδα και κέρδος ή ζηµία προ φόρων από συνήθεις δραστηριότητες που αφορούν
τη διακοπτόµενη εκµετάλλευση, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης και το έξοδο φόρου εισοδήµατος που αφορά αυτή, όπως απαιτείται από την
παράγραφο 81(η) του ∆ΛΠ 12.

(ζ) Τα ποσά των καθαρών ταµιακών ροών που αφορούν τις επιχειρηµατικές, τις επενδυτικές και
τις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες της διακοπτόµενης εκµετάλλευσης, κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας περιόδου χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.

28. Κατά την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων, εξόδων, κερδών, ζηµιών και ταµιακών ροών
µιας διακοπτόµενης εκµετάλλευσης για το σκοπό των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από αυτό το Πρότυπο, τα
στοιχεία που αποδίδονται στη διακοπτόµενη εκµετάλλευση, είναι όσα θα διατεθούν, τακτοποιηθούν, µειωθούν ή
απαλειφθούν, όταν η διακοπή ολοκληρωθεί. Κατά την έκταση που τέτοια στοιχεία συνεχίζουν µετά την ολοκλήρωση
της διακοπής, δεν πρέπει να κατανέµονται στη διακοπτόµενη εκµετάλλευση.

29. Αν ένα αρχικό γεγονός γνωστοποίησης συµβεί µετά το τέλος της περιόδου χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης µιας επιχείρησης, αλλά πριν εγκριθούν οι οικονοµικές καταστάσεις αυτής της περιόδου
για έκδοση, αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τις γνωστοποιήσεις που
καθορίζονται στην παράγραφο 27 για τη περίοδο που καλύπτεται από αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις.

30. Για παράδειγµα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µιας επιχείρησης της οποίας το οικονοµικό έτος λήγει την 31η ∆εκεµβρίου
20Χ5 εγκρίνει ένα πρόγραµµα για µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση στις 15 ∆εκεµβρίου 20Χ5 και ανακοινώνει αυτό
το πρόγραµµα στις 10 Ιανουαρίου 20Χ6. Το Συµβούλιο εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις για το 20Χ5 για
έκδοση στις 20 Μαρτίου 20Χ6. Οι οικονοµικές καταστάσεις για το 20Χ5 περιλαµβάνουν τις γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται από την παράγραφο 27.
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∆ΛΠ 35
Λοιπές γνωστοποιήσεις

31. Όταν µία επιχείρηση διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή τακτοποιεί υποχρεώσεις που αφορούν µία
διακοπτόµενη εκµετάλλευση ή συνάπτει δεσµευτικές συµφωνίες για την πώληση τέτοιων περιουσια-
κών στοιχείων ή τακτοποίηση τέτοιων υποχρεώσεων, πρέπει να περιλαµβάνει στις οικονοµικές
καταστάσεις της τις ακόλουθες πληροφορίες, όταν τα γεγονότα προκύπτουν:

(α) για οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία που καταχωρείται κατά τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων
ή την τακτοποίηση των υποχρεώσεων που αφορούν σε µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση, (i) το
ποσό του προ φόρου κέρδους ή ζηµίας και (ii) το έξοδο φόρου εισοδήµατος που αφορά το
κέρδος ή ζηµία, όπως απαιτείται από την παράγραφο 81(η) του ∆ΛΠ 12 και

(β) την καθαρή τιµή πώλησης ή εύρος τιµών (που προκύπτει µετά την αφαίρεση του αναµενόµενου
κόστους διάθεσης) αυτών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων για την οποία η επιχείρηση έχει
συνάψει µία ή περισσότερες δεσµευτικές συµφωνίες πώλησης, το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα
λήψης αυτών των ταµιακών ροών και τη λογιστική αξία αυτών των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων.

32. Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, οι τακτοποιήσεις υποχρεώσεων και οι δεσµευτικές συµφωνίες πωλήσεων που
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο µπορεί να συµβαίνουν ταυτόχρονα µε το αρχικό γεγονός γνωστοποίησης
ή στη περίοδο κατά την οποία λαµβάνει χώρα το αρχικό γεγονός γνωστοποίησης ή σε µία µεταγενέστερη περίοδο.
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 10 «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», αν µερικά από τα περιουσιακά στοιχεία
που αφορούν σε µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση έχουν πραγµατικά πωληθεί ή είναι το υποκείµενο µιας ή
περισσότερων δεσµευτικών συµφωνιών πωλήσεων που έχουν συναφθεί µετά το τέλος της περιόδου, αλλά πριν το
διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις, οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν γνωστοποιή-
σεις που απαιτούνται από την παράγραφο 31, αν η µη γνωστοποίηση θα επηρέαζε την ικανότητα των χρηστών των
οικονοµικών καταστάσεων να προβούν σε κατάλληλες εκτιµήσεις και αποφάσεις.

Επικαιροποίηση των γνωστοποιήσεων

33. Επιπλέον των γνωστοποιήσεων των παραγράφων 27 και 31, µία επιχείρηση πρέπει να περιλαµβάνει
στις οικονοµικές καταστάσεις των περιόδων, που ακολουθούν εκείνη στην οποία το αρχικό γεγονός
γνωστοποίησης συµβαίνει, µία περιγραφή κάθε ουσιώδουςµεταβολής στα ποσάή στο χρονοδιάγραµµα
των ταµιακών ροών που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διατίθενται ή
τακτοποιούνται και τα γεγονότα που προκαλούν αυτές τις µεταβολές.

34. Παραδείγµατα γεγονότων και δραστηριοτήτων που θα γνωστοποιούνταν περιλαµβάνουν τη φύση και τους όρους
των δεσµευτικών συµφωνιών πώλησης των περιουσιακών στοιχείων, µία διάσπαση περιουσιακών στοιχείων µέσω
απόσχισης ενός ιδιαίτερου συµµετοχικού τίτλου στους µετόχους της επιχείρησης και νοµικές ή κανονιστικές
εγκρίσεις.

35. Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους27-34 πρέπει να συνεχιστούν στις οικονοµι-
κές καταστάσεις για τις περιόδους µέχρι και τη περίοδο στην οποία η διακοπή ολοκληρώνεται. Μία
διακοπή ολοκληρώνεται, όταν το πρόγραµµα ουσιαστικά ολοκληρώνεται ή εγκαταλείπεται, µολονότι
οι πληρωµές από τον ή τους αγοραστές προς τον πωλητή µπορεί να µην έχουν ακόµη ολοκληρωθεί.

36. Αν µια επιχείρηση εγκαταλείπει ή αποσυρθεί από ένα πρόγραµµα, που προηγουµένως απεικονιζόταν
ως µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση, αυτό το γεγονός και οι συνέπειες του πρέπει να γνωστοποιούνται.

37. Για το σκοπό εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου, η γνωστοποίηση της επίδρασης περιλαµβάνει αναστροφή
κάθε προηγούµενης ζηµίας αποµείωσης ή πρόβλεψης που είχε καταχωρηθεί σε σχέση µε τη διακοπτόµενη
εκµετάλλευση.

Ξεχωριστή γνωστοποίηση για κάθε διακοπτόµενη εκµετάλλευση

38. Κάθε γνωστοποίηση που απαιτείται από αυτό το Πρότυπο πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά για
κάθε διακοπτόµενη εκµετάλλευση.
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∆ΛΠ 35
Παρουσίαση των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων

Ε π ί τ ω ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν ή σ τ ο π ρ ο σ ά ρ τ η µ α

39. Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 27-37 µπορεί να παρουσιάζονται είτε στο
Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων είτε επί του ισολογισµού ή της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων εκτός από το ότι η γνωστοποίηση του προ φόρου κέρδους ή ζηµίας που καταχωρείται
από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή την τακτοποίηση υποχρεώσεων που αφορούν στη
διακοπτόµενη εκµετάλλευση [παράγραφος31(α)],πρέπει να εµφανίζεται επί της κατάστασης λογαρια-
σµού αποτελεσµάτων.

40. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 27(στ)
και 27(ζ) επί της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων και επί της κατάστασης ταµιακών ροών, αντίστοιχα.

' Ο χ ι ω ς έ ν α έ κ τ α κ τ ο σ τ ο ι χ ε ί ο

41. Μία διακοπτόµενη εκµετάλλευση δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ένα έκτακτο στοιχείο.

42. Το ∆ΛΠ 8 ορίζει τα έκτακτα στοιχεία ως «έσοδα ή έξοδα που προκύπτουν από γεγονότα ή συναλλαγές, οι
οποίες σαφώς διακρίνονται από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης και συνεπώς δεν αναµένεται να
επαναλαµβάνονται συχνά ή σε τακτά διαστήµατα». Τα δύο παραδείγµατα εκτάκτων στοιχείων που αναφέρονται στο
∆ΛΠ 8 είναι απαλλοτριώσεις περιουσιακών στοιχείων και φυσικές καταστροφές και τα δύο εκ των οποίων είναι
γεγονότα που δε βρίσκονται µέσα στον έλεγχο της διοίκησης της επιχείρησης. Όπως ορίστηκε σε αυτό το Πρότυπο,
µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση πρέπει να βασίζεται σε ένα ενιαίο πρόγραµµα της διοίκησης µιας επιχείρησης να
πωλήσει ή αλλιώς να διαθέσει ένα σηµαντικό τµήµα της επιχείρησης.

Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ έ ν η χ ρ ή σ η τ ο υ ό ρ ο υ « δ ι α κ ο π τ ό µ ε ν η ε κ µ ε τ ά λ λ ε υ σ η »

43. Μία αναδιάρθρωση, συναλλαγήή γεγονός πουδεν πληρεί τον ορισµό µιας διακοπτόµενης εκµετάλλευ-
σης αυτού του Προτύπου, δε θα πρέπει να αποκαλείται διακοπτόµενη εκµετάλλευση.

Υποδείγµατα γνωστοποιήσεων

44. Το προσάρτηµα Α παρέχει παραδείγµατα παρουσιάσεως και γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από αυτό το Πρότυπο.

Επαναδιατύπωση των προηγούµενων περιόδων

45. Συγκριτικές πληροφορίες για προηγούµενες περιόδους που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστά-
σεις που καταρτίζονται µετά το αρχικό γεγονός γνωστοποίησης πρέπει να επαναδιατυπώνονται για
να διαχωρίζουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα έξοδα και τις ταµιακές ροές
των συνεχιζόµενων και των διακοπτόµενων εκµεταλλεύσεων, κατά ένα τρόπο παρόµοιο προς αυτό
που απαιτείται από τις παραγράφους 27-43.

46. Το Προσάρτηµα Β απεικονίζει την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου.

Γνωστοποίηση σε ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις

47. Το προσάρτηµα σε µια ενδιάµεση οικονοµική έκθεση πρέπει να περιγράφει κάθε ουσιαστική
δραστηριότητα ή γεγονός από το τέλος της πιο πρόσφατης ετήσιας οικονοµικής έκθεσης που αφορά
σε µία διακοπτόµενη εκµετάλλευση και κάθε ουσιαστική µεταβολή στα ποσά ή στο χρονοδιάγραµµα
των ταµιακών ροών που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διατίθενται ή
τακτοποιούνται.

48. Αυτή η αρχή είναι συνεπής µε τη προσέγγιση του ∆ΛΠ 34 «ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση», σύµφωνα
µε την οποία το προσάρτηµα σε µια ενδιάµεση οικονοµική έκθεση προορίζεται για να εξηγεί ουσιώδεις µεταβολές
από την ηµεροµηνία της τελευταίας ετήσιας έκθεσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

49. Αυτό το ∆ΛΠ τίθεται σε εφαρµογή για τις οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1999. Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται στις
οικονοµικές καταστάσεις για τις περιόδους που λήγουν µετά τη δηµοσίευση αυτού του Προτύπου.

50. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά τις παραγράφους 19-22 του ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη
και µεταβολές στις λογιστικές αρχές».



13.10.2003 EL L 261/297Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 36
∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 36

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Αυτό το ∆ΛΠ εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ τον Απρίλιο του 1998 και εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις
που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1999.

Τον Ιούλιο του 1998, η έγκριση του ∆ΛΠ 38, «άϋλα περιουσιακά στοιχεία» και ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998), «ενοποιήσεις
επιχειρήσεων», κατέληξε σε µεταβολές των παραποµπών και της ορολογίας στην Εισαγωγή και στις παραγράφους 39, 40
και 110. Επιπρόσθετα το ∆ΛΠ 38 πρόσθεσε ένα ορισµό της «ενεργού αγοράς» στην παράγραφο 5. Τέλος, µία µικρή
γλωσσική ασυνέπεια στο Προσάρτηµα Α, παράγραφοι Α47, Α48 και Α57 διορθώθηκε.

Τον Απρίλιο 2000, η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε από το ∆ΛΠ 40 «επενδύσεις σε ακίνητα».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το παρόν Πρότυπο (∆ΛΠ 36) προδιαγράφει τη λογιστική και τη γνωστοποίηση της αποµείωσης της αξίας όλων των
περιουσιακών στοιχείων. Αντικαθιστά τις προϋποθέσεις για την εκτίµηση της ανακτησιµότητας της αξίας ενός
περιουσιακού στοιχείου και την καταχώρηση ζηµιών αποµείωσης, που περιλαµβάνονται στα:

(α) ∆ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο 1993) «ενσώµατα πάγια», (βλέπε ∆ΛΠ 16, αναθεωρηµένο 1998).

(β) ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1993) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων» (βλέπε ∆ΛΠ 22, αναθεωρηµένο 1998).

(γ) ∆ΛΠ 28 (αναµορφωµένο 1994) «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις» (βλέπε ∆ΛΠ 28,
αναθεωρηµένο 1998), και

(δ) ∆ΛΠ 31 (αναµορφωµένο 1994), «χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες»
(βλέπε ∆ΛΠ 31,αναθεωρηµένο 1998).

Οι σηµαντικότερες µεταβολές σε προηγούµενες προϋποθέσεις και επεξηγήσεις, για τις αρχές του ∆ΛΠ 36
παρατίθενται σε µία ιδιαίτερη Βάση για συµπεράσµατα.

2. Το ∆ΛΠ 36 δεν καλύπτει αποµείωση αξίας αποθεµάτων, αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, περιουσιακών
στοιχείων που προκύπτουν από συµβάσεις κατασκευής έργων, από παροχές σε εργαζοµένους ή των περισσοτέρων
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.

3. Το ∆ΛΠ 36 απαιτεί όπως το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιµάται οποτεδήποτε
υπάρχει ένδειξη ότι το περιουσιακό αυτό στοιχείο µπορεί να έχει αποµειωθεί. Σε ορισµένες περιπτώσεις, το ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο, που είναι εφαρµοστέο σε ένα περιουσιακό στοιχείο, µπορεί να ενέχει την ανάγκη για
επιπρόσθετες αναθεωρήσεις. Για παράδειγµα το ∆ΛΠ 38, «άϋλα περιουσιακά στοιχεία» και το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο
1998), «ενοποιήσεις επιχειρήσεων», απαιτούν το ανακτήσιµο ποσό άϋλων περιουσιακών στοιχείων και υπεραξίας,
που αποσβένονται κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου µεγαλύτερης των 20 ετών, να εκτιµάται ετησίως.

4. Το ∆ΛΠ 36, απαιτεί µία ζηµία αποµείωσης να καταχωρείται (ένα περιουσιακό στοιχείο είναι αποµειωµένο), όταν η
λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. Η ζηµία αποµείωσης πρέπει να
καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο
κόστος και να θεωρείται ως µία µείωση αναπροσαρµογής για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται σε
αναπροσαρµοσµένη αξία.

5. Το ∆ΛΠ 36, απαιτεί το ανακτήσιµο ποσό να αποτιµάται ως η υψηλότερη αξία µεταξύ καθαρής τιµής πώλησης και
αξίας λόγω χρήσης:

(α) καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, σε
µια συναλλαγή, σε καθαρά εµπορική βάση µεταξύ µερών που γνωρίζουν και επιθυµούν τη συναλλαγή, µετά
την αφαίρεση κάθε άµεσου οριακού κόστους της διάθεσης, και

(β) αξία λόγω χρήσης, είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, που αναµένονται να
προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του κατά το τέλος της
ωφέλιµης ζωής του.
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∆ΛΠ 36
6. Κατά τον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου, το ∆ΛΠ 36, επιτάσσει ότι µία

επιχείρηση πρέπει να χρησιµοποιεί, µεταξύ άλλων:

(α) προϋπολογισµούς ταµιακών ροών που βασίζονται σε λογικές και βάσιµες παραδοχές οι οποίες:

(i) αντικατοπτρίζουν το περιουσιακό στοιχείο στην τρέχουσα κατάσταση του και

(ii) αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίµηση της ∆ιοίκησης για το πλαίσιο των οικονοµικών συνθηκών που θα
υπάρχουν, κατά τη διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, και

(β) ένα, προ-φόρου επιτόκιο, προεξόφλησης που αντανακλά τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις της διαχρονικής αξίας
του χρήµατος και τους συγκεκριµένους κινδύνους συναφείς µε το περιουσιακό στοιχείο. Το επιτόκιο
προεξόφλησης δεν πρέπει να περιλαµβάνει κινδύνους για τους οποίους οι µελλοντικές ταµιακές ροές έχουν
προσαρµοστεί.

7. Το ανακτήσιµο ποσό πρέπει να εκτιµάται για κάθε κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο. Αν δεν είναι δυνατό να γίνει έτσι,
το ∆ΛΠ 36 απαιτεί µία επιχείρηση να προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό για τη µονάδα, που δηµιουργεί ταµιακές
ροές και στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Μονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών είναι η µικρότερη
αναγνωρίσιµη οµάδα περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργεί ταµιακές εισροές, από τη συνεχή χρήση, οι οποίες
είναι κυρίως ανεξάρτητες από τις ταµιακές εισροές από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων.
Όµως, αν το προϊόν που παράγεται από ένα περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων είναι αντικείµενο
εµπορίας σε µία ενεργό αγορά, αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή η οµάδα περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να
αναγνωριστεί ως µία ιδιαίτερη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, ακόµη και αν µέρος ή το σύνολο της παραγωγής
αυτού του περιουσιακού στοιχείου ή οµάδας περιουσιακών στοιχείων, χρησιµοποιείται εσωτερικά. Το Προσάρτηµα Α
Επεξηγηµατικά Παραδείγµατα, συµπεριλαµβάνει παραδείγµατα αναγνώρισης των µονάδων δηµιουργίας ταµιακών
ροών.

8. Κατά την εξέταση µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών για αποµείωση αξίας, το ∆ΛΠ 36, επιβάλλει ότι
υπεραξία και εταιρικά περιουσιακά στοιχεία (τέτοια όπως περιουσιακά στοιχεία του Κεντρικού), που αφορούν σε
µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Το ∆ΛΠ 36 καθορίζει πως πρέπει να γίνεται
αυτό.

9. Οι αρχές καταχώρησης και αποτίµησης των ζηµιών αποµείωσης για µια µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών είναι οι
ίδιες, µε εκείνες που ισχύουν για ένα κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο. Το ∆ΛΠ 36 καθορίζει τον τρόπο προσδιορισµού
της λογιστικής αξίας µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών ως και τον τρόπο κατανοµής της ζηµιάς αποµείωσης
µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της µονάδας.

10. Το ∆ΛΠ 36 επιβάλλει ότι µια ζηµία αποµείωσης, που καταχωρήθηκε σε προηγούµενα έτη, πρέπει να αναστρέφεται
αν και µόνον αν, υπήρξε µια µεταβολή στις εκτιµήσεις που λήφθηκαν υπόψη για να προσδιοριστεί το ανακτήσιµο
ποσό, από τότε που η τελευταία ζηµία αποµείωσης είχε καταχωρηθεί. Όµως, µια ζηµία αποµείωσης αναστρέφεται
µόνο κατά την έκταση που δεν αυξάνει τη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, πάνω από τη λογιστική αξία,
η οποία θα είχε προσδιοριστεί για το περιουσιακό στοιχείο (µετά από απόσβεση), αν δεν είχε καταχωρηθεί καµία
ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενα έτη. Η αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης, πρέπει να καταχωρείται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, για περιουσιακά στοιχεία, που απεικονίζονται στο κόστος και να θεωρείται,
ως µία αύξηση αναπροσαρµογής, για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στην αναπροσαρµοσµένη αξία.

11. Το ∆ΛΠ 36 επιβάλλει ότι µία ζηµία αποµείωσης για υπεραξία, δεν πρέπει να αναστρέφεται, εκτός αν:

(α) η ζηµία αποµείωσης είχε προκληθεί από ένα ειδικό εξωτερικό γεγονός εξαιρετικής φύσης, που δεν αναµένεται
να επαναληφθεί, και

(β) µεταγενέστερα εξωτερικά γεγονότα έχουν αναστρέψει το αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος.

12. Όταν ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται (αναστρέφονται), το ∆ΛΠ 36 επιβάλλει να γνωστοποιούνται ορισµένες
πληροφορίες:

(α) κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, και

(β) κατά τοµέα οικονοµικής πληροφόρησης, που βασίζεται στον πρωτεύοντα τύπο της επιχείρησης (απαιτείται
µόνο εφόσον µία επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ 14 «πληροφόρηση κατά τοµέα»).

Το ∆ΛΠ 36, απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις, αν ζηµίες αποµείωσης καταχωρούµενες (αναστρεφόµενες) κατά τη
διάρκεια της περιόδου, είναι ουσιώδεις για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης.
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∆ΛΠ 36
13. Κατά την πρώτη υιοθέτηση, το ∆ΛΠ 36 πρέπει να εφαρµόζεται µόνο πάνω σε µια µελλοντική βάση. Ζηµίες

αποµείωσης καταχωρούµενες (ή αναστρεφόµενες) πρέπει να αντιµετωπίζονται, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 και όχι
σύµφωνα µε το βασικό ή τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό για άλλες µεταβολές σε Λογιστικές Αρχές του
∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές».

14. Το ∆ΛΠ 36, τίθεται σε εφαρµογή για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1999.
Εφαρµογή ενωρίτερα ενθαρρύνεται.
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∆ΛΠ 36
Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα, πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τις διαδικασίες που εφαρµόζει µία επιχείρηση, 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 επιχείρηση να καταχωρήσει ζηµία αποµείωσης. Το Πρότυπο
επίσης καθορίζει πότε µία επιχείρηση πρέπει να αναστρέφει τη ζηµία αποµείωσης και προδιαγράφει ορισµένες γνωστοποιήσεις
για τα αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική της αποµείωσης της αξίας όλων των
περιουσιακών στοιχείων, εκτός από:

(α) αποθέµατα (βλέπε ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα»)

(β) περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από Συµβάσεις Κατασκευής Έργων (βλέπε ∆ΛΠ 11
«συµβάσεις κατασκευής έργων»)

(γ) αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (βλέπε ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος»)

(δ) περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζοµένους (βλέπε ∆ΛΠ 19 «παροχές
σε εργαζοµένους»)

(ε) για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του
∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση»

(στ) επενδύσεις σε Ακίνητα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία (βλέπε ∆ΛΠ 40 «επενδύσεις σε
ακίνητα») και

(ζ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε γεωργική δραστηριότητα και τα οποία αποτι-
µώνται στην εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος (βλέπε ∆ΛΠ 41
«γεωργία»).

2. Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε αποθέµατα, περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από συµβάσεις
κατασκευής έργων, αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από παροχές
σε εργαζοµένους λόγω της ύπαρξης άλλων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που αναφέρονται στα εν λόγω θέµατα
και τα οποία θα πρέπει να εφαρµόζονται σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, καθόσον περιλαµβάνουν ειδικές διατάξεις
για την καταχώρηση και την αποτίµηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

3. Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε:

(α) θυγατρικές, όπως καθορίσθηκαν στο ∆ΛΠ 27 «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων
σε θυγατρικές»,

(β) συγγενείς, όπως καθορίσθηκαν στο ∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις», και

(γ) δικαιώµατα σε κοινοπραξίες, όπως καθορίζονται στο ∆ΛΠ 31 «χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα
δικαιώµατα σε κοινοπραξίες».

Για αποµείωση άλλων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, γίνεται αναφορά στο ∆ΛΠ 39, «χρηµατοπιστω-
τικά µέσα — καταχώρηση και αποτίµηση».

4. Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται σε περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο αναπροσαρµοσµένο ποσό (εύλογη
αξία) σύµφωνα µε άλλα ∆ΛΠ, όπως η επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδος του ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια». Όµως,
για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, µπορεί να είναι αποµειωµένο,
εξαρτάται από τη βάση που χρησιµοποιείται για να προσδιορισθεί η εύλογη αξία:

(α) αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι η αγοραία αξία του, η µόνη διαφορά µεταξύ της εύλογης
αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της καθαρής τιµής πώλησης του, είναι το άµεσο οριακό κόστος για τη
διάθεση του περιουσιακού στοιχείου:
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(i) αν το κόστος διάθεσης είναι αµελητέο, το ανακτήσιµο ποσό του αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού

στοιχείου, αναγκαστικά πλησιάζει ή είναι µεγαλύτερο από το αναπροσαρµοσµένο ποσό του (εύλογη
αξία). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι προϋποθέσεις της αναπροσαρµογής έχουν εφαρµοστεί, είναι
απίθανο το αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο να είναι αποµειωµένο και το ανακτήσιµο ποσό να
χρειάζεται να εκτιµηθεί, και

(ii) αν το κόστος διάθεσης δεν είναι αµελητέο, η καθαρή τιµή πώλησης του αναπροσαρµοσµένου
περιουσιακού στοιχείου είναι αναγκαστικά µικρότερη από την εύλογη αξία του. Συνεπώς, το
αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο θα είναι αποµειωµένο, αν η αξία λόγω χρήσης του είναι
µικρότερη από το αναπροσαρµοσµένο ποσό του (εύλογη αξία). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον έχουν
εφαρµοστεί οι προϋποθέσεις της αναπροσαρµογής, µια επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για να
προσδιορίσει αν και κατά πόσο το περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, και

(β) αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται πάνω σε µία βάση, άλλη εκτός από την αγοραία
αξία του, το αναπροσαρµοσµένο ποσό του (εύλογη αξία), µπορεί να είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο από το
ανακτήσιµο ποσό του. Συνεπώς, εφόσον έχουν εφαρµοστεί οι προϋποθέσεις της αναπροσαρµογής, µία
επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για να προσδιορίσει, αν και κατά πόσο το περιουσιακό στοιχείο µπορεί
να είναι αποµειωµένο.

ΟΡΙΣΜΟΙ

5. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Ανακτήσιµο ποσό, είναι το υψηλότερο µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης ενός περιουσιακού
στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης του.

Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, που αναµένονται
να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος
της ωφέλιµης ζωής του.

Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου, µείον το κόστος διάθεσης σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση µεταξύ δύο µερών,
που γνωρίζουν και επιθυµούν τη συναλλαγή.

Κόστος διάθεσης, είναι το οριακό κόστος που αφορά άµεσα στην πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου,
µη συµπεριλαµβανοµένου του χρηµατοοικονοµικού κόστους και του εξόδου για φόρο εισοδήµατος.

Ζηµία αποµείωσης, είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου,
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του.

Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στον ισολογισµό,
µετά την αφαίρεση κάθε σωρευµένης απόσβεσης και σωρευµένης ζηµίας αποµείωσης επ' αυτού.

Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβεστέου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου,
κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (1).

Αποσβεστέο ποσό, είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το
κόστος στις οικονοµικές καταστάσεις, µείον την υπολειµµατική αξία του.

Ωφέλιµη ζωή είναι:

(α) είτε η περίοδος χρόνου κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να
χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση,

(β) είτε η ποσότητα παραγωγής ή οµοίων µονάδων που αναµένεται να αποκτήσει από το περιουσιακό
στοιχείο η επιχείρηση.

Μονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών είναι η µικρότερη αναγνωρίσιµη οµάδα περιουσιακών στοιχείων
που δηµιουργεί ταµιακές εισροές, από τη συνεχή χρήση, οι οποίες είναι κυρίως ανεξάρτητες από τις
ταµιακές εισροές από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων.

(1) Στην περίπτωση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου ή υπεραξίας, ο όρος «amortisation» χρησιµοποιείται γενικά, αντί του όρου
«depreciation». Αµφότεροι οι όροι έχουν την ίδια έννοια.
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Εταιρικά περιουσιακά στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία, εκτός από υπεραξία, τα οποία συµβάλλουν
στις µελλοντικές ταµιακές ροές τόσο, της υπό εξέταση µονάδας όσο και άλλων µονάδων δηµιουργίας
ταµιακών ροών.

Μία ενεργός αγορά είναι µία αγορά, στην οποία όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις συντρέχουν:

(α) Τα στοιχεία που είναι αντικείµενο εµπορίου µέσα στην αγορά είναι οµοιογενή.

(β) Αγοραστές και πωλητές που επιθυµούν να συναλλαγούν µπορούν κανονικά να βρεθούν οποιαδή-
ποτε στιγµή.

(γ) Οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΘΕΙ

6. Οι παράγραφοι 7 µέχρι 14, ορίζουν πότε το ανακτήσιµο ποσό πρέπει να προσδιορίζεται. Αυτές οι προϋποθέσεις
χρησιµοποιούν τον όρο «ένα περιουσιακό στοιχείο», αλλά εφαρµόζονται το ίδιο σε ένα κατ' ιδίαν περιουσιακό
στοιχείο ή σε µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών.

7. Ένα περιουσιακό στοιχείο αποµειώνεται όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, υπερβαίνει το ανακτήσιµο
ποσό του. Οι παράγραφοι 9 µέχρι 11 παρέχουν µερικές ενδείξεις, ως προς το πότε µία ζηµία αποµείωσης µπορεί να
έχει προκύψει: Αν οποιαδήποτε από αυτές τις ενδείξεις παρουσιάζεται, µία επιχείρηση χρειάζεται να κάνει µία τυπική
εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού. Αν καµία ένδειξη, µιας υποθετικής ζηµίας αποµείωσης, δεν παρουσιάζεται, αυτό
το Πρότυπο δεν επιβάλλει σε µία επιχείρηση να κάνει µία τυπική εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού.

8. Μία επιχείρηση πρέπει να εκτιµ ά σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, αν και κατά πόσο υπάρχει
οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο. Αν οποιαδήποτε
τέτοια ένδειξη υπάρχει, η επιχείρηση πρέπει να εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού
στοιχείου.

9. Κατά την εκτίµηση, αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο
µπορεί να είναι αποµειωµένο, µία επιχείρηση πρέπει να λαµβάνει υπόψη, κατ' ελάχιστο, τις ακόλουθες
ενδείξεις:

Εξωτερικές πηγές πληροφόρησης

(α) κατά τη διάρκεια της περιόδου, η αγοραία αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί να έχει
µειωθεί σηµαντικά περισσότερο από ότι θα αναµενόταν, ως αποτέλεσµα της παρόδου του
χρόνου ή της κανονικής χρήσης,

(β) σηµαντικές µεταβολές µε ένα αντίθετο αποτέλεσµα στην επιχείρηση έχουν λάβει χώρα κατά
τη διάρκεια της περιόδου ή θα λάβουν χώρα στο εγγύς µέλλον, στο τεχνολογικό περιβάλλον
της αγοράς, στο οικονοµικό ή νοµικό περιβάλλον στο οποίο µία επιχείρηση λειτουργεί ή στην
αγορά στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο είναι ενταγµένο,

(γ) αγοραία επιτόκια ή άλλα αγοραία ποσοστά απόδοσης των επενδύσεων έχουν αυξηθεί κατά τη
διάρκεια της περιόδου και αυτές οι αυξήσεις είναι πιθανό να επηρεάζουν το προεξοφλητικό
επιτόκιο που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού
στοιχείου και συνεπώς να µειώνουν το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου ουσιωδώς,

(δ) η λογιστική αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που καταρτίζει τις
οικονοµικές καταστάσεις, είναι µεγαλύτερη από την κεφαλαιοποίηση της αγοραίας αξίας της.

Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης

(ε) διαθέσιµες αποδείξεις για απαξίωση ή φυσική ζηµία ενός περιουσιακού στοιχείου,

(στ) σηµαντικές µεταβολές, µε αντίθετο αποτέλεσµα στην επιχείρηση, έχουν λάβει χώρα κατά τη
διάρκεια της περιόδου ή αναµένονται να λάβουν χώρα στο εγγύς µέλλον, κατά την έκταση ή
κατά τον τρόπο που ένα περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται ή αναµένεται να χρησιµοποιηθεί.
Αυτές οι µεταβολές περιλαµβάνουν προγράµµαταγια διακοπή ή αναδιάρθρωση της εκµετάλλευ-
σης, στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει ή για διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου
πριν από την προηγουµένως αναµενόµενη ηµεροµηνία, και

(ζ) αποδείξεις διαθέσιµες από εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, που δείχνουν ότι η οικονοµική απόδοση
ενός περιουσιακού στοιχείου χειροτερεύει ή θα είναι χειρότερη από την αναµενόµενη.
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10. Ο πίνακας της παραγράφου 9 δεν εξαντλεί το θέµα. Μία επιχείρηση µπορεί να έχει και άλλες ενδείξεις ότι ένα

περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο και αυτές θα απαιτούσαν επίσης η επιχείρηση να προσδιορίσει το
ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου.

11. Αποδείξεις από την έκθεση εσωτερικού ελέγχου, που δείχνουν ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι
αποµειωµένο, περιλαµβάνουν την ύπαρξη:

(α) ταµιακών ροών για απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου ή µεταγενέστερων ταµιακών αναγκών για λειτουργία
ή συντήρηση αυτού, που είναι ουσιωδώς υψηλότερες από εκείνες που αρχικά προϋπολογίσθηκαν,

(β) πραγµατικών καθαρών ταµιακών ροών ή λειτουργικού κέρδους ή ζηµίας που απορρέουν από το περιουσιακό
στοιχείο, που είναι σηµαντικά χειρότερες από εκείνες που προϋπολογίσθηκαν,

(γ) µιας σηµαντικής πτώσης στις προϋπολογισµένες καθαρές ταµιακές ροές ή στο λειτουργικό κέρδος ή µιας
ουσιώδους αύξησης στην προϋπολογισµένη ζηµία, που απορρέει από το περιουσιακό στοιχείο, ή

(δ) λειτουργικών ζηµιών ή καθαρών ταµιακών εκροών για το περιουσιακό στοιχείο, όταν τα ποσά της τρέχουσας
περιόδου έχουν συναθροιστεί µε προϋπολογισµένα ποσά για το µέλλον.

12. Η αρχή της σηµαντικότητας εφαρµόζεται κατά τον προσδιορισµό, αν και κατά πόσο το ανακτήσιµο ποσό ενός
περιουσιακού στοιχείου χρειάζεται να εκτιµηθεί. Για παράδειγµα, αν προηγούµενοι υπολογισµοί δείχνουν ότι το
ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από τη λογιστική αξία του, η επιχείρηση
δε χρειάζεται να επανεκτιµά το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου, εφόσον κανένα γεγονός δεν έχει
συµβεί που θα εξάλειφε αυτή τη διαφορά. Οµοίως, προηγούµενη ανάλυση µπορεί να δείχνει ότι το ανακτήσιµο ποσό
ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι ευαίσθητο σε µία (ή περισσότερες) από τις ενδείξεις που περιλαµβάνονται
στον πίνακα της παραγράφου 9.

13. Ως µία επεξήγηση της παραγράφου 12, αναφέρεται το γεγονός ότι αν τα αγοραία επιτόκια ή άλλα αγοραία ποσοστά
απόδοσης των επενδύσεων, έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου, µία επιχείρηση δε χρειάζεται να κάνει µία
τυπική εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο, που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης του
περιουσιακού στοιχείου, είναι απίθανο να επηρεάζεται από την αύξηση σε αυτά τα αγοραία ποσοστά. Για
παράδειγµα, αυξήσεις σε βραχυπρόθεσµα επιτόκια, µπορεί να µην έχουν µία ουσιώδη επίδραση στο
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο έχει µία µακρά
αποµένουσα ωφέλιµη ζωή.

(β) Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο, που χρησιµοποιείται στον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης του περιουσιακού
στοιχείου είναι πιθανό να επηρεάζεται από την αύξηση των αγοραίων επιτοκίων, αλλά προηγούµενη ανάλυση
όµως της ευαισθησίας του ανακτήσιµου ποσού δείχνει ότι:

(i) είναι απίθανο να υπάρξει µία ουσιαστική µείωση του ανακτήσιµου ποσού, γιατί οι µελλοντικές ταµιακές
ροές είναι επίσης πιθανό να αυξηθούν. Για παράδειγµα, σε µερικές περιπτώσεις, µία επιχείρηση µπορεί
να είναι σε θέση να αποδείξει ότι προσαρµόζει τα έσοδα της για να αντισταθµίσει τυχόν αύξηση των
αγοραίων επιτοκίων, ή

(ii) η µείωση του ανακτήσιµου ποσού είναι απίθανο να καταλήγει σε µία ουσιαστική ζηµία αποµείωσης.

14. Αν υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, αυτό µπορεί να δείχνει ότι η
αποµένουσα ωφέλιµη ζωή, η µέθοδος απόσβεσης ή η υπολειµµατική αξία για το περιουσιακό στοιχείο χρειάζεται να
αναθεωρείται και να προσαρµόζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ, που πρέπει να εφαρµόζεται στο περιουσιακό στοιχείο,
ακόµη και αν καµία ζηµία αποµείωσης δεν καταχωρείται για το περιουσιακό στοιχείο.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ

15. Αυτό το Πρότυπο ορίζει το ανακτήσιµο ποσό ως το υψηλότερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης ενός
περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης. Οι παράγραφοι 16-56 θέτουν τις προϋποθέσεις για την
αποτίµηση του ανακτήσιµου ποσού. Αυτές οι προϋποθέσεις χρησιµοποιούν τον όρο «ένα περιουσιακό στοιχείο»,
αλλά εφαρµόζονται το ίδιο σε ένα κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο ή σε µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών.
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16. ∆εν είναι πάντοτε αναγκαίο να προσδιορίζονται αµφότερα, η καθαρή τιµή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου και

η αξία λόγω χρήσης του. Για παράδειγµα, αν οποιοδήποτε από αυτά τα ποσά υπερβαίνει τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου, το περιουσιακό στοιχείο δεν είναι αποµειωµένο και δεν είναι αναγκαίο να εκτιµάται το άλλο
ποσό.

17. Μπορεί να είναι δυνατό να προσδιοριστεί η καθαρή τιµή πώλησης, ακόµη και όταν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν
είναι αντικείµενο εµπορίου σε µια ενεργό αγορά. Όµως, µερικές φορές µπορεί να µην είναι δυνατό να προσδιοριστεί
η καθαρή αξία πώλησης, γιατί δεν υπάρχει καµία βάση για να γίνει µία αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού, που µπορεί
να ληφθεί από την πώληση του περιουσιακού στοιχείου σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση, µεταξύ δύο
µερών που ενεργούν µε γνώση και τη θέλησή τους. Στην περίπτωση αυτή, το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού
στοιχείου µπορεί να θεωρείται ότι είναι η αξία λόγω χρήσης του.

18. Αν δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύει κανείς, ότι η αξία λόγω χρήσης, ενός περιουσιακού στοιχείου ουσιωδώς
υπερβαίνει την καθαρή τιµή πώλησης του, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να θεωρείται ότι
είναι η καθαρή τιµή πώλησης του. Αυτό συχνά θα συµβαίνει για ένα περιουσιακό στοιχείο που προορίζεται για
πώληση. Αυτό, γιατί η αξία λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου που προορίζεται για διάθεση θα συνίσταται
κυρίως από το καθαρό προϊόν της διάθεσης, δεδοµένου ότι οι µελλοντικές ταµιακές ροές από τη συνεχή χρήση του
περιουσιακού στοιχείου, µέχρι τη διάθεση του, ενδέχεται να είναι αµελητέες.

19. Το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για ένα κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο δε
δηµιουργεί ταµιακές εισροές από συνεχή χρήση, που είναι κυρίως ανεξάρτητες από εκείνες άλλων περιουσιακών
στοιχείων ή οµάδων περιουσιακών στοιχείων. Αν αυτό συµβαίνει, το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για τη µονάδα
που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει (βλέπε παραγράφους 64 µέχρι 87), εκτός
αν:

(α) είτε η καθαρή τιµή πώλησης του περιουσιακού στοιχείου είναι υψηλότερη από τη λογιστική αξία του,

(β) είτε η αξία λόγω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου, µπορεί να εκτιµάται ότι πλησιάζει προς στην καθαρή
τιµή πώλησης του και η καθαρή τιµή πώλησης µπορεί να προσδιοριστεί.

20. Σε µερικές περιπτώσεις, εκτιµήσεις, µέσοι όροι και εν συντοµία υπολογισµοί µπορεί να παρέχουν µία λογική
προσέγγιση των λεπτοµερειακών υπολογισµών που απεικονίζονται σε αυτό το Πρότυπο, για τον προσδιορισµό της
καθαρής τιµής πώλησης ή αξίας λόγω χρήσης.

Καθαρή τιµή πώλησης

21. Η καλύτερη απόδειξη της καθαρής τιµής πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου, είναι µία τιµή σε µία δεσµευτική
συµφωνία πώλησης, σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση, προσαρµοσµένη µε το οριακό κόστος που θα ήταν
άµεσα καταλογιστέο κατά τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου.

22. Αν δεν υπάρχει δεσµευτική συµφωνία πώλησης, αλλά ένα περιουσιακό στοιχείο είναι αντικείµενο εµπορίου σε µία
ενεργό αγορά, καθαρή τιµή πώλησης είναι η αγοραία τιµή του περιουσιακού στοιχείου µείον το κόστος διάθεσης. Η
κατάλληλη αγοραία τιµή είναι συνήθως η τρέχουσα τιµή προσφοράς. Όταν τρέχουσες τιµές προσφοράς δεν είναι
διαθέσιµες, η τιµή της πλέον πρόσφατης συναλλαγής µπορεί να παρέχει µία βάση από την οποία να εκτιµάται η
καθαρή τιµή πώλησης, µε την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε µία σηµαντική µεταβολή σε οικονοµικές συνθήκες µεταξύ
της ηµεροµηνίας συναλλαγής και της ηµεροµηνίας κατά την οποία γίνεται η εκτίµηση.

23. Αν δεν υπάρχει δεσµευτική συµφωνία πώλησης ή ενεργός αγορά για ένα περιουσιακό στοιχείο, η καθαρή τιµή
πώλησης βασίζεται στην καλύτερη διαθέσιµη πληροφόρηση η οποία θα αντανακλά το ποσό που µία επιχείρηση θα
µπορούσε να λάβει, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, για τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου σε µία
συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση, µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε γνώση και τη θέλησή τους, µετά την
έκπτωση του κόστους διάθεσης. Κατά τον προσδιορισµό αυτού του ποσού, µία επιχείρηση λαµβάνει υπόψη το
αποτέλεσµα των πρόσφατων συναλλαγών για όµοια περιουσιακά στοιχεία, µέσα στον ίδιο κλάδο επιχειρήσεων. Η
καθαρή τιµή πώλησης δεν αντανακλά µία αναγκαστική πώληση, εκτός αν η διοίκηση αναγκάζεται να πωλήσει άµεσα.

24. Κόστος διάθεσης, άλλο εκτός από εκείνο που έχει ήδη καταχωρηθεί ως υποχρέωση, εκπίπτεται κατά τον προσδιορισµό
της καθαρής τιµής πώλησης. Παραδείγµατα τέτοιου κόστους είναι το νοµικό κόστος, χαρτόσηµα και παρόµοιοι
φόροι συναλλαγών, κόστος µεταφοράς του περιουσιακού στοιχείου και άµεσα οριακά κόστη για να φέρουν ένα
περιουσιακό στοιχείο σε κατάσταση πώλησης. Όµως, παροχές λήξης της απασχόλησης (όπως ορίσθηκαν στο
∆ΛΠ 19 «παροχές σε εργαζόµενους») και κόστη που συνδέονται µε τον περιορισµό ή την αναδιοργάνωση µιας
επιχείρησης, που είναι συνέπεια της διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου, δεν είναι άµεσα οριακά κόστη για τη
διάθεση του περιουσιακού στοιχείου.
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25. Μερικές φορές, η διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου θα απαιτούσε ο αγοραστής να έχει αναλάβει µία υποχρέωση,

οπότε σ' αυτή την περίπτωση µόνο µία απλή καθαρή τιµή πώλησης είναι διαθέσιµη για αµφότερα, το περιουσιακό
στοιχείο και την υποχρέωση. Η παράγραφος 77 εξηγεί πως αντιµετωπίζονται τέτοιες περιπτώσεις.

Αξία χρήσης

26. Η εκτίµηση της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:

(α) εκτίµηση των µελλοντικών ταµιακών εισροών και εκροών που προέρχονται από τη συνεχή χρήση του
περιουσιακού στοιχείου και από την τελική διάθεση του, και

(β) εφαρµογή του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου σε αυτές τις µελλοντικές ταµιακές ροές.

Β ά σ η ε κ τ ι µ ή σ ε ω ν µ ε λ λ ο ν τ ι κ ώ ν τ α µ ι α κ ώ ν ρ ο ώ ν

27. Στην αποτίµηση της αξίας λόγω χρήσης:

(α) Οι προβλέψεις ταµιακών ροών πρέπει να βασίζονται σε λογικές και βάσιµες παραδοχές, που
αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίµηση της ∆ιοίκησης για το πλαίσιο των οικονοµικών συνθηκών
που θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.
Μεγαλύτερο βάρος πρέπει να δίδεται σε εξωτερικές αποδείξεις.

(β) Οι προβλέψεις ταµιακών ροών πρέπει να βασίζονται στους πλέον πρόσφατους οικονοµικούς
προϋπολογισµούς/προβλέψεις που έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση. Προεκτάσεις αυτών των
προϋπολογισµών/προβλέψεων πρέπει να καλύπτουν µία µέγιστη περίοδο πέντε ετών, εκτός αν
µία µεγαλύτερη περίοδος µπορεί να δικαιολογείται.

(γ) Οι προεκτάσεις των ταµιακών ροών, πέραν της καλυπτόµενης περιόδου από τους πλέον πρόσφα-
τους προϋπολογισµούς/προβλέψεις, πρέπει να εκτιµώνται, µε αναγωγή των προεκτάσεων αυτών
που βασίζονται στους προϋπολογισµούς/προβλέψεις, χρησιµοποιώντας ένα σταθερό ή φθίνοντα
συντελεστή ανάπτυξης για τα επόµενα έτη, εκτός αν ένας αυξητικός συντελεστής µπορεί να
δικαιολογείται. Αυτός ο συντελεστής ανάπτυξης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το µακροπρόθεσµο
µέσο συντελεστή ανάπτυξης για τα προϊόντα, επιχειρηµατικούς κλάδους ή χώρα ή χώρες
στις οποίες η επιχείρηση λειτουργεί ή για την αγορά στην οποία το περιουσιακό στοιχείο
χρησιµοποιείται, εκτός αν ένας µεγαλύτερος συντελεστής µπορεί να δικαιολογείται.

28. Λεπτοµερείς, σαφείς και αξιόπιστοι οικονοµικοί προϋπολογισµοί/προβλέψεις µελλοντικών ταµιακών ροών, για
περιόδους µεγαλύτερες από πέντε χρόνια γενικώς, δεν είναι διαθέσιµοι. Για το λόγο αυτό, οι εκτιµήσεις της διοίκησης
των µελλοντικών ταµιακών ροών βασίζονται στους πλέον πρόσφατους προϋπολογισµούς/προβλέψεις για µια µέγιστη
περίοδο πέντε ετών. Η διοίκηση µπορεί να χρησιµοποιεί προβλέψεις ταµιακών ροών που βασίζονται σε οικονοµικούς
προϋπολογισµούς/προβλέψεις κατά τη διάρκεια µιας περιόδου µεγαλύτερης από πέντε χρόνια, αν η διοίκηση είναι
πεπεισµένη ότι αυτές οι προβλέψεις είναι αξιόπιστες και µπορεί να αποδείξει την ικανότητά της, βασιζόµενη στην
εµπειρία του παρελθόντος, να προβλέπει ταµιακές ροές επακριβώς, κατά τη διάρκεια αυτής της µεγαλύτερης
περιόδου.

29. Οι προβλέψεις ταµιακών ροών µέχρι το τέλος της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου εκτιµώνται µε
προέκταση των προβλέψεων ταµιακών ροών, που βασίζονται στους οικονοµικούς προϋπολογισµούς/προβλέψεις,
χρησιµοποιώντας ένα συντελεστή ανάπτυξης για τα επόµενα χρόνια. Αυτός ο συντελεστής είναι σταθερός ή φθίνων,
εκτός αν µία αύξηση στο συντελεστή αντικρίζει αντικειµενική πληροφόρηση, σχετικά µε προγράµµατα κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή επιχείρησης. Αν αρµόζει, ο συντελεστής αύξησης είναι µηδέν ή
αρνητικός.

30. Όταν οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές, ανταγωνιστές είναι πιθανό να εισέλθουν στην αγορά και να περιορίσουν την
ανάπτυξη. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα έχουν δυσκολία στην υπέρβαση του µέσου ιστορικού συντελεστή ανάπτυξης,
κατά τη διάρκεια µακρού χρόνου (ας πούµε, είκοσι χρόνια) για τα προϊόντα, τους επιχειρηµατικούς κλάδους, τη
χώρα ή τις χώρες στις οποίες η επιχείρηση λειτουργεί ή για την αγορά στην οποία το περιουσιακό στοιχείο
χρησιµοποιείται.

31. Κατά τη χρησιµοποίηση πληροφοριών από οικονοµικούς προϋπολογισµούς/προβλέψεις, µία επιχείρηση λαµβάνει
υπόψη αν και κατά πόσο οι πληροφορίες αναφέρονται σε λογικές και βάσιµες παραδοχές και αντιπροσωπεύουν την
ορθή εκτίµηση της διοίκησης, για το πλαίσιο των οικονοµικών συνθηκών, που θα υπάρχει κατά τη διάρκεια της
αποµένουσας ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.



L 261/306 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 36
Σ ύ ν θ ε σ η τ ω ν ε κ τ ι µ ή σ ε ω ν τ ω ν µ ε λ λ ο ν τ ι κ ώ ν τ α µ ι α κ ώ ν ρ ο ώ ν

32. Οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών ροών πρέπει να περιλαµβάνουν:

(α) προβλέψεις ταµιακών εισροών από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου,

(β) προβλέψεις ταµιακών εκροών, που πραγµατοποιούνται αναγκαστικά, για να δηµιουργούν τις
ταµιακές εισροές από συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου (συµπεριλαµβάνοντας ταµιακές
εκροές για να ετοιµαστεί το περιουσιακό στοιχείο προς χρήση) και που µπορεί να αποδίδονται
άµεσα ή να κατανέµονται σε µία λογική και συνεπή βάση στο περιουσιακό στοιχείο, και

(γ) καθαρές ταµιακές ροές, αν υπάρχουν, που εισπράττονται (ή πληρώνονται) για τη διάθεση του
περιουσιακού στοιχείου κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του.

33. Οι εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµιακών ροών και το προεξοφλητικό επιτόκιο, αντανακλούν σταθερές παραδοχές
σχετικά µε τις αυξήσεις τιµών που οφείλονται σε γενικό πληθωρισµό. Συνεπώς, αν το προεξοφλητικό επιτόκιο
περιλαµβάνει την επίδραση των αυξήσεων των τιµών που οφείλονται σε γενικό πληθωρισµό, οι µελλοντικές ταµιακές
ροές εκτιµώνται σε ονοµαστικούς όρους. Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο δεν περιλαµβάνει την επίδραση των
αυξήσεων των τιµών που οφείλονται σε γενικό πληθωρισµό, οι µελλοντικές ταµιακές ροές εκτιµώνται σε πραγµατικούς
όρους (αλλά περιλαµβάνουν µελλοντικές συγκεκριµένες αυξήσεις τιµών ή µειώσεις).

34. Προβλέψεις ταµιακών εκροών περιλαµβάνουν µελλοντικά γενικά έξοδα, που µπορεί να αποδίδονται άµεσα ή να
κατανέµονται πάνω σε µία λογική και συνεπή βάση, στη χρήση του περιουσιακού στοιχείου.

35. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν περιλαµβάνει ακόµη όλες τις ταµιακές εκροές που
αναλαµβάνονται, πριν αυτό είναι έτοιµο για χρήση ή πώληση, η εκτίµηση των µελλοντικών ταµιακών εκροών
περιλαµβάνει µία εκτίµηση οποιασδήποτε περαιτέρω ταµιακής εκροής που αναµένεται να αναληφθεί, πριν το
περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για χρήση ή πώληση. Για παράδειγµα, αυτό συµβαίνει για ένα κτίριο υπό
κατασκευή ή για ένα αναπτυξιακό έργο που δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.

36. Για να αποφεύγεται διπλός υπολογισµός, οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών ροών δεν περιλαµβάνουν:

(α) ταµιακές εισροές από περιουσιακά στοιχεία που δηµιουργούν ταµιακές εισροές από συνεχή χρήση, οι οποίες
είναι κυρίως ανεξάρτητες από τις ταµιακές εισροές του υπό εξέταση περιουσιακού στοιχείου (για παράδειγµα,
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τέτοια, όπως απαιτήσεις), και

(β) ταµιακές εκροές που αφορούν σε δεσµεύσεις που έχουν ήδη καταχωρηθεί ως υποχρεώσεις (για παράδειγµα,
πληρωτέοι λογαριασµοί, συντάξεις ή προβλέψεις).

37. Οι µελλοντικές ταµιακές ροές πρέπει να εκτιµώνται για το περιουσιακό στοιχείο στην τρέχουσα
κατάσταση του. Οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών ροών δεν πρέπει να περιλαµβάνουν εκτιµώµενες
µελλοντικές ταµιακές εισροές ή εκροές που αναµένονται να προκύψουν από:

(α) µία µελλοντική αναδιάρθρωση για την οποία µία επιχείρηση δεν έχει ακόµη δεσµευθεί, ή

(β) µελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που θα βελτιώσουν ή θα ενισχύσουν το περιουσιακό
στοιχείο επί πλέον του αρχικώς εκτιµηθέντος προτύπου απόδοσης του.

38. Επειδή οι µελλοντικές ταµιακές ροές εκτιµώνται για το περιουσιακό στοιχείο στην τρέχουσα κατάστασή του, η αξία
λόγω χρήσης δεν αντανακλά:

(α) µελλοντικές ταµιακές εκροές ή σχετικό περιορισµό του κόστους (για παράδειγµα µειώσεις στο κόστος
προσωπικού) ή οφέλη που αναµένονται να προκύψουν από µία µελλοντική αναδιάρθρωση, για την οποία µία
επιχείρηση δεν είναι ακόµ α δεσµευµένη, ή

(β) µελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που θα βελτιώσουν ή θα ενισχύσουν το περιουσιακό στοιχείο επί πλέον
του αρχικώς εκτιµηθέντος προτύπου αποδόσεώς του ή τις σχετικές µελλοντικές ωφέλειες από αυτές τις
µελλοντικές δαπάνες.

39. Μία αναδιάρθρωση είναι ένα πρόγραµµα, που σχεδιάζεται και ελέγχεται από τη ∆ιοίκηση και που ουσιαστικά
µεταβάλλει είτε την έκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που αναλαµβάνονται από µία επιχείρηση ή τον
τρόπο µε τον οποίο καθοδηγούνται οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Το ∆ΛΠ 37, «προβλέψεις, ενδεχόµενες
υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις», καθορίζει πότε µία επιχείρησηείναι δεσµευµένη στην υλοποίηση µίας
αναδιάρθρωσης.
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∆ΛΠ 36
40. Όταν µία επιχείρηση δεσµεύεται στην υλοποίηση µίας αναδιάρθρωσης, µερικά περιουσιακά στοιχεία πιθανώς να

επηρεάζονται από αυτή την αναδιάρθρωση.Εφόσον η επιχείρηση δεσµεύεται στην αναδιάρθρωση:

(α) κατά τον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης, οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών εισροών και ταµιακών
εκροών αντανακλούν τον περιορισµό του κόστους και άλλα οφέλη από την αναδιάρθρωση (βασιζόµενες στους
πιο πρόσφατους οικονοµικούς προϋπολογισµούς/προβλέψεις, που έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση), και

(β) οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών εκροών για την αναδιάρθρωση αντιµετωπίζονται µε µία πρόβλεψη
αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37, «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις».

Το Προσάρτηµα Α, Παράδειγµα 5, επεξηγεί την επίδραση µιας µελλοντικής αναδιάρθρωσης σε ένα υπολογισµό της
αξίας λόγω χρήσης.

41. Έως ότου µία επιχείρηση πραγµατοποιήσει κεφαλαιουχικές δαπάνες, που βελτιώνουν ή ενισχύουν ένα περιουσιακό
στοιχείο, επί πλέον του αρχικώς εκτιµηθέντος προτύπου απόδοσης του, οι εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµιακών
ροών δεν περιλαµβάνουν τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµιακές εισροές που αναµένονται να προκύψουν από αυτές
τις δαπάνες (βλέπε Προσάρτηµα Α, Παράδειγµα 6).

42. Οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών ροών περιλαµβάνουν µελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, αναγκαίες για να
συντηρούν ή να υποστηρίζουν ένα περιουσιακό στοιχείο στο αρχικώς εκτιµηθέν πρότυπο απόδοσης του.

43. Οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών ροών δεν πρέπει να περιλαµβάνουν:

(α) ταµιακές εισροές ή εκροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, ή

(β) εισπράξεις ή πληρωµές φόρων εισοδήµατος.

44. Οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµιακές ροές αντανακλούν παραδοχές, οι οποίες είναι συνεπείς µε τον τρόπο που
προσδιορίζεται το προεξοφλητικό επιτόκιο. ∆ιαφορετικά, η επίδραση µερικών παραδοχών θα υπολογίζεται διπλά ή
θα αγνοείται. Επειδή η διαχρονική αξία του χρήµατος λαµβάνεται υπόψη µε προεξόφληση των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµιακών ροών, αυτές οι ταµιακές ροές δεν περιλαµβάνουν ταµιακές εισροές ή εκροές από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οµοίως, εφόσον το προεξοφλητικό επιτόκιο προσδιορίζεται σε µία προ-φόρου
βάση, οι µελλοντικές ταµιακές ροές εκτιµώνται επίσης σε µία προ-φόρου βάση.

45. Η εκτίµηση των καθαρών ταµιακών ροών που εισπράττονται (ή πληρώνονται) για τη διάθεση ενός
περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, πρέπει να είναι το ποσό που µία επιχείρηση
αναµένει να λάβει από τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου, σε µία συναλλαγή, σε καθαρά
εµπορική βάση µεταξύ δύο µερών, τα οποία γνωρίζουν και επιθυµούν τη συναλλαγή, µετά την
έκπτωση του εκτιµώµεν ου κόστους διάθεσης.

46. Η εκτίµηση των καθαρών ταµιακών ροών, που εισπράττονται (ή πληρώνονται), για τη διάθεση ενός περιουσιακού
στοιχείου κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του, προσδιορίζεται µε όµοιο τρόπο µε την καθαρή τιµή πώλησης ενός
περιουσιακού στοιχείου, εκτός του ότι, κατά την εκτίµηση αυτών των καθαρών ταµιακών ροών:

(α) µία επιχείρηση χρησιµοποιεί τιµές που επικρατούν κατά την ηµεροµηνία της εκτίµησης, για όµοια περιουσιακά
στοιχεία, που έχουν φθάσει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους και που έχουν λειτουργήσει κάτω από συνθήκες
όµοιες προς εκείνες στις οποίες το περιουσιακό στοιχείο θα χρησιµοποιείται, και

(β) αυτές οι τιµές προσαρµόζονται για την επίδραση τόσο των µελλοντικών αυξήσεων τιµής που οφείλονται στο
γενικό πληθωρισµό όσο και των ειδικών µελλοντικών αυξήσεων (µειώσεων) τιµής. Όµως, αν οι εκτιµήσεις των
µελλοντικών ταµιακών ροών, από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου και το προεξοφλητικό επιτόκιο,
αποκλείουν την επίδραση του γενικού πληθωρισµού, αυτή η επίδραση αποκλείεται επίσης από την εκτίµηση
των καθαρών ταµιακών ροών κατά τη διάθεση.

Μ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς τ α µ ι α κ έ ς ρ ο έ ς σ ε ξ έ ν ο ν ό µ ι σ µ α

47. Οι µελλοντικές ταµιακές ροές εκτιµώνται στο νόµισµα στο οποίο θα δηµιουργηθούν και έπειτα θα προεξοφληθούν
µε τη χρησιµοποίηση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου κατάλληλου για αυτό το νόµισµα. Μία επιχείρηση µετατρέπει
την παρούσα αξία µε τη χρησιµοποίηση της τρέχουσας ισοτιµίας κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (περιγράφηκε
στο ∆ΛΠ 21 «οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος»).
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48. Το προεξοφλητικό επιτόκιο (ή επιτόκια), πρέπει να είναι ένα προ-φόρου επιτόκιο (ή επιτόκια), που
αντανακλά (αντανακλούν) τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς, για τη διαχρονική αξία του χρήµατος
και των κινδύνων των συναφών προς το περιουσιακό στοιχείο. Το επιτόκιο (επιτόκια) δεν πρέπει να
αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι µελλοντικές εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν προσαρµοστεί.

49. Ένα επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς, για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και τους
κινδύνους τους συναφείς µε το περιουσιακό στοιχείο, είναι η απόδοση που οι επενδυτές θα απαιτούσαν, αν έπρεπε
να διαλέξουν µία επένδυση που θα δηµιουργούσε ταµιακές ροές ποσών, ισοδύναµων όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα
και το περίγραµµα του κινδύνου, προς εκείνες που η επιχείρηση αναµένει να προκύψουν από το περιουσιακό
στοιχείο. Αυτό το επιτόκιο εκτιµάται µε βάση το τεκµαιρόµενο επιτόκιο στις τρέχουσες συναλλαγές της αγοράς για
όµοια περιουσιακά στοιχεία ή από το σταθµισµένο µέσο κόστος του κεφαλαίου µιας επιχείρησης εισηγµένης στο
χρηµατιστήριο, που έχει ένα απλό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων), όµοιο σε
όρους υπηρεσιακής απόδοσης και κινδύνων προς το υπό εξέταση περιουσιακό στοιχείο.

50. Όταν ένα ειδικό επιτόκιο ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι άµεσα διαθέσιµο από την αγορά, µία επιχείρηση
χρησιµοποιεί υποκατάστατα για να εκτιµά το προεξοφλητικό επιτόκιο. Ο σκοπός είναι να προσδιορίσει, όσο είναι
δυνατό, µία αγοραία εκτίµηση:

(α) της διαχρονικής αξίας του χρήµατος για τις περιόδους µέχρι το τέλος της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού
στοιχείου, και

(β) των κινδύνων που οι µελλοντικές ταµιακές ροές θα διαφέρουν σε ποσό ή χρονοδιάγραµµα από εκτιµήσεις.

51. Ως ένα σηµείο εκκίνησης, η επιχείρηση µπορεί να λάβει υπόψη τα ακόλουθα επιτόκια:

(α) το µέσο σταθµισµένο κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης που προσδιορίζεται µε τη χρησιµοποίηση τεχνικών
τέτοιων, όπως το Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών Στοιχείων,

(β) το οριακό δανειστικό επιτόκιο της επιχείρησης, και

(γ) άλλα δανειστικά επιτόκια της αγοράς.

52. Αυτά τα επιτόκια προσαρµόζονται:

(α) για να αντανακλούν τον τρόπο που η αγορά θα εκτιµούσε τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται µε τις
προβλεπόµενες ταµιακές ροές, και

(β) για να αποκλείουν κινδύνους που δεν αφορούν στις προβλεπόµενες ταµιακές ροές.

Προσοχή δίδεται σε κινδύνους τέτοιους, όπως ο κίνδυνος της χώρας, ο κίνδυνος συναλλάγµατος, ο κίνδυνος τιµών
και ο κίνδυνος ταµιακών ροών.

53. Για να αποφεύγεται διπλός υπολογισµός, το προεξοφλητικό επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για τους ποίους οι
εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών ροών έχουν προσαρµοστεί.

54. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι ανεξάρτητο της κεφαλαιακής δοµής της επιχείρησης και του τρόπου που η
επιχείρηση χρηµατοδότησε την αγορά του περιουσιακού στοιχείου, γιατί οι µελλοντικές ταµιακές ροές που
αναµένονται να προκύψουν από ένα περιουσιακό στοιχείο δεν εξαρτώνται από τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση
χρηµατοδότησε την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

55. Όταν η βάση για το επιτόκιο είναι µετά το φόρο, αυτή η βάση προσαρµόζεται για να αντανακλά ένα επιτόκιο προ-
φόρου.

56. Μία επιχείρηση κανονικά χρησιµοποιεί ένα απλό προεξοφλητικό επιτόκιο για την εκτίµηση της αξίας λόγω χρήσης
ενός περιουσιακού στοιχείου. Όµως, µία επιχείρηση χρησιµοποιεί διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια για διάφορες
µελλοντικές περιόδους, όταν η αξία λόγω χρήσης, είναι ευαίσθητη σε µία διαφορά κινδύνων, για διάφορες περιόδους
ή στον όρο δοµής των επιτοκίων.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ

57. Οι παράγραφοι 58 µέχρι 63 θέτουν τις προϋποθέσεις για την καταχώρηση και αποτίµηση των ζηµιών αποµείωσης
για ένα κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο. Η καταχώρηση και η αποτίµηση των ζηµιών αποµείωσης για µία µονάδα
δηµιουργίας ταµιακών ροών αντιµετωπίζονται στις παραγράφους 88 µέχρι 93.

58. Όταν και µόνο όταν, το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερο από τη
λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού αυτού στοιχείου, πρέπει να µειώνεται στο
ανακτήσιµο ποσό του. Αυτή η µείωση είναι µία ζηµία αποµείωσης.

59. Μία ζηµία αποµείωσης πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµά-
των αµέσως, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία σύµφωνα
µε ένα άλλο ∆ΛΠ (για παράδειγµα, σύµφωνα µε την επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδο στο ∆ΛΠ 16
«Ενσώµατα Πάγια»). Κάθε ζηµία αποµείωσης ενός αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου
πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία µείωση αναπροσαρµογής, σύµφωνα µε αυτό το παραπάνω ∆ΛΠ

60. Μία ζηµία αποµείωσης σε ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Όµως, µία ζηµία αποµείωσης σε ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο
καταχωρείται άµεσα στις «διαφορές αναπροσαρµογής» για το περιουσιακό στοιχείο, κατά την έκταση που η ζηµία
αποµείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που παραµένει στις «διαφορές αναπροσαρµογής», για αυτό το ίδιο περιουσιακό
στοιχείο.

61. Όταν το εκτιµώµενο ποσό για µία ζηµία αποµείωσης είναι µεγαλύτερο από τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου στο οποίο αυτή αφορά, µία επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί µία υποχρέωση
αν και µόνον αν, αυτό επιβάλλεται από ένα άλλο ∆ΛΠ

62. Μετά την καταχώρηση της ζηµίας αποµείωσης, η χρέωση της απόσβεσης για το περιουσιακό στοιχείο
πρέπει να προσαρµόζεται για τις µελλοντικές περιόδους, για να κατανέµεται η αναθεωρηµένη
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, µείον την υπολειµµατική αξία του (αν υπάρχει), πάνω
σε µία συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής του.

63. Αν µία ζηµία αποµείωσης καταχωρείται, οποιεσδήποτε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
προσδιορίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος» µε σύγκριση της αναθεωρηµένης λογιστικής αξίας
του περιουσιακού στοιχείου µε τη φορολογική βάση του (βλέπε Προσάρτηµα Α, Παράδειγµα 3).

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

64. Οι παράγραφοι 65 µέχρι 93 θέτουν τις προϋποθέσεις για τον προσδιορισµό της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών
ροών στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει και για τον προσδιορισµό της λογιστικής αξίας των µονάδων
δηµιουργίας ταµιακών ροών και για την καταχώρηση των ζηµιών αποµείωσης.

Προσδιορισµός της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία ανήκει ένα περιουσιακό στοιχείο

65. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, το
ανακτήσιµο ποσό πρέπει να εκτιµάται για το κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο. Αν δεν υπάρχει
δυνατότητα µια επιχείρηση να εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό του κατ' ιδίαν περιουσιακού στοιχείου,
πρέπει να προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία
ανήκει το περιουσιακό στοιχείο (µονάδα του περιουσιακού στοιχείου που δηµιουργεί ταµιακές ροές).

66. Το ανακτήσιµο ποσό ενός κατ' ιδίαν περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να προσδιορίζεται αν:

(α) η αξία λόγω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να εκτιµάται ότι πλησιάζει προς την καθαρή τιµή
πώλησης του (για παράδειγµα, όταν οι µελλοντικές ταµιακές ροές από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού
στοιχείου δεν µπορεί να εκτιµώνται ότι είναι αµελητέες), και

(β) το περιουσιακό στοιχείο δε δηµιουργεί ταµιακές εισροές από τη συνεχή χρήση, που είναι κυρίως ανεξάρτητες
από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αξία λόγω χρήσης και, συνεπώς,
ανακτήσιµο ποσό µπορεί να προσδιορίζονται µόνο για τη µονάδα του περιουσιακού στοιχείου που δηµιουργεί
ταµιακές ροές.
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Μία µεταλλευτική επιχείρηση αποκτά ένα ιδιωτικό σιδηρόδροµο για να υποστηρίξει τις µεταλλευτικές δραστηριότητες
της. Ο ιδιωτικός σιδηρόδροµος θα µπορούσε να πωληθεί µόνο ως υπολειµµατική αξία και ο ιδιωτικός σιδηρόδροµος
δε δηµιουργεί ταµιακές εισροές από συνεχή χρήση που είναι κυρίως ανεξάρτητες από τις ταµιακές εισροές από άλλα
περιουσιακά στοιχεία των µεταλλείων

∆εν είναι δυνατό να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό του ιδιωτικού σιδηρόδροµου, γιατί η αξία λόγω χρήσης του
ιδιωτικού σιδηρόδροµου δεν µπορεί να προσδιοριστεί και είναι πιθανώς διαφορετική από την υπολειµµατική αξία.
Συνεπώς, η επιχείρηση εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ο
ιδιωτικός σιδηρόδροµος ανήκει, δηλαδή, το µεταλλείο ως ένα σύνολο.

67. Όπως ορίστηκε στην παράγραφο 5, µία µονάδα του περιουσιακού στοιχείου, που δηµιουργεί ταµιακές ροές, είναι η
µικρότερη οµάδα περιουσιακών στοιχείων, που περιλαµβάνει το περιουσιακό στοιχείο και που δηµιουργεί ταµιακές
εισροές από τη συνεχή χρήση, οι οποίες είναι κυρίως ανεξάρτητες από τις ταµιακές εισροές από άλλα περιουσιακά
στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων. Ο προσδιορισµός της µονάδας, που δηµιουργεί ταµιακές ροές, ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι θέµα κρίσης. Αν το ανακτήσιµο ποσό δεν µπορεί να προσδιορίζεται για ένα κατ' ιδίαν
περιουσιακό στοιχείο, µία επιχείρηση προσδιορίζει τη µικρότερη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων, που
δηµιουργούν κυρίως ανεξάρτητες ταµιακές εισροές, από τη συνεχή χρήση.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α

Μία εταιρία λεωφορείων παρέχει υπηρεσίες, σύµφωνα µε µία σύµβαση µε ένα ∆ήµο, η οποία απαιτεί ελάχιστες
υπηρεσίες σε κάθε µία από πέντε ξεχωριστές διαδροµές. Περιουσιακά στοιχεία που απασχολούνται σε κάθε διαδροµή
και οι ταµιακές ροές από κάθε διαδροµή µπορεί να προσδιορίζονται ξεχωριστά. Μία από τις διαδροµές λειτουργεί
µε σηµαντική ζηµία.

Επειδή η επιχείρηση δεν έχει το δικαίωµα προαίρεσης να περικόψει οποιαδήποτε διαδροµή λεωφορείου, το
χαµηλότερο επίπεδο των προσδιορίσιµων ταµιακών εισροών από τη συνεχή χρήση, που είναι κυρίως ανεξάρτητες
από τις ταµιακές εισροές, από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων, είναι οι ταµιακές εισροές
που δηµιουργούνται από τις πέντε διαδροµές µαζί. Η µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών για κάθε διαδροµή είναι
η εταιρία των λεωφορείων ως ένα σύνολο.

68. Ταµιακές εισροές από τη συνεχή χρήση, είναι οι εισροές ταµιακών διαθεσίµων και ταµιακών ισοδυνάµων, που
εισπράττονται από µέρη εκτός της επιχείρησης, που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις. Κατά τον προσδιορισµό,
αν οι ταµιακές εισροές από ένα περιουσιακό στοιχείο (ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων) είναι κυρίως ανεξάρτητες
από τις ταµιακές εισροές από άλλα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων), µία επιχείρηση
λαµβάνει υπόψη διαφόρους παράγοντες που περιλαµβάνουν, τον τρόπο που η ∆ιοίκηση επιµελείται των εργασιών
της επιχείρησης (έτσι όπως, κατά σειρές προϊόντων, επιχειρηµατικές δραστηριότητες, κατ' ιδίαν εγκαταστάσεις,
διαµερίσµατα ή περιοχές ή µε κάποιο άλλο τρόπο) ή τον τρόπο που η ∆ιοίκηση λαµβάνει αποφάσεις για τη συνέχιση
ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των εργασιών της. Το Προσάρτηµα Α, Παράδειγµα 1,
δίδει παραδείγµατα προσδιορισµού µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών.

69. Αν µία ενεργός αγορά υπάρχει για το προϊόν που παράγεται από ένα περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα
περιουσιακών στοιχείων, αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων πρέπει να
προσδιορίζεται ως µια µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, ακόµη και αν µέρος ή το σύνολο του
προϊόντος χρησιµοποιείται εσωτερικώς. Αν αυτό συµβαίνει, η ορθή εκτίµηση της ∆ιοίκησης για τις
µελλοντικές αγοραίες τιµές του προϊόντος πρέπει να χρησιµοποιείται:

(α) κατά τον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης αυτής της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών,
όταν εκτιµώντας τις µελλοντικές ταµιακές εισροές, αυτές αφορούν την εσωτερική χρήση του
προϊόντος και

(β) κατά τον προσδιορισµό της αξίας λόγω χρήσης άλλων µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών
της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, όταν εκτιµώντας τις µελλοντικές
ταµιακές εκροές, αυτές αφορούν την εσωτερική χρήση του προϊόντος.

70. Ακόµη και αν µέρος ή το σύνολο του προϊόντος που παράγεται από ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα
περιουσιακών στοιχείων, χρησιµοποιείται από άλλες µονάδες της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές
καταστάσεις (για παράδειγµα, προϊόντα σε ένα ενδιάµεσο στάδιο µιας παραγωγικής διαδικασίας), αυτό το περιουσιακό
στοιχείο ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων σχηµατίζει µία ιδιαίτερη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, αν η
επιχείρηση θα µπορούσε να πωλήσει αυτό το προϊόν σε µία ενεργό αγορά. Αυτό συµβαίνει, γιατί αυτό το περιουσιακό
στοιχείο ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων θα µπορούσε να δηµιουργεί ταµιακές εισροές από τη συνεχή χρήση, που
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θα ήταν κυρίως ανεξάρτητες των ταµιακών εισροών από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών
στοιχείων. Κατά τη χρησιµοποίηση πληροφοριών που βασίζονται σε οικονοµικούς προϋπολογισµούς/προβλέψεις, οι
οποίες αφορούν σε τέτοια µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, µία επιχείρηση προσαρµόζει αυτές τις πληροφορίες,
αν οι τιµές εσωτερικών διακινήσεων δεν αντανακλούν την ορθή εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές αγοραίες,
τιµές για το προϊόν της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών.

71. Μονάδες που δηµιουργούν ταµιακές ροές πρέπει να προσδιορίζονται µε συνέπεια, από περίοδο σε
περίοδο, για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο ή τύπους περιουσιακών στοιχείων, εκτός αν µία µεταβολή
δικαιολογείται.

72. Αν µία επιχείρηση προσδιορίζει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε µία διαφορετική µονάδα δηµιουργίας
ταµιακών ροών από εκείνη των προηγούµενων περιόδων ή ότι οι τύποι των περιουσιακών στοιχείων που συγκροτούν
τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών του περιουσιακού στοιχείου έχουν µεταβληθεί, η παράγραφος 117 απαιτεί
ορισµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, αν µία ζηµία αποµείωσης καταχωρείται
ή αναστρέφεται για τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών και είναι ουσιώδης για τις οικονοµικές καταστάσεις της
επιχείρησης, ως ένα σύνολο.

Ανακτήσιµο ποσό και λογιστική αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών

73. Το ανακτήσιµο ποσό µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, είναι το υψηλότερο µεταξύ της καθαρής τιµής
πώλησης της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών και της αξίας λόγω χρήσης αυτής. Για το σκοπό του
προσδιορισµού του ανακτήσιµου ποσού µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, κάθε παραποµπή στις
παραγράφους 16 µέχρι 56 σε «ένα περιουσιακό στοιχείο» διαβάζεται ως µία παραποµπή σε «µία µονάδα δηµιουργίας
ταµιακών ροών».

74. Η λογιστική αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών πρέπει να προσδιορίζεται µε συνέπεια,
προς τον τρόπο που το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών προσδιορίζεται.

75. Η λογιστική αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών:

(α) περιλαµβάνει τη λογιστικήαξία, µόνο εκείνων των περιουσιακών στοιχείων που µπορεί να αποδίδονται άµεσα ή
να κατανέµονται πάνω σε µία λογική και σταθερή βάση, στη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών και η οποία
θα δηµιουργεί τις µελλοντικές ταµιακές εισροές, που εκτιµώνται κατά τον προσδιορισµό της αξίας λόγω
χρήσης της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών και

(β) δεν περιλαµβάνει τη λογιστική αξία οποιασδήποτε καταχωρηµένης υποχρέωσης, εκτός αν το ανακτήσιµο ποσό
της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών δεν µπορεί να προσδιοριστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη αυτή η
υποχρέωση.

Αυτό, γιατί η καθαρή τιµή πώλησης και η αξία λόγω χρήσης µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών καθορίζονται
χωρίς να συµπεριλαµβάνουν ταµιακές ροές που αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν αποτελούν τµήµα
της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών και υποχρεώσεις που έχουν ήδη καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις
(βλέπε παραγράφους 24 και 36).

76. Όταν περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται για τις εκτιµήσεις της ανακτησιµότητας, είναι σηµαντικό να
συµπεριλαµβάνονται στη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών όλα τα περιουσιακά στοιχεία που δηµιουργούν την
σχετική ροή των ταµιακών εισροών από συνεχή χρήση. Άλλως, η µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών µπορεί να
φαίνεται ότι είναι πλήρως ανακτήσιµη, όταν πράγµατι µία ζηµία αποµείωσης έχει προκύψει. Σε µερικές περιπτώσεις,
µολονότι ορισµένα περιουσιακά στοιχεία συµβάλλουν στις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµιακές ροές µίας µονάδας
δηµιουργίας ταµιακών ροών, δεν µπορεί να κατανεµηθούν στη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών σε µία λογική
και σταθερή βάση. Αυτό µπορούσε να είναι η περίπτωση υπεραξίας ή εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, τέτοιων
όπως περιουσιακών στοιχείων κεντρικού. Οι παράγραφοι 79 µέχρι 87 εξηγούν πώς να αντιµετωπίζονται αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία κατά την εξέταση µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών για αποµείωση.

77. Μπορεί να είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη ορισµένες καταχωρηµένες υποχρεώσεις για να προσδιορίζεται το
ανακτήσιµο ποσό µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών. Αυτό µπορεί να συµβαίνει, αν η διάθεση µιας µονάδας
δηµιουργίας ταµιακών ροών, θα απαιτούσε ο αγοραστής να αναλάβει µία υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή, η
καθαρή τιµή πώλησης (ή η εκτιµώµενη ταµιακή ροή από τελική διάθεση) της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών
είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης για τα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών και της
υποχρέωσης µαζί, µείον το κόστος διάθεσης. Για να πραγµατοποιηθεί µία ουσιώδης σύγκριση µεταξύ της λογιστικής
αξίας της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών και του ανακτήσιµου ποσού της, η λογιστική αξία της υποχρέωσης
εκπίπτεται κατά τον προσδιορισµό αµφοτέρων, της αξίας λόγω χρήσης της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών και
της λογιστικής αξίας της.
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Μία εταιρία λειτουργεί ένα µεταλλείο σε µία χώρα όπου η νοµοθεσία απαιτεί ότι ο ιδιοκτήτης πρέπει να
αποκαταστήσει το χώρο µετά την ολοκλήρωση των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων του. Το κόστος αποκατάστασης
περιλαµβάνει την αντικατάσταση του υπερκείµενου, το οποίο πρέπει να αποµακρυνθεί πριν αρχίσουν οι µεταλλευτικές
εργασίες. Μία πρόβλεψη για το κόστος αντικατάστασης του υπερκείµενου καταχωρήθηκε ευθύς ως το υπερκείµενο
αποµακρύνθηκε. Το ποσό που προβλέπεται καταχωρήθηκε ως µέρος του κόστους του µεταλλείου και πρόκειται να
αποσβεσθεί κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του µεταλλείου. Η λογιστική αξία της πρόβλεψης για το κόστος
αποκατάστασης είναι 500, ποσό το οποίο είναι ίσο µε την παρούσα αξία του κόστους αποκατάστασης.

Η επιχείρηση εξετάζει το µεταλλείο για αποµείωση. Η µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών για το µεταλλείο είναι το
µεταλλείο, ως ένα σύνολο. Η επιχείρηση έχει λάβει διάφορες προσφορές αγοράς του µεταλλείου στην τιµή των 800
περίπου. Αυτή η τιµή αγοράς εµπερικλείει το γεγονός ότι ο αγοραστής θα αναλάβει την υποχρέωση να αποκαταστήσει
το υπερκείµενο. Το κόστος διάθεσης για το µεταλλείο είναι αµελητέο. Η αξία λόγω χρήσης του µεταλλείου είναι
περίπου 1 200 χωρίς να συµπεριλαµβάνει το κόστος αποκαταστάσεως. Η λογιστική αξία του µεταλλείου είναι 1 000.

Η καθαρή τιµή πώλησης για τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών είναι 800. Αυτό το ποσό συµπεριλαµβάνει το
κόστος αποκατάστασης που έχει ήδη προβλεφθεί για αυτό. Ως µία συνέπεια, η αξία λόγω χρήσης για τη µονάδα
δηµιουργίας ταµιακών ροών προσδιορίζεται µετά τη συµπερίληψη του κόστους αποκατάστασης και εκτιµάται να
είναι 700 (1 200 µείον 500). Η λογιστική αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών είναι 500, που είναι η
λογιστική αξία του µεταλλείου (1 000), µείον τη λογιστική αξία της πρόβλεψης του κόστους αποκατάστασης (500).

78. Για πρακτικούς λόγους, το ανακτήσιµο ποσό µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, προσδιορίζεται µερικές
φορές µετά τη συµπερίληψη των απαιτήσεων, που δεν είναι τµήµα της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών (για
παράδειγµα, απαιτήσεις ή άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ) ή υποχρεώσεων που έχουν ήδη
καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις (για παράδειγµα, πληρωτέοι λογαριασµοί, συντάξεις και άλλες
προβλέψεις). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η λογιστική αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών αυξάνεται κατά τη
λογιστική αξία αυτών των απαιτήσεων και µειώνεται κατά τη λογιστική αξία αυτών των υποχρεώσεων.

Υ π ε ρ α ξ ί α

79. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την αγορά, αντιπροσωπεύει µία πληρωµή που έγινε από ένα αγοραστή µε την
προσδοκία µελλοντικών οικονοµικών οφελών. Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη µπορεί να προέλθουν από σύµπραξη
µεταξύ των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων που αγοράστηκαν ή από περιουσιακά στοιχεία τα οποία,
κατ' ιδίαν, δεν έχουν τις προϋποθέσεις για καταχώρηση στις οικονοµικές καταστάσεις. Η υπεραξία δε δηµιουργεί
ταµιακές ροές ανεξαρτήτως από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων και, συνεπώς, το
ανακτήσιµο ποσό της υπεραξίας ως ένα κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο δεν µπορεί να προσδιοριστεί. Ως συνέπεια,
αν υπάρχει µια ένδειξη ότι η υπεραξία µπορεί να είναι αποµειωµένη, το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για τη
µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία η υπεραξία ανήκει. Αυτό το ποσό συγκρίνεται τότε µε τη λογιστική
αξία αυτής της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών και κάθε ζηµία αποµείωσης καταχωρείται σύµφωνα µε την
παράγραφο 88.

80. Κατά την εξέταση για αποµείωση µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, µία επιχείρηση πρέπει
να εξακριβώνει, αν η υπεραξία που αφορά σε αυτή τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, είναι
καταχωρηµένη στις οικονοµικές καταστάσεις. Αν αυτό συµβαίνει µία επιχείρηση πρέπει:

(α) να πραγµατοποιεί µία «επαγωγική» εξέταση, δηλαδή, η επιχείρηση πρέπει:

(i) να διαπιστώνει, αν η λογιστική αξία της υπεραξίας, µπορεί να κατανεµηθεί σε µία λογική
και σταθερή βάση στη υπό εξέταση µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, και

(ii) έπειτα, να συγκρίνει το ανακτήσιµο ποσό της υπό εξέταση µονάδας δηµιουργίας ταµιακών
ροών, προς τη λογιστική αξία της (συµπεριλαµβάνοντας το ποσό της λογιστικής αξίας της
κατανεµηµένης υπεραξίας, αν υπάρχει) και να καταχωρεί κάθε ζηµία αποµείωσης σύµφωνα
µε την παράγραφο 88.

Η επιχείρηση πρέπει να εκτελεί το δεύτερο βήµα της «επαγωγικής» εξέτασης, ακόµη και αν
τίποτα από τη λογιστική αξία της υπεραξίας δεν µπορεί να κατανεµηθεί σε µία λογική και
σταθερή βάση, στην υπό εξέταση µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, και
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(β) αν, κατά την εφαρµογή της «επαγωγικής» εξέτασης, η επιχείρηση δε θα µπορούσε να κατανείµει

τη λογιστική αξία της υπεραξίας, σε µία λογική και σταθερή βάση, στην υπό εξέταση µονάδα
δηµιουργίας ταµιακών ροών, η επιχείρηση πρέπει επίσης να πραγµατοποιεί µία «αναλυτική»
εξέταση, δηλαδή, η επιχείρηση πρέπει:

(i) να εξακριβώνει τη µικρότερη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, που περιλαµβάνει την
υπό εξέταση µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών και στην οποία η λογιστική αξία της
υπεραξίας µπορεί να κατανεµηθεί σε µία λογική και σταθερή βάση (η «ευρύτερη» µονάδα
δηµιουργίας ταµιακών ροών), και

(ii) έπειτα, να συγκρίνει το ανακτήσιµο ποσό της ευρύτερης µονάδας δηµιουργίας ταµιακών
ροών, µε τη λογιστική αξία της (συµπεριλαµβάνοντας τη λογιστική αξία της κατανεµηµένης
υπεραξίας) και να καταχωρεί κάθε ζηµία αποµείωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 88.

81. Οποτεδήποτε µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών εξετάζεται για αποµείωση, µια επιχείρηση θεωρεί οποιαδήποτε
υπεραξία ότι συνδέεται µε τις µελλοντικές ταµιακές ροές, που δηµιουργούνται από τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών
ροών. Αν η υπεραξία µπορεί να κατανέµεται σε µία λογική και σταθερή βάση, µία επιχείρηση εφαρµόζει την
«επαγωγική» εξέταση µόνο. Αν δεν είναι δυνατό να κατανέµει την υπεραξία σε µία λογική και σταθερή βάση, µία
επιχείρηση εφαρµόζει αµφότερες την «επαγωγική» και την «αναλυτική» εξέταση (βλέπε Προσάρτηµα Α, Παράδειγµα 7).

82. Η «επαγωγική» εξέταση εξασφαλίζει ότι µία επιχείρηση καταχωρεί κάθε ζηµία αποµείωσης που υπάρχει για µία
µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, συµπεριλαµβάνοντας για υπεραξία αυτό που µπορεί να κατανέµεται σε µία
λογική και σταθερή βάση. Οποτεδήποτε δεν είναι εφικτό να κατανέµει υπεραξία πάνω σε µία λογική και σταθερή
βάση κατά την «επαγωγική» εξέταση, ο συνδυασµός της «επαγωγικής» και «αναλυτικής» εξέτασης εξασφαλίζει ότι µία
επιχείρηση καταχωρεί:

(α) πρώτα, µια ζηµία αποµείωσης που υπάρχει για τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, αποκλείοντας κάθε
συµπερίληψη υπεραξίας, και

(β) έπειτα, κάθε ζηµία αποµείωσης που υπάρχει για υπεραξία. Επειδή µία επιχείρηση εφαρµόζει την «επαγωγική»
εξέταση πρώτα σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που µπορεί να είναι αποµειωµένα, κάθε ζηµία αποµείωσης που
διαπιστώνεται για την ευρύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών στην «αναλυτική» εξέταση, αφορά µόνο
σε υπεραξία που κατανέµεται στην ευρύτερη µονάδα.

83. Αν εφαρµόζεται η «αναλυτική» εξέταση, µια επιχείρηση τυπικά προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της ευρύτερης
µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, εκτός αν υπάρχει πειστική απόδειξη πως δεν υπάρχει κίνδυνος ότι η ευρύτερη
µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών είναι αποµειωµένη (βλέπε παράγραφο 12).

Ε τ α ι ρ ι κ ά π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α

84. Τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβάνουν οµάδα περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακά στοιχεία διοικητικών
τµηµάτων µιας επιχείρησης, τέτοια όπως το κτίριο ενός κεντρικού ή ενός τµήµατος της επιχείρησης, ο εξοπλισµός
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ένα κέντρο έρευνας. Η δοµή µιας επιχείρησης προσδιορίζει, αν ένα περιουσιακό
στοιχείο πληροί τον ορισµό αυτού του Προτύπου των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, για µια ειδική µονάδα
δηµιουργίας ταµιακών ροών. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά στοιχεία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων είναι ότι
δε δηµιουργούν ταµιακές εισροές, ανεξάρτητα από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων και
η λογιστική αξία τους δεν µπορεί πλήρως να αποδίδεται στην υπό εξέταση µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών.

85. Επειδή τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία δε δηµιουργούν ιδιαίτερες ταµιακές εισροές, το ανακτήσιµο ποσό ενός
κατ' ιδίαν εταιρικού περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να προσδιορίζεται, εκτός αν η διοίκηση έχει αποφασίσει να
διαθέσει το περιουσιακό στοιχείο. Ως συνέπεια, αν υπάρχει µία ένδειξη ότι ένα εταιρικό περιουσιακό στοιχείο µπορεί
να είναι αποµειωµένο, το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία
το εταιρικό περιουσιακό στοιχείο ανήκει, συγκρινόµενο µε τη λογιστική αξία αυτής της µονάδας δηµιουργίας
ταµιακών ροών και κάθε ζηµία αποµείωσης καταχωρείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 88.
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86. Κατά την εξέταση για αποµείωση µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, µία επιχείρηση πρέπει

να εξακριβώνει όλα τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν την υπό εξέταση µονάδα
δηµιουργίας ταµιακών ροών. Για κάθε εταιρικό περιουσιακό στοιχείο που αναγνωρίζεται, µία επιχεί-
ρηση πρέπει τότε να εφαρµόζει την παράγραφο 80, δηλαδή:

(α) αν η λογιστική αξία του εταιρικού περιουσιακού στοιχείου µπορεί να κατανεµηθεί σε µία
λογική και σταθερή βάση, στην υπό εξέταση µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, µία επιχείρηση
πρέπει να εφαρµόζει µόνο την «επαγωγική» εξέταση, και

(β) αν η λογιστική αξία του εταιρικού περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να κατανεµηθεί σε µία
λογική και σταθερή βάση, στην υπό εξέταση µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, µία επιχείρηση
πρέπει να εφαρµόζει αµφότερες τις εξεταστικές µεθόδους «επαγωγική» και «αναλυτική».

87. Ένα παράδειγµα του τρόπου αντιµετώπισης των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων µπορεί να αναζητηθεί στο
Προσάρτηµα Α, Παράδειγµα 8.

Ζηµία αποµείωσης για µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών

88. Μία ζηµία αποµείωσης πρέπει να καταχωρείται για µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών αν και
µόνον αν το ανακτήσιµο ποσό της είναι µικρότερο από τη λογιστική αξία της. Η ζηµία αποµείωσης
πρέπει να κατανέµεται για να µειώνει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της µονάδας,
κατά την ακόλουθη σειρά:

(α) πρώτα, σε υπεραξία που κατανέµεται στη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών (αν υπάρχει)
και

(β) έπειτα, στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας σε µία κατ' αναλογία βάση που βασίζεται
στη λογιστικήαξία κάθε περιουσιακού στοιχείου στη µονάδα.

Αυτές οι µειώσεις σε λογιστικές αξίες πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ζηµίες αποµείωσης, στα
κατ' ιδίαν περιουσιακά στοιχεία και να καταχωρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 59.

89. Κατά την κατανοµή µιας ζηµίας αποµείωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 88, η λογιστική αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου δεν πρέπει να µειώνεται κάτω από την υψηλότερη µεταξύ:

(α) της καθαρής τιµής πώλησης του (αν είναι προσδιοριστέα),

(β) της αξίας λόγω χρήσης του (αν είναι προσδιοριστέα), και

(γ) µηδέν.

Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης που θα είχε διαφορετικά κατανεµηθεί στο περιουσιακό στοιχείο,
πρέπει να κατανέµεται στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας πάνω σε µία κατ' αναλογία
βάση.

90. Η υπεραξία που κατανέµεται σε µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών εκπίπτεται πριν από την έκπτωση της
λογιστικής αξίας των άλλων περιουσιακών στοιχείων της µονάδας, λόγω της φύσης της.

91. Αν δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος εκτίµησης του ανακτήσιµου ποσού κάθε κατ' ιδίαν περιουσιακού στοιχείου µιας
µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, αυτό το Πρότυπο απαιτεί µία αυθαίρετη κατανοµή µιας ζηµίας αποµείωσης
µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων αυτής της µονάδας, άλλων εκτός από υπεραξία, γιατί όλα τα περιουσιακά
στοιχεία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών λειτουργούν µαζί.

92. Αν το ανακτήσιµο ποσό ενός κατ' ιδίαν περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να προσδιορίζεται (βλέπε παράγραφο 66):

(α) µία ζηµία αποµείωσης καταχωρείται για το περιουσιακό στοιχείο, αν η λογιστική αξία του είναι µεγαλύτερη
από το υψηλότερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης του και των αποτελεσµάτων των διαδικασιών
κατανοµής που περιγράφονται στις παραγράφους 88 και 89, και

(β) καµία ζηµία αποµείωσης δεν καταχωρείται για το περιουσιακό στοιχείο, αν η σχετική µονάδα δηµιουργίας
ταµιακών ροών δεν είναι αποµειωµένη. Αυτό εφαρµόζεται ακόµη και αν η καθαρή τιµή πώλησης του
περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία του.
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Π α ρ ά δ ε ι γ µ α

Ένα µηχάνηµα έχει υποστεί φυσιολογική φθορά, αλλά λειτουργεί ακόµα, µολονότι όχι τόσο καλά όπως λειτουργούσε.
Η καθαρή τιµή πώλησης του µηχανήµατος είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία του. Το µηχάνηµα δε δηµιουργεί
ανεξάρτητες ταµιακές εισροές από τη συνεχή χρήση. Η µικρότερη προσδιορίσιµη οµάδα περιουσιακών στοιχείων που
περιλαµβάνει το µηχάνηµα και δηµιουργεί ταµιακές εισροές από συνεχή χρήση, οι οποίες είναι κυρίως ανεξάρτητες
των ταµιακών εισροών από άλλα περιουσιακά στοιχεία, είναι η γραµµή παραγωγής στην οποία το µηχάνηµα ανήκει.
Το ανακτήσιµο ποσό της γραµµής παραγωγής δείχνει ότι η γραµµή παραγωγής λήφθηκε ως ένα µη αποµειωµένο
σύνολο.

Παραδοχή 1: Προϋπολογισµοί/Προβλέψεις εγκεκριµένες από τη ∆ιοίκηση, δεν αντανακλούν καµία δέσµευση της
∆ιοίκησης να αντικαταστήσει το µηχάνηµα.

Το ανακτήσιµο ποσό του µηχανήµατος από µόνο του δεν µπορεί να εκτιµηθεί, αφού η αξία λόγω χρήσης του
µηχανήµατος:

(α) µπορεί να διαφέρει από την καθαρή τιµή πώλησης του, και

(β) µπορεί να προσδιορίζεται µόνο για τη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία το µηχάνηµα ανήκει (η
γραµµή παραγωγής).

Η γραµµή παραγωγής δεν είναι αποµειωµένη, συνεπώς, καµία ζηµία αποµείωσης δεν καταχωρείται για το µηχάνηµα.
Παρόλα αυτά, η επιχείρηση µπορεί να χρειάζεται να επανεκτιµήσει την περίοδο απόσβεσης ή τη µέθοδο απόσβεσης
για το µηχάνηµα. Ίσως, µία βραχύτερη περίοδος απόσβεσης ή µία ταχύτερη µέθοδος απόσβεσης απαιτείται για να
αντανακλά την προσδοκώµενη υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή του µηχανήµατος ή το πρόγραµµα κατά το οποίο τα
οικονοµικά οφέλη αναλώνονται από την επιχείρηση.

Παραδοχή 2: προϋπολογισµοί/προβλέψεις εγκεκριµένες από τη διοίκηση αντανακλούν µία δέσµευση της ∆ιοίκησης
να αντικαταστήσει το µηχάνηµα και να το πωλήσει στο εγγύς µέλλον. Ταµιακές ροές από τη συνεχή χρήση του
µηχανήµατος µέχρι τη διάθεση του εκτιµώνται ότι είναι αµελητέες.

Η αξία λόγω χρήσης του µηχανήµατος µπορεί να εκτιµάται ότι πλησιάζει την καθαρή τιµή πώλησης του. Συνεπώς,
το ανακτήσιµο ποσό του µηχανήµατος µπορεί να προσδιορίζεται και καµία σηµασία να µη δίδεται στη µονάδα
δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία το µηχάνηµα ανήκει (η γραµµή παραγωγής). ∆εδοµένου ότι η καθαρή τιµή
πώλησης του µηχανήµατος είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία του, µία ζηµία αποµείωσης καταχωρείται για το
µηχάνηµα.

93. Εφόσον οι απαιτήσεις των παραγράφων 88 και 89 έχουν εκπληρωθεί, µία υποχρέωση πρέπει να
καταχωρείται για κάθε υπολειπόµενο ποσό µιας ζηµίας αποµείωσης για µία µονάδα δηµιουργίας
ταµιακών ροών αν και µόνον αν, αυτό απαιτείται από άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ

94. Οι παράγραφοι 95 µέχρι 101 θέτουν τις προϋποθέσεις για αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης, που καταχωρήθηκε
για ένα περιουσιακό στοιχείο ή για µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών σε προηγούµενα χρόνια. Αυτές οι
προϋποθέσεις χρησιµοποιούν τον όρο «ένα περιουσιακό στοιχείο», αλλά εφαρµόζονται το ίδιο σε ένα κατ' ιδίαν
περιουσιακό στοιχείο ή σε µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών. Επιπρόσθετες προϋποθέσεις τίθενται για ένα
κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο στις παραγράφους 102 µέχρι 106, για µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών στις
παραγράφους 107 µέχρι 108 και για την υπεραξία στις παραγράφους 109 µέχρι 112.

95. Μία επιχείρηση πρέπει να εκτιµά σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι µία
ζηµία αποµείωσης, που καταχωρήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο σε προηγούµενα χρόνια, µπορεί
να µην υπάρχει πλέον ή µπορεί να έχει µειωθεί. Αν µία τέτοια ένδειξη υπάρχει, η επιχείρηση πρέπει
να εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό αυτού του περιουσιακού στοιχείου.

96. Κατά την εκτίµηση, αν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι µία ζηµία αποµείωσης που καταχωρήθηκε για
ένα περιουσιακό στοιχείο σε προηγούµενα έτη, µπορεί να µην υπάρχει πλέον ή µπορεί να έχει
µειωθεί, µία επιχείρηση πρέπει να λαµβάνει υπόψη, ως ελάχιστον, τις ακόλουθες ενδείξεις:

Εξωτερικές πηγές πληροφόρησης

(α) Η αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου έχει αυξηθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια της
περιόδου.

(β) Σηµαντικές µεταβολές µε ένα ευνοϊκό αποτέλεσµα πάνω στην επιχείρηση έχουν λάβει χώρα
κατά τη διάρκεια της περιόδου ή θα λάβουν χώρα στο εγγύς µέλλον, στην τεχνολογία, αγορά,
οικονοµικό ή νοµικό περιβάλλον, στο οποίο η επιχείρηση λειτουργεί ή στην αγορά στην οποία
το περιουσιακό στοιχείο εντάσσεται.
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(γ) Αγοραία επιτόκια ή άλλα αγοραία ποσοστά απόδοσης επενδύσεων, έχουν µειωθεί κατά τη

διάρκεια της περιόδου και αυτές οι µειώσεις µπορεί πιθανώς να επηρεάζουν το επιτόκιο
προεξόφλησης που χρησιµοποιήθηκε στον υπολογισµό της αξίας χρήσης του περιουσιακού
στοιχείου και να αυξάνουν το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου ουσιωδώς.

Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης

(δ) Σηµαντικές µεταβολές, µε ευνοϊκό αποτέλεσµα για την επιχείρηση έχουν λάβει χώρα κατά τη
διάρκεια της περιόδου ή αναµένεται να λάβουν χώρα στο εγγύς µέλλον, κατά την έκταση στην
οποία ή κατά τρόπο µε τον οποίο, το περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται ή αναµένεται να
χρησιµοποιηθεί. Αυτές οι µεταβολές περιλαµβάνουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναλη-
φθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου για να βελτιώσουν ή να ενισχύσουν ένα περιουσιακό
στοιχείο, πάνω από το εκτιµώµενο αρχικώς πρότυπο απόδοσης του ή µία δέσµευση για να
διακοπεί ή να αναδιαρθρωθεί η εκµετάλλευση στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει, και

(ε) απόδειξη είναι διαθέσιµη, από εσωτερική οικονοµική έκθεση, που δείχνει ότι η οικονοµική
απόδοση του περιουσιακού στοιχείου είναι ή θα είναι, καλύτερη από την αναµενόµενη.

97. Οι ενδείξεις µιας πιθανής µείωσης σε µία ζηµία αποµείωσης στην παράγραφο 96, κυρίως καθρεπτίζουν τις ενδείξεις
µιας πιθανής ζηµίας αποµείωσης στην παράγραφο 9. Η αρχή της σπουδαιότητας εφαρµόζεται κατά την εξακρίβωσή
του αν και κατά πόσο µία ζηµία αποµείωσης που καταχωρήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο, σε προηγούµενα
χρόνια, µπορεί να χρειάζεται να αναστραφεί και το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου να προσδιορισθεί.

98. Αν υπάρχει µία ένδειξη ότι µία ζηµία αποµείωσης που καταχωρήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο, µπορεί να µην
υπάρχει πλέον ή µπορεί να έχει µειωθεί, αυτό µπορεί να δείχνει ότι η υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή, η µέθοδος
απόσβεσης ή η υπολειµµατική αξία µπορεί να χρειάζεται να επανεξετασθεί και να προσαρµοσθεί, σύµφωνα µε το
∆ΛΠ που πρέπει να εφαρµόζεται στο περιουσιακό στοιχείο, ακόµη και αν καµία ζηµία αποµείωσης δεν αναστρέφεται
για το περιουσιακό αυτό στοιχείο.

99. Μία ζηµία αποµείωσης που καταχωρήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο σε προηγούµενα έτη πρέπει
να αναστραφεί αν και µόνον αν, έχει υπάρξει µία µεταβολή στις εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν
για να προσδιοριστεί το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου από την τελευταία ζηµία
αποµείωσης που είχε καταχωρηθεί. Αν αυτό συµβαίνει, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου
πρέπει να αυξάνεται στο ανακτήσιµο ποσό του. Αυτή η αύξηση είναι µία αναστροφή µιας ζηµίας
αποµείωσης.

100. Μία αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης αντανακλά µία αύξηση στην εκτιµώµενη υπηρεσιακή απόδοση ενός
περιουσιακού στοιχείου, είτε από χρήση είτε από πώληση, από την ηµεροµηνία όπου µία επιχείρηση τελευταία
καταχώρησε µία ζηµία αποµείωσης για αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Μία επιχείρηση χρειάζεται να διαπιστώνει τη
µεταβολή σε εκτιµήσεις που προκαλεί η αύξηση στην εκτιµώµενη υπηρεσιακή απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.
Παραδείγµατα µεταβολών σε εκτιµήσεις περιλαµβάνουν:

(α) µία µεταβολή στη βάση για το ανακτήσιµο ποσό (δηλαδή, αν το ανακτήσιµο ποσό βασίζεται στην καθαρή τιµή
πώλησης ή στην αξία λόγω χρήσης),

(β) αν το ανακτήσιµο ποσό βασίσθηκε στην αξία λόγω χρήσης: µία µεταβολή στο ποσό ή το χρονοδιάγραµµα των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών ή στο προεξοφλητικό επιτόκιο, ή

(γ) αν το ανακτήσιµο ποσό βασίστηκε στην καθαρή τιµή πώλησης: µία µεταβολή στην εκτίµηση των συνθετικών
στοιχείων της καθαρής τιµής πώλησης.

101. Η αξία λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί να καταστεί µεγαλύτερη από τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου, απλώς γιατί η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών εισροών αυξάνει, καθώς αυτές
καθίστανται χρονικά πλησιέστερες. Όµως, η υπηρεσιακή απόδοση του περιουσιακού στοιχείου δεν έχει αυξηθεί.
Συνεπώς, µία ζηµία αποµείωσης δεν αναστρέφεται ακριβώς λόγω της παρόδου του χρόνου (µερικές φορές καλείται
η «ανέλιξη» της προεξόφλησης) ακόµη και αν το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου καθίσταται υψηλότερο
από τη λογιστική αξία του.

Αναστροφή ζηµίας αποµείωσης για ένα κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο

102. Η αυξηµένη λογιστική αξία ενός περιουσιακού, στοιχείου που οφείλεται σε µία αναστροφή µιας
ζηµίας αποµείωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη λογιστική αξία, που θα είχε προσδιορισθεί (καθαρή
από απόσβεση),ανδεν είχε καταχωρηθεί ζηµίααποµείωσης, στο περιουσιακό στοιχείο, σε προηγούµενα
έτη.



13.10.2003 EL L 261/317Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 36
103. Μία αύξηση στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, πέραν από τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιοριστεί

(καθαρή από απόσβεση), αν δεν είχε καταχωρηθεί ζηµία αποµείωσης, για το περιουσιακό στοιχείο, σε προηγούµενα
έτη, είναι µία αναπροσαρµογή. Κατά τη λογιστικοποίηση µιας τέτοιας αναπροσαρµογής, µία επιχείρηση εφαρµόζει
το ∆ΛΠ που έχει εφαρµογή στο περιουσιακό αυτό στοιχείο.

104. Μία αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης, για ένα περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να καταχωρείται ως
έσοδο άµεσα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο
απεικονίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, σύµφωνα µε ένα άλλο ∆ΛΠ (για παράδειγµα, σύµφωνα
µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό του ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια»). Κάθε αναστροφή µιας
ζηµίας αποµείωσης σε ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να αντιµετωπίζεται ως
µία αύξηση αναπροσαρµογής σύµφωνα µε αυτό το ∆ΛΠ

105. Μία αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης σε ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, πιστώνεται κατ' ευθείαν
στα ίδια κεφάλαια κάτω από τον τίτλο «διαφορές αναπροσαρµογής». Όµως, κατά την έκταση που µία ζηµία
αποµείωσης στο ίδιο αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, είχε καταχωρηθεί προηγουµένως ως ένα έξοδο στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, µία αναστροφή αυτής της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται ως έσοδο στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.

106. Αφού µία αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης έχει καταχωρηθεί, η επιβάρυνση της απόσβεσης, για
το περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να προσαρµόζεται για τις µελλοντικές περιόδους, για να κατανέµει
την αναθεωρηµέν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, µείον την υπολειµµατική αξία του
(αν υπάρχει), πάνω σε µία συστηµατική βάση, κατά τη διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής
του.

Αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης για µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών

107. Μία αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης, για µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών, πρέπει να
κατανέµεται σε αύξηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, της µονάδας κατά την
ακόλουθη σειρά:

(α) πρώτα, στα περιουσιακά στοιχεία, άλλα εκτός από υπεραξία, σε µία κατ' αναλογία βάση, που
στηρίζεται στο ποσό της λογιστικής αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου στη µονάδα, και

(β) έπειτα, στην υπεραξία που κατανέµεται στη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών (αν υπάρχει),
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 109.

Αυτέςοι αυξήσεις στις λογιστικές αξίες, πρέπει νααντιµετωπίζονται ως αναστροφές ζηµιών αποµείωσης
για κατ'ιδίαν περιουσιακά στοιχεία και να καταχωρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 104.

108. Κατά την κατανοµή, µία αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης για µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών
ροών, σύµφωνα µε την παράγραφο 107, η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, δεν πρέπει
να αυξάνεται πάνω από το χαµηλότερο:

(α) του ανακτήσιµου ποσού του (αν είναι προσδιοριστέο), και

(β) της λογιστικήςαξίας, πουθα είχε προσδιοριστεί (καθαρή από απόσβεση),αν δεν είχε καταχωρηθεί
ζηµία αποµείωσης στο περιουσιακό στοιχείο σε προηγούµενα έτη.

Τοποσό της αναστροφής της ζηµίαςαποµείωσης, που θα είχε διαφορετικά κατανεµηθεί στο περιουσιακό
στοιχείο, πρέπει να κατανέµεται στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας πάνω σε µία κατ' ανα-
λογία βάση.

Αναστροφή µίας ζηµίας αποµείωσης για υπεραξία

109. Ως µία εξαίρεση στην προϋπόθεση της παραγράφου 99, µία ζηµία αποµείωσης που καταχωρήθηκε
για υπεραξία, δεν πρέπει να αναστρέφεται σε µία επόµενη περίοδο, εκτός αν:

(α) η ζηµία αποµείωσης είχε προκληθεί από ένα ειδικό εξωτερικό γεγονός εξαιρετικής φύσης, που
δεν αναµένεται να επαναληφθεί, και

(β) µεταγενέστερα εξωτερικά γεγονότα έχουν προκύψει, που αναστρέφουν το αποτέλεσµα αυτού
του γεγονότος.

110. Το ∆ΛΠ 38, «άϋλα περιουσιακά στοιχεία», απαγορεύει την καταχώρηση της εσωτερικώς δηµιουργούµενης υπεραξίας.
Κάθε µεταγενέστερη αύξηση στο ανακτήσιµο ποσό της υπεραξίας, είναι πιθανό να είναι µία αύξηση σε εσωτερικώς
δηµιουργούµενη υπεραξία, εκτός αν η αύξηση αφορά καθαρά στην αναστροφή του αποτελέσµατος ενός ορισµένου
εξωτερικού γεγονότος εξαιρετικής φύσης.
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111. Αυτό το Πρότυπο δεν επιτρέπει µία ζηµία αποµείωσης για υπεραξία να αναστρέφεται, λόγω µιας µεταβολής των

εκτιµήσεων (για παράδειγµα, µία µεταβολή στο προεξοφλητικό επιτόκιο ή στο ποσό και στο χρονοδιάγραµµα των
µελλοντικών ταµιακών ροών της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία η υπεραξία αφορά).

112. Ένα συγκεκριµένο εξωτερικό γεγονός είναι ένα γεγονός που είναι έξω από τον έλεγχο της επιχείρησης. Παραδείγµατα
εξωτερικών γεγονότων εξαιρετικής φύσης, περιλαµβάνουν νέους κανονισµούς που σηµαντικά περικόπτουν τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή µειώνουν τη δυνατότητα κερδοφορίας, της επιχείρησης, στην οποία η υπεραξία
αφορά.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

113. Για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν:

(α) Το ποσό των ζηµιών αποµείωσης που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµά-
των, κατά τη διάρκεια της περιόδου και τη θέση του στοιχείου (των στοιχείων), στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία αυτές οι ζηµίες αποµείωσης συµπεριλαµβάνονται.

(β) Το ποσό των αναστροφών των ζηµιών αποµείωσης που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαρια-
σµού αποτελεσµάτων, κατά τη διάρκεια της περιόδου και τη θέση του στοιχείου (των στοιχείων)
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία αυτές οι ζηµίες αποµείωσης αναστρέ-
φονται.

(γ) Το ποσό των ζηµιών αποµείωσης που καταχωρήθηκε κατ' ευθείαν στα ίδια Κεφάλαια κατά τη
διάρκεια της περιόδου.

(δ) Το ποσό των αναστροφών των ζηµιών αποµείωσης που καταχωρήθηκε κατ' ευθείαν στα ίδια
Κεφάλαια, κατά τη διάρκεια της περιόδου.

114. Μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων είναι µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων όµοιας φύσης και χρήσης στις
εκµεταλλεύσεις µιας επιχείρησης.

115. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από την παράγραφο 113 µπορεί να παρουσιάζονται µε άλλες πληροφορίες που
γνωστοποιούνται για την κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγµα, αυτές οι πληροφορίες µπορεί να
συµπεριλαµβάνονται σε µία συµφωνία της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων κατά την έναρξη και λήξη της
περιόδου, όπως απαιτείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια».

116. Μία επιχείρηση που εφαρµόζει το ∆ΛΠ 14 «πληροφόρηση κατά τοµέα», πρέπει να γνωστοποιεί τα
ακόλουθα, για κάθε τοµέα για τον οποίο πρέπει να παρέχει πληροφορίες βασιζόµενη στον πρωτεύοντα
τύπο µιας επιχείρησης (όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 14):

(α) Το ποσό των ζηµιών αποµείωσης που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµά-
των και άµεσα στα ίδια Κεφάλαια κατά τη διάρκεια της περιόδου.

(β) Το ποσό των αναστροφών των ζηµιών αποµείωσης που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαρια-
σµού αποτελεσµάτων και άµεσα στα ίδια Κεφάλαια κατά τη διάρκεια της περιόδου.

117. Αν µία ζηµία αποµείωσης, για ένα κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο ή µία µονάδα δηµιουργίας
ταµιακών ροών, καταχωρείται ή αναστρέφεται κατά τη διάρκεια της περιόδου και είναι ουσιώδης
για τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, ως ένα σύνολο, µία επιχείρηση πρέπει ναγνωστοποιεί:

(α) Τα γεγονότα και τις συνθήκες που οδήγησαν στην καταχώρηση ή στην αναστροφή της ζηµίας
αποµείωσης.

(β) Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης που καταχωρήθηκε ή αναστράφηκε.

(γ) Για ένα κατ' ιδίαν περιουσιακό στοιχείο:

(i) τη φύση του περιουσιακού στοιχείου, και

ii) τον τοµέα για τον οποίο πρέπει να παρέχει πληροφορίες και στον οποίο το περιουσιακό
στοιχείο ανήκει, βασιζόµενη στον πρωτεύοντα τύπο της επιχείρησης (όπως ορίστηκε στο
∆ΛΠ 14 «πληροφόρηση κατά τοµέα», αν η επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ 14).
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(δ) Για µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών:

(i) µία περιγραφή της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών (τέτοια όπως αν είναι µία γραµµή
παραγωγής, µία βιοµηχανική εγκατάσταση, µία επιχειρηµατική εκµετάλλευση, µία γεωγρα-
φική περιοχή, ένας τοµέας για τον οποίο πρέπει να παρέχονται πληροφορίες, όπως ορίστηκε
στο ∆ΛΠ 14 ή άλλο),

(ii) το ποσό της ζηµίας αποµείωσης που καταχωρήθηκε ή αναστράφηκε κατά κατηγορία
περιουσιακών στοιχείων και κατά τοµέα, για τον οποίο πρέπει να παρέχονται πληροφορίες,
βασιζόµενη στον πρωτεύοντα τύπο της επιχείρησης (όπως ορίστηκε στο ∆ΛΠ 14, αν η
επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ 14), και

(iii) αν η συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων, για την εξακρίβωση της µονάδας δηµιουργίας
ταµιακών ροών έχει αλλάξει από την προηγούµενη εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού (αν
υπάρχει) της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών, η επιχείρηση πρέπει να περιγράφει
τον τρέχοντα και τον προηγούµενο τρόπο συγκέντρωσης των περιουσιακών στοιχείων και
τους λόγους για τη µεταβολή του τρόπου µε τον οποίο εξακριβώνεται η µονάδα δηµιουργίας
ταµιακών ροών.

(ε) Αν το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών)
είναι η καθαρή τιµή πώλησης του ή χρήσης του.

(στ) Αν το ανακτήσιµο ποσό είναι η καθαρή τιµή πώλησης, η βάση που χρησιµοποιήθηκε για να
προσδιοριστεί η καθαρή τιµή πώλησης (όπως αν η τιµή πώλησης προσδιορίστηκε µε παραποµπή
σε µία ενεργό αγορά ή µε κάποιο άλλο τρόπο).

(ζ) Αν το ανακτήσιµο ποσό είναι η αξία χρήσης, το προεξοφλητικό επιτόκιο (επιτόκια) που χρησιµο-
ποιήθηκε στην τρέχουσα εκτίµηση και στην προηγούµενη εκτίµηση (αν υπάρχει) της αξίας
λόγω χρήσης.

118. Αν οι ζηµίες αποµείωσης που καταχωρήθηκαν (αναστράφηκαν) κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι
ουσιώδεις αθροιστικά για τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, που καταρτίζει αυτές, ως
ένα σύνολο, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί µία σύντοµη περιγραφή των ακόλουθων:

(α) τις κύριες κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται από ζηµίες αποµείωσης
(αναστροφές ζηµιών αποµείωσης), για τις οποίες καµία πληροφορία δε γνωστοποιείται σύµφωνα
µε την παράγραφο 117, και

(β) τα κύρια γεγονότα και συνθήκες που οδήγησαν στην καταχώρηση (αναστροφή) αυτών των
ζηµιών αποµείωσης για τις οποίες καµία πληροφορία δε γνωστοποιείται σύµφωνα µε την
παράγραφο 117.

119. Μία επιχείρηση ενθαρρύνεται να γνωστοποιεί τις βασικές παραδοχές που χρησιµοποιούνται για να προσδιορίζει το
ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων (µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών) κατά τη διάρκεια της περιόδου.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

120. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται µόνο µελλοντικά. Ζηµίες αποµείωσης (αναστροφές ζηµιών
αποµείωσης)που προέρχονται από υιοθέτηση αυτού του ∆ΛΠ πρέπει να καταχωρούνται σύµφωνα µε
αυτό το Πρότυπο [δηλαδή, στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, εκτός αν ένα περιουσιακό
στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρµοσµένο ποσό. Μία ζηµία αποµείωσης (αναστροφή ζηµίας
αποµείωσης) πάνω σε ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να αντιµετωπίζεται ως
µία µείωση (αύξηση) της αναπροσαρµογής].

121. Πριν από την υιοθέτηση αυτού του Προτύπου, διάφορα ∆ΛΠ περιλάµβαναν απαιτήσεις γενικά όµοιες προς εκείνες
που περιλαµβάνει αυτό το Πρότυπο, για την καταχώρηση και αναστροφή των ζηµιών αποµείωσης. Όµως, µεταβολές
µπορεί να προκύψουν από προηγούµενες εκτιµήσεις, επειδή αυτό το Πρότυπο αναφέρει λεπτοµερώς πώς να
αποτιµάται το ανακτήσιµο ποσό και πώς να λαµβάνεται υπόψη µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών ενός
περιουσιακού στοιχείου. Θα ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί αναδροµικά ποια θα ήταν η εκτίµηση του ανακτήσιµου
ποσού. Συνεπώς, κατά την υιοθέτηση αυτού του Προτύπου, µία επιχείρηση δεν εφαρµόζει το βασικό ή τον
επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό για άλλες µεταβολές στις λογιστικές αρχές του ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία
περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

122. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1999. Συνιστάται η εφαρµογή
του και ενωρίτερα. Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για τις οικονοµικές καταστάσεις
που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν πριν από την 1η Ιουλίου 1999, η επιχείρηση πρέπει να
γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.
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∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 37

Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις

Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ τον Ιούλιο του 1998 και άρχισε να
εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που άρχιζαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 1999.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. To ∆ΛΠ 37 προδιαγράφει τη λογιστική και τις γνωστοποιήσεις για όλες τις προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις
και ενδεχόµενες απαιτήσεις, εκτός από:

(α) Εκείνες που προέρχονται από χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία απεικονίζονται στην εύλογη αξία.

(β) Εκείνες που προκύπτουν από εκτελεστέες συµβάσεις, εκτός και αν η σύµβαση είναι επαχθής. Εκτελεστέες
συµβάσεις είναι συµβάσεις σύµφωνα µε τις οποίες κανένα µέρος δεν έχει εκπληρώσει καµία από τις υποχρεώσεις
του ή αµφότερα τα µέρη έχουν τµηµατικά εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σε µια ίση έκταση.

(γ) Εκείνες που ανακύπτουν σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, από ασφαλιστικές συµβάσεις µε τους δικαιούχους
αυτών.

(δ) Εκείνες που καλύπτονται από άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο.

Προβλέψεις

2. Το Πρότυπο ορίζει τις προβλέψεις, ως υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού. Μία πρόβλεψη πρέπει να καταχωρείται
όταν και µόνον όταν:

(α) µία επιχείρηση έχει µία παρούσα δέσµευση (νόµιµη ή τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του
παρελθόντος,

(β) πιθανολογείται (δηλαδή, είναι περισσότερο αληθοφανές) ότι µία εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά
οφέλη, θα απαιτηθεί για διακανονισµό της δέσµευσης, και

(γ) µία αξιόπιστη εκτίµηση µπορεί να γίνει για το ποσό της δέσµευσης. Το Πρότυπο σηµειώνει ότι µία αξιόπιστη
εκτίµηση δε θα είναι δυνατή, µόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.

3. Το Πρότυπο ορίζει µία συµβατική δέσµευση, ως µία δέσµευση που προέρχεται από ενέργειες µιας επιχείρησης, όπου:

(α) από ένα καθιερωµένο πρόγραµµα πρακτικής παρελθόντος, δηµοσιευµένες αρχές ή από σαφώς καθορισµένη
τρέχουσα δήλωση, η επιχείρηση έχει δείξει σε άλλα µέρη ότι θα αποδεχθεί ορισµένες ευθύνες, και

(β) ως αποτέλεσµα, η επιχείρηση έχει δηµιουργήσει µια ισχυρή προσδοκία στην πλευρά των άλλων µερών ότι θα
αναλάβει αυτές τις ευθύνες.

4. Σε σπάνιες περιπτώσεις, για παράδειγµα σε µία αγωγή, µπορεί να µην είναι σαφές, αν µια επιχείρηση έχει µια παρούσα
δέσµευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα γεγονός του παρελθόντος θεωρείται ότι δηµιουργεί µία παρούσα δέσµευση,
αν, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιµες αποδείξεις, είναι περισσότερο αληθοφανές, ότι µία παρούσα δέσµευση
υπάρχει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Μία επιχείρηση καταχωρεί µία πρόβλεψη για αυτή την παρούσα
δέσµευση, αν πληρούνται τα άλλα κριτήρια καταχώρησης που περιγράφονται ανωτέρω. Αν είναι περισσότερο
αληθοφανές ότι καµία παρούσα δέσµευση δεν υπάρχει, η επιχείρηση γνωστοποιεί µια ενδεχόµενη υποχρέωση, εκτός
αν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη αποµακρύνεται.

5. Το ποσό που καταχωρείται ως πρόβλεψη, πρέπει να είναι η ορθή εκτίµηση των δαπανών που απαιτούνται για το
διακανονισµό της παρούσας δέσµευσης, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µε άλλα λόγια, το ποσό που µία
επιχείρηση θα πλήρωνε δικαιολογηµένα, για να διακανονίσει τη δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή
για να µεταβιβάσει αυτή σε ένα τρίτο µέρος κατά αυτό το χρόνο.

6. Το Πρότυπο απαιτεί ότι µία επιχείρηση πρέπει, κατά την αποτίµηση µιας πρόβλεψης:

(α) Να λαµβάνει υπόψη της τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες. Όµως, η αβεβαιότητα δε δικαιολογεί τη
δηµιουργία υπερβολικών προβλέψεων ή µία εσκεµµένη διόγκωση των υποχρεώσεων.
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(β) Να προεξοφλεί τις προβλέψεις, όταν το αποτέλεσµα της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντικό µε

ένα προ φόρων προεξοφλητικό επιτόκιο (επιτόκια), που αντανακλά (αντανακλούν) τρέχουσες εκτιµήσεις της
αγοράς, για τη διαχρονική αξία του χρήµατος ως και εκείνους τους κινδύνους τους συνυφασµένους µε την
υποχρέωση, που δεν έχουν αντικατοπτριστεί στην ορθή εκτίµηση των δαπανών. Όταν χρησιµοποιείται η
µέθοδος της προεξόφλησης, η αύξηση στην πρόβλεψη που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου καταχωρείται,
ως έξοδο τόκου.

(γ) Να λαµβάνει υπόψη µελλοντικά γεγονότα, τέτοια όπως µεταβολές στους νόµους και τεχνολογικές µεταβολές,
όταν υπάρχει επαρκής αντικειµενική απόδειξη ότι αυτά θα συµβούν.

(δ) Να µην λαµβάνει υπόψη κέρδη, από αναµενόµενη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, ακόµη και αν η
αναµενόµενη διάθεση είναι στενά συνδεµένη προς το γεγονός που καταλήγει στην πρόβλεψη.

7. Μία επιχείρηση µπορεί να περιµένει αποζηµίωση για µερικές ή όλες τις δαπάνες, που απαιτούνται για διακανονισµό
µιας πρόβλεψης (για παράδειγµα, από ασφαλιστικές συµβάσεις, όρους αποζηµίωσης ή εγγυήσεις προµηθευτών). Μία
επιχείρηση πρέπει:

(α) Να καταχωρεί µία αποζηµίωση όταν και µόνον όταν, είναι πραγµατικά βέβαιο ότι η αποζηµίωση θα εισπραχθεί,
αν η επιχείρηση διακανονίσει την υποχρέωση. Το ποσό που καταχωρείται για την αποζηµίωση δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης, και

(β) Να καταχωρεί την αποζηµίωση ως µία ξεχωριστή απαίτηση. Στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, το
έξοδο που αφορά µια πρόβλεψη µπορεί να παρουσιάζεται καθαρό, µειωµένο δηλαδή κατά το ποσό της
αποζηµίωσης.

8. Οι προβλέψεις πρέπει να αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και να προσαρµόζονται, για να
αντανακλούν την τρέχουσα ορθή εκτίµηση. Αν δεν είναι του λοιπού πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη πρέπει να αναστρέφεται.

9. Μια πρόβλεψη πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για δαπάνες, για τις οποίες η πρόβλεψη είχε αρχικά καταχωρηθεί.

Προβλέψεις — ειδικές εφαρµογές

10. Το Πρότυπο εξηγεί πώς οι γενικές προϋποθέσεις για την καταχώρηση και αποτίµηση των προβλέψεων, πρέπει να
εφαρµόζονται σε τρεις ειδικές περιπτώσεις: Μελλοντικές λειτουργικές ζηµίες, επαχθείς συµβάσεις και αναδιαρθρώσεις.

11. Προβλέψεις δεν πρέπει να καταχωρούνται για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες. Η προσδοκία µελλοντικών
λειτουργικών ζηµιών είναι µία ένδειξη ότι ορισµένα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης µπορεί να είναι
αποµειωµένα. Στην περίπτωση αυτή, µία επιχείρηση εξετάζει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για αποµείωση, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων».

12. Αν µία επιχείρηση έχει µία σύµβαση που είναι επαχθής, η παρούσα δέσµευση σύµφωνα µε τη σύµβαση, πρέπει να
καταχωρείται και να αποτιµάται ως µία πρόβλεψη. Μία επαχθής σύµβαση είναι µία σύµβαση στην οποία το
αναπόφευκτο κόστος εκπλήρωσης των δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τη σύµβαση, υπερβαίνει τα οικονοµικά οφέλη που
αναµένεται να αποκοµισθούν σύµφωνα µε αυτή.

13. Το Πρότυπο καθορίζει µία αναδιάρθρωση, ως ένα πρόγραµµα που σχεδιάζεται και ελέγχεται από τη ∆ιοίκηση και
ουσιωδώς µεταβάλλει είτε:

(α) το πεδίο µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας που έχει αναληφθεί από µια επιχείρηση, ή

(β) τον τρόπο µε τον οποίο αυτή η επιχειρηµατική δραστηριότητα καθοδηγείται.

14. Μία πρόβλεψη για κόστος αναδιάρθρωσης καταχωρείται µόνον, όταν τα γενικά κριτήρια καταχώρησης των
προβλέψεων πληρούνται. Σε αυτό το πλαίσιο, µία συµβατική δέσµευση για αναδιάρθρωση ανακύπτει µόνον όταν µία
επιχείρηση:

(α) έχει ένα λεπτοµερές τυπικό πρόγραµµα για την αναδιάρθρωση που εξατοµικεύει τουλάχιστον:

(i) την επιχειρηµατική δραστηριότητα ή το µέρος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που αφορά,

(ii) τις κύριες εγκαταστάσεις που επηρεάζονται,

(iii) την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τον κατά προσέγγιση αριθµό των εργαζοµένων, που θα αποζηµιωθούν
για τερµατισµό της εργασίας τους,
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(iv) τις δαπάνες που θα αναληφθούν,

(v) πότε το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί, και

(β) έχει δηµιουργήσει µία βάσιµη προσδοκία, σε εκείνους που επηρεάζονται, ότι θα φέρει σε πέρας την
αναδιάρθρωση, αρχίζοντας την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος ή δηλώνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά
του σε αυτούς που επηρεάζονται από αυτό.

15. Μία απόφαση της διεύθυνσης ή του διοικητικού συµβουλίου για αναδιάρθρωση, δεν καταλήγει σε µία συµβατική
δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, εκτός αν η επιχείρηση, πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
έχει:

(α) αρχίσει να εφαρµόζει το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, ή

(β) κοινοποιήσει το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, σε εκείνους που επηρεάζονται από αυτό, µε ένα επαρκώς
καθορισµένο τρόπο, που δηµιουργεί µία βάσιµη προσδοκία σε αυτούς, ότι η επιχείρηση θα διεκπεραιώσει την
αναδιάρθρωση.

16. Όταν µία αναδιάρθρωση περιλαµβάνει την πώληση µιας εκµετάλλευσης, καµία υποχρέωση δεν ανακύπτει για την
πώληση, µέχρις ότου η επιχείρηση δεσµευτεί για την πώληση, δηλαδή, υπάρξει µία δεσµευτική συµφωνία πώλησης.

17. Μία πρόβλεψη αναδιάρθρωσης πρέπει να περιλαµβάνει µόνο τις άµεσες δαπάνες που προκύπτουν από την
αναδιάρθρωση οι οποίες:

(α) αναγκαστικά προέρχονται από αναδιάρθρωση, και

(β) δε συνδέονται µε τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες της επιχείρησης. Έτσι, µια πρόβλεψη αναδιάρθρωσης δεν
περιλαµβάνει τέτοια κόστη όπως: επανεκπαίδευσης ή επανατοποθέτησης του προσωπικού που συνεχίζει,
έρευνας αγοράς ή επενδύσεων σε νέα συστήµατα και δίκτυα διανοµής.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

18. Το Πρότυπο αντικαθιστά τµήµατα του ∆ΛΠ 10 «ενδεχόµενα και γεγονότα που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού» (1), τα οποία πραγµατεύονται ενδεχόµενα γεγονότα. Το Πρότυπο ορίζει µία ενδεχόµενη υποχρέωση
ως:

(α) µία πιθανή δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος και της οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί
µόνο από την επέλευση ή µη, ενός ή περισσότερων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, όχι καθ' ολοκληρίαν
µέσα στον έλεγχο της επιχείρησης, ή

(β) µια παρούσα δέσµευση που ανακύπτει από γεγονότα παρελθόντος, αλλά δεν καταχωρείται γιατί:

(i) δεν είναι πιθανό ότι µία εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα χρειαστεί για να
διακανονιστεί η δέσµευση, ή

(ii) το ποσό της δέσµευσης δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε επαρκή αξιοπιστία.

19. Μία επιχείρηση δεν πρέπει να καταχωρεί µία ενδεχόµενη υποχρέωση. Μία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί µία
ενδεχόµενη υποχρέωση, εκτός αν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι
αποµακρυσµένη.

Ενδεχόµενες απαιτήσεις

20. Το Πρότυπο ορίζει µια ενδεχόµενη απαίτηση ως µία πιθανή απαίτηση που ανακύπτει από γεγονότα του παρελθόντος
και της οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί µόνο από την πραγµατοποίηση ή µη πραγµατοποίηση ενός ή περισσότερων
αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, που δεν είναι εξολοκλήρου µέσα στον έλεγχο της επιχείρησης. Ένα παράδειγµα
είναι µία απαίτηση την οποία µία επιχείρηση επιδιώκει µέσω νοµικών διαδικασιών, και της οποίας το αποτέλεσµα
είναι αβέβαιο.

21. Μία επιχείρηση δεν πρέπει να καταχωρεί µία ενδεχόµενη απαίτηση. Μία ενδεχόµενη απαίτηση πρέπει να
γνωστοποιείται, όταν µία εισροή οικονοµικών οφελών πιθανολογείται.

22. Όταν η πραγµατοποίηση του εσόδου είναι πράγµατι βέβαιη, τότε η σχετική απαίτηση δεν είναι µία ενδεχόµενη
απαίτηση και η καταχώρηση της είναι ορθή.

(1) ∆ΛΠ 10, «ενδεχόµενα και γεγονότα που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού» υπερκαλύφθηκε από το ∆ΛΠ 10
(αναθεωρηµένο 1999), «Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού» µε εφαρµογή από 1η Ιανουαρίου 2000.
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Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος

23. Το Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1999. Εφαρµογή ενωρίτερα ενθαρρύνεται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-9

Ορισµοί 10-13

Προβλέψεις και άλλες υποχρεώσεις 11

Σχέση µεταξύ προβλέψεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων 12-13

Καταχώρηση 14-35

Προβλέψεις 14-26

Παρούσα δέσµευση 15-16

Παρελθόν γεγονός 17-22

Πιθανή εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη 23-24

Αξιόπιστη εκτίµηση της δέσµευσης 25-26

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 27-30

Ενδεχόµενες απαιτήσεις 31-35

Αποτίµηση 36-52

Ορθή εκτίµηση 36-41

Κίνδυνος και αβεβαιότητες 42-44

Παρούσα αξία 45-47

Μελλοντικά γεγονότα 48-50

Αναµενόµενη διάθεση περιουσιακών στοιχείων 51-52

Αποζηµιώσεις 53-58

Μεταβολές σε προβλέψεις 59-60

Χρήση προβλέψεων 61-62

Εφαρµογή των κανόνων καταχώρησης και αποτίµησης 63-83

Μελλοντικές λειτουργικές ζηµίες 63-65

Επαχθείς συµβάσεις 66-69

Αναδιάρθρωση 70-83

Γνωστοποιήσεις 84-92

Μεταβατικές διατάξεις 93-94

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 95-96
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Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα, πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να εξασφαλίζει ότι ορθά κριτήρια καταχώρησης και βάσεις αποτίµησης,
εφαρµόζονται για τις προβλέψεις, τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες απαιτήσεις και ότι επαρκείς πληροφορίες
γνωστοποιούνται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, για να καθιστούν ικανούς τους χρήστες να αντιλαµβάνονται
τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και το ποσό τους.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το παρόνΠρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται από όλεςτις επιχειρήσεις για τη λογιστική των προβλέψεων,
ενδεχόµενων υποχρεώσεων και ενδεχόµενων απαιτήσεων, εκτός από:

(α) εκείνες που προέρχονται από χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία απεικονίζονται στην εύλογη
αξία,

(β) εκείνες που προκύπτουν από εκτελεστέες συµβάσεις, εκτός και αν η σύµβαση είναι επαχθής,

(γ) εκείνες που ανακύπτουν σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις από συµβάσεις µε τους δικαιούχους των
συµβολαίων, και

(δ) εκείνες που καλύπτονται από άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο.

2. Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται σε χρηµατοπιστωτικά µέσα (συµπεριλαµβάνοντας εγγυήσεις), τα οποία δεν
απεικονίζονται στην εύλογη αξία.

3. Εκτελεστέες συµβάσεις είναι συµβάσεις, σύµφωνα µε τις οποίες κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν έχει εκτελέσει
οποιαδήποτε από τις δεσµεύσεις του ή αµφότερα έχουν µερικώς εκτελέσει τις δεσµεύσεις τους σε ίση έκταση. Το
παρόν Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε εκτελεστέες συµβάσεις, εκτός αν αυτές είναι επαχθείς.

4. Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται στις προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, άλλες εκτός από εκείνες που προκύπτουν από συµβάσεις µε τους δικαιούχους αυτών.

5. Όταν ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αναφέρεται σε ένα ειδικό τύπο πρόβλεψης, ενδεχόµενης υποχρέωσης ή
ενδεχόµενης απαίτησης, µία επιχείρηση εφαρµόζει εκείνο το Πρότυπο, αντί του παρόντος Προτύπου. Για παράδειγµα,
ορισµένοι τύποι προβλέψεων σχολιάζονται επίσης σε Πρότυπα για:

(α) Συµβάσεις κατασκευής έργων (βλέπε ∆ΛΠ 11 «συµβάσεις κατασκευής άργων»).

(β) Φόρους εισοδήµατος (βλέπε ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος»).

(γ) Μισθώσεις (βλέπε ∆ΛΠ 17 «µισθώσεις»). Όµως, καθώς το ∆ΛΠ 17 δεν περιλαµβάνει ειδικές προϋποθέσεις,
που αφορούν τις λειτουργικές µισθώσεις που έχουν καταστεί επαχθείς, το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται σε
τέτοιες περιπτώσεις.

(δ) Παροχές σε εργαζοµένους (βλέπε ∆ΛΠ 19 «παροχές σε εργαζοµένους»).

6. Μερικά κονδύλια, που αντιµετωπίζονται ως προβλέψεις, µπορεί να αφορούν στην καταχώρηση εσόδων, για
παράδειγµα όταν µία επιχείρηση παραχωρεί εγγυήσεις έναντι µίας αµοιβής. Το παρόν Πρότυπο δεν ασχολείται µε
την καταχώρηση εσόδων. Το ∆ΛΠ 18 «έσοδα» εξατοµικεύει τις περιπτώσεις στις οποίες καταχωρείται έσοδο και
παρέχει πρακτικές οδηγίες στην εφαρµογή των κριτηρίων καταχώρησης. Το παρόν Πρότυπο δε µεταβάλλει τις
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 18.

7. Το παρόν Πρότυπο ορίζει τις προβλέψεις ως υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού. Σε µερικές χώρες ο όρος
«πρόβλεψη» χρησιµοποιείται επίσης στο πλαίσιο στοιχείων τέτοιων, όπως απόσβεση, αποµείωση αξίας περιουσιακών
στοιχείων και επισφαλών απαιτήσεων: αυτές είναι προσαρµογές της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων
και δεν είναι αντικείµενο του παρόντος Προτύπου.
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8. Άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθορίζουν πότε οι δαπάνες θεωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία ή ως έξοδα.

Αυτές οι περιπτώσεις δεν σχολιάζονται στο παρόν Πρότυπο. Κατ' ακολουθία, το παρόν Πρότυπο ούτε απαγορεύει,
ούτε απαιτεί κεφαλαιοποίηση του κόστους που καταχωρείται, όταν γίνεται µία πρόβλεψη.

9. Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται σε προβλέψεις για αναδιάρθρωση (συµπεριλαµβάνοντας διακοπτόµενες εκµεταλλεύ-
σεις). Όταν µία αναδιάρθρωση πληρεί τον ορισµό µιας διακοπτόµενης εκµετάλλευσης, επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις
µπορεί να απαιτούνται από το ∆ΛΠ 35 «διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις».

ΟΡΙΣΜΟΙ

10. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Πρόβλεψη είναι µία υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού.

Υποχρέωση είναι µία παρούσα δέσµευση της επιχείρησης, που προκύπτει από γεγονότα του παρελ-
θόντος, ο διακανονισµός της οποίας αναµένεται να προκαλέσει µια εκροή, από την επιχείρηση, πόρων
που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη.

∆εσµευτικό γεγονός είναι ένα γεγονός που δηµιουργεί µία νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση, το
οποίο έχει ως αποτέλεσµα µία επιχείρηση να µην έχει καµία πραγµατική εναλλακτική λύση, εκτός
από το διακανονισµό αυτής της δέσµευσης.

Νόµιµη δέσµευση είναι µία δέσµευση που προέρχεται από:

(α) ένα συµβόλαιο (µέσω ρητών ή σιωπηρών όρων του),

(β) νοµοθεσία, ή

(γ) άλλη εφαρµογή του νόµου.

Τεκµαιρόµενη δέσµευση είναι µία δέσµευση που προέρχεται από πράξεις της επιχείρησης, όπου:

(α) από ένα καθιερωµένο πρόγραµµα πρακτικής παρελθόντος, δηµοσιευµένες αρχές ή από σαφώς
καθορισµένη τρέχουσα δήλωση, η επιχείρηση έχει δείξει σε άλλα µέρη ότι θα αποδεχθεί
ορισµένες ευθύνες, και

(β) ως αποτέλεσµα, η επιχείρηση έχει δηµιουργήσει µια ισχυρή προσδοκία στην πλευρά των άλλων
µερών ότι θα αναλάβει αυτές τις ευθύνες.

Ενδεχόµενη Υποχρέωση είναι:

(α) µία πιθανή δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος και της οποίας η ύπαρξη
θα επιβεβαιωθεί µόνο από την επέλευση ή µη, ενός ή περισσότερων αβέβαιων µελλοντικών
γεγονότων, όχι καθ' ολοκληρίαν µέσα στον έλεγχο της επιχείρησης, ή

(β) µια παρούσα δέσµευση που ανακύπτει από γεγονότα παρελθόντος, αλλά δεν καταχωρείται
γιατί:

(i) δεν είναι πιθανό ότι µία εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα χρειαστεί
για να διακανονιστεί η δέσµευση, ή

(ii) το ποσό της δέσµευσης δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε επαρκή αξιοπιστία.

Ενδεχόµενη Απαίτηση είναι µία πιθανή απαίτηση, που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος
και της οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί µόνο από την επέλευση ή τη µη επέλευση, ενός ή
περισσότερων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, όχι καθ' ολοκληρίαν υποκείµενα στον έλεγχο της
επιχείρησης.

Επαχθής σύµβασηείναι µία σύµβασηστην οποία το αναπόφευκτο κόστος εκπλήρωσης των δεσµεύσεων,
σύµφωνα µε τη σύµβαση, υπερβαίνει τα οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να ληφθούν σύµφωνα µε
αυτή τη σύµβαση.

Αναδιάρθρωση είναι ένα πρόγραµµα που σχεδιάζεται και ελέγχεται από τη διοίκηση και ουσιαστικά
αλλάζει είτε:

(α) το πεδίο µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας που έχει αναληφθεί από µια επιχείρηση, ή

(β) τον τρόπο µε τον οποίο αυτή η επιχειρηµατική δραστηριότητα καθοδηγείται



L 261/326 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 37
Προβλέψεις και άλλες υποχρεώσεις

11. Οι προβλέψεις µπορεί να διακρίνονται από άλλες υποχρεώσεις, τέτοιες όπως πληρωτέοι εµπορικοί λογαριασµοί και
δεδουλευµένα, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ή το ποσό της µελλοντικής δαπάνης που
απαιτείται για το διακανονισµό. Αντίθετα:

(α) πληρωτέοι εµπορικοί λογαριασµοί είναι υποχρεώσεις για πληρωµή αγαθών ή υπηρεσιών, που έχουν παραληφθεί
ή παρασχεθεί και έχουν τιµολογηθεί ή τυπικά συµφωνηθεί µε τον προµηθευτή, και

(β) δουλευµένα είναι υποχρεώσεις για πληρωµές αγαθών ή υπηρεσιών, που έχουν παραληφθεί ή παρασχεθεί, αλλά
δεν έχουν πληρωθεί, τιµολογηθεί ή τυπικά συµφωνηθεί µε τον προµηθευτή, συµπεριλαµβανοµένων ποσών
οφειλόµενων σε εργαζόµενους (για παράδειγµα, ποσά που αφορούν δεδουλευµένη άδεια). Μολονότι, µερικές
φορές είναι αναγκαίο να εκτιµάται το ποσό ή ο χρόνος των δεδουλευµένων, η αβεβαιότητα είναι γενικά πολύ
µικρότερη από εκείνη των προβλέψεων.

Τα δεδουλευµένα συχνά απεικονίζονται ως µέρος των πληρωτέων εµπορικών και άλλων λογαριασµών, ενώ οι
προβλέψεις απεικονίζονται ξεχωριστά.

Σχέση µεταξύ προβλέψεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων

12. Γενικά, όλες οι προβλέψεις είναι ενδεχόµενες, γιατί είναι αβέβαιες στο χρόνο ή στο ποσό. Όµως, µέσα σε αυτό το
Πρότυπο ο όρος «ενδεχόµενος», χρησιµοποιείται για υποχρεώσεις και απαιτήσεις που δεν καταχωρούνται, γιατί η
ύπαρξη τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από την επέλευση ή µη ενός ή περισσότερων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων,
όχι καθ' ολοκληρίαν υποκείµενων στον έλεγχο της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, ο όρος «ενδεχόµενη υποχρέωση»,
χρησιµοποιείται για υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια καταχώρησης.

13. Αυτό το Πρότυπο διακρίνει µεταξύ:

(α) προβλέψεων — οι οποίες καταχωρούνται ως υποχρεώσεις (υποθέτοντας ότι µία αξιόπιστη εκτίµηση µπορεί να
γίνει), επειδή είναι παρούσες δεσµεύσεις και πιθανολογείται ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για διακανονισµό των δεσµεύσεων και

(β) ενδεχοµένων υποχρεώσεων — που δεν καταχωρούνται, ως υποχρεώσεις γιατί είναι είτε:

(i) πιθανές δεσµεύσεις, καθώς δεν έχει ακόµη επιβεβαιωθεί αν η επιχείρηση έχει µία παρούσα δέσµευση, που
θα οδηγούσε σε µία εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη ή

(ii) παρούσες δεσµεύσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια καταχώρησης στο παρόν Πρότυπο (γιατί, είτε δεν
είναι πιθανό ότι µία εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για διακανονισµό
της δέσµευσης, είτε µία επαρκώς αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της δέσµευσης δεν µπορεί να γίνει).

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Προβλέψεις

14. Μία πρόβλεψη πρέπει να καταχωρείται όταν:

(α) µία επιχείρηση έχει µία παρούσα δέσµευση (νόµιµη ή τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα ενός
γεγονότος του παρελθόντος (2),

(β) είναι πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για το
διακανονισµό της δέσµευσης, και

(γ) µία αξιόπιστη εκτίµηση µπορεί να γίνει για το ποσό της δέσµευσης.

Αν αυτοί οι όροι δεν πληρούνται δεν πρέπει να καταχωρείται πρόβλεψη.

(2) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ME∆-6: «κόστος τροποποίησης υπάρχοντος λογισµικού».
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15. Σε σπάνιες περιπτώσεις δεν είναι σαφές, αν υπάρχει µία παρούσα δέσµευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
ένα γεγονός του παρελθόντος θεωρείται ότι δηµιουργεί µία παρούσα δέσµευση, αν, λαµβάνοντας
υπόψη όλες τις διαθέσιµες αποδείξεις, είναι περισσότερο αληθοφανές, ότι µία παρούσα δέσµευση
υπάρχει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

16. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις θα είναι σαφές, αν ένα γεγονός του παρελθόντος έχει καταλήξει σε µία παρούσα
δέσµευση. Σε σπάνιες περιπτώσεις, για παράδειγµα µία αγωγή, µπορεί να αµφισβητείται είτε αν ορισµένα γεγονότα
έχουν συµβεί, είτε αν εκείνα τα γεγονότα έχουν ως αποτέλεσµα µία παρούσα δέσµευση. Σε τέτοια περίπτωση, µία
επιχείρηση καθορίζει αν µία παρούσα δέσµευση υπάρχει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, λαµβάνοντας υπόψη
όλες τις διαθέσιµες αποδείξεις, συµπεριλαµβάνοντας, για παράδειγµα, τη γνώµη των εµπειρογνωµόνων. Οι
λαµβανόµενες υπόψη αποδείξεις, συµπεριλαµβάνουν κάθε πρόσθετη απόδειξη που παρέχεται από γεγονότα µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Στη βάση τέτοιας απόδειξης:

(α) όπου είναι περισσότερο αληθοφανές, ότι µία παρούσα δέσµευση υπάρχει στην ηµεροµηνία του ισολογισµού,
η επιχείρηση καταχωρεί µία πρόβλεψη (αν πληρούνται τα κριτήρια καταχώρησης) και

(β) όπου είναι περισσότερο αληθοφανές ότι δεν υπάρχει καµία παρούσα δέσµευση, κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, η επιχείρηση γνωστοποιεί µία ενδεχόµενη υποχρέωση, εκτός αν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων,
που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, είναι αποµακρυσµένη (βλέπε παράγραφο 86).

Π α ρ ε λ θ ό ν γ ε γ ο ν ό ς

17. Ένα παρελθόν γεγονός που οδηγεί σε µία παρούσα δέσµευση καλείται δεσµευτικό γεγονός. Ένα γεγονός για να
είναι ένα δεσµευτικό γεγονός, πρέπει η επιχείρηση να µην έχει άλλη πραγµατική εναλλακτική λύση από το
διακανονισµό της δέσµευσης που δηµιουργείται από το γεγονός. Αυτό συµβαίνει µόνον:

(α) όταν ο διακανονισµός της δέσµευσης µπορεί να επιβληθεί από το νόµο, ή

(β) στην περίπτωση µιας τεκµαιρόµενης δέσµευσης, όταν το γεγονός (το οποίο µπορεί να είναι µία ενέργεια της
επιχείρησης), δηµιουργεί βάσιµες προσδοκίες σε τρίτους ότι η επιχείρηση θα αναλάβει τη δέσµευση.

18. Οι οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην οικονοµική θέση µιας επιχείρησης στο τέλος της περιόδου κατάρτισης
των οικονοµικών καταστάσεων και όχι στην πιθανή θέση της στο µέλλον. Συνεπώς, καµία πρόβλεψη δεν καταχωρείται
για κόστος που χρειάζεται να αναληφθεί για να λειτουργήσει στο µέλλον. Οι µόνες καταχωρούµενες υποχρεώσεις
στην ηµεροµηνία του ισολογισµού της επιχείρησης, είναι εκείνες που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

19. Είναι µόνο εκείνες οι δεσµεύσεις, οι οποίες προκύπτουν από παρελθόντα γεγονότα που υπάρχουν, ανεξαρτήτως των
µελλοντικών ενεργειών µιας επιχείρησης (δηλαδή, ο µελλοντικός οδηγός των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της),
οι οποίες καταχωρούνται ως προβλέψεις. Παραδείγµατα τέτοιων δεσµεύσεων είναι ποινές ή κόστος καθαρισµού για
παράνοµη περιβαλλοντολογική ζηµία, αµφότερα τα οποία θα οδηγούσαν σε µία εκροή πόρων που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη κατά το διακανονισµό, ανεξαρτήτως των µελλοντικών ενεργειών της επιχείρησης. Οµοίως µία
επιχείρηση καταχωρεί µία πρόβλεψη για κόστος απενεργοποίησης µιας εγκατάστασης πετρελαίου ή ενός σταθµού
πυρηνικής ενέργειας κατά την έκταση που η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να αποκαταστήσει ζηµιά που ήδη
προκλήθηκε. Αντίθετα, λόγω εµπορικών πιέσεων ή νοµίµων αξιώσεων, µία επιχείρηση µπορεί να προτίθεται ή να
χρειάζεται να πραγµατοποιήσει δαπάνες για να λειτουργεί κατά ένα ειδικό τρόπο στο µέλλον (για παράδειγµα,
τοποθετώντας φίλτρα καπνού σε ένα ορισµένο τύπο εργοστασίου). Επειδή η επιχείρηση µπορεί να αποφύγει τις
µελλοντικές δαπάνες µε µελλοντικές ενέργειες της, για παράδειγµα, αλλάζοντας τη µέθοδο της λειτουργίας της, δεν
έχει καµία παρούσα δέσµευση για αυτές τις µελλοντικές δαπάνες και καµία πρόβλεψη δεν καταχωρείται.

20. Μία δέσµευση πάντοτε εµπλέκει ένα άλλο µέρος έναντι του οποίου η δέσµευση αναλαµβάνεται. ∆εν είναι αναγκαίο,
όµως, να είναι γνωστή η ταυτότητα του µέρους προς το οποίο η δέσµευση αναλαµβάνεται — στην πραγµατικότητα
η δέσµευση µπορεί να απευθύνεται προς το ευρύτερο κοινό. Επειδή µία δέσµευση πάντοτε εµπεριέχει µία υπόσχεση
προς ένα άλλο µέρος, τεκµαίρεται ότι µία απόφαση της διεύθυνσης ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν καταλήγει σε
µία τεκµαιρόµενη δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, εκτός αν η απόφαση έχει γνωστοποιηθεί πριν
από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, σε εκείνους που επηρεάζονται από αυτή µε ένα επαρκώς καθορισµένο τρόπο,
για να δηµιουργήσει µία βάσιµη προσδοκία σε αυτούς, ότι η επιχείρηση θα αναλάβει τις ευθύνες της.
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21. Ένα γεγονός που δεν καταλήγει σε µια δέσµευση αµέσως, µπορεί να καταλήξει σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, λόγω

µεταβολών στο νόµο ή γιατί µια ενέργεια (για παράδειγµα, µία επαρκώς καθορισµένη δηµόσια δήλωση) της
επιχείρησης, καταλήγει σε µία τεκµαιρόµενη δέσµευση. Για παράδειγµα, όταν περιβαλλοντολογική ζηµία προξενείται,
µπορεί να µην υπάρχει καµία δέσµευση για αποκατάσταση των συνεπειών. Όµως, αυτό που προξενεί τη ζηµία θα
καταστεί ένα γεγονός που δηµιουργεί υποχρεώσεις, όταν ένας νέος νόµος απαιτεί η υπάρχουσα ζηµία να
αποκατασταθεί ή όταν η επιχείρηση αποδέχεται δηµόσια ευθύνη για αποκατάσταση, κατά τρόπο που δηµιουργεί µία
τεκµαιρόµενη δέσµευση.

22. Όταν οι λεπτοµέρειες ενός προτεινόµενου νέου νόµου δεν έχουν ακόµη οριστικοποιηθεί, µία δέσµευση προκύπτει
µόνο, όταν η νοµοθεσία είναι πράγµατι βέβαιο ότι ενεργοποιείται, όπως σχεδιάστηκε. Για το σκοπό του Προτύπου
αυτού, τέτοια δέσµευση θεωρείται ως µία νόµιµη δέσµευση. ∆ιαφορές στις συνθήκες που σχετίζονται µε την
ενεργοποίηση, κάνουν αδύνατο να καθοριστεί ένα απλό γεγονός, που θα έκανε την ενεργοποίηση ενός νόµου πλήρως
βέβαιη. Σε πολλές περιπτώσεις θα είναι αδύνατο να είναι πραγµατικά βέβαιη η ενεργοποίηση ενός νόµου µέχρις ότου
πράγµατι ενεργοποιηθεί.

Π ι θ α ν ή ε κ ρ ο ή π ό ρ ω ν π ο υ ε ν σ ω µ α τ ώ ν ο υ ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά ο φ έ λ η

23. Μία υποχρέωση για να έχει τις προϋποθέσεις για καταχώρηση δεν πρέπει να υπάρχει µόνο µία παρούσα δέσµευση,
αλλά επίσης να υπάρχει η πιθανότητα µιας εκροής πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, για να
διακανονίσουν αυτή τη δέσµευση. Για το σκοπό του παρόντος Προτύπου (1), µία εκροή πόρων ή άλλο γεγονός
θεωρείται ως πιθανό, αν το γεγονός είναι περισσότερο αληθοφανές να συµβεί, από το να µην συµβεί, δηλαδή η
πιθανότητα ότι αυτό το γεγονός θα συµβεί είναι µεγαλύτερη από την πιθανότητα ότι δε θα συµβεί. Όταν δεν είναι
πιθανό ότι µία παρούσα δέσµευση υπάρχει, µία επιχείρηση γνωστοποιεί µία ενδεχόµενη υποχρέωση, εκτός αν η
πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι αποµακρυσµένη (βλέπε παράγραφο 86).

24. Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων (π.χ. εγγυήσεις προϊόντων ή όµοιες συµβάσεις), η πιθανότητα ότι
µία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισµό, καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσµεύσεων, ως ένα
σύνολο. Μολονότι η πιθανότητα µιας εκροής για κάθε ένα στοιχείο µπορεί να είναι µικρή, µπορεί να πιθανολογείται
επαρκώς, ότι κάποια εκροή πόρων θα χρειαστεί για να διακανονίσει την κατηγορία των δεσµεύσεων ως ένα σύνολο.
Αν αυτό συµβαίνει, µία πρόβλεψη καταχωρείται (αν τα άλλα κριτήρια καταχώρησης πληρούνται).

Α ξ ι ό π ι σ τ η ε κ τ ί µ η σ η τ η ς δ έ σ µ ε υ σ η ς

25. Η χρήση εκτιµήσεων είναι ένα ουσιαστικό µέρος της κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και δεν υπονοµεύει
την αξιοπιστία τους. Αυτό είναι ειδικότερα αληθές στην περίπτωση των προβλέψεων, οι οποίες από τη φύση τους
είναι πιο αβέβαιες από τα περισσότερα άλλα στοιχεία του ισολογισµού. Εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις,
µία επιχείρηση θα είναι σε θέση να προσδιορίσει µία σειρά πιθανών συνεπειών και µπορεί συνεπώς να κάνει µία
εκτίµηση της δέσµευσης η οποία θα είναι επαρκώς αξιόπιστη για χρήση στην καταχώρηση µιας πρόβλεψης.

26. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπου καµία αξιόπιστη εκτίµηση δεν µπορεί να γίνει, υπάρχει υποχρέωση η
οποία όµως δεν µπορεί να καταχωρηθεί. Αυτή η υποχρέωση γνωστοποιείται ως ενδεχόµενη υποχρέωση (βλέπε
παράγραφο 86).

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

27. Μία επιχείρηση δεν πρέπει να καταχωρεί µία ενδεχόµενη υποχρέωση.

28. Μία ενδεχόµενη υποχρέωση γνωστοποιείται, όπως ορίζεται από την παράγραφο 86, εκτός αν η πιθανότητα µιας
εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι αποµακρυσµένη.

29. Όταν µία επιχείρηση ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρο για µία δέσµευση, το µέρος της δέσµευσης που
αναµένεται να εκπληρωθεί από τρίτους θεωρείται ενδεχόµενη υποχρέωση. Η επιχείρηση καταχωρεί µία πρόβλεψη για
το µέρος της δέσµευσης για το οποίο εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι πιθανή, εκτός στις
εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπου καµία αξιόπιστη εκτίµηση δεν µπορεί να γίνει.

30. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις µπορεί να ανακύψουν κατά τρόπο που δεν αναµενόταν αρχικά. Συνεπώς, εκτιµώνται
συνεχώς για να προσδιοριστεί, αν µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη έχει καταστεί πιθανή. Αν
καθίσταται πιθανό ότι µία εκροή µελλοντικών οικονοµικών οφελών θα απαιτηθεί, για ένα στοιχείο που προηγουµένως
εθεωρείτο ως µία ενδεχόµενη υποχρέωση, µία πρόβλεψη καταχωρείται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου,
στην οποία συµβαίνει η µεταβολή στην πιθανότητα (εκτός στις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπου καµία αξιόπιστη
εκτίµηση δεν µπορεί να γίνει).

(3) Η ερµηνεία του «πιθανού» σε αυτό το Πρότυπο ως «περισσότερο αληθοφανούς» δεν εφαρµόζεται αναγκαστικά σε άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα.
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Ενδεχόµενες απαιτήσεις

31. Μία επιχείρηση δεν πρέπει να καταχωρεί µία ενδεχόµενη απαίτηση.

32. Ενδεχόµενες απαιτήσεις συνήθως προκύπτουν από απρογραµµάτιστα ή άλλα µη αναµενόµενα γεγονότα, που
δηµιουργούν την πιθανότητα µιας εισροής οικονοµικών οφελών στην επιχείρηση. Ένα παράδειγµα είναι µία απαίτηση
που µία επιχείρηση επιδιώκει µέσω νοµικών διαδικασιών, όπου το αποτέλεσµα είναι αβέβαιο.

33. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να καταλήξει
στην καταχώρηση εσόδων που µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν ποτέ. Όµως, όταν η πραγµατοποίηση εσόδων είναι
πραγµατικά βέβαιη, τότε η σχετική απαίτηση δεν είναι µία ενδεχόµενη απαίτηση και η καταχώρηση της είναι σωστή.

34. Μία ενδεχόµενη απαίτηση γνωστοποιείται, όπως απαιτείται από την παράγραφο 89, όταν µία εισροή οικονοµικών
οφελών είναι πιθανή.

35. Ενδεχόµενες απαιτήσεις εκτιµώνται συνεχώς για να διασφαλιστεί, ότι οι εξελίξεις αντικατοπτρίζονται ορθά στις
οικονοµικές καταστάσεις. Αν αυτό έχει καταστεί πραγµατικά βέβαιο, ότι µία εισροή οικονοµικών οφελών θα
προκύψει, η απαίτηση και το σχετικό έσοδο καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία
η µεταβολή συµβαίνει. Αν µία εισροή οικονοµικών οφελών έχει καταστεί πιθανή, µία επιχείρηση γνωστοποιεί την
ενδεχόµενη απαίτηση (βλέπε παράγραφο 89).

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Ορθή εκτίµηση

36. Το ποσό που καταχωρείται ως πρόβλεψη πρέπει να είναι η ορθή εκτίµηση της δαπάνης που απαιτείται,
για να διακανονιστεί η παρούσα δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

37. Η ορθή εκτίµηση της δαπάνης που απαιτείται για διακανονισµό της παρούσας δέσµευσης, είναι το ποσό που µία
επιχείρηση λογικά θα πλήρωνε για να διακανονίσει τη δέσµευση, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή να
µεταβιβάσει αυτή σε ένα τρίτο µέρος κατά το χρόνο αυτό. Συχνά θα είναι αδύνατο ή απαγορευτικά δαπανηρό να
διακανονίσει ή να µεταβιβάσει µία δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όµως, η εκτίµηση του ποσού
που µία επιχείρηση λογικά θα πλήρωνε για να διακανονίσει ή να µεταβιβάσει τη δέσµευση, δίδει την ορθή εκτίµηση
της δαπάνης που απαιτείται για να διακανονίσει την παρούσα δέσµευση στην ηµεροµηνία του ισολογισµού.

38. Οι εκτιµήσεις του αποτελέσµατος και της οικονοµικής επίδρασης προσδιορίζονται κατά την κρίση της διοίκησης της
επιχείρησης, συµπληρούµενες από την εµπειρία οµοίων συναλλαγών και, σε µερικές περιπτώσεις, εκθέσεις
ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων. Οι λαµβανόµενες υπόψη αποδείξεις, συµπεριλαµβάνουν κάθε πρόσθετη απόδειξη
που παρέχεται από γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

39. Αβεβαιότητες που σχετίζονται µε το ποσό που καταχωρείται ως µία πρόβλεψη, αντιµετωπίζονται µε διάφορους
τρόπους, αναλόγως µε τις συνθήκες. Όταν η πρόβλεψη που έχει αποτιµηθεί, συµπεριλαµβάνει µία µεγάλη ποικιλία
στοιχείων, η δέσµευση εκτιµάται σταθµίζοντας όλα τα δυνατά αποτελέσµατα από τις συνδεόµενες πιθανότητες τους.
Το όνοµα για αυτή τη στατιστική µέθοδο της εκτίµησης είναι «προσδοκώµενη αξία». Η πρόβλεψη θα είναι συνεπώς
διαφορετική εξαρτώµενη από το αν η πιθανότητα µιας ζηµίας, ενός δοθέντος ποσού είναι, για παράδειγµα, 60 % ή
90 %. Όταν υπάρχει µία συνεχής σειρά πιθανών αποτελεσµάτων που είναι όµοια µεταξύ τους στη σειρά αυτή, ο
µέσος όρος της σειράς χρησιµοποιείται.

Π α ρ ά δ ε ι γ µ α

Μία επιχείρηση πωλεί εµπορεύµατα µε µια εγγύηση, σύµφωνα µε την οποία οι πελάτες καλύπτονται για το κόστος
επισκευών οποιωνδήποτε κατασκευαστικών ελαττωµάτων, που εµφανίζονται µέσα στους πρώτους έξη µήνες από την
αγορά. Αν µικρότερα ελαττώµατα αποκαλυφθούν σε όλα τα πωληθέντα προϊόντα, το κόστος επισκευής θα ανέλθει
σε 1 εκατοµµύριο. Αν µεγαλύτερα ελαττώµατα αποκαλυφθούν σε όλα τα πωληθέντα προϊόντα, το κόστος επισκευής
θα ανέλθει σε 4 εκατοµµύρια. Η εµπειρία του παρελθόντος της επιχείρησης και οι µελλοντικές προσδοκίες δείχνουν
ότι για το ερχόµενο έτος, 75 % των πωληθέντων εµπορευµάτων δε θα έχουν ελαττώµατα, 20 % των πωληθέντων
εµπορευµάτων θα έχουν µικρά ελαττώµατα και 5 % των πωληθέντων εµπορευµάτων θα έχουν µεγαλύτερα
ελαττώµατα. Σύµφωνα µε την παράγραφο 24, µία επιχείρηση προσδιορίζει την πιθανότητα µιας εκροής για τις
δεσµεύσεις της λόγω εγγύησης ως ένα σύνολο.

Η προσδοκώµενη αξία του κόστους των επισκευών είναι:

75 % × 0 + 20 % × 1 000 000 + 5 % × 4 000 000 = 400 000
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40. Όταν µία απλή δέσµευση αποτιµάται, το κατ' ιδίαν πιο πιθανό αποτέλεσµα, µπορεί να είναι η ορθή εκτίµηση της

υποχρέωσης. Όµως, ακόµη και σε τέτοια περίπτωση, η επιχείρηση λαµβάνει υπόψη άλλα πιθανά αποτελέσµατα.
Όταν άλλα πιθανά αποτελέσµατα είναι είτε περισσότερο υψηλότερα, είτε περισσότερο χαµηλότερα από το πιο
πιθανό αποτέλεσµα, η ορθή εκτίµηση θα είναι ένα υψηλότερο ή χαµηλότερο ποσό. Για παράδειγµα, αν µία επιχείρηση
πρέπει να αποκαταστήσει ένα σοβαρό ελάττωµα σε ένα µεγάλο εργοστάσιο που έχει κατασκευάσει για ένα πελάτη,
το κατ' ιδίαν πιο πιθανό αποτέλεσµα µπορεί να είναι για την επισκευή να επιτύχει στην πρώτη προσπάθεια µε
κόστος 1 000, αλλά µία πρόβλεψη για ένα µεγαλύτερο ποσό γίνεται, αν υπάρχει ένας σηµαντικός κίνδυνος ότι
µελλοντικές προσπάθειες θα είναι αναγκαίες.

41. Η πρόβλεψη αποτιµάται πριν από το φόρο, καθώς οι φορολογικές συνέπειες της πρόβλεψης και οι µεταβολές σε
αυτή αντιµετωπίζονται στο ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος».

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

42. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που αναπόφευκτα περιβάλλουν πολλά γεγονότα και καταστάσεις
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την προσέγγιση στην ορθή εκτίµηση µιας πρόβλεψης.

43. Ο κίνδυνος προδιαγράφει µεταβλητότητα του αποτελέσµατος. Μία προσαρµογή κινδύνου µπορεί να αυξήσει το
ποσό στο οποίο µία υποχρέωση αποτιµάται. Προσοχή απαιτείται κατά την άσκηση κρίσεων κάτω από συνθήκες
αβεβαιότητας, ούτως ώστε έσοδα ή περιουσιακά στοιχεία να µην υπερεκτιµώνται και έξοδα ή υποχρεώσεις να µην
υποτιµώνται. Όµως, αβεβαιότητα δε δικαιολογεί τη δηµιουργία υπερβολικών προβλέψεων ή µία αυθαίρετη
υπερεκτίµηση των υποχρεώσεων. Για παράδειγµα, αν το προβλεπόµενο κόστος ενός ιδιαιτέρα αντίθετου αποτελέσµα-
τος εκτιµάται πάνω σε µία συνετή βάση, αυτό το αποτέλεσµα δεν θεωρείται σκόπιµα διαµορφωµένο, ως περισσότερο
πιθανό από ότι είναι πραγµατικά η περίπτωση. Φροντίδα χρειάζεται για να αποφεύγονται διπλές προσαρµογές για
κίνδυνο και αβεβαιότητα µε συνέπεια την υπερεκτίµηση µιας πρόβλεψης.

44. Γνωστοποίηση των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν το ποσό της δαπάνης γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 85(β).

Παρούσα αξία

45. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης πρέπει
να είναι η παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό της
δέσµευσης.

46. Λόγω της διαχρονικής αξίας του χρήµατος, προβλέψεις που αφορούν σε ταµιακές εκροές, οι οποίες ανακύπτουν
ευθύς αµέσως µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, είναι περισσότερο επαχθείς από εκείνες τις ταµιακές εκροές
του ιδίου ποσού που προκύπτουν αργότερα. Οι προβλέψεις, λοιπόν, προεξοφλούνται, όταν το αποτέλεσµα είναι
ουσιώδες.

47. Το επιτόκιο (ή επιτόκια) προεξόφλησης πρέπει να είναι ένα προ-φόρου επιτόκιο (ή επιτόκια) που
αντανακλά (αντανακλούν) τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος
και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο (επιτόκια) δεν πρέπει να αντανακλά
(αντανακλούν) κινδύνους για τους οποίους οι µελλοντικές εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν προσαρ-
µοστεί.

Μελλοντικά γεγονότα

48. Μελλοντικά γεγονότα που µπορεί να επηρεάζουν το ποσό που απαιτείται για διακανονισµό µιας
δέσµευσης πρέπει να αντανακλώνται στο ποσό µιας πρόβλεψης, όταν υπάρχει επαρκής αντικειµενική
απόδειξη ότι αυτά θα συµβούν.

49. Αναµενόµενα µελλοντικά γεγονότα µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντικά στην αποτίµηση προβλέψεων. Για παράδειγµα,
µία επιχείρηση µπορεί να έχει την εντύπωση ότι το κόστος καθαρισµού ενός χώρου εγκαταστάσεων στο τέλος της
ζωής του θα είναι µειωµένο λόγω µελλοντικών τεχνολογικών µεταβολών. Το ποσό που καταχωρείται αντανακλά µία
λογική προσδοκία των ειδικών τεχνικών, που λειτουργούν αντικειµενικά, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιµες
αποδείξεις ως προς την τεχνολογία που θα είναι διαθέσιµη κατά το χρόνο του καθαρισµού. Έτσι, είναι ορθό να
συµπεριλαµβάνει για παράδειγµα, αναµενόµενες µειώσεις του κόστους σχετιζόµενες µε την αυξανόµενη εµπειρία
στην εφαρµογή υπάρχουσας τεχνολογίας, ή το αναµενόµενο κόστος εφαρµογής υπάρχουσας τεχνολογίας σε µία
ευρύτερη ή περισσότερο περίπλοκη επιχείρηση καθαρισµού από ότι έχει προηγουµένως εκτελεστεί. Όµως, µία
επιχείρηση δεν προβλέπει την ανάπτυξη µίας πλήρως νέας τεχνολογίας για τον καθαρισµό, εκτός αν θεµελιώνεται
από επαρκή αντικειµενική απόδειξη.
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50. Η επίδραση της πιθανής νέας νοµοθεσίας λαµβάνεται υπόψη στην εκτίµηση µιας υπάρχουσας δέσµευσης, όταν

επαρκής αντικειµενική απόδειξη υπάρχει κατά την οποία η νοµοθεσία είναι πραγµατικά βέβαιο ότι ενεργοποιείται. Η
ποικιλία των περιπτώσεων που ανακύπτουν στην πράξη, κάνει αδύνατο να καθοριστεί ένα απλό γεγονός που θα
παρέχει επαρκή, αντικειµενική απόδειξη σε κάθε περίπτωση. Απόδειξη απαιτείται και για ότι η νοµοθεσία θα ζητήσει
και για το πότε είναι πραγµατικά βέβαιο ότι ενεργοποιείται και εφαρµόζεται δεόντως. Σε πολλές περιπτώσεις,
επαρκής αντικειµενική απόδειξη δε θα υπάρχει µέχρις ότου η νέα νοµοθεσία ενεργοποιηθεί.

Αναµενόµενη διάθεση περιουσιακών στοιχείων

51. Κέρδη από την αναµενόµενη διάθεση περιουσιακών στοιχείων δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
κατά την αποτίµηση µιας πρόβλεψης.

52. Κέρδη από την αναµενόµενη διάθεση περιουσιακών στοιχείων δε λαµβάνονται υπόψη στην αποτίµηση µιας
πρόβλεψης, ακόµη και αν η αναµενόµενη διάθεση είναι στενά συνδεδεµένη µε το γεγονός που δηµιουργεί την
πρόβλεψη. Αντίθετα, µία επιχείρηση καταχωρεί κέρδη από αναµενόµενες διαθέσεις περιουσιακών στοιχείων κατά το
χρόνο τον οριζόµενο από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο που ασχολείται µε τα περιουσιακά στοιχεία που το
αφορούν.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

53. Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για διακανονισµό µιας πρόβλεψης αναµένεται
να αποζηµιωθεί από κάποιο άλλο µέρος, η αποζηµίωση πρέπει να καταχωρείται όταν και µόνον όταν,
είναι πραγµατικά βέβαιο ότι η αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η επιχείρηση διακανονίσει την
δέσµευση. Η αποζηµίωση πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια ιδιαίτερη απαίτηση. Το ποσό που
καταχωρείται για την αποζηµίωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης.

54. Στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, το έξοδο που αφορά µια πρόβλεψη µπορεί να
παρουσιάζεται καθαρό, µειωµένο δηλαδή κατά το ποσό της αποζηµίωσης.

55. Μερικές φορές, µία επιχείρηση είναι σε θέση να αναζητά ένα άλλο µέρος το οποίο θα πληρώσει µερικώς ή στο
σύνολο όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για διακανονισµό µιας πρόβλεψης (για παράδειγµα, µέσω ασφαλιστικών
συµβάσεων, όρων αποζηµίωσης ή εγγυήσεων προµηθευτών). Το άλλο µέρος µπορεί είτε να αποζηµιώνει τα ποσά που
πληρώθηκαν από την επιχείρηση ή να πληρώνει τα ποσά κατ' ευθείαν.

56. Σε πολλές περιπτώσεις η επιχείρηση θα παραµείνει υπεύθυνη για το σύνολο του υπό εξέταση ποσού, έτσι που η
επιχείρηση θα πρέπει να διακανονίσει το πλήρες ποσό, αν το τρίτο µέρος αδυνατεί να πληρώσει για οποιοδήποτε
λόγο. Σε αυτή την περίπτωση, µία πρόβλεψη καταχωρείται για το πλήρες ποσό της υποχρέωσης και µία ξεχωριστή
απαίτηση για την αναµενόµενη αποζηµίωση καταχωρείται, όταν είναι πραγµατικά βέβαιο ότι αποζηµίωση θα
εισπραχθεί, αν η επιχείρηση διακανονίσει την υποχρέωση.

57. Σε µερικές περιπτώσεις, η επιχείρηση δε θα είναι υπεύθυνη για το υπό εξέταση κόστος, αν το τρίτο µέρος αδυνατεί
να πληρώσει. Σε τέτοια περίπτωση, η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση για αυτό το κόστος και αυτό δεν
συµπεριλαµβάνεται στην πρόβλεψη.

58. Καθώς σηµειώθηκε στην παράγραφο 29, µία δέσµευση για την οποία µία επιχείρηση ευθύνεται από κοινού και εις
ολόκληρο, είναι ενδεχόµενη υποχρέωση κατά την έκταση που η δέσµευση, αναµένεται να διακανονιστεί από τα άλλα
µέρη.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

59. Οι προβλέψεις πρέπει να αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και να προσαρµόζονται,
για να αντανακλούν την τρέχουσα ορθή εκτίµηση. Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων,
που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η δέσµευση, η πρόβλεψη
πρέπει να αναστρέφεται.

60. Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι
ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση καταχωρείται ως κόστος δανεισµού.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

61. Μια πρόβλεψη πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για δαπάνες, για τις οποίες η πρόβλεψη είχε αρχικώς
καταχωρηθεί.
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62. Μόνο δαπάνες που αφορούν στην αρχική πρόβλεψη καταχωρούνται έναντι αυτής. Καταχωρώντας δαπάνες έναντι

µιας πρόβλεψης που αρχικά είχε καταχωρηθεί για ένα άλλο σκοπό, θα αποκρυπτόταν η επίδραση των δύο
διαφορετικών γεγονότων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Μελλοντικές λειτουργικές ζηµίες

63. Προβλέψεις δεν πρέπει να καταχωρούνται για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες.

64. Μελλοντικές λειτουργικές ζηµίες δεν πληρούν τον ορισµό µιας υποχρέωσης της παραγράφου 10, καθώς και τα
γενικά κριτήρια καταχώρησης που τίθενται για τις προβλέψεις στην παράγραφο 14.

65. Η προσδοκία µελλοντικών λειτουργικών ζηµιών είναι µία ένδειξη ότι ορισµένα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης
µπορεί να είναι αποµειωµένα. Μία επιχείρηση ελέγχει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για αποµείωση σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».

Επαχθείς συµβάσεις

66. Αν µία επιχείρηση έχει µία σύµβαση που είναι επαχθής, η παρούσα δέσµευση σύµφωνα µε τη
σύµβαση, πρέπει να καταχωρείται και να αποτιµάται ως µία πρόβλεψη.

67. Πολλές συµβάσεις (για παράδειγµα, κάποιες καθηµερινές παραγγελίες αγορών) µπορεί να ακυρώνονται, χωρίς
πληρωµή αποζηµίωσης στο άλλο µέρος και συνεπώς δεν υπάρχει καµία δέσµευση. Όλες οι συµβάσεις θεµελιώνουν
αµφότερα, δικαιώµατα και δεσµεύσεις για κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη. Όταν γεγονότα κάνουν µια σύµβαση
επαχθή, η σύµβαση εµπίπτει µέσα στο πεδίο εφαρµογής αυτού του Προτύπου και µία υποχρέωση υφίσταται η οποία
και καταχωρείται. Εκτελεστέες συµβάσεις που δεν είναι επαχθείς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτού του
Προτύπου.

68. Αυτό το Πρότυπο ορίζει µια επαχθή σύµβαση ως µία σύµβαση στην οποία το αναπόφευκτο κόστος εκπλήρωσης των
δεσµεύσεων, της σύµβασης υπερβαίνει τα οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να ληφθούν από αυτήν. Το αναπόφευκτο
κόστος σύµφωνα µε µία σύµβαση, αντανακλά το ελάχιστο καθαρό κόστος της υπαναχώρησης από τη σύµβαση, που
είναι το µικρότερο µεταξύ κόστους εκπλήρωσης αυτής και κάθε αποζηµίωσης ή ποινής που προκύπτει από αδυναµία
για εκπλήρωση αυτής.

69. Προτού δηµιουργηθεί µία ξεχωριστή πρόβλεψη για µία επαχθή σύµβαση, µία επιχείρηση καταχωρεί µία ζηµία
αποµείωσης η οποία έχει προκύψει σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά αυτή τη σύµβαση
(βλέπε ∆ΛΠ 36, «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»).

Αναδιάρθρωση

70. Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα γεγονότων που µπορεί να εµπίπτουν στον ορισµό της αναδιάρθρωσης:

(α) Πώληση ή τερµατισµός ενός επιχειρηµατικού κλάδου.

(β) Το κλείσιµο επιχειρηµατικών εγκαταστάσεων σε µία χώρα ή περιοχή ή µετεγκατάσταση των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων από µία χώρα ή περιοχή σε µια άλλη.

(γ) Μεταβολές στη δοµή της διεύθυνσης, για παράδειγµα, απάλειψη ενός επιπέδου διεύθυνσης.

(δ) Βασικές αναδιοργανώσεις που έχουν µία ουσιώδη επίδραση στη φύση και στους τοµείς που εστιάζονται οι
εκµεταλλεύσεις της επιχείρησης.

71. Μία πρόβλεψη για κόστος αναδιάρθρωσης καταχωρείται µόνον όταν τα γενικά κριτήρια καταχώρησης για προβλέψεις
που τίθενται στην παράγραφο 14 πληρούνται. Οι παράγραφοι 72-83 ορίζουν πώς εφαρµόζονται τα γενικά κριτήρια
καταχώρησης σε αναδιαρθρώσεις.
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72. Μία τεκµαιρόµενη δέσµευση για αναδιάρθρωση προκύπτει µόνον όταν µια επιχείρηση:

(α) έχει ένα λεπτοµερές τυπικό πρόγραµµα για την αναδιάρθρωση που εξατοµικεύει τουλάχιστον:

(i) την επιχειρηµατική δραστηριότητα ή το µέρος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που
αφορά,

(ii) τις κύριες εγκαταστάσεις που επηρεάζονται,

(iii) την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τον κατά προσέγγιση αριθµό των εργαζοµένων, που
θα αποζηµιωθούν για τερµατισµό της εργασίας τους,

(iv) τις δαπάνες που θα αναληφθούν,

(v) πότε το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί, και

(β) έχει δηµιουργήσει µία βάσιµη προσδοκία, σε εκείνους που επηρεάζονται, ότι θα φέρει σε πέρας
την αναδιάρθρωση, αρχίζοντας την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος ή δηλώνοντας τα κύρια
χαρακτηριστικά του σε αυτούς που επηρεάζονται από αυτό.

73. Απόδειξη ότι µία επιχείρηση έχει αρχίσει να εφαρµόζει ένα πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, θα παρεχόταν, για
παράδειγµα, µε αποξήλωση εργοστασίου ή πώληση περιουσιακών στοιχείων ή µε δηµόσια δήλωση των κύριων
χαρακτηριστικών του προγράµµατος. Μία δηµόσια δήλωση ενός λεπτοµερούς προγράµµατος για αναδιάρθρωση
συνιστά µία τεκµαιρόµενη δέσµευση για αναδιάρθρωση, µόνον αν γίνεται µε ένα τέτοιο τρόπο και µε επαρκείς
λεπτοµέρειες (δηλαδή, εκθέτοντας τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράµµατος) που δηµιουργεί βάσιµες προσδοκίες
σε τρίτους, τέτοιους όπως πελάτες, προµηθευτές και εργαζόµενους (ή στους αντιπροσώπους των), ότι η επιχείρηση
θα φέρει σε πέρας την αναδιάρθρωση.

74. Για να είναι ένα πρόγραµµα σε θέση να δηµιουργεί µία τεκµαιρόµενη δέσµευση, όταν ανακοινώνεται σε εκείνους που
επηρεάζονται από αυτό, θα πρέπει η εφαρµογή του να προγραµµατίζεται να αρχίζει το συντοµότερο δυνατό και να
ολοκληρώνεται σε ένα χρονικό πλαίσιο που να αποκλείει ουσιώδεις µεταβολές στο πρόγραµµα. Αν αναµένεται ότι
θα υπάρξει µία µακρά καθυστέρηση, προτού αρχίσει η αναδιάρθρωση ή ότι η αναδιάρθρωση θα χρειαστεί ένα
αδικαιολόγητα µακρύ χρόνο, είναι απίθανο το πρόγραµµα να εγείρει µία βάσιµη προσδοκία προς το µέρος των
άλλων ότι η επιχείρηση κατά το παρόν δεσµεύεται σε αναδιάρθρωση, γιατί το πλαίσιο χρόνου παρέχει ευκαιρίες στην
επιχείρηση έτσι ώστε να µεταβάλλει τα προγράµµατά της.

75. Μία απόφαση της διοίκησης ή του διοικητικού συµβουλίου για αναδιάρθρωση η οποία λήφθηκε πριν από την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, δεν καταλήγει σε µία τεκµαιρόµενη δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
εκτός αν η επιχείρηση έχει, πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού:

(α) αρχίσει να εφαρµόζει το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, ή

(β) δηλώσει τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράµµατος αναδιάρθρωσης σε εκείνους που επηρεάζονται από αυτό
µε ένα σαφώς καθορισµένο τρόπο για να δηµιουργήσει µία βάσιµη προσδοκία σε αυτούς, ότι η επιχείρηση θα
φέρει σε πέρας την αναδιάρθρωση.

Σε µερικές περιπτώσεις, µια επιχείρηση αρχίζει να εφαρµόζει ένα πρόγραµµα αναδιάρθρωσης ή δηλώνει τα κύρια
χαρακτηριστικά του σε εκείνους που επηρεάζονται, µόνο µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Γνωστοποίηση
µπορεί να απαιτείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 10 «γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», αν η αναδιάρθρωση
είναι τέτοιας σπουδαιότητας, που η µη γνωστοποίηση της, θα επηρέαζε την ικανότητα των χρηστών των οικονοµικών
καταστάσεων να προβούν σε κατάλληλες εκτιµήσεις και να λάβουν κατάλληλες αποφάσεις.

76. Μολονότι µία τεκµαιρόµενη δέσµευση δεν δηµιουργείται µόνο από µία απόφαση της διεύθυνσης, µία δέσµευση
µπορεί να προκύψει από άλλα προγενέστερα γεγονότα µαζί µε µία τέτοια απόφαση. Για παράδειγµα, διαπραγµατεύσεις
µε αντιπροσώπους εργαζόµενων για τερµατισµό πληρωµών, ή µε αγοραστές για την πώληση µιας εκµετάλλευσης,
µπορεί να υπόκεινται µόνο στην έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Άπαξ και αυτή η έγκριση έχει παρασχεθεί
και ανακοινωθεί σε τρίτους, η επιχείρηση έχει µία τεκµαιρόµενη δέσµευση για αναδιάρθρωση, αν οι όροι της
παραγράφου 72 πληρούνται.

77. Σε µερικές χώρες, η απόλυτη εξουσία εκχωρείται σε ένα συµβούλιο, το οποίο στα µέλη του περιλαµβάνει
αντιπροσώπους άλλων συµφερόντων εκτός εκείνων της διοίκησης (π.χ. εργαζοµένων) ή η κοινοποίηση σε τέτοιες
αντιπροσωπείες µπορεί να είναι απαραίτητη πριν ληφθεί από το συµβούλιο απόφαση. Παρ' ότι η απόφαση από ένα
τέτοιο συµβούλιο απαιτεί συνεννόηση µε αυτούς τους αντιπροσώπους, µπορεί να καταλήξει σε µία τεκµαιρόµενη
δέσµευση για αναδιάρθρωση.
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78. Καµία δέσµευση δεν προκύπτει για πώληση µιας εκµετάλλευσης µέχρις ότου η επιχείρηση δεσµευτεί

στην πώληση, δηλαδή υπάρξει µία δεσµευτική συµφωνία πώλησης.

79. Ακόµη και όταν µία επιχείρηση έχει λάβει µία απόφαση να πωλήσει µια εκµετάλλευση και έχει ανακοινώσει αυτή την
απόφαση δηµοσίως, δεν µπορεί να δεσµεύεται στην πώληση µέχρις ότου αναδειχθεί ένας αγοραστής και υπάρξει µία
δεσµευτική συµφωνία πώλησης. Μέχρις ότου υπάρξει µία δεσµευτική συµφωνία πώλησης, η επιχείρηση θα µπορεί να
αναθεωρήσει την άποψή της και πράγµατι θα πρέπει να ενεργήσει διαφορετικά σε περίπτωση που ένας αγοραστής
δεν µπορεί να εντοπισθεί µε παραδεκτούς όρους. Όταν η πώληση µιας εκµετάλλευσης παρουσιάζεται ως µέρος µιας
αναδιάρθρωσης, τα περιουσιακά στοιχεία της εκµετάλλευσης επανεξετάζονται για αποµείωση, σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Όταν µία πώληση αποτελεί µόνο ένα µέρος µιας αναδιάρθρωσης,
µία τεκµαιρόµενη δέσµευση µπορεί να προκύψει για τα άλλα µέρη της αναδιάρθρωσης προτού υπάρξει µία
δεσµευτική συµφωνία πώλησης.

80. Μία πρόβλεψη αναδιάρθρωσης πρέπει να περιλαµβάνει µόνο τις άµεσες δαπάνες που προκύπτουν
από την αναδιάρθρωση οι οποίες:

(α) αναγκαστικά προέρχονται από αναδιάρθρωση, και

(β) δεν συνδέονται µε τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες της επιχείρησης.

81. Μία πρόβλεψη αναδιάρθρωσης δεν περιλαµβάνει τέτοια κόστη, όπως:

(α) επανεκπαίδευσης ή µετάθεσης εν ενεργεία προσωπικού,

(β) έρευνας αγοράς ή

(γ) επενδύσεων σε νέα συστήµατα και δίκτυα διανοµής

Αυτές οι δαπάνες αφορούν σε µελλοντική διαχείριση της επιχείρησης και δεν είναι υποχρεώσεις για αναδιάρθρωση
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τέτοιες δαπάνες καταχωρούνται µε την ίδια βάση που θα καταχωρούνταν αν
προέκυπταν ανεξάρτητα από µία αναδιάρθρωση.

82. Αναγνωρίσιµες µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες µέχρι την ηµεροµηνία µιας αναδιάρθρωσης δεν περιλαµβάνονται σε
µία πρόβλεψη, εκτός αν αυτές αφορούν σε µία επαχθή σύµβαση, όπως ορίστηκε στην παράγραφο 10.

83. Όπως απαιτείται από την παράγραφο 51, κέρδη από αναµενόµενη διάθεση περιουσιακών στοιχείων δε λαµβάνονται
υπόψη στην αποτίµηση µιας πρόβλεψης αναδιάρθρωσης, ακόµη και αν η πώληση των περιουσιακών στοιχείων
θεωρείται ως µέρος της αναδιάρθρωσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

84. Για κάθε κατηγορία πρόβλεψης, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) Τη λογιστική αξία κατά την έναρξη και λήξη της περιόδου.

(β) Πρόσθετες προβλέψεις που έγιναν στην περίοδο, συµπεριλαµβανοµένων των αυξήσεων των
υπαρχόντων προβλέψεων.

(γ) Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν (δηλαδή, πραγµατοποιήθηκαν και µείωσαν την πρόβλεψη) κατά
τη διάρκεια της περιόδου.

(δ) Αχρησιµοποίητα ποσά που αναστράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου.

(ε) Την αύξηση κατά τη διάρκεια της περιόδου στο προεξοφληµένο ποσό που προκύπτει από το
πέρασµα χρόνου και την επίδραση κάθε µεταβολής στο επιτόκιο προεξόφλησης.

Συγκριτικές πληροφορίες δε χρειάζονται.

85. Μία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία πρόβλεψης:

(α) Μία σύντοµη περιγραφή της φύσης της δέσµευσης και το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα κάθε
προκύπτουσας εκροής οικονοµικών οφελών.
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(β) Μία ένδειξη των αβεβαιοτήτων για το ποσό ή το χρόνο — διάγραµµα αυτών των εκροών. Όπου

είναι αναγκαίο να παρέχει ικανοποιητική πληροφόρηση, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί
τις κύριες παραδοχές που έγιναν σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα, όπως αναφέρθηκε στην
παράγραφο 48, και

(γ) Το ποσό κάθε αναµενόµενης αποζηµίωσης, δηλώνοντας το ποσό κάθε απαίτησης που έχει
καταχωρηθεί για αυτή την αναµενόµενη αποζηµίωση.

86. Εκτός από την περίπτωση που η πιθανότητα κάθε εκροής για διακανονισµό είναι αποµακρυσµένη,
µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί για κάθε κατηγορία ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, µία σύντοµη περιγραφή της φύσης της ενδεχόµενης υποχρέωσης και
όπου είναι εφικτό:

(α) Μία εκτίµηση της οικονοµικής επίπτωσής της, η οποία αποτιµάται σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 36-52.

(β) Μία ένδειξη των αβεβαιοτήτων που αφορούν στο ποσό ή στο χρονοδιάγραµµα κάθε εκροής.

(γ) Την πιθανότητα κάθε αποζηµίωσης.

87. Κατά τον προσδιορισµό, των προβλέψεων ή ενδεχόµενων υποχρεώσεων που µπορεί να συναθροιστούν για να
αποτελέσουν µία κατηγορία, είναι αναγκαίο να λαµβάνεται υπόψη αν η φύση των στοιχείων είναι επαρκώς όµοια έτσι
ώστε να καταχωρείται µια ενιαία απλή δήλωση σχετικά µε αυτά, µε σκοπό την τήρηση των προϋποθέσεων των
παραγράφων 85 (α) και (β) και 86(α) και (β). Έτσι, µπορεί να είναι σωστό να αντιµετωπίζονται ως µία απλή κατηγορία
πρόβλεψης ποσά που αφορούν σε εγγυήσεις διαφόρων προϊόντων, αλλά δε θα ήταν σωστό να αντιµετωπίζονται ως
µία απλή κατηγορία ποσά που αφορούν κανονικές εγγυήσεις και ποσά που υπόκεινται σε νοµικές διαδικασίες.

88. Όταν µια πρόβλεψη και µία ενδεχόµενη υποχρέωση ανακύπτουν από την ίδια σειρά συνθηκών, µία επιχείρηση
προβαίνει στις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 84-86 κατά τρόπο που να φαίνεται η σχέση
µεταξύ της πρόβλεψης και της ενδεχόµενης υποχρέωσης.

89. Όταν µία εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί µία
σύντοµη περιγραφή της φύσης των ενδεχόµενων απαιτήσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
και όπου είναι εφικτό, µία εκτίµηση της οικονοµικής επίδρασης τους, χρησιµοποιώντας για την
αποτίµηση τις αρχές που τίθενται για προβλέψεις στις παραγράφους 36-52.

90. Είναι σηµαντικό οι γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις να αποφεύγουν να δίδουν παραπλανητικές ενδείξεις
πιθανότητας δηµιουργίας εσόδου.

91. Όταν κάθε πληροφόρηση που απαιτείται από τις παραγράφους 86 και 89 δε γνωστοποιείται, γιατί
δεν είναι εφικτό να γίνει έτσι, αυτό το γεγονός πρέπει να δηλώνεται.

92. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, γνωστοποίηση µερικών ή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται
από τις παραγράφους 84-89 ενδέχεται να προδικάζει σοβαρά τη θέση της επιχείρησης σε µία διαµάχη
µε άλλα µέρη στο υπό εξέταση θέµα της πρόβλεψης, ενδεχόµενης υποχρέωσης ή ενδεχόµενης
απαίτησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, µία επιχείρηση δε χρειάζεται να γνωστοποιεί τις πληροφορίες,
αλλά πρέπει να γνωστοποιεί τη γενική φύση της διαµάχης, µαζί µε το γεγονός ότι, και το λόγο γιατί,
η πληροφόρηση δεν έχει γνωστοποιηθεί.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

93. Το αποτέλεσµα υιοθέτησης αυτού του Προτύπου κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του (ή
ενωρίτερα) πρέπει να απεικονίζεται ως µία προσαρµογή του αρχικού υπολοίπου των αποτελεσµάτων
εις νέο για την περίοδο για την οποία το Πρότυπο κατ' αρχήν υιοθετείται. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύ-
νονται, αλλά δεν απαιτείται, να προσαρµόσουν το υπόλοιπο έναρξης των αποτελεσµάτων εις νέο
για την παλαιότερη περίοδο που παρουσιάζεται και να επαναδιατυπώσουν συγκριτικές πληροφορίες.
Αν οι συγκριτικές πληροφορίες δεν επαναδιατυπώνονται, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται.

94. Το Πρότυπο απαιτεί µία διαφορετική µεταχείριση από το ∆ΛΠ 8 «Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Περιόδου, Βασικά Λάθη
και Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές». Το ∆ΛΠ 8 απαιτεί επαναδιατύπωση συγκριτικής πληροφόρησης (βασικός
χειρισµός) ή επιπρόσθετη άτυπη συγκριτική πληροφόρηση πάνω σε µία επαναδιατυπωµένη βάση που γνωστοποιείται
(επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός), εκτός αν είναι ανέφικτο να γίνει έτσι.
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∆ΛΠ 38
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

95. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1ηΙουλίου 1999. Εφαρµογή ενωρίτερα
ενθαρρύνεται. Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για περιόδους που αρχίζουν πριν από
την 1η Ιουλίου 1999, αυτό το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται.

96. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά τα µέρη του ∆ΛΠ 10 «ενδεχόµενα και γεγονότα που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού» (4) που πραγµατεύονται τα ενδεχόµενα.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 38

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ τον Ιούλιο του 1998 και άρχισε να
εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 1999.

Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά:

(α) Το ∆ΛΠ 4, «λογιστική αποσβέσεων» όσον αναφορά στην απόσβεση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, και

(β) Το ∆ΛΠ 9, «κόστος ερευνών και ανάπτυξης».

Τον Οκτώβριο του 1998 το Προσωπικό της ΙΑSC δηµοσίευσε ξεχωριστά µία βάση για συµπεράσµατα για το ∆ΛΠ 38, «άϋλα
περιουσιακά στοιχεία» και το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998). Αντίγραφα είναι διαθέσιµα από το τµήµα δηµοσιεύσεων της
Ε∆ΛΠ

Το 1998, το ∆ΛΠ 39, «χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση» τροποποίησε την παράγραφο 2(στ) του
∆ΛΠ 38 για να αντικαταστήσει την παραποµπή στο ∆ΛΠ 25, «λογιστική επενδύσεων» από παραποµπή στο ∆ΛΠ 39. Επίσης
η υποσηµείωση 1 απαλείφθηκε.

Οι ακόλουθες διερµηνείες αφορούν το ∆ΛΠ 38:

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-6: «κόστος τροποποίησης υπάρχοντος λογισµικού»

— ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-32: «άϋλα περιουσιακά στοιχεία — κόστη δικτυακού τόπου»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το ∆ΛΠ 38 προδιαγράφει τη λογιστική και τις γνωστοποιήσεις για άϋλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν
καλύπτονται ιδιαιτέρως από άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το ∆ΛΠ 38 δεν εφαρµόζεται σε χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία, µεταλλευτικά δικαιώµατα και δαπάνες εξερεύνησης ή δαπάνες ανάπτυξης και εξόρυξης
µεταλλευµάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου και όµοιων µη αναγενόµενων πόρων και άϋλα περιουσιακά στοιχεία
που προκύπτουν σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις από συµβάσεις µε τους δικαιούχους των συµβολαίων. Το ∆ΛΠ 38
εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, σε δαπάνες δραστηριοτήτων διαφήµισης, εκπαίδευσης, εκκίνησης, έρευνας και
ανάπτυξης.

2. Άϋλο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα αναγνωρίσιµο µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση
που κατέχει µια επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους
ή για διοικητικούς σκοπούς. Ένα περιουσιακό στοιχείο είναι µια πηγή πόρων:

(α) ελεγχόµενη από µία επιχείρηση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, και

(β) από την οποία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση.

(4) ∆ΛΠ 10: «ενδεχόµενα και γεγονότα που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού» υπερκαλύφθηκε από το ∆ΛΠ 10
(αναθεωρηµένο 1999), «Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Ισολογισµού» µε εφαρµογή από 1η Ιανουαρίου 2000.
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3. Το ∆ΛΠ 38 απαιτεί όπως µία επιχείρηση καταχωρεί ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο (στο κόστος), όταν και µόνον

όταν:

(α) πιθανολογείται ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από το στοιχείο θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση, και

(β) το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

Αυτή η προϋπόθεση εφαρµόζεται, όταν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται εξωτερικώς ή δηµιουργείται
εσωτερικώς. Το ∆ΛΠ 38 περιλαµβάνει πρόσθετα κριτήρια καταχώρησης, για εσωτερικώς δηµιουργούµενα άϋλα
περιουσιακά στοιχεία.

4. Το ∆ΛΠ 38 καθορίζει ότι εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία, σήµατα, τίτλοι εφηµερίδων και περιοδικών,
εκδοτικοί τίτλοι, πελατολόγια και στοιχεία όµοια σε ουσία δεν πρέπει να καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία.

5. Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο δεν πληρεί τόσο τον ορισµό όσο και τα κριτήρια καταχώρησης ενός άϋλου
περιουσιακού στοιχείου, το ∆ΛΠ 38 απαιτεί οι δαπάνες για ένα τέτοιο στοιχείο να καταχωρούνται ως έξοδα, όταν
αναλαµβάνονται. Όµως, αν το στοιχείο αποκτάται σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων, που είναι µία αγορά, αυτή η
δαπάνη (συµπεριλαµβανοµένη στο κόστος αγοράς) πρέπει να αποτελεί µέρος του ποσού που αποδίδεται σε υπεραξία
(αρνητική υπεραξία) κατά την ηµεροµηνία της αγοράς.

6. Το ∆ΛΠ 38 απαιτεί όλες οι δαπάνες έρευνας να καταχωρούνται ως έξοδα όταν αναλαµβάνονται. Παραδείγµατα
άλλων δαπανών που δεν καταλήγουν σε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο µπορεί να καταχωρηθεί στις
οικονοµικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

(α) δαπάνες εκκίνησης µιας εκµετάλλευσης ή µιας επιχείρησης (κόστη εκκίνησης),

(β) δαπάνες εκπαίδευσης,

(γ) δαπάνες διαφήµισης και/ή προώθησης, και

(δ) δαπάνες για µετεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση µέρους ή του συνόλου µιας επιχείρησης.

∆απάνες σε τέτοια στοιχεία καταχωρούνται ως έξοδα όταν αναλαµβάνονται.

7. To ∆ΛΠ 38 απαιτεί ότι µεταγενέστερες δαπάνες σε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µετά την αγορά του ή την
ολοκλήρωση του πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα όταν αναλαµβάνονται, εκτός αν:

(α) πιθανολογείται ότι αυτά τα έξοδα θα καταστήσουν το περιουσιακό στοιχείο ικανό να δηµιουργήσει µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη επί πλέον του αρχικά εκτιµώµενου προτύπου της απόδοσης του, και

(β) οι δαπάνες µπορεί να αποτιµηθούν και να αποδοθούν στο περιουσιακό στοιχείο αξιόπιστα.

Αν αυτοί οι όροι πληρούνται, οι µεταγενέστερες δαπάνες πρέπει να προστίθενται στο κόστος του άϋλου περιουσιακού
στοιχείου.

8. Αν οι δαπάνες σε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο είχαν αρχικώς καταχωρηθεί ως έξοδα σε προηγούµενες ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις ή ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις από µία επιχείρηση που καταρτίζει αυτές, το ∆ΛΠ 38
απαγορεύει στην επιχείρηση να καταχωρήσει αυτές τις δαπάνες ως τµήµα του κόστους του άϋλου περιουσιακού
στοιχείου σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία.

9. Μετά την αρχική καταχώριση, το ∆ΛΠ 38 απαιτεί το άϋλο περιουσιακό στοιχείο να αποτιµάται, σύµφωνα µε έναν
από τους δύο ακόλουθους χειρισµούς:

(α) βασικός χειρισµός: κόστος µείον σωρευµένες αποσβέσεις και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης, ή

(β) επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός: αναπροσαρµοσµένη αξία µείον κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη
απόσβεση και κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Η αναπροσαρµοσµένη αξία πρέπει να είναι η
εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Όµως, αυτός ο χειρισµός επιτρέπεται όταν και µόνον όταν, η εύλογη
αξία µπορεί να προσδιοριστεί µε παραποµπή σε µία ενεργό αγορά για άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Επιπρόσθετα,
άπαξ και µία επιχείρηση επιλέγει αυτόν τον χειρισµό, το ∆ΛΠ 38 απαιτεί να γίνονται αναπροσαρµογές κατά
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τακτικά διαστήµατα ούτως ώστε η λογιστική αξία του άϋλου περιουσιακού στοιχείου να µη διαφοροποιείται
ουσιωδώς από αυτό που θα µπορούσε να προσδιοριστεί χρησιµοποιώντας την εύλογη αξία κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το ∆ΛΠ 38 επίσης καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο άϋλα περιουσιακά στοιχεία
πρέπει να αναπροσαρµόζονται και εάν µία αύξηση (µείωση) της αναπροσαρµογής πρέπει να καταχωρείται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ή απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια.

10. Το ∆ΛΠ 38 απαιτεί ότι ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποσβένεται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της
ορθής εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του. Υπάρχει µια µαχητή εκδοχή ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού
στοιχείου δε θα υπερβεί τα είκοσι χρόνια από την ηµεροµηνία, που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για
χρήση. Το ∆ΛΠ 38 δεν επιτρέπει µία επιχείρηση να προσδιορίζει µία απεριόριστη διάρκεια ωφέλιµης ζωής σε ένα
άϋλο περιουσιακό στοιχείο. Η απόσβεση πρέπει να αρχίζει, όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για χρήση.

11. Σε σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να υπάρχει πειστική απόδειξη ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου
θα είναι µία καθορισµένη περίοδος µεγαλύτερη από είκοσι χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ∆ΛΠ 38 απαιτεί µία
επιχείρηση:

(α) να αποσβένει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ορθής εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του,

(β) να εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό του άϋλου περιουσιακού στοιχείου τουλάχιστον ετησίως για να εξακριβώνει,
αν υπάρχει ζηµία αποµείωσης, και

(γ) να γνωστοποιεί τους λόγους για τους οποίους η εκδοχή ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου
δε θα υπερβεί τα είκοσι χρόνια αντικρούεται, καθώς επίσης και τους παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν ένα ουσιώδη
ρόλο στον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής του άϋλου περιουσιακού στοιχείου.

12. Το ∆ΛΠ 38 απαιτεί ότι η µέθοδος απόσβεσης που χρησιµοποιείται πρέπει να αντανακλά το ρυθµό κατά το οποίο τα
οικονοµικά οφέλη του περιουσιακού στοιχείου αναλίσκονται από την επιχείρηση. Αν αυτός ο ρυθµός δεν µπορεί να
καθοριστεί αξιόπιστα, θα πρέπει να υιοθετείται η σταθερή µέθοδος ... Η χρέωση της απόσβεσης πρέπει να
καταχωρείται ως ένα έξοδο, εκτός αν ένα άλλο ∆ΛΠ επιτρέπει ή απαιτεί αυτή να συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική
αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου.

13. Το ∆ΛΠ 38 απαιτεί η υπολειµµατική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου να θεωρείται ότι είναι µηδέν, εκτός
αν:

(α) υπάρχει µία δέσµευση από ένα τρίτο µέρος να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της ωφέλιµης ζωής
του, ή

(β) υπάρχει µια ενεργός αγορά για αυτό τον τύπο του περιουσιακού στοιχείου και πιθανολογείται ότι µία τέτοια
αγορά θα υπάρξει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

14. Για να εκτιµά µια επιχείρηση πότε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, εφαρµόζει το
∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Επίσης, το ∆ΛΠ 38 απαιτεί όπως µία επιχείρηση εκτιµά το
ανακτήσιµο ποσό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι ακόµη διαθέσιµο προς χρήση, τουλάχιστον
ετησίως.

15. Το ∆ΛΠ 38 τίθεται σε εφαρµογή για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1999.
Εφαρµογή ενωρίτερα ενθαρρύνεται.

16. Κατά την πρώτη εφαρµογή, το ∆ΛΠ 38 περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις που απαιτούν αναδροµική εφαρµογή:

(α) οποτεδήποτε αυτό είναι αναγκαίο, για να απαλειφθεί ένα στοιχείο το οποίο εφεξής δε συγκεντρώνει τις
ιδιότητες για καταχώρηση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38, ή

(β) αν η προηγούµενη αποτίµηση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι σε αντίφαση µε τις αρχές που τίθενται
στο ∆ΛΠ 38 (για παράδειγµα, αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο δεν είχε αποσβεσθεί ή είχε αναπροσαρµοστεί
αλλά όχι µε παραποµπή σε µία ενεργό αγορά).

Σε άλλες περιπτώσεις, µελλοντική εφαρµογή των προϋποθέσεων καταχώρησης και απόσβεσης είναι είτε επιβαλλόµενη
(για παράδειγµα, το ∆ΛΠ 38 απαγορεύει την καταχώρηση ενός εσωτερικώς δηµιουργούµενου άϋλου περιουσιακού
στοιχείου που δεν είχε προηγουµένως καταχωρηθεί), είτε επιτρεπόµενη (για παράδειγµα, το ∆ΛΠ 38 ενθαρρύνει την
καταχώρηση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων, που ήταν µία
αγορά και το οποίο δεν είχε προηγουµένως καταχωρηθεί).
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-6

Ορισµοί 7-17

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 8-17

Αναγνωρισιµότητα 10-12

Έλεγχος 13-16

Μελλοντικά οικονοµικά οφέλη 17

Καταχώρηση και αρχική αποτίµηση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου 18-55

Μεµονωµένη απόκτηση 23-26

Απόκτηση ως µέρος µιας ενοποίησης επιχειρήσεων 27-32

Απόκτηση µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης 33

Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων 34-35

Εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία 36-38

Εσωτερικά δηµιουργούµενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 39-55

Φάση έρευνας 42-44

Φάση ανάπτυξης 45-52

Κόστος ενός εσωτερικά δηµιουργούµενου άϋλου περιουσιακού στοιχείου 53-55

Καταχώρηση ενός εξόδου 56-59

Παρελθόντα έξοδα δεν καταχωρούνται ως περιουσιακό στοιχείο 59

Μεταγενέστερες δαπάνες 60-62

Αποτίµηση µεταγενέστερη της αρχικής καταχώρησης 63-78

Βασικός χειρισµός 63

Επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός 64-78

Απόσβεση 79-96

Περίοδος απόσβεσης 79-87

Μέθοδος απόσβεσης 88-90

Υπολειµµατική αξία 91-93

Επανεξέταση της περιόδου απόσβεσης και της µεθόδου απόσβεσης 94-96
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Ανακτησιµότητα της λογιστικής αξίας — ζηµίες αποµείωσης 97-102

Αποσύρσεις και διαθέσεις 103-106

Γνωστοποιήσεις 107-117

Γενικά 107-112

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία απεικονιζόµενα σύµφωνα µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό 113-114

∆απάνες έρευνας και ανάπτυξης 115-116

Άλλες πληροφορίες 117

Μεταβατικές διατάξεις 118-121

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 122-123

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, µε τα
οποία δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο. Αυτό το Πρότυπο απαιτεί όπως µία επιχείρηση
καταχωρεί ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν, ορισµένα κριτήρια πληρούνται. Το Πρότυπο επίσης καθορίζει
πώς να αποτιµάται η λογιστική αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων και απαιτεί ορισµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα
άϋλα περιουσιακά στοιχεία.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις για τη λογιστική των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων, εκτός από:

(α) άϋλων περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο,

(β) χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά
µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση»,

(γ) µεταλλευτικών δικαιωµάτων και δαπανών για εξερεύνηση ή ανάπτυξη και εξόρυξη µεταλλευµά-
των, πετρελαίου, φυσικών αερίων και όµοιων µη αναγενόµενων πόρων, και

(δ) άϋλων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις από ασφαλιστικές
συµβάσεις µε τους δικαιούχους των συµβολαίων.

2. Αν ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο πραγµατεύεται ένα ειδικό τύπο άϋλου περιουσιακού στοιχείου, µία
επιχείρηση εφαρµόζει εκείνο το Πρότυπο αντί του παρόντος Προτύπου. Για παράδειγµα, το παρόν Πρότυπο δεν
εφαρµόζεται:

(α) στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχει µία επιχείρηση για πώληση κατά τη συνήθη πορεία της
επιχείρησης (βλέπε ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα» και ∆ΛΠ 11 «συµβάσεις κατασκευής έργων»),

(β) στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (βλέπε ∆ΛΠ 12 «φόροι εισοδήµατος»),

(γ) στις µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»,

(δ) στα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζοµένους (βλέπε ∆ΛΠ 19 «παροχές σε
εργαζοµένους»),
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(ε) στην υπεραξία που προκύπτει σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων (βλέπε ∆ΛΠ 22 «ενοποιήσεις επιχειρήσεων»), και

(στ) στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 «χρηµατοπιστωτικά µέσα:
γνωστοποίηση και παρουσίαση». Η καταχώρηση και αποτίµηση µερικών χρηµατο-οικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων, καλύπτονται από: το ∆ΛΠ 27 «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε
θυγατρικές επιχειρήσεις», το ∆ΛΠ 28 «λογιστική Επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις», το ∆ΛΠ 31 «χρηµατο-
οικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες» και ∆ΛΠ 39 «χρηµατοπιστωτικά µέσα:
καταχώρηση και αποτίµηση».

3. Μερικά άϋλα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνονται σε ένα στοιχείο µε φυσική υπόσταση, τέτοια όπως
ένας ψηφιακός δίσκος µαγνητικής εγγραφής (στην περίπτωση του ηλεκτρονικού λογισµικού), µία νοµική τεκµηρίωση
(στην περίπτωση µιας άδειας ή ευρεσιτεχνίας) ή φιλµ. Κατά τον προσδιορισµό, αν ένα περιουσιακό στοιχείο που
ενσωµατώνει αµφότερα άϋλα και υλικά στοιχεία, πρέπει να αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα
πάγια» ή ως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, χρειάζεται κρίση για να εκτιµηθεί ποιο
στοιχείο είναι περισσότερο ουσιαστικό. Για παράδειγµα, το ηλεκτρονικό λογισµικό για ένα ηλεκτρονικά ελεγχόµενο
µηχανικό εργαλείο, που δεν µπορεί να λειτουργεί χωρίς αυτό το ειδικό λογισµικό, είναι ένα αναπόσπαστο µέρος του
σχετικού ενσώµατου ηλεκτρονικού στοιχείου και αντιµετωπίζεται ως ενσώµατο πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Το ίδιο
εφαρµόζεται στο λειτουργικό σύστηµα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όπου το λογισµικό δεν είναι ένα
αναπόσπαστο τµήµα του σχετικού ηλεκτρονικού ενσώµατου παγίου, το λογισµικό αντιµετωπίζεται ως ένα άϋλο
περιουσιακό στοιχείο.

4. Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, σε δαπάνες δραστηριοτήτων διαφήµισης, εκπαίδευσης, εκκίνησης,
έρευνας και ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης κατευθύνονται προς την ανάπτυξη της γνώσης.
Συνεπώς, µολονότι αυτές οι δραστηριότητες µπορεί να καταλήξουν σε ένα περιουσιακό στοιχείο µε φυσική υπόσταση
(για παράδειγµα, ένα πρωτότυπο), η φυσική υπόσταση του περιουσιακού στοιχείου είναι δευτερεύουσα ως προς το
άϋλο συνθετικό στοιχείο του, που είναι η γνώση που ενσωµατώνεται σε αυτό.

5. Στην περίπτωση µιας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι είτε ενσώµατο
είτε άϋλο. Μετά την αρχική καταχώρηση, ένας µισθωτής χειρίζεται ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται
βάσει µιας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο. ∆ικαιώµατα σύµφωνα µε τις µισθωτικές
συµφωνίες για στοιχεία τέτοια όπως κινηµατογραφικές ταινίες, βιντεοσκοπήσεις, θεατρικά έργα, χειρόγραφα,
ευρεσιτεχνίες και συγγραφικά δικαιώµατα αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 17 και εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής αυτού του Προτύπου.

6. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής ενός ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου µπορεί να συµβαίνουν, αν ορισµένες
δραστηριότητες ή συναλλαγές είναι τόσο εξειδικευµένες που καταλήγουν σε λογιστικά θέµατα τα οποία ενδέχεται να
χρήζουν αντιµετώπισης µε ένα διαφορετικό τρόπο. Τέτοια θέµατα ανακύπτουν στις δαπάνες κατά την εξερεύνηση ή
ανάπτυξη και εξόρυξη κοιτασµάτων πετρελαίου, φυσικών αερίων και µεταλλευµάτων σε εξορυκτικές βιοµηχανίες και
στην περίπτωση των συµβάσεων µεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των δικαιούχων των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε δαπάνες για τέτοιες δραστηριότητες. Όµως, αυτό το
Πρότυπο εφαρµόζεται σε άλλα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται (τέτοια όπως ηλεκτρονικό
λογισµικό) και άλλες δαπάνες (τέτοιες όπως κόστος εκκίνησης), σε εξορυκτικές βιοµηχανίες ή από ασφαλιστικές
εταιρίες.

ΟΡΙΣΜΟΙ

7. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Άϋλο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα αναγνωρίσιµο µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς
φυσική υπόσταση που κατέχει µια επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή
υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς.

Ένα περιουσιακό στοιχείο είναι µια πηγή πόρων:

(α) ελεγχόµενη από µία επιχείρηση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, και

(β) από την οποία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση.

Νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία είναι χρήµατα που κατέχονται και περιουσιακά στοιχεία που
εισπράττονται σε καθορισµένα ή προσδιοριστέα ποσά χρήµατος.

Έρευνα είναι πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική εξέταση που αναλαµβάνεται µε την
προσµονή της απόκτησης νέας επιστηµονικής ή τεχνικής γνώσης και αντίληψης.
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Ανάπτυξη είναι η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα πρόγραµµα ή
σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων υλικών, συσκευών, προϊόντων, διαδικασιών,
συστηµάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της εµπορικής παραγωγής ή χρήσης.

Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβεστέου ποσού ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου
κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του.

Αποσβέσιµο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το
κόστος στις οικονοµικές καταστάσεις µείον την υπολειµµατική αξία του.

Ωφέλιµη ζωή είναι:

(α) είτε η περίοδος χρόνου κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να
χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση, είτε

(β) ο αριθµός της παραγωγής ή οµοίων µονάδων που αναµένεται να αποκτήσει από το περιουσιακό
στοιχείο η επιχείρηση.

Κόστος είναι το ποσό των µετρητών ή ταµιακών ισοδύναµων που πληρώθηκαν ή η εύλογη αξία της
δοθείσας αντιπαροχής για τηναπόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την περίοδο της απόκτησης
ή της παραγωγής του.

Υπολειµµατική αξία είναι το καθαρό ποσό το οποίο µία επιχείρηση αναµένει να λάβει από ένα
περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του µετά την έκπτωση του αναµενόµενου κόστους
διάθεσης.

Εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό για το οποίο αυτό το περιουσιακό στοιχείο
θα µπορούσε να ανταλλαχθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε πλήρη γνώση και τη θέληση τους,
σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση.

Μία ενεργός αγορά είναι µία αγορά που όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις συντρέχουν:

(α) Τα στοιχεία που είναι αντικείµενο εµπορίου µέσα στην αγορά είναι οµοιογενή.

(β) Αγοραστές και πωλητές που επιθυµούν µπορεί κανονικά να βρεθούν οποιαδήποτε στιγµή.

(γ) Οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό.

Ζηµία αποµείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του.

Λογιστική Αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στον Ισολογισµό
µετά την έκπτωση κάθε σωρευµένης απόσβεσης και κάθε σωρευµένης ζηµίας αποµείωσης αυτού.

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

8. Οι επιχειρήσεις συχνά δαπανούν πόρους ή αναλαµβάνουν υποχρεώσεις κατά την αγορά, ανάπτυξη, συντήρηση ή
αναβάθµιση άϋλων πηγών πόρων τέτοιων, όπως επιστηµονικών ή τεχνικών γνώσεων, σχεδιασµού και εφαρµογής
νέων διαδικασιών ή συστηµάτων, αδειών, πνευµατικής ιδιοκτησίας, γνώσεων αγοράς και εµπορικών σηµάτων
(συµπεριλαµβανοµένων σηµάτων προϊόντων και εκδοτικών τίτλων). Κοινά παραδείγµατα στοιχείων που εµπερικλείο-
νται από αυτές τις γενικές επικεφαλίδες είναι το ηλεκτρονικό λογισµικό, άδειες ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά
δικαιώµατα, κινηµατογραφικές ταινίες, πελατολόγια, υποθηκικά διαχειριστικά δικαιώµατα, άδειες αλιείας, εισαγωγικές
ποσοστώσεις, παραχωρήσεις εµπορικών δικαιωµάτων, σχέσεις πελατών ή προµηθευτών, εµπιστοσύνη πελατών, µερίδιο
αγοράς και δικαιώµατα έρευνας αγοράς.

9. Μερικά µόνο από τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 8 θα πληρούν τον ορισµό ενός άϋλου
περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή, αναγνωρισιµότητα, έλεγχο πάνω σε ένα πόρο και ύπαρξη µελλοντικών οικονοµικών
οφελών. Αν ένα στοιχείο που καλύπτεται από αυτό το Πρότυπο δεν πληρεί τον ορισµό ενός άϋλου περιουσιακού
στοιχείου, οι δαπάνες για να αποκτηθεί ή να δηµιουργηθεί αυτό εσωτερικώς, καταχωρούνται ως έξοδα, όταν
αναλαµβάνονται. Όµως, αν το στοιχείο αποκτάται σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων, που είναι µία αγορά, αποτελεί
µέρος της υπεραξίας που καταχωρείται κατά την ηµεροµηνία της αγοράς (βλέπε παράγραφο 56).
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10. Ο ορισµός ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου απαιτεί όπως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο είναι αναγνωρίσιµο για
να ξεχωρίζει αυτό σαφώς από την υπεραξία. Η υπεραξία που ανακύπτει από µία ενοποίηση επιχειρήσεων που είναι
µία αγορά, αντιπροσωπεύει µία πληρωµή που γίνεται από την αγοράστρια µε την προσδοκία µελλοντικών οικονοµικών
οφελών. Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη µπορεί να προέλθουν από σύµπραξη µεταξύ των αναγνωρίσιµων
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή από περιουσιακά στοιχεία τα οποία, κατ' ιδίαν, δεν έχουν τις ιδιότητες
για καταχώρηση στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά για τα οποία ο αγοραστής είναι προετοιµασµένος να πληρώσει
κατά την απόκτηση.

11. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να διακρίνεται σαφώς από την υπεραξία, αν το περιουσιακό στοιχείο µπορεί
να διαχωριστεί. Ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να διαχωριστεί, αν η επιχείρηση θα µπορούσε να εκµισθώσει,
πωλήσει, ανταλλάξει ή διανείµει τα καθορισµένα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από το περιουσιακό
στοιχείο, χωρίς όµως να διαθέτει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που απορρέουν από άλλα περιουσιακά στοιχεία
τα οποία χρησιµοποιούνται στην ίδια δραστηριότητα απόκτησης εσόδων.

12. Η δυνατότητα διαχωρισµού δεν είναι µία αναγκαία προϋπόθεση για αναγνωρισιµότητα, αφού µία επιχείρηση µπορεί
να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο µε κάποιο άλλο τρόπο. Για παράδειγµα, αν ένα άϋλο
περιουσιακό στοιχείο αποκτάται µε µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων, η συναλλαγή µπορεί να εµπερικλείει τη
µεταβίβαση των νοµίµων δικαιωµάτων που παρέχουν τη δυνατότητα µία επιχείρηση να εξατοµικεύει το άϋλο
περιουσιακό στοιχείο. Οµοίως, αν ένα εσωτερικό πρόγραµµα αποσκοπεί να δηµιουργεί νόµιµα δικαιώµατα για την
επιχείρηση, η φύση αυτών των δικαιωµάτων µπορεί να βοηθά την επιχείρηση στην εξατοµίκευση ενός υποκείµενου
εσωτερικά δηµιουργούµενου άϋλου περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, ακόµη και αν ένα περιουσιακό στοιχείο
δηµιουργεί µελλοντικά οικονοµικά οφέλη µόνο σε συνδυασµό µε άλλα περιουσιακά στοιχεία, το περιουσιακό
στοιχείο είναι αναγνωρίσιµο, αν η επιχείρηση µπορεί να εξατοµικεύσει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα
εισρεύσουν από το περιουσιακό στοιχείο.

' Ε λ ε γ χ ο ς

13. Μία επιχείρηση ελέγχει ένα περιουσιακό στοιχείο, αν η επιχείρηση έχει τη δύναµη να λαµβάνει τα µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από τον υποκείµενο πόρο και επίσης µπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων
σε αυτά τα οφέλη. Η δυνατότητα µιας επιχείρησης να ελέγχει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από ένα άϋλο
περιουσιακό στοιχείο θα απέρρεε κανονικά από νόµιµα δικαιώµατα που είναι εκτελεστά δικαστικώς. Εν απουσία
νοµίµων δικαιωµάτων, είναι περισσότερο δύσκολο να αποδείξει έλεγχο. Όµως, το δικαστικώς εκτελεστό ενός
δικαιώµατος δεν είναι αναγκαίος όρος για έλεγχο, αφού µία επιχείρηση µπορεί να είναι σε θέση να ελέγχει τα
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη µε κάποιο άλλο τρόπο.

14. Τεχνική και γνώση αγοράς µπορεί να απολήξει σε µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Μία επιχείρηση ελέγχει αυτά τα
οφέλη αν, για παράδειγµα, η γνώση προστατεύεται µε νόµιµα δικαιώµατα τέτοια όπως συγγραφικά δικαιώµατα, ένα
περιορισµό µιας εµπορικής συµφωνίας (όπου επιτρέπεται) ή µε ένα νόµιµο καθήκον των εργαζοµένων να διατηρούν
εχεµύθεια.

15. Μία επιχείρηση µπορεί να έχει µία οµάδα εξειδικευµένου προσωπικού και µπορεί να είναι σε θέση να αναγνωρίζει
πρόσθετες εξειδικεύσεις του προσωπικού, οι οποίες οδηγούν σε µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από εκπαίδευση. Η
επιχείρηση µπορεί επίσης να αναµένει ότι το προσωπικό θα συνεχίσει να διαθέτει τις εξειδικεύσεις του στην
επιχείρηση. Όµως, συνήθως µία επιχείρηση έχει ανεπαρκή έλεγχο πάνω στα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη που προκύπτουν από µία οµάδα εξειδικευµένου προσωπικού και από εκπαίδευση έτσι ώστε να θεωρεί ότι αυτά
τα στοιχεία πληρούν τον ορισµό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου. Για ένα όµοιο λόγο, ορισµένο διευθυντικό ή
τεχνικό χάρισµα είναι απίθανο να πληρεί τον ορισµό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, εκτός αν αυτό
προστατεύεται από νόµιµα δικαιώµατα χρήσης του και λήψης µελλοντικών οικονοµικών οφελών που αναµένονται
από αυτό και, επίσης πληρεί τα υπόλοιπα στοιχεία του ορισµού.

16. Μία επιχείρηση µπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο πελατών ή ένα µερίδιο αγοράς και να αναµένει ότι, χάριν στις
προσπάθειες της για την οικοδόµηση πελατειακών σχέσεων και εµπιστοσύνης, οι πελάτες θα συνεχίσουν να
συναλλάσσονται µε την επιχείρηση. Όµως, εν απουσία νοµίµων δικαιωµάτων για προστασία ή άλλων τρόπων ελέγχου
των σχέσεων µε τους πελάτες ή της εµπιστοσύνης των πελατών προς την επιχείρηση, η επιχείρηση συνήθως έχει
ανεπαρκή έλεγχο πάνω στα οικονοµικά οφέλη από πελατειακές σχέσεις και εµπιστοσύνη έτσι ώστε να θεωρεί ότι
τέτοια στοιχεία (χαρτοφυλάκιο πελατών, µερίδια αγοράς, πελατειακές σχέσεις, εµπιστοσύνη πελατών) πληρούν τον
ορισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων.



L 261/344 EL 13.10.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 38
Μ ε λ λ ο ν τ ι κ ά ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά ο φ έ λ η

17. Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να περιλαµβάνουν
έσοδα από την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, εξοικονόµηση κόστους ή άλλα οφέλη που προέρχονται από τη
χρήση του περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση. Για παράδειγµα, η χρήση της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε µία
παραγωγική διαδικασία µπορεί να µειώσει το µελλοντικό κόστος παραγωγής µάλλον παρά να αυξήσει τα µελλοντικά
έσοδα.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΫΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

18. Η καταχώρηση ενός στοιχείου ως άϋλου περιουσιακού στοιχείου απαιτεί όπως µία επιχείρηση αποδεικνύει ότι το
στοιχείο πληρεί:

(α) τον ορισµό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου (βλέπε παράγραφοι 7-17), και

(β) τα κριτήρια καταχώρησης που τίθενται σε αυτό το Πρότυπο (βλέπε παράγραφοι 19-55).

19. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταχωρείται όταν και µόνον όταν:

(α) πιθανολογείται ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από το στοιχείο θα εισρεύ-
σουν στην επιχείρηση, και

(β) το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

20. Μία επιχείρηση πρέπει να εκτιµά την πιθανότητα µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών µε τη χρησιµο-
ποίηση λογικών και βάσιµων παραδοχών που αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίµηση της διοίκησης
για το πλαίσιο των οικονοµικών συνθηκών που θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής
του περιουσιακού στοιχείου.

21. Μία επιχείρηση χρησιµοποιεί κρίση για να εκτιµήσει το βαθµό βεβαιότητας που συνδέεται µε τη ροή των µελλοντικών
οικονοµικών οφελών που αποδίδονται στη χρησιµοποίηση του περιουσιακού στοιχείου µε βάση τις διαθέσιµες
αποδείξεις κατά το χρόνο της αρχικής καταχώρησης, δίδοντας µεγαλύτερο βάρος στις εξωτερικές αποδείξεις.

22. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται αρχικώς στο κόστος.

Μεµονωµένη απόκτηση

23. Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται ξεχωριστά, το κόστος αυτού του άϋλου περιουσιακού στοιχείου µπορεί
συνήθως να αποτιµάται αξιόπιστα. Αυτό συµβαίνει ειδικά, όταν το αντάλλαγµα της αγοράς είναι µε τη µορφή
µετρητών ή άλλων νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων.

24. Το κόστος ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου αποτελείται από την τιµή αγοράς του, που συµπεριλαµβάνει κάθε
εισαγωγικό δασµό και κάθε µη επιστρεπτέο φόρο αγοράς και κάθε άµεσα αποδοτέα δαπάνη για προετοιµασία του
περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που αυτό προορίζεται. Η άµεσα αποδοτέα δαπάνη περιλαµβάνει, για
παράδειγµα, επαγγελµατικές αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες. Κάθε εµπορική έκπτωση και µείωση τιµής εκπίπτεται για
τον προσδιορισµό του κόστους.

25. Αν πληρωµή για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αναβάλλεται πέραν των κανονικών πιστωτικών ορίων, το κόστος του
είναι η ισοδύναµη τοις µετρητοίς τιµή. Η διαφορά µεταξύ του ποσού αυτού και των συνολικών πληρωµών
καταχωρείται ως έξοδο τόκου κατά τη διάρκεια της πιστωτικής περιόδου εκτός αν κεφαλαιοποιηθεί σύµφωνα µε τον
επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό του ∆ΛΠ 23 «κόστος δανεισµού».

26. Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται µε ανταλλαγή έναντι συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης που
καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, το κόστος του περιουσιακού στοιχείου είναι η εύλογη αξία των συµµετοχικών
τίτλων που εκδίδονται, η οποία είναι ίση µε την εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου.
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∆ΛΠ 38
Απόκτηση ως µέρος µιας ενοποίησης επιχειρήσεων

27. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων», αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο
αποκτάται σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων, που είναι µία αγορά, το κόστος αυτού του άϋλου περιουσιακού στοιχείου
βασίζεται στην εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης.

28. Κριτική θεώρηση απαιτείται για να προσδιοριστεί, αν το κόστος (δηλαδή, η εύλογη αξία) ενός άϋλου περιουσιακού
στοιχείου που αποκτάται σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων µπορεί να αποτιµάται µε επαρκή αξιοπιστία για το σκοπό
της ξεχωριστής καταχώρησης. ∆ηµοσιευόµενες αγοραίες τιµές σε µια ενεργό αγορά παρέχουν την πιο αξιόπιστη
αποτίµηση της εύλογης αξίας (βλέπε επίσης παράγραφο 67). Η κατάλληλη αγοραία τιµή είναι συνήθως η τρέχουσα
τιµή προσφοράς. Αν τρέχουσες προσφερόµενες τιµές δεν είναι διαθέσιµες, η τιµή της πλέον πρόσφατης όµοιας
συναλλαγής µπορεί να παρέχει µία βάση από την οποία να εκτιµάται η εύλογη αξία, µε την προϋπόθεση ότι δεν
υπήρξε µία ουσιώδης µεταβολή στις οικονοµικές συνθήκες µεταξύ της ηµεροµηνίας της συναλλαγής και της
ηµεροµηνίας κατά την οποία εκτιµάται η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου.

29. Αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για ένα περιουσιακό στοιχείο, το κόστος του αντανακλά το ποσό που η επιχείρηση
θα είχε πληρώσει, κατά την ηµεροµηνία της αγοράς, για το περιουσιακό στοιχείο σε µια συναλλαγή σε καθαρά
εµπορική βάση µεταξύ δύο µερών που γνωρίζουν και επιθυµούν τη συναλλαγή αυτή, βασιζόµενη στην καλύτερη
διαθέσιµη πληροφόρηση. Κατά τον προσδιορισµό αυτού του ποσού, µία επιχείρηση λαµβάνει υπόψη το αποτέλεσµα
των πρόσφατων συναλλαγών για όµοια περιουσιακά στοιχεία.

30. Ορισµένες επιχειρήσεις που συνήθως εµπλέκονται στην αγορά και πώληση µοναδικών άϋλων περιουσιακών στοιχείων
έχουν αναπτύξει τεχνικές για την εκτίµηση των εύλογων αξιών τους έµµεσα. Αυτές οι τεχνικές µπορεί να
χρησιµοποιούνται για την αρχική αποτίµηση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε µετά από µία
ενοποίηση επιχειρήσεων, που είναι µία αγορά, αν επιδίωξη τους είναι να εκτιµούν την εύλογη αξία, όπως ορίστηκε
σε αυτό το Πρότυπο και αν αυτές αντανακλούν τρέχουσες συναλλαγές και πρακτικές σε επιχειρήσεις στις οποίες
ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτές οι τεχνικές περιλαµβάνουν, όπου ισχύει, εφαρµογή πολλαπλασιαστών που
αντανακλούν τρέχουσες αγοραίες συναλλαγές σε ορισµένους δείκτες που προσδιορίζουν την αποδοτικότητα του
περιουσιακού στοιχείου (τέτοια όπως έσοδα, µερίδια αγοράς, λειτουργικό κέρδος κ.λπ.) ή που προεξοφλούν
εκτιµώµενες µελλοντικές καθαρές ταµιακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο.

31. Σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο και τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) για την καταχώρηση των
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων:

(α) ένας αγοραστής καταχωρεί ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τα κριτήρια καταχώρησης των
παραγράφων 19 και 20, ακόµη και αν αυτό το άϋλο περιουσιακό στοιχείο δεν είχε καταχωρηθεί στις
οικονοµικές καταστάσεις της αποκτώµενης επιχείρησης, και

(β) αν το κόστος (δηλαδή, η εύλογη αξία) ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που αποκτήθηκε σε µια ενοποίηση
επιχειρήσεων που είναι µια αγορά, δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα, αυτό το περιουσιακό στοιχείο δεν
καταχωρείται ως ένα ιδιαίτερο άϋλο περιουσιακό στοιχείο, αλλά συµπεριλαµβάνεται στην υπεραξία (βλέπε
παράγραφο 56).

32. Το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) οριοθετεί το καταχωρούµενο αρχικά κόστος για το άϋλο περιουσιακό στοιχείο
σε ένα ποσό, το οποίο δε δηµιουργεί ή δεν αυξάνει οποιαδήποτε αρνητική υπεραξία που προκύπτει κατά την
ηµεροµηνία της αγοράς, εκτός αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε
σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων που είναι αγορά.

Απόκτηση µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης

33. Σε µερικές περιπτώσεις, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι τεκµαρτής αντιπαροχής,
µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης. Αυτό µπορεί να συµβαίνει, όταν µία κυβέρνηση µεταβιβάζει ή διαθέτει σε µία
επιχείρηση άϋλα περιουσιακά στοιχεία, τέτοια όπως δικαιώµατα προσγείωσης σε αεροδρόµιο, άδειες λειτουργίας
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις ή δικαιώµατα πρόσβασης σε άλλους
περιορισµένους πόρους. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 20 «λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της
κρατικής υποστήριξης», µία επιχείρηση µπορεί να επιλέξει να καταχωρήσει αρχικά, τόσο το άϋλο περιουσιακό
στοιχείο όσο και την επιχορήγηση στην εύλογη αξία. Αν µία επιχείρηση επιλέξει να µην καταχωρήσει το περιουσιακό
στοιχείο αρχικά στην εύλογη αξία, η επιχείρηση καταχωρεί το περιουσιακό στοιχείο αρχικά σε µία τεκµαρτή αξία
(σύµφωνα µε τον άλλο χειρισµό που επιτρέπεται από το ∆ΛΠ 20), πλέον κάθε δαπάνη που είναι άµεσα αποδοτέα
στην προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που αυτό προορίζεται.
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∆ΛΠ 38
Ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων

34. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί µε ανταλλαγή ή µερική ανταλλαγή µε ένα ανόµοιο άϋλο
περιουσιακό στοιχείο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος ενός τέτοιου στοιχείου αποτιµάται στην εύλογη αξία
του ληφθέντος περιουσιακού στοιχείου, που είναι ισοδύναµη µε την εύλογη αξία του παραδοθέντος περιουσιακού
στοιχείου, αναπροσαρµοσµένη κατά το ποσό των µετρητών ή ταµιακών ισοδύναµων, που µεταβιβάσθηκε.

35. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί µε ανταλλαγή για ένα όµοιο περιουσιακό στοιχείο, που έχει
µία όµοια χρήση στον ίδιο τοµέα της επιχείρησης και που έχει µία όµοια εύλογη αξία. Ένα άϋλο περιουσιακό
στοιχείο µπορεί επίσης να πωληθεί µε ανταλλαγή για ένα συµµετοχικό δικαίωµα σε ένα όµοιο περιουσιακό στοιχείο.
Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, δεδοµένου ότι η διαδικασία πραγµατοποίησης κερδών δεν έχει ολοκληρωθεί, κανένα
κέρδος ή ζηµία δεν καταχωρείται κατά τη συναλλαγή. Αντί αυτού, το κόστος του νέου στοιχείου είναι η λογιστική
αξία του στοιχείου που παραδόθηκε. Όµως, η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου που παραλήφθηκε µπορεί
να παρέχει απόδειξη µιας ζηµίας αποµείωσης στο περιουσιακό στοιχείο που παραδόθηκε. Κάτω από αυτές τις
περιστάσεις µία ζηµία αποµείωσης καταχωρείται για το περιουσιακό στοιχείο που παραδόθηκε και η λογιστική αξία
µετά την αποµείωση εκχωρείται στο νέο περιουσιακό στοιχείο.

Εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία

36. Εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία δεν πρέπει να καταχωρείται ως ένα περιουσιακό στοιχείο.

37. Σε µερικές περιπτώσεις, αναλαµβάνονται δαπάνες για να δηµιουργήσουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, αλλά αυτές
δεν καταλήγουν στη δηµιουργία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, που πληρεί τα κριτήρια καταχώρησης αυτού
του Προτύπου. Τέτοιες δαπάνες περιγράφονται συχνά ως συµβάλλουσες σε εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία.
Εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία δεν καταχωρείται ως ένα περιουσιακό στοιχείο, γιατί δεν είναι µία
αναγνωρίσιµη πηγή πόρων ελεγχόµενη από την επιχείρηση, που µπορεί να αποτιµάται αξιόπιστα στο κόστος.

38. ∆ιαφορές µεταξύ της αγοραίας αξίας µιας επιχείρησης και της λογιστικής αξίας των αναγνωρίσιµων καθαρών
περιουσιακών στοιχείων της σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή µπορεί να προκαλέσουν µία σειρά παραγόντων, που
επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης. Όµως τέτοιες διαφορές δεν µπορεί να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν το
κόστος των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται από την επιχείρηση.

Εσωτερικά δηµιουργούµενα άϋλα περιουσιακά

39. Μερικές φορές είναι δύσκολο να εκτιµάται αν και κατά πόσο ένα εσωτερικά δηµιουργούµενο άϋλο περιουσιακό
στοιχείο έχει τις ιδιότητες για καταχώρηση. Είναι συχνά δύσκολο:

(α) να διαπιστώνεται αν και σε ποιο συγκεκριµένο σηµείο του χρόνου, υπάρχει ένα αναγνωρίσιµο περιουσιακό
στοιχείο, που θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, και

(β) να προσδιορίζεται το κόστος του περιουσιακού στοιχείου αξιόπιστα. Σε µερικές περιπτώσεις, το κόστος
δηµιουργίας ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου εσωτερικά δεν µπορεί να διαχωριστεί από το κόστος
συντήρησης ή ενίσχυσης της εσωτερικά δηµιουργούµενης υπεραξίας της επιχείρησης ή των τρεχουσών
καθηµερινών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

Συνεπώς, επιπρόσθετα προς τη συµµόρφωση µε τις γενικές προϋποθέσεις για την καταχώρηση και την αρχική
αποτίµηση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, µία επιχείρηση εφαρµόζει τις προϋποθέσεις και οδηγίες των
παραγράφων 40-55 κατωτέρω για όλα τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία.

40. Μια επιχείρηση, για να εκτιµήσει αν ένα εσωτερικώς δηµιουργούµενο άϋλο περιουσιακό στοιχείο πληρεί τα κριτήρια
για καταχώρηση, ταξινοµεί τη δηµιουργία του περιουσιακού στοιχείου σε:

(α) µία φάση έρευνας, και

(β) µία φάση ανάπτυξης.

Μολονότι οι όροι «έρευνα» και «ανάπτυξη» ορίζονται, οι όροι «φάση έρευνας» και «φάση ανάπτυξης» έχουν µία
ευρύτερη έννοια για το σκοπό αυτού του Προτύπου.

41. Αν µία επιχείρηση δεν µπορεί να διαχωρίσει τη φάση έρευνας από τη φάση ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράµµατος
για να δηµιουργήσει ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο, η επιχείρηση µεταχειρίζεται τις δαπάνες αυτού του
προγράµµατος ως αναληφθείσες µόνο για τη φάση έρευνας.
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∆ΛΠ 38
Φ ά σ η έ ρ ε υ ν α ς

42. Άϋλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από έρευνα (ή από τη φάση έρευνας ενός εσωτερικού
προγράµµατος) δεν πρέπει να καταχωρείται. ∆απάνες έρευνας (ή φάσης έρευνας ενός εσωτερικού
προγράµµατος) πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα, όταν αναλαµβάνονται.

43. Αυτό το Πρότυπο δέχεται την άποψη ότι, στη φάση έρευνας ενός προγράµµατος, µια επιχείρηση δεν µπορεί να
αποδείξει ότι υπάρχει ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη. Συνεπώς, αυτές οι δαπάνες καταχωρούνται πάντοτε ως έξοδα, όταν αναλαµβάνονται.

44. Παραδείγµατα δραστηριοτήτων έρευνας είναι:

(α) δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων,

(β) η αναζήτηση, εκτίµηση και τελική επιλογή, εφαρµογών πορισµάτων έρευνας ή άλλων γνώσεων,

(γ) η αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή υπηρεσίες, και

(δ) η διαµόρφωση, ο σχεδιασµός, η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των δυνατών εναλλακτικών λύσεων για νέα
ή βελτιωµένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή υπηρεσίες.

Φ ά σ η α ν ά π τ υ ξ η ς

45. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται από ανάπτυξη (ή από τη φάση ανάπτυξης ενός
εσωτερικού προγράµµατος) πρέπει να καταχωρείται όταν και µόνον όταν, µία επιχείρηση µπορεί να
αποδείξει όλα τα ακόλουθα:

(α) Την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άϋλου περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να είναι
διαθέσιµο προς χρήση ή πώληση.

(β) Την πρόθεση της να ολοκληρώσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο και να χρησιµοποιήσει ή
πωλήσει αυτό.

(γ) Την ικανότητα της να χρησιµοποιήσει ή να πωλήσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο.

(δ) Πως το άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.
Μεταξύ άλλων, η επιχείρηση πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη µιας αγοράς για το προϊόν του
άϋλου περιουσιακού στοιχείου ή για το ίδιο το άϋλο περιουσιακό στοιχείο ή, αν πρόκειται να
χρησιµοποιείται εσωτερικώς, τη χρησιµότητα του άϋλου περιουσιακού στοιχείου.

(ε) Τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων για να ολοκληρώσει
την ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσει ή πωλήσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο.

(στ) Την ικανότητα της να αποτιµά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άϋλο περιουσιακό στοιχείο,
κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως του.

46. Στη φάση ανάπτυξης ενός προγράµµατος, µία επιχείρηση µπορεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, να αναγνωρίζει ένα άϋλο
περιουσιακό στοιχείο και να αποδεικνύει ότι το περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη. Αυτό γιατί η φάση ανάπτυξης ενός προγράµµατος είναι περισσότερο προωθηµένη παρά η φάση έρευνας.

47. Παραδείγµατα δραστηριοτήτων ανάπτυξης είναι:

(α) ο σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµή προ-παραγωγής ή προ-χρησιµοποίησης πρωτοτύπων και προτύπων,

(β) ο σχεδιασµός εργαλείων, συσκευών, καλουπιών και πρεσών που εµπερικλείουν νέα τεχνολογία,

(γ) ο σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία µιας πιλοτικής εγκατάστασης, µη οικονοµικώς δυνατής για εµπορική
παραγωγή και

(δ) ο σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµή µιας επιλεγµένης εναλλακτικής λύσης για νέα ή βελτιωµένα υλικά,
συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή υπηρεσίες.
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48. Για να αποδείξει µία επιχείρηση πως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά

οφέλη, εκτιµά τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που πρόκειται να λάβει από το περιουσιακό στοιχείο µε τη
χρησιµοποίηση των αρχών του ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Αν το περιουσιακό στοιχείο θα
δηµιουργήσει οικονοµικά οφέλη µόνο σε συνδυασµό µε άλλα περιουσιακά στοιχεία, η επιχείρηση εφαρµόζει την
αρχή των µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών, όπως τίθεται στο ∆ΛΠ 36.

49. ∆ιαθεσιµότητα πόρων για ολοκλήρωση, χρησιµοποίηση και απόκτηση των οφελών από ένα άϋλο περιουσιακό
στοιχείο µπορεί να αποδεικνύεται, για παράδειγµα, από ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα που παρουσιάζει τους
τεχνικούς, οικονοµικούς και άλλους πόρους που απαιτούνται και την ικανότητα της επιχείρησης να εξασφαλίσει
αυτούς τους πόρους. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση αποδεικνύει τη διαθεσιµότητα της εξωτερικής
χρηµατοδότησης µε την εξασφάλιση ενδείξεων για τη θέληση του δανειστή να χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµα.

50. Τα κοστολογικά συστήµατα µιας επιχείρησης µπορεί συχνά να αποτιµούν αξιόπιστα το κόστος της δηµιουργίας ενός
άϋλου περιουσιακού στοιχείου εσωτερικά, όπως µισθοί και άλλες δαπάνες που αναλαµβάνονται για να εξασφαλίσουν
συγγραφικά δικαιώµατα ή άδειες ή ανάπτυξη ηλεκτρονικού λογισµικού.

51. Εσωτερικά δηµιουργούµενα σήµατα, τίτλοι εφηµερίδων και περιοδικών, τίτλοι εκδόσεων, πελατολόγια
και στοιχεία όµοια σε ουσία δεν πρέπει να καταχωρούνται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία.

52. Αυτό το Πρότυπο δέχεται την άποψη, ότι δαπάνες σε εσωτερικώς δηµιουργούµενα σήµατα, τίτλους εφηµερίδων και
περιοδικών, εκδοτικούς τίτλους, πελατολόγια και στοιχεία όµοια σε ουσία, δεν µπορεί να διαχωριστούν από το
συνολικό κόστος ανάπτυξης της επιχείρησης. Συνεπώς, τέτοια στοιχεία δεν καταχωρούνται ως άϋλα περιουσιακά
στοιχεία.
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53. Το κόστος ενός εσωτερικώς δηµιουργούµενου άϋλου περιουσιακού στοιχείου για το σκοπό της παραγράφου 22
είναι το σύνολο των δαπανών που αναλήφθησαν από την ηµεροµηνία που το άϋλο περιουσιακό στοιχείο για πρώτη
φορά πληρεί τα κριτήρια καταχώρησης των παραγράφων 19-20 και 45. Η παράγραφος 59 απαγορεύει επαναφορά
δαπανών που καταχωρήθηκαν ως έξοδα σε προηγούµενες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ή σε ενδιάµεσες
οικονοµικές εκθέσεις.

54. Το κόστος ενός εσωτερικώς δηµιουργούµενου άϋλου περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που
µπορεί άµεσα να αποδοθούν ή να κατανεµηθούν επάνω σε µία λογική και συνεπή βάση, για τη δηµιουργία, την
παραγωγή και προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που προορίζεται αυτό. Το κόστος
περιλαµβάνει, κατά περίπτωση:

(α) ∆απάνες υλικών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται ή αναλίσκονται για τη δηµιουργία του άϋλου
περιουσιακού στοιχείου.

(β) Τους µισθούς, ηµεροµίσθια και άλλα σχετικά κόστη προσωπικού άµεσα απασχολούµενου για τη δηµιουργία
του περιουσιακού στοιχείου.

(γ) Κάθε δαπάνη που είναι άµεσα αποδοτέα στη δηµιουργία του περιουσιακού στοιχείου, όπως αµοιβές για
κατοχύρωση ενός νοµικού δικαιώµατος και η απόσβεση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών που
χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουν το περιουσιακό στοιχείο.

(δ) Γενικά κόστη που είναι αναγκαία για να δηµιουργήσουν το περιουσιακό στοιχείο και που µπορεί να
κατανεµηθούν πάνω σε µία λογική και σταθερή βάση στο περιουσιακό στοιχείο (για παράδειγµα, µία κατανοµή
της απόσβεσης των ενσώµατων παγίων, ασφαλίστρων και ενοικίων). Κατανοµές του γενικού κόστους γίνονται
πάνω σε βάσεις όµοιες µε εκείνες που χρησιµοποιούνται στην κατανοµή του γενικού κόστους στα αποθέµατα
(βλέπε ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα»). Το ∆ΛΠ 23 «κόστος δανεισµού», καθιερώνει κριτήρια για την καταχώρηση του
τόκου ως ενός συνθετικού στοιχείου του κόστους ενός εσωτερικώς δηµιουργούµενου άϋλου περιουσιακού
στοιχείου.

55. Τα ακόλουθα δεν είναι συνθετικά στοιχεία του κόστους ενός εσωτερικώς δηµιουργούµενου άϋλου περιουσιακού
στοιχείου:

(α) ∆απάνες πώλησης, διοίκησης και άλλα γενικά κόστη, εκτός αν αυτές οι δαπάνες µπορεί άµεσα να αποδοθούν
στην προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για χρήση.

(β) Καθαρά διαπιστωµένες ανεπάρκειες και αρχικές λειτουργικές ζηµίες που προκύπτουν προτού ένα περιουσιακό
στοιχείο επιτύχει προγραµµατισµένη απόδοση.

(γ) ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού για να λειτουργεί το περιουσιακό στοιχείο.
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Μία επιχείρηση αναπτύσσει µία νέα παραγωγική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του 20Χ5 οι δαπάνες που αναλήφθηκαν
ήταν 1 000, από τις οποίες 900 αναλήφθηκαν πριν από την 1η ∆εκεµβρίου 20Χ5 και 100 αναλήφθηκαν µεταξύ
1η ∆εκεµβρίου 20Χ5 και 31 ∆εκεµβρίου 20Χ5. Η επιχείρηση είναι σε θέση να αποδείξει ότι, κατά την 1η ∆εκεµβρίου
20Χ5, η παραγωγική διαδικασία πληρούσε τα κριτήρια για καταχώρηση ως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο. Το
ανακτήσιµο ποσό της τεχνογνωσίας που ενσωµατώθηκε στη διαδικασία (συµπεριλαµβάνοντας µελλοντικές ταµιακές
εκροές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν αυτή είναι διαθέσιµη για χρήση) εκτιµάται ότι είναι 500.

Στο τέλος του 20Χ5, η παραγωγική διαδικασία καταχωρείται ως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µε ένα κόστος 100
(δαπάνες που αναλήφθηκαν από την ηµεροµηνία που τα κριτήρια καταχώρησης πληρούνταν, δηλαδή, 1η ∆εκεµβρίου
20Χ5). Οι δαπάνες 900 που αναλήφθηκαν πριν από την 1η ∆εκεµβρίου 20Χ5 καταχωρούνται ως έξοδα, γιατί τα
κριτήρια καταχώρησης δεν πληρούνταν µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 20Χ5. Αυτές οι δαπάνες ουδέποτε θα αποτελέσουν
µέρος του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας που καταχωρήθηκε στον Ισολογισµό.

Κατά τη διάρκεια του 20Χ6 αναλήφθηκαν δαπάνες 2 000. Στο τέλος του 20Χ6 το ανακτήσιµο ποσό της
τεχνογνωσίας που ενσωµατώνεται στη διαδικασία (συµπεριλαµβάνοντας µελλοντικές ταµιακές εκροές για να
ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν αυτή είναι διαθέσιµη για χρήση) εκτιµάται να είναι 1 900.

Στο τέλος του 20Χ6, το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας είναι 2 100 (100 για δαπάνες που καταχωρήθηκαν
στο τέλος του 20Χ5 πλέον 2 000 για δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο 20Χ6). Η επιχείρηση καταχωρεί µία ζηµία
αποµείωσης ύψους 200 για να προσαρµόσει τη λογιστική αξία της διαδικασίας πριν από τη ζηµία αποµείωσης
(2 100) στο ανακτήσιµο ποσό της (1 900). Αυτή η ζηµία αποµείωσης θα αναστραφεί σε µία επόµενη περίοδο, αν
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναστροφή µίας ζηµίας αποµείωσης του ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας
περιουσιακών στοιχείων».

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

56. ∆απάνες για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα, όταν αυτές
αναλαµβάνονται, εκτός αν:

(α) αποτελούν µέρος του κόστους ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τα κριτήρια
καταχώρησης (βλέπε παραγράφους 18-55), ή

(β) το στοιχείο αποκτάται σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων που είναι µία αγορά και δεν µπορεί να
καταχωρηθεί ως ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο. Αν αυτό συµβαίνει, οι δαπάνες αυτές (οι οποίες
συµπεριλαµβάνονται στο κόστος της αγοράς) πρέπει να αποτελούν µέρος του ποσού που
αποδίδεται στην υπεραξία (αρνητική υπεραξία) κατά την ηµεροµηνία της αγοράς [βλέπε ∆ΛΠ22
(αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων»)].

57. Σε µερικές περιπτώσεις, αναλαµβάνονται δαπάνες για να παρέχουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σε µία επιχείρηση,
αλλά κανένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο δεν αποκτάται ή δηµιουργείται το οποίο
µπορεί να καταχωρηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες καταχωρούνται ως έξοδα, όταν αναλαµβάνονται. Για
παράδειγµα, δαπάνες για έρευνα καταχωρούνται πάντοτε ως έξοδα, όταν αναλαµβάνονται (βλέπε παράγραφο 42).
Παραδείγµατα άλλων δαπανών που καταχωρούνται ως έξοδα, όταν αναλαµβάνονται περιλαµβάνουν:

(α) ∆απάνες για δραστηριότητες εκκίνησης (κόστος εκκίνησης), εκτός αν αυτές οι δαπάνες περιλαµβάνονται στο
κόστος ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16. Οι δαπάνες εκκίνησης µπορεί να
συνίστανται από κόστος ίδρυσης, όπως κόστος νοµικής και γραµµατειακής φύσης που αναλαµβάνεται κατά
την ίδρυση µιας νοµικής οντότητας, δαπάνες για την έναρξη µίας νέας εγκατάστασης ή επιχείρησης (κόστος
πριν το άνοιγµα) ή δαπάνες για έναρξη νέων εκµεταλλεύσεων ή για προώθηση νέων προϊόντων ή διαδικασιών
(προλειτουργικό κόστος).

(β) ∆απάνες εκπαίδευσης.

(γ) ∆απάνες δραστηριοτήτων διαφήµισης και προώθησης.

(δ) ∆απάνες για µετεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση µέρους ή του συνόλου µιας επιχείρησης.

58. Η παράγραφος 56 δεν αποκλείει καταχώρηση µιας προπληρωµής ως ενός περιουσιακού στοιχείου, όταν η πληρωµή
για την παράδοση εµπορευµάτων ή υπηρεσιών έχει γίνει πριν από την παράδοση των εµπορευµάτων ή την παροχή
των υπηρεσιών.
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Παρελθόντα έξοδα δεν καταχωρούνται ως περιουσιακό στοιχείο

59. ∆απάνες, για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που αρχικά είχαν καταχωρηθεί ως έξοδα σε προηγούµενες
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ή ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις από µία επιχείρηση που καταρτίζει
αυτές, δεν πρέπει να καταχωρούνται ως µέρος του κόστους ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου σε
µία µεταγενέστερη ηµεροµηνία.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

60. Μεταγενέστερες δαπάνες για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µετά την αγορά του ή την ολοκλήρωση
του θα πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα όταν αναλαµβάνονται, εκτός αν:

(α) πιθανολογείται ότι αυτές οι δαπάνες θα καταστήσουν το περιουσιακό στοιχείο ικανό να
δηµιουργήσει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη επί πλέον του αρχικά εκτιµώµενου προτύπου της
απόδοσης του, και

(β) οι δαπάνες µπορεί να αποτιµηθούν και να αποδοθούν στο περιουσιακό στοιχείο αξιόπιστα.

Αν αυτοί οι όροι πληρούνται, οι µεταγενέστερες δαπάνες θα πρέπει να προστίθενται στο κόστος
του άϋλου περιουσιακού στοιχείου (1).

61. Μεταγενέστερες δαπάνες σε ένα καταχωρηµένο άϋλο περιουσιακό στοιχείο καταχωρούνται ως έξοδα, αν αυτές οι
δαπάνες απαιτούνται για να διατηρούν το περιουσιακό στοιχείο στο αρχικά εκτιµώµενο πρότυπο της απόδοσης του.
Η φύση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια που, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να
προσδιοριστεί, αν µεταγενέστερες δαπάνες είναι πιθανό να ενισχύουν την αξία ή να διατηρούν τα οικονοµικά οφέλη
που θα εισρέουν στην επιχείρηση από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Επιπρόσθετα, είναι συχνά δύσκολο να
αποδίδονται τέτοιες δαπάνες άµεσα σε ένα ορισµένο άϋλο περιουσιακό στοιχείο, παρά στην επιχείρηση ως ένα
σύνολο. Συνεπώς, µόνο σπανίως θα αναλαµβάνονται δαπάνες µετά την αρχική καταχώρηση ενός αγορασµένου άϋλου
περιουσιακού στοιχείου ή µετά την ολοκλήρωση ενός εσωτερικώς δηµιουργούµενου άϋλου περιουσιακού στοιχείου,
που καταλήγουν σε προσθήκες στο κόστος του άϋλου περιουσιακού στοιχείου.

62. Με συνέπεια προς την παράγραφο 51, µεταγενέστερες δαπάνες σε σήµατα, τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών,
τίτλους εκδόσεων, πελατολόγια και στοιχεία όµοια σε ουσία (είτε εξωτερικώς αγορασµένα είτε εσωτερικώς
δηµιουργηµένα) καταχωρούνται πάντοτε ως έξοδα για να αποφεύγεται η καταχώρηση εσωτερικώς δηµιουργούµενης
υπεραξίας.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Βασικός χειρισµός

63. Μετά την αρχική καταχώρηση, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος
του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης.

Επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός

64. Μετά την αρχική καταχώρηση, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται σε µία
αναπροσαρµοσµένη αξία, που είναι η εύλογη αξίατου κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον
κάθε µεταγενέστερη σωρευµένηαπόσβεση και κάθε µεταγενέστερησωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Για
το σκοπό των αναπροσαρµογών σύµφωνα µε αυτό τοΠρότυπο, η εύλογη αξία πρέπει ναπροσδιορίζεται
µε παραποµπή σε µία ενεργό αγορά. Αναπροσαρµογές πρέπει να γίνονται αρκετά τακτικά ούτως
ώστε η λογιστική αξία να µη διαφέρει ουσιωδώς από εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιµοποιώντας
την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

65. Ο επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός δεν επιτρέπει:

(α) την αναπροσαρµογή άϋλων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν προηγουµένως καταχωρηθεί ως περιουσιακά
στοιχεία, ή

(β) την αρχική καταχώρηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων µε ποσά άλλα εκτός από το κόστος τους.

(1) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 6: «κόστος τροποποίησης υπάρχοντος λογισµικού».
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66. Ο επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός εφαρµόζεται, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο έχει αρχικώς καταχωρηθεί στο

κόστος. Όµως, αν µόνο µέρος του κόστους ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται ως ένα περιουσιακό
στοιχείο, για το λόγο ότι το περιουσιακό στοιχείο δεν πληρούσε τα κριτήρια καταχώρησης µέχρι ενός σηµείου της
όλης διαδικασίας (παράγραφος 53), η επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδος µπορεί να εφαρµόζεται στο σύνολο αυτού
του περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, ο επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός µπορεί να εφαρµόζεται σε ένα άϋλο
περιουσιακό στοιχείο που είχε ληφθεί µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης και καταχωρηθεί µε ένα συµβολικό ποσό
(βλέπε παράγραφο 33).

67. Είναι ασύνηθες µια ενεργός αγορά µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παράγραφο 7 να υπάρχει για ένα
άϋλο περιουσιακό στοιχείο, µολονότι αυτό µπορεί να συµβαίνει. Για παράδειγµα, σε ορισµένες νοµοθεσίες, µία
ενεργός αγορά µπορεί να υπάρχει για ελευθέρως µεταβιβάσιµες άδειες ταξί, αλιευτικές άδειες ή ποσοστώσεις
παραγωγής. Όµως, µία ενεργός αγορά δεν µπορεί να υπάρχει για σήµατα, τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών,
µουσικά δικαιώµατα και δικαιώµατα έκδοσης ταινιών, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή εµπορικά σήµατα, γιατί κάθε τέτοιο
περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού είναι µοναδικό. Επίσης, µολονότι άϋλα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται και
πωλούνται οι συµβάσεις είναι προϊόν διαπραγµάτευσης µεταξύ κατ' ιδίαν αγοραστών και πωλητών, και οι συναλλαγές
αυτές είναι σχετικά σπάνιες. Για αυτούς τους λόγους, η τιµή που πληρώνεται για ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί
να µην αποτελεί επαρκή απόδειξη της εύλογης αξίας ενός άλλου. Τέλος, οι τιµές δεν είναι συχνά διαθέσιµες στο
κοινό.

68. Η συχνότητα των αναπροσαρµογών εξαρτάται από τη µεταβλητότητα των εύλογων αξιών των άϋλων περιουσιακών
στοιχείων που αναπροσαρµόζονται. Αν η εύλογη αξία ενός αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου διαφέρει
ουσιωδώς από τη λογιστική αξία του, µία περαιτέρω αναπροσαρµογή είναι αναγκαία. Μερικά άϋλα περιουσιακά
στοιχεία µπορεί να έχουν ουσιώδεις και ασταθείς διακυµάνσεις σε εύλογη αξία δηµιουργώντας έτσι την ανάγκη
ετήσιας αναπροσαρµογής. Τέτοιες συχνές αναπροσαρµογές δεν είναι αναγκαίες για άϋλα περιουσιακά στοιχεία µε
µόνο ασήµαντες διακυµάνσεις σε εύλογη αξία.

69. Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, κάθε σωρευµένη απόσβεση κατά την ηµεροµηνία της
αναπροσαρµογής:

(α) είτε επαναδιατυπώνεται ανάλογα µε τη µεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του περιουσιακού στοιχείου,
ούτως ώστε η λογιστική αξία του, µετά την αναπροσαρµογή, να είναι ίση µε την αναπροσαρµοσµένη αξία του,

(β) είτε συµψηφίζεται έναντι της προ-αποσβέσεων λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό
ποσό επαναδιατυπώνεται σύµφωνα µε το αναπροσαρµοσµένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου.

70. Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της
κατηγορίας του πρέπει επίσης να αναπροσαρµόζονται, εκτός αν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

71. Μία κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι µία συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων όµοιας φύσης και
χρήσης στις εκµεταλλεύσεις µιας επιχείρησης. Τα στοιχεία µέσα σε µία κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων
αναπροσαρµόζονται ταυτόχρονα, για να αποφεύγεται επιλεκτική αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων και η
απεικόνιση ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις που αντιπροσωπεύει ένα µείγµα κόστους και αξιών σε διάφορες
ηµεροµηνίες.

72. Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο σε µια κατηγορία αναπροσαρµοσµένων άϋλων περιουσιακών
στοιχείων δεν µπορεί να αναπροσαρµοστεί, για το λόγο ότι δεν υπάρχει ενεργός αγορά για αυτό
το περιουσιακό στοιχείο, το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος του µείον
κάθε σωρευµένη απόσβεση και ζηµία αποµείωσης.

73. Αν η εύλογη αξία ενός αναπροσαρµοσµένου άϋλου περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί εφεξής να
προσδιορίζεται µε παραποµπή σε µία ενεργό αγορά, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου
πρέπει να είναι η αναπροσαρµοσµένη αξία του κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας αναπροσαρµογής
µε παραποµπή στην ενεργό αγορά µείον κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και κάθε
µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία αποµείωσης.

74. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον µία ενεργός αγορά για ένα αναπροσαρµοσµένο άϋλο περιουσιακό στοιχείο, µπορεί
να δείχνει ότι το περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο και ότι χρειάζεται να εξεταστεί, σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων».

75. Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να προσδιορίζεται µε παραποµπή σε µία ενεργό αγορά σε µία
µεταγενέστερη ηµεροµηνία αποτίµησης, ο επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός εφαρµόζεται από αυτή την
ηµεροµηνία.
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76. Αν η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµο-

γής, η αύξηση πρέπει να πιστώνεται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια κάτω από τον τίτλο ∆ιαφορά
Αναπροσαρµογής. Όµως, µία αύξηση αναπροσαρµογής πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο µέχρι το
σηµείο που αυτή αναστρέφει µία µείωση αναπροσαρµογής του ιδίου περιουσιακού στοιχείου και
αυτή η µείωση αναπροσαρµογής είχε προηγουµένως καταχωρηθεί ως ένα έξοδο.

77. Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µειώνεται ως αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµογής,
η µείωση πρέπει να καταχωρείται ως ένα έξοδο. Όµως, µία µείωση αναπροσαρµογής πρέπει να
χρεώνεται άµεσα σε βάρος κάθε σχετικής διαφοράς αναπροσαρµογής, µέχρι το σηµείο που η µείωση
δεν υπερβαίνει το ποσό που παραµένει στη «διαφορά αναπροσαρµογής» σε σχέση µε αυτό το ίδιο
περιουσιακό στοιχείο.

78. Η σωρευµένη διαφορά αναπροσαρµογής που περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια µπορεί να µεταφέρεται άµεσα στα
αποτελέσµατα εις νέο, όταν πραγµατοποιηθεί η διαφορά. Το σύνολο της διαφοράς µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά
την απόσυρση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου. Όµως, µέρος της διαφοράς µπορεί να πραγµατοποιηθεί,
καθώς το περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται από την επιχείρηση. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό της διαφοράς
που πραγµατοποιείται είναι η διαφορά µεταξύ απόσβεσης που βασίζεται στο αναπροσαρµοσµένο ποσό της λογιστικής
αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της απόσβεσης που θα είχε καταχωρηθεί µε βάση το ιστορικό κόστος του
περιουσιακού στοιχείου. Η µεταφορά από τη ∆ιαφορά Αναπροσαρµογής στα αποτελέσµατα εις νέο δεν γίνεται µέσω
της κατάστασης του λογαριασµού αποτελεσµάτων.

ΑΠΟΣΒΕΣΗ

Περίοδος απόσβεσης

79. Το αποσβέσιµο ποσό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να κατανέµεται συστηµατικά κατά
τη διάρκεια της ορθής εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του. Υπάρχει µια µαχητή εκδοχή ότι η ωφέλιµη
ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου δε θα υπερβεί τα είκοσι χρόνια από την ηµεροµηνία, που
το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για χρήση. Η απόσβεση πρέπεινα αρχίζει, όταντο περιουσιακό
στοιχείο είναι διαθέσιµο για χρήση.

80. Καθώς τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται σε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αναλίσκονται κατά
τη διάρκεια του χρόνου, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται έτσι ώστε να αντανακλά αυτή την
ανάλωση. Αυτό επιτυγχάνεται µε συστηµατική κατανοµή του κόστους ή της αναπροσαρµοσµένης αξίας του
περιουσιακού στοιχείου, µείον κάθε υπολειµµατική αξία, ως εξόδου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του
περιουσιακού στοιχείου. Απόσβεση καταχωρείται είτε υπάρχει µία αύξηση είτε όχι στην, για παράδειγµα, εύλογη
αξία του περιουσιακού στοιχείου ή στο ανακτήσιµο ποσό. Πολλοί παράγοντες χρειάζεται να λαµβάνονται υπόψη
κατά τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου συµπεριλαµβανοµένων:

(α) της προσδοκώµενης χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση και αν το περιουσιακό στοιχείο
θα µπορούσε επαρκώς να διευθύνεται από µία άλλη διευθυντική οµάδα,

(β) των τυπικών κύκλων παραγωγικής ζωής για το περιουσιακό στοιχείο και πληροφορίες ευρέως διαθέσιµες που
αφορούν σε εκτιµήσεις ωφέλιµης ζωής παρόµοιων τύπων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες χρησιµοποιούνται
µε ένα όµοιο τρόπο,

(γ) της τεχνικής, τεχνολογικής ή άλλου τύπου απαξίωσης,

(δ) της σταθερότητας του κλάδου στον οποί ο το περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί και µεταβολές στη ζήτηση της
αγοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες προερχόµενα από το περιουσιακό στοιχείο,

(ε) τις αναµενόµενες ενέργειες των ανταγωνιστών ή πιθανών ανταγωνιστών και

(στ) του επιπέδου των δαπανών συντήρησης που απαιτούνται για να λαµβάνονται τα αναµενόµενα µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο και την ικανότητα και πρόθεση της εταιρίας να φθάσει σε
τέτοιο επίπεδο,

(ζ) της περιόδου ελέγχου πάνω στο περιουσιακό στοιχείο και τα νόµιµα ή όµοια όρια στη χρήση του περιουσιακού
στοιχείου, όπως ηµεροµηνίες λήξης σχετικών µισθώσεων και

(η) του αν η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από την ωφέλιµη ζωή άλλων περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης.
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81. Λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό των ταχέων µεταβολών στην τεχνολογία, ηλεκτρονικό λογισµικό και πολλά άλλα

άϋλα περιουσιακά στοιχεία είναι ευαίσθητα στην τεχνολογική απαξίωση. Συνεπώς, πιθανολογείται ότι η ωφέλιµη ζωή
τους θα είναι σύντοµη.

82. Εκτιµήσεις της ωφέλιµης ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου γενικώς γίνονται λιγότερο αξιόπιστες, καθώς το
µήκος της ωφέλιµης ζωής αυξάνει. Αυτό το Πρότυπο υιοθετεί µία εκδοχή ότι η ωφέλιµη ζωή των άϋλων περιουσιακών
στοιχείων είναι απίθανο να υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια.

83. Σε σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να υπάρχει πειστική απόδειξη ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου
θα είναι µία καθορισµένη περίοδος µεγαλύτερη από είκοσι χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εκδοχή ότι η ωφέλιµη
ζωή γενικά δεν υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια αντικρούεται και η επιχείρηση:

(α) αποσβένει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ορθής εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του,

(β) εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό του άϋλου περιουσιακού στοιχείου τουλάχιστον ετησίως για να διαπιστώνει κάθε
ζηµία αποµείωσης (βλέπε παράγραφο 99), και

(γ) γνωστοποιεί τους λόγους, γιατί αυτή η εκδοχή είναι µαχητή καθώς και τους παράγοντες που έπαιξαν ένα
ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου [βλέπε
παράγραφο 111(α)].

Π α ρ α δ ε ί γ µ α τ α

Α. Μία επιχείρηση έχει αγοράσει ένα αποκλειστικό δικαίωµα να παράγει υδροηλεκτρική ενέργεια για 60 έτη. Το
κόστος παραγωγής της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ χαµηλότερο από το κόστος λήψης ενέργειας
από εναλλακτικές πηγές. Αναµένεται ότι η γεωγραφική περιοχή που περιβάλλει τον υδροηλεκτρικό σταθµό
θα ζητά µία σηµαντική ποσότητα ενέργειας από τον Ενεργειακό Σταθµό για τουλάχιστον εξήντα χρόνια.

Η επιχείρηση αποσβένει το δικαίωµα να παράγει ενέργεια κατά τη διάρκεια των 60 ετών, εκτός αν υπάρχει
απόδειξη ότι η ωφέλιµη ζωή του είναι βραχύτερη.

B. Μία επιχείρηση έχει αγοράσει ένα αποκλειστικό δικαίωµα να εκµεταλλεύεται τα διόδια σε αυτοκινητόδροµο
για 30 έτη. ∆εν υπάρχει πρόγραµµα να κατασκευαστούν εναλλακτικοί δρόµοι στην περιοχή που εξυπηρετείται
από τον αυτοκινητόδροµο. Αναµένεται ότι αυτός ο αυτοκινητόδροµος θα είναι σε χρήση για τριάντα χρόνια
τουλάχιστον.

Η επιχείρηση αποσβένει το δικαίωµα να εκµεταλλεύεται τον αυτοκινητόδροµο κατά τη διάρκεια των 30 ετών,
εκτός αν υπάρχει απόδειξη ότι η ωφέλιµη ζωή του είναι µικρότερη.

84. Η ωφέλιµη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου µπορεί να είναι πολύ µεγάλη, αλλά είναι πάντοτε ορισµένη. Η
αβεβαιότητα δικαιολογεί την εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου µε σύνεση, αλλά δε
δικαιολογεί την επιλογή µίας ζωής που είναι αβάσιµα σύντοµη.

85. Αν ο έλεγχος πάνω στα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο επιτυγχάνε-
ται µέσω νοµίµων δικαιωµάτων, που έχουν παραχωρηθεί για µία ορισµένη περίοδο, η ωφέλιµη ζωή
του άϋλου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να µην υπερβαίνει την περίοδο των νοµίµων δικαιωµάτων,
εκτός αν:

(α) τα νόµιµα δικαιώµατα είναι ανανεώσιµα, και

(β) η ανανέωση είναι πραγµατικά βέβαιη.

86. Μπορεί να υπάρχουν τόσο, οικονοµικοί όσο και νοµικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ωφέλιµη ζωή ενός άϋλου
περιουσιακού στοιχείου: Οικονοµικοί παράγοντες προσδιορίζουν την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα
λαµβάνονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Νοµικοί παράγοντες µπορεί να περιορίζουν την περίοδο κατά τη
διάρκεια της οποίας η επιχείρηση ελέγχει την πρόσβαση σε αυτά τα οφέλη. Η ωφέλιµη ζωή είναι η βραχύτερη των
περιόδων που προσδιορίζεται από αυτούς τους παράγοντες.

87. Οι ακόλουθοι παράγοντες, µεταξύ άλλων, υποδηλώνουν ότι η ανανέωση ενός νόµιµου δικαιώµατος είναι πραγµατικά
βέβαιη:

(α) η εύλογη αξία του άϋλου περιουσιακού στοιχείου δε µειώνεται καθώς πλησιάζει η αρχική ηµεροµηνία λήξης ή
δε µειώνεται περισσότερο από το κόστος ανανέωσης του υποκείµενου δικαιώµατος,
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(β) υπάρχει απόδειξη (πιθανώς βασιζόµενη στην εµπειρία του παρελθόντος) ότι τα νόµιµα δικαιώµατα θα

ανανεωθούν, και

(γ) υπάρχει απόδειξη ότι οι αναγκαίοι όροι για να ληφθεί η ανανέωση των νόµιµων δικαιωµάτων (αν υπάρχουν) θα
ικανοποιηθούν.

Μέθοδος απόσβεσης

88. Η µέθοδος απόσβεσης που χρησιµοποιείται πρέπει να αντανακλά το πρόγραµµα κατά τον οποίο τα
οικονοµικά οφέλη του περιουσιακού στοιχείου αναλίσκονται από την επιχείρηση. Αν αυτό το πρό-
γραµµα δεν µπορεί να καθορίζεται αξιόπιστα, η σταθερή µέθοδος πρέπει να χρησιµοποιείται. Η
χρέωση της απόσβεσης για κάθε περίοδο πρέπει να καταχωρείται ως ένα έξοδο, εκτός αν ένα άλλο
∆ΛΠ επιτρέπει ή απαιτεί αυτή να συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού
στοιχείου.

89. Μία ποικιλία µεθόδων απόσβεσης µπορεί να χρησιµοποιείται για να κατανέµεται το αποσβέσιµο ποσό ενός
περιουσιακού στοιχείου πάνω σε µία συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Αυτές οι µέθοδοι
περιλαµβάνουν τη σταθερή µέθοδο, τη µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου και τη µέθοδο των µονάδων παραγωγής. Η
µέθοδος που χρησιµοποιείται για ένα περιουσιακό στοιχείο, επιλέγεται βασιζόµενη στο προσδοκώµενο πρόγραµµα
ανάλωσης των οικονοµικών οφελών και εφαρµόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει µία
µεταβολή στο προσδοκώµενο πρόγραµµα ανάλωσης των οικονοµικών οφελών, που προέρχονται από αυτό το
περιουσιακό στοιχείο. Θα υπάρξει σπάνια, αν υπάρξει ποτέ, πειστική απόδειξη για να στηρίζει µία µέθοδο απόσβεσης
για άϋλα περιουσιακά στοιχεία η οποία να καταλήγει σε ένα χαµηλότερο ποσό σωρευµένης απόσβεσης απ' ότι
σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο.

90. Η απόσβεση συνήθως καταχωρείται ως ένα έξοδο. Όµως, µερικές φορές, τα οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται
σε ένα περιουσιακό στοιχείο απορροφώνται από την επιχείρηση κατά την παραγωγή άλλων περιουσιακών στοιχείων,
παρά δηµιουργούν έξοδο. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρέωση της απόσβεσης αποτελεί µέρος του κόστους του άλλου
περιουσιακού στοιχείου και περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία του. Για παράδειγµα, η απόσβεση των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν σε µία παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία
των αποθεµάτων (βλέπε ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα»).

Υπολειµµατική αξία

91. Η υπολειµµατική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιµάται ότι είναι στο µηδέν,
εκτός αν:

(α) υπάρχει µία δέσµευση µε ένα τρίτο πρόσωπο να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο στο τέλος
της ωφέλιµης ζωής του, ή

(β) υπάρχει µία ενεργός αγορά για το περιουσιακό στοιχείο και:

(i) υπολειµµατική αξία µπορεί να προσδιοριστεί µε παραποµπή σε αυτή την αγορά, και

(ii) πιθανολογείται ότι τέτοια αγορά θα υπάρχει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού
στοιχείου.

92. Το αποσβέσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται µετά την έκπτωση της υπολειµµατικής αξίας του.
Μία υπολειµµατική αξία εκτός από µηδέν δείχνει ότι µία επιχείρηση αναµένει να διαθέσει το άϋλο περιουσιακό
στοιχείο πριν από το τέλος της οικονοµικής ζωής του.

93. Αν υιοθετείται ο βασικός χειρισµός, η υπολειµµατική αξία υπολογίζεται µε τη χρησιµοποίηση τιµών που επικρατούν
κατά την ηµεροµηνία της αγοράς του περιουσιακού στοιχείου, για την πώληση ενός όµοιου περιουσιακού στοιχείου
που έχει φθάσει στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του και έχει χρησιµοποιηθεί κάτω από συνθήκες όµοιες
µε αυτές, στις οποίες το περιουσιακό στοιχείο θα χρησιµοποιηθεί. Η υπολειµµατική αξία δεν αυξάνεται
µεταγενεστέρως λόγω µεταβολών σε τιµές ή αξία. Αν ο επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός υιοθετείται, µία νέα
εκτίµηση της υπολειµµατικής αξίας γίνεται κατά την ηµεροµηνία κάθε αναπροσαρµογής του περιουσιακού στοιχείου
µε τη χρησιµοποίηση τιµών που επικρατούν κατά την ηµεροµηνία αυτή.

Επανεξέταση της περιόδου απόσβεσης και της µεθόδου απόσβεσης

94. Η περίοδος απόσβεσης και η µέθοδος απόσβεσης πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον στο τέλος
κάθε οικονοµικού έτους. Αν η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου είναι σηµαντικά
διαφορετική από προηγούµενες εκτιµήσεις, η περίοδος απόσβεσης πρέπει να µεταβάλλεται κατ' ακο-
λουθία. Αν έχει υπάρξει µία ουσιώδης µεταβολή στο προσδοκώµενο πρόγραµµα των οικονοµικών
οφελών από το περιουσιακό στοιχείο, η µέθοδος απόσβεσης πρέπει να µεταβάλλεται έτσι ώστε να
αντανακλά το διαµορφωµένο πρόγραµµα. Τέτοιες µεταβολές πρέπει ναλογιστικοποιούνται ως µεταβο-
λές των λογιστικών εκτιµήσεων, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά
λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές», µε προσαρµογή της χρέωσης της απόσβεσης για την
τρέχουσα και τις µελλοντικές περιόδους.
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95. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, µπορεί να καταστεί εµφανές ότι η εκτίµηση της

ωφέλιµης ζωής του δεν είναι σωστή. Για παράδειγµα, η ωφέλιµη ζωή µπορεί να επεκτείνεται µε µεταγενέστερες
δαπάνες που βελτιώνουν την κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου πέραν του αρχικά εκτιµώµενου προτύπου
απόδοσης του. Επίσης, η καταχώρηση µιας ζηµίας αποµείωσης µπορεί να δείχνει ότι η περίοδος απόσβεσης χρειάζεται
να µεταβληθεί.

96. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, το πρόγραµµα των µελλοντικών οικονοµικών οφελών που αναµένονται να εισρεύσουν
σε µία επιχείρηση από ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αλλάξει. Για παράδειγµα, µπορεί να καταστεί
εµφανές ότι µία µέθοδος απόσβεσης του φθίνοντος υπολοίπου είναι κατάλληλη παρά µία σταθερή µέθοδος. Ένα
άλλο παράδειγµα είναι, όταν η χρήση των δικαιωµάτων που αντιπροσωπεύονται από µία άδεια αναβάλλεται εν
αναµονή της ενεργοποίησης άλλων συνθετικών στοιχείων του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή,
οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από το περιουσιακό στοιχείο µπορεί να µη λαµβάνονται µέχρι µεταγενέστερες
περιόδους.

ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ — ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ

97. Για να προσδιορίσει µία επιχείρηση πότε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αποµειώνεται, εφαρµόζει το ∆ΛΠ 36
«αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων». Αυτό το Πρότυπο εξηγεί πώς µία επιχείρηση αναθεωρεί τη λογιστική
αξία των περιουσιακών στοιχείων της, πώς προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου και πότε
καταχωρεί ή αναστρέφει µια ζηµία αποµείωσης.

98. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων», αν µία ζηµία αποµείωσης προκύπτει
πριν από το τέλος της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου, η οποία αρχίζει µετά την απόκτηση, για ένα άϋλο
περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποκτήθηκε σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων που ήταν µία αγορά, η ζηµία αποµείωσης
καταχωρείται ως µια προσαρµογή τόσο, στο ποσό που εκχωρήθηκε στο άϋλο περιουσιακό στοιχείο όσο και στην
υπεραξία (αρνητική υπεραξία) που καταχωρείται κατά την ηµεροµηνία της αγοράς. Όµως, αν η ζηµία αποµείωσης
αφορά σε συγκεκριµένα γεγονότα ή µεταβολές σε συνθήκες που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία της αγοράς, η
ζηµία αποµείωσης καταχωρείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 και όχι ως µία προσαρµογή στο ποσό που εκχωρήθηκε
στην υπεραξία (αρνητική υπεραξία) η οποία καταχωρήθηκε κατά την ηµεροµηνία της αγοράς.

99. Επιπρόσθετα στις ακόλουθες προϋποθέσεις που συµπεριλαµβάνονται στο ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας
περιουσιακών στοιχείων», µία επιχείρηση πρέπει να εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό των ακόλουθων
άϋλων περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, ακόµη και αν δεν
υπάρχει καµία ένδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι αποµειωµένο.

(α) ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που δεν είναι ακόµη διαθέσιµο για χρήση, και

(β) ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που αποσβένεται κατά τη διάρκεια µιας περιόδου που υπερβαίνει
τα είκοσι χρόνια από την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο προς χρήση.

Το ανακτήσιµο ποσό πρέπει να προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 και οι ζηµίες αποµείωσης
να καταχωρούνται κατ' ακολουθία.

100. Η δυνατότητα ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου να δηµιουργεί επαρκή µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, τα οποία
να καλύπτουν το κόστος του, υπόκειται συνήθως σε µεγάλη αβεβαιότητα, µέχρις ότου το περιουσιακό στοιχείο είναι
διαθέσιµο προς χρήση. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο απαιτεί, όπως µία επιχείρηση εξετάζει για αποµείωση, τουλάχιστον
ετησίως, τη λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι ακόµη διαθέσιµο προς χρήση.

101. Είναι µερικές φορές δύσκολο να διαπιστώνεται, αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο,
γιατί, µεταξύ άλλων, δεν υπάρχει αναγκαστικά οποιαδήποτε προφανής απόδειξη απαξίωσης. Αυτή η δυσκολία
προκύπτει ειδικώς, αν το περιουσιακό στοιχείο έχει µία µακρά ωφέλιµη ζωή. Ως συνέπεια, αυτό το Πρότυπο απαιτεί,
ως ελάχιστο, ένα ετήσιο υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, αν η ωφέλιµη
ζωή του υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια από την ηµεροµηνία που καθίσταται διαθέσιµο προς χρήση.

102. Η απαίτηση για µία ετήσια εξέταση αποµείωσης ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου εφαρµόζεται οποτεδήποτε η
τρέχουσα συνολική εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια από τότε που
κατέστη διαθέσιµο για χρήση. Συνεπώς, αν η ωφέλιµη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου είχε εκτιµηθεί ότι
είναι µικρότερη από είκοσι χρόνια, κατά την αρχική καταχώρηση, αλλά η ωφέλιµη ζωή επεκτείνεται µε µεταγενέστερες
δαπάνες για να υπερβεί τα είκοσι χρόνια από τότε που το περιουσιακό στοιχείο κατέστη διαθέσιµο για χρήση, µία
επιχείρηση εκτελεί την εξέταση για αποµείωση που απαιτείται από την παράγραφο 99(β)και επίσης κάνει τις
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την παράγραφο 111(α).
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ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ

103. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να διαγράφεται (να απαλείφεται από τον ισολογισµό) κατά
την διάθεση ή όταν δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίηση του και
από την µεταγενέστερη διάθεση του.

104. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου
πρέπει να προσδιορίζονται, ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και πρέπει να καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.

105. Όταν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο ανταλλάσσεται για ένα όµοιο περιουσιακό στοιχείο κάτω από συνθήκες που
περιγράφονται στην παράγραφο 35, το κόστος του αποκτηθέντος περιουσιακού στοιχείου είναι ίσο µε τη λογιστική
αξία του περιουσιακού στοιχείου που διατέθηκε και κανένα κέρδος ή ζηµία δεν προκύπτει.

106. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που αποσύρεται από την ενεργό χρήση και κρατείται για διάθεση απεικονίζεται στη
λογιστική αξία του κατά την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο αποσύρεται από την ενεργό χρήση.
Τουλάχιστον στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, µία επιχείρηση εξετάζει το περιουσιακό στοιχείο για αποµείωση
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» και καταχωρεί κάθε ζηµία αποµείωσης
κατ' ακολουθία.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Γενικά

107. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία άϋλων
περιουσιακών στοιχείων, διακρίνοντας µεταξύ εσωτερικώς δηµιουργούµενων άϋλων περιουσιακών
στοιχείων και άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων:

(α) τις ωφέλιµες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιµοποίησε,

(β) τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν,

(γ) τη προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευµένη απόσβεση (συναθροιζοµένων των σωρευ-
µένων ζηµιών αποµείωσης) έναρξης και τέλους περιόδου,

(δ) τη θέση του στοιχείου (στοιχείων) στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία
η απόσβεση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνεται,

(ε) µία συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την έναρξη και λήξη της περιόδου που δείχνει:

(i) προσθήκες, µε ξεχωριστή διάκριση αυτών από εσωτερική ανάπτυξη και µέσω ενοποίησης
επιχειρήσεων,

(ii) αποσύρσεις και διαθέσεις,

(iii) αυξήσεις ή µειώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που προκύπτουν από αναπροσαρµογές,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 64, 76 και 77 και από ζηµίες αποµείωσης καταχωρούµενες
ή αναστρεφόµενες κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση
αξίας περιουσιακών στοιχείων» (αν υπάρχουν),

(iv) ζηµίες αποµείωσης που καταχωρήθηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
κατά τη διάρκεια της περιόδου, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (αν υπάρχουν),

(v) ζηµίες αποµείωσης αναστρεφόµενες στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά
τη διάρκεια της περιόδου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 (αν υπάρχουν),

(vi) απόσβεση που καταχωρήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου,

(vii) καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που ανακύπτουν κατά τη µετατροπή των οικονοµικών
καταστάσεων µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας,

(viii) άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Συγκριτικές πληροφορίες δε χρειάζονται.
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108. Μία κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι µία συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων όµοιας φύσης και

χρήσης στις εκµεταλλεύσεις µιας επιχείρησης. Παραδείγµατα ιδιαίτερων κατηγοριών µπορεί να περιλαµβάνουν

(α) ονόµατα σηµάτων,

(β) τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών καθώς και τίτλους έκδοσης,

(γ) ηλεκτρονικό λογισµικό,

(δ) άδειες και παραχωρήσεις χρήσης δικαιωµάτων,

(ε) συγγραφικά δικαιώµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες
και δικαιώµατα εκµετάλλευσης,

(στ) συνταγές, τύποι, υποδείγµατα, σχέδια και πρωτότυπα, και

(ζ) άϋλα περιουσιακά στοιχεία υπό ανάπτυξη.

Οι κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω διαχωρίζονται (συναθροίζονται) σε µικρότερες (µεγαλύτερες) κατηγορίες
αν αυτό καταλήγει σε περισσότερο συναφείς πληροφορίες για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων.

109. Μία επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες για τα αποµειωµένα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36
επιπρόσθετα των πληροφοριών που απαιτούνται από την παράγραφο 107 (ε) (iii) µέχρι (v).

110. Μία επιχείρηση γνωστοποιεί τη φύση και το αποτέλεσµα µιας µεταβολής σε µια λογιστική εκτίµηση, το οποίο έχει
µία ουσιώδη επίδραση στην τρέχουσα περίοδο ή που αναµένεται να έχει µία ουσιώδη επίδραση σε µεταγενέστερες
περιόδους, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές
αρχές». Τέτοιες γνωστοποιήσεις µπορεί να ανακύψουν από µεταβολές

(α) στην περίοδο απόσβεσης,

(β) στη µέθοδο απόσβεσης, ή

(γ) στην υπολειµµατική αξία.

111. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει επίσης να γνωστοποιούν

(α) Αν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται κατά τη διάρκεια περισσοτέρων των είκοσι
ετών, τους λόγους για τους οποίους αντικρούεται η εκδοχή ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άϋλου
περιουσιακού στοιχείου δε θα υπερβεί τα είκοσι χρόνια από την ηµεροµηνία που το περιουσιακό
στοιχείο είναι διαθέσιµο για χρήση. Γνωστοποιώντας αυτούς τους λόγους, η επιχείρηση πρέπει
να περιγράψει τους παράγοντες (ή τον παράγοντα) που έπαιξαν ένα σηµαντικό ρόλο στον
προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής της υπεραξίας.

(β) Μία περιγραφή, της λογιστικής αξίας και την αποµένουσα περίοδο απόσβεσης κάθε κατ' ιδίαν
άϋλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο είναι σηµαντικό στις, ως σύνολο λαµβανόµενες, οικονοµι-
κές καταστάσεις της επιχείρησης.

(γ) Για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν µέσω µίας κρατικής επιχορήγησης και
αρχικώς καταχωρήθηκαν στην εύλογη αξία (βλέπε παράγραφο 33).

(i) την εύλογη αξία που αρχικώς καταχωρήθηκε για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία,

(ii) τη λογιστική αξία τους, και

(iii) αν απεικονίζονται σύµφωνα µε το βασικό ή τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό για
µεταγενέστερη αποτίµηση.

(δ) Την ύπαρξη και τις λογιστικές αξίες των άϋλων περιουσιακών στοιχείων των οποίων ο τίτλος
κυριότητος είναι υπό όρους και τις λογιστικές αξίες των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που
είναι ενεχυριασµένα σε εξασφάλιση υποχρεώσεων, και

(ε) Το ποσό των δεσµεύσεων για την αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων.

112. Όταν µία επιχείρηση περιγράφει τον παράγοντα ή τους παράγοντες που έπαιξαν ένα ουσιώδη ρόλο στον
προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που αποσβένεται κατά τη διάρκεια
περισσοτέρων των είκοσι χρόνων, η επιχείρηση λαµβάνει υπόψη τον πίνακα των παραγόντων στην παράγραφο 80.
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία απεικονιζόµενα σύµφωνα µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό

113. Αν άϋλα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται σε αναπροσαρµοσµένα ποσά, τα ακόλουθα πρέπει να
γνωστοποιούνται:

(α) Κατά κατηγορία άϋλων περιουσιακών στοιχείων:

(i) η ηµεροµηνία ισχύος της αναπροσαρµογής,

(ii) τη λογιστική αξία των αναπροσαρµοσµένων άϋλων περιουσιακών στοιχείων,

(iii) τη λογιστική αξία που θα είχε συµπεριληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, αν είχαν
απεικονιστεί τα αναπροσαρµοσµένα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε το βασικό
χειρισµό της παραγράφου 63, και

(β) το ποσό της «διαφοράς αναπροσαρµογής» που αφορά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία κατά την
έναρξη και λήξη της περιόδου, τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου και οποιοδήποτε
περιορισµό στη διανοµή του υπολοίπου στους µετόχους.

114. Μπορεί να είναι αναγκαίο να συναθροίζονται οι κατηγορίες των αναπροσαρµοσµένων περιουσιακών στοιχείων σε
µεγαλύτερες κατηγορίες για λόγους γνωστοποιήσεων. Όµως, κατηγορίες δε συναθροίζονται, αν αυτό θα κατέληγε
στη ενοποίηση µιας κατηγορίας άϋλων περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνει ποσά αποτιµώµενα σύµφωνα µε το
βασικό και τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό για µεταγενέστερη αποτίµηση.

∆απάνες έρευνας και ανάπτυξης

115. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν το άθροισµα των ποσών έρευνας και ανάπτυξης
που καταχωρήθηκε ως ένα έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου.

116. Τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης συνθέτουν όλες οι δαπάνες που άµεσα αφορούν τις δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης ή που µπορεί να κατανεµηθούν πάνω σε µία λογική και σταθερή βάση σε τέτοιες δραστηριότητες (βλέπε
παραγράφους 54-55 για οδηγίες πάνω στον τύπο των δαπανών που συµπεριλαµβάνονται για το σκοπό της απαίτησης
γνωστοποίησης της παραγράφου 115).

Άλλες πληροφορίες

117. Μία επιχείρηση ενθαρρύνεται, αλλά δεν υποχρεώνεται, να δίδει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) µία περιγραφή κάθε πλήρως αποσβεσµένου άϋλου περιουσιακού στοιχείου που είναι ακόµη σε χρήση, και

(β) µία σύντοµη περιγραφή των σηµαντικών άϋλων περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται από την επιχείρηση,
αλλά δεν καταχωρήθηκαν ως περιουσιακά στοιχεία, γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρησης του
παρόντος Προτύπου ή γιατί είχαν αγοραστεί ή δηµιουργηθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του Προτύπου.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

118. Κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτό το Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή (ή κατά την ηµεροµηνία
της υιοθέτησης του, εάν είναι ενωρίτερα) πρέπει να εφαρµόζεται, όπως παρατίθεται στους ακόλουθους
πίνακες. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνες που περιγράφονται λεπτοµερώς σε αυτούς τους
πίνακες, αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται αναδροµικά, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό να
γίνει έτσι.

119. Οι κατωτέρω πίνακες απαιτούν αναδροµική εφαρµογή οποτεδήποτε αυτό είναι αναγκαίο για να απαλείφεται ένα
στοιχείο το οποίο εφεξής δεν έχει τις ιδιότητες για καταχώρηση, σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο ή αν η προηγούµενη
αποτίµηση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι αντίθετη µε τις αρχές που τίθενται σε αυτό το Πρότυπο (για
παράδειγµα, άϋλα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν ποτέ αποσβεστεί ή που έχουν αναπροσαρµοστεί, αλλά όχι µε
παραποµπή σε µία ενεργό αγορά). Σε άλλες περιπτώσεις, µελλοντική εφαρµογή των προϋποθέσεων καταχώρησης και
απόσβεσης απαιτείται ή σε µερικές περιπτώσεις, επιτρέπεται.
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120. Το αποτέλεσµα της υιοθέτησης αυτού του Προτύπου κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής του (ή

νωρίτερα) πρέπει να καταχωρείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου,
Βασικά Λάθη και Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές», δηλαδή, ως µία προσαρµογή είτε στο υπόλοιπο
ενάρξεως των αποτελεσµάτων εις νέο της παλαιότερης περιόδου που παρουσιάζεται (∆ΛΠ 8 «βασικός
χειρισµός») ή στο καθαρό κέρδος ή ζηµία για την τρέχουσα περίοδο (∆ΛΠ 8 «επιτρεπόµενος
εναλλακτικός χειρισµός»).

121. Στις πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, µία
επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τις µεταβατικές διατάξεις που υιοθέτησε, όταν οι µεταβατικές
διατάξεις, σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, επιτρέπουν µία επιλογή.

Μεταβατικές διατάξεις — καταχώρηση

Συνθήκες Απαιτήσεις

1. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο καταχωρήθηκε ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο — είτε περιγράφηκε ως ένα
άϋλο περιουσιακό στοιχείο είτε όχι — και, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του Προτύπου (ή κατά την
ηµεροµηνία υιοθέτησης αυτού του Προτύπου, αν είναι ενωρίτερα), το στοιχείο δεν πληρεί τον ορισµό ή τα κριτήρια
καταχώρησης ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου

(α) (i)Το στοιχείο αποκτήθηκε σε µία ενοποίηση Επανακατανέµεται το στοιχείο στην υπεραξία (αρνητική υπεραξία)
επιχειρήσεων, που ήταν µία αγορά που προέρχεται από την ίδια αγορά, και

(ii) Προσαρµόζεται η υπεραξία (αρνητική υπεραξία) που καταχω-
ρήθηκε κατά την ηµεροµηνία της αγοράς αναδροµικώς, ως αν το
στοιχείο είχε συµπεριληφθεί πάντοτε στην υπεραξία (αρνητική
υπεραξία) που καταχωρήθηκε κατά την ηµεροµηνία της αγοράς.
Για παράδειγµα, αν η υπεραξία είχε καταχωρηθεί ως ένα περιουσι-
ακό στοιχείο και είχε αποσβεστεί, εκτιµάται η σωρευµένη
απόσβεση που θα είχε καταχωρηθεί, ως αν είχε το στοιχείο
συµπεριληφθεί στην υπεραξία που καταχωρήθηκε κατά την
ηµεροµηνία της αγοράς και προσαρµόζεται η λογιστική αξία της
υπεραξίας κατ' ακολουθία.

(β) ∆ιαγράφεται το στοιχείο (απαλείφεται από τον ισολογισµό)Το στοιχείο δεν αποκτήθηκε σε µία ενο-
ποίηση επιχειρήσεων που ήταν µία αγορά
(για παράδειγµα αγοράστηκε ξεχωριστά ή
δηµιουργήθηκε εσωτερικά).

2. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο καταχωρήθηκε ως ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο — είτε περιγράφηκε ως ένα
άϋλο περιουσιακό στοιχείο είτε όχι — και, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του Προτύπου (ή κατά την
ηµεροµηνία υιοθέτησης αυτού του Προτύπου, αν είναι ενωρίτερα), το στοιχείο πληρεί τον ορισµό ή τα κριτήρια
καταχώρησης ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου

(α) Ταξινοµείται το περιουσιακό στοιχείο ως ένα άϋλο περιουσιακότο περιουσιακό στοιχείο καταχωρήθηκε
αρχικά στο κόστος στοιχείο. Το αρχικά καταχωρηθέν κόστος για το περιουσιακό στοιχείο

θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί σωστά. Βλέπε µεταβατικές διατάξεις
για µεταγενέστερη αποτίµηση και απόσβεση κάτω από τις συνθήκες 4
και 5 κατωτέρω.

(β) (i)Το περιουσιακό στοιχείο καταχωρήθηκε Ταξινοµείται το περιουσιακό στοιχείο ως ένα άϋλο περιουσιακό
αρχικά σε ένα ποσό άλλο εκτός από το στοιχείο, και
κόστος.

(ii) Επανεκτιµάται η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου
στο κόστος (ή αναπροσαρµοσµένο ποσό, µετά την αρχική
καταχώρηση στο κόστος) µείον σωρευµένη απόσβεση, που
προσδιορίστηκε σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο.

Αν το κόστος του άϋλου περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να
προσδιοριστεί, διαγράφεται το περιουσιακό στοιχείο (απαλείφεται από
τον ισολογισµό).
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3. Κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του Προτύπου (ή κατά την ηµεροµηνία υιοθέτησης αυτού του
Προτύπου, αν είναι ενωρίτερα), ένα στοιχείο πληρεί τον ορισµό ή τα κριτήρια καταχώρησης ενός άϋλου περιουσιακού
στοιχείου, αλλά δεν είχε προηγουµένως καταχωρηθεί ως ένα περιουσιακό στοιχείο

(α) Καταχώρηση του άϋλου περιουσιακού στοιχείου ενθαρρύνεται, αλλάτο άϋλο περιουσιακό στοιχείο είχε
αποκτηθεί σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων δεν απαιτείται. Αν το άϋλο περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται:
που ήταν µία αγορά και είχε αποτελέσει

(i) Αποτιµάται η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στοµέρος της υπεραξίας που καταχωρήθηκε.
κόστος (ή αναπροσαρµοσµένο ποσό) µείον σωρευµένη απόσβεση
που προσδιορίστηκε σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, και

(ii) Προσαρµόζεται η υπεραξία που καταχωρήθηκε κατά την ηµερο-
µηνία της αγοράς αναδροµικώς, ως αν το άϋλο περιουσιακό
στοιχείο ουδέποτε είχε συµπεριληφθεί στην υπεραξία που καταχω-
ρήθηκε κατά την ηµεροµηνία της αγοράς. Για παράδειγµα, αν η
υπεραξία είχε καταχωρηθεί ως ένα περιουσιακό στοιχείο και
αποσβεστεί, εκτιµάται το αποτέλεσµα στη σωρευµένη απόσβεση
της υπεραξίας µε διαχωρισµό του άϋλου περιουσιακού στοιχείου,
και προσαρµόζεται η λογιστική αξία της υπεραξίας κατ' ακολου-
θία.

(β) Το άϋλο περιουσιακό στοιχείο δεν πρέπει να καταχωρείται.το άϋλο περιουσιακό στοιχείο δεν αποκτή-
θηκε σε µία ενοποίηση επιχειρήσεων που
ήταν µία αγορά (για παράδειγµα
αγοράστηκε ιδιαιτέρως ή δηµιουργήθηκε
εσωτερικά).

Μεταβατικές διατάξεις — απόσβεση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου απεικονιζόµενου σύµφωνα µε το βασικό χειρισµό

Συνθήκες Απαιτήσεις

4. Επαναδιατυπώνεται η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, ωςΤο περιουσιακό στοιχείο δεν είχε προηγο-
υµένως αποσβεστεί ή η χρέωση της αν η σωρευµένη απόσβεση είχε πάντοτε προσδιοριστεί σύµφωνα µε
απόσβεσης θεωρήθηκε ότι είναι µηδέν αυτό το Πρότυπο.

5. ∆εν επαναδιατυπώνεται η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείουΤο περιουσιακό στοιχείο είχε προηγουµέ-
νως αποσβεστεί. Σωρευµένη απόσβεση για κάθε διαφορά µεταξύ της σωρευµένης απόσβεσης σε προηγούµενα
προσδιορισµένη σύµφωνα µε αυτό το χρόνια και αυτής που υπολογίστηκε σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο.
Πρότυπο είναι διαφορετική προς αυτή Αποσβένεται κάθε λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά τη
που προηγουµένως προσδιορίστηκε (γιατί διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής που προσδιορίστηκε σύµ-
η περίοδος απόσβεσης και/ή η µέθοδος φωνα µε αυτό το Πρότυπο (δηλαδή κάθε µεταβολή αντιµετωπίζεται ως
απόσβεσης είναι διαφορετική). µία µεταβολή στη λογιστική εκτίµηση, βλέπε παράγραφο 94).

Μεταβατικές διατάξεις — αναπροσαρµοσµένα άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Συνθήκες Απαιτήσεις

6. Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο απεικονιζόταν σε ένα αναπροσαρµοσµένο ποσό που δεν ήταν προσδιορισµένο µε
παραποµπή σε µία ενεργό αγορά

(α) Το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αναπροσαρµόζεται µε παραποµπήυπάρχει µία ενεργός αγορά για το περιου-
σιακό στοιχείο σε αυτή την ενεργό αγορά κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού

του Προτύπου (ή κατά την ηµεροµηνία υιοθέτησης αυτού του
Προτύπου, αν είναι ενωρίτερα).

(β) (i)δεν υπάρχει ενεργός αγορά για το περιου- Απαλείφεται το αποτέλεσµα κάθε αναπροσαρµογής και
σιακό στοιχείο

(ii) Αποτιµάται η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο
κόστος µείον σωρευµένη απόσβεση που προσδιορίζεται σύµφωνα
µε αυτό το Πρότυπο.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

122. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1ηΙουλίου 1999. Εφαρµογή ενωρίτερα
ενθαρρύνεται. Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,
που καλύπτουν περιόδους οι οποίες αρχίζουν πριν από την 1η Ιουλίου 1999, η επιχείρηση πρέπει:

(α) να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός, και

(β) να υιοθετεί το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 36 «απο-
µείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», συγχρόνως.

123. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά:

(α) το ∆ΛΠ 4, «λογιστική αποσβέσεων» όσον αναφορά στην απόσβεση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, και

(β) Το ∆ΛΠ 9, «κόστος ερευνών και ανάπτυξης».

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 40

Επενδύσεις σε ακίνητα

Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ το Μάρτιο του 2000 και ισχύει για οικονοµικές
καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 25 «λογιστική των επενδύσεων» σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε ακίνητα. Το ∆ΛΠ 25
αποσύρθηκε όταν αυτό το Πρότυπο τέθηκε σε ισχύ.

Τον Ιανουάριο του 2001, το ∆ΛΠ 41 «γεωργία», τροποποίησε την παράγραφο 3. Το τροποποιηµένο κείµενο ισχύει για
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2003.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το ∆ΛΠ 40 καθορίζει το λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές υποχρεώσεις για
γνωστοποίηση. Το Πρότυπο έχει εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2001. Εφαρµογή του ενωρίτερα ενθαρρύνεται.

2. Το Πρότυπο αντικαθιστά προηγούµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 25 «λογιστική των επενδύσεων». Σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 25 µία επιχείρηση επιτρεπόταν να διαλέξει από µία ποικιλία λογιστικών χειρισµών για την επένδυση σε ακίνητα
(αναπόσβεστο κόστος σύµφωνα µε το βασικό χειρισµό του ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια», αναπροσαρµογή µε απόσβεση
σύµφωνα µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό του ∆ΛΠ 16, κόστος µείον αποµείωση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 25
ή αναπροσαρµογή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 25). Το ∆ΛΠ 25 αποσύρεται, όταν το παρόν ∆ΛΠ τεθεί σε ισχύ.

3. Επενδύσεις σε ακίνητα θεωρούνται ακίνητα (γήπεδα ή κτίρια ή µέρος ενός κτιρίου ή αµφότερα) που κατέχονται (από
τον ιδιοκτήτη ή από το µισθωτή βάσει µιας χρηµατοδοτικής µίσθωσης) για να κερδίζονται ενοίκια ή για να αυξάνεται
η αξία των κεφαλαίων ή για αµφότερα, παρά για:

(α) χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς, ή

(β) πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης.
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4. Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται µε:

(α) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα (δηλαδή, ακίνητα που κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή στην παροχή
αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς) που απεικονίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα
πάγια» είτε στο αναπόσβεστο κόστος είτε στην αναπροσαρµοσµένη αξία µείον µεταγενέστερη απόσβεση.

(β) Ακίνητα που κατέχονται για πώληση στη συνήθη πορεία της επιχείρησης απεικονιζόµενα στο χαµηλότερο ποσό
µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα».

(γ) Ακίνητα που κατασκευάζονται ή αξιοποιούνται για µελλοντική χρήση ως επένδυση σε ακίνητα. — Το ∆ΛΠ 16
εφαρµόζεται σε τέτοια ακίνητα µέχρις ότου συµπληρωθεί η κατασκευή ή η αξιοποίησή τους, οπότε τα ακίνητα
καθίστανται επένδυση σε ακίνητα και το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται. Όµως, το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται
σε υπάρχουσα επένδυση σε ακίνητα που ανακατασκευάστηκαν για συνεχή χρήση στο µέλλον ως επενδύσεις σε
ακίνητα.

(δ) Ένα δικαίωµα που κατέχεται από το µισθωτή βάσει µιας λειτουργικής µίσθωσης και που καλύπτεται από το
∆ΛΠ 17 «µισθώσεις».

(ε) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα — (βλέπε ∆ΛΠ 41 «γεωργία»).

(στ) Μεταλλευτικά δικαιώµατα, εξερεύνηση και εξόρυξη µεταλλευµάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου και όµοιων
µη ανανεώσιµων πόρων.

5. Το Πρότυπο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιλέγουν είτε:

(α) τη µέθοδο της εύλογης αξίας: η επένδυση σε ακίνητα πρέπει να αποτιµάται στην εύλογη αξία και οι µεταβολές
στην εύλογη αξία πρέπει να καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, είτε

(β) τη µέθοδο του κόστους. Η µέθοδος του κόστους είναι ο βασικός χειρισµός του ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια»: η
επένδυση σε ακίνητα πρέπει να αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος (µείον κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης).
Μία επιχείρηση που επιλέγει τη µέθοδο του κόστους πρέπει να γνωστοποιεί την εύλογη αξία της επένδυσης
της σε ακίνητα.

6. Η µέθοδος της εύλογης αξίας διαφέρει από τη µέθοδο της αναπροσαρµογής που το Συµβούλιο ήδη επιτρέπει για
ορισµένα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τη µέθοδο της αναπροσαρµογής, αυξήσεις στη
λογιστική αξία η οποία βασίζεται στην αποτίµηση στο κόστος, καταχωρούνται ως διαφορές αναπροσαρµογής. Όµως,
σύµφωνα µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας, όλες οι µεταβολές στην εύλογη αξία καταχωρούνται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων.

7. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Συµβούλιο εισήγαγε τη λογιστική µέθοδο της εύλογης αξίας για µη
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Οι επιστολές σχολίων πάνω στο Προσχέδιο Προτύπου Ε64 έδειξαν ότι
µολονότι πολλοί υποστηρίζουν αυτή τη θέση, πολλοί άλλοι έχουν ακόµη ουσιαστικές εννοιολογικές και πρακτικές
επιφυλάξεις για την επέκταση της µεθόδου της εύλογης αξίας σε µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Επίσης, µερικοί πιστεύουν ότι ορισµένες αγορές ακινήτων δεν είναι επαρκώς ώριµες, ώστε η µέθοδος της εύλογης
αξίας να λειτουργεί ικανοποιητικά. Περαιτέρω, µερικοί πιστεύουν ότι είναι αδύνατο να δηµιουργηθεί ένας αυστηρός
ορισµός της επένδυσης σε ακίνητα και ότι αυτό καθιστά ανέφικτο να απαιτείται η µέθοδος της εύλογης αξίας προς
το παρόν.

8. Για αυτούς τους λόγους, το Συµβούλιο πιστεύει ότι είναι ανέφικτο, σε αυτό το στάδιο, να απαιτήσει τη µέθοδο της
εύλογης αξίας για επενδύσεις σε ακίνητα. Ταυτόχρονα, το Συµβούλιο πιστεύει ότι είναι επιθυµητό να επιτρέπει τη
µέθοδο της εύλογης αξίας. Αυτό το εξελικτικό προς τα εµπρός βήµα θα επιτρέψει στους καταρτίζοντες τις
οικονοµικές καταστάσεις και στους χρήστες να αποκτήσουν περισσότερη εµπειρία εργαζόµενοι µε τη µέθοδο της
εύλογης αξίας και θα επιτρέψει σε ορισµένες αγορές σε ακίνητα να επιτύχουν µεγαλύτερη ωριµότητα.



13.10.2003 EL L 261/363Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΛΠ 40
9. Το Πρότυπο απαιτεί ότι µία επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει τη µέθοδο που επέλεξε για όλες τις επενδύσεις της σε

ακίνητα. Μεταβολή από µία µέθοδο σε µία άλλη πρέπει να γίνεται µόνον αν η µεταβολή θα καταλήξει σε µία
καταλληλότερη παρουσίαση. Το Πρότυπο δηλώνει ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρχει η περίπτωση αλλαγής
από τη µέθοδο της εύλογης αξίας στη µέθοδο του κόστους.

10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, όταν µία επιχείρηση για πρώτη φορά αποκτά µία επένδυση
σε ακίνητα (ή όταν ένα υπάρχον ακίνητο για πρώτη φορά καθίσταται επένδυση ακολουθώντας την ολοκλήρωση της
κατασκευής ή αξιοποίησης ή µετά από µία αλλαγή στη χρήση) ότι η επιχείρηση δε θα είναι σε θέση να προσδιορίσει
την εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα αξιόπιστα πάνω σε µία συνεχή βάση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Πρότυπο
απαιτεί µία επιχείρηση να αποτιµά αυτή την επένδυση σε ακίνητα χρησιµοποιώντας το βασικό χειρισµό του ∆ΛΠ 16
µέχρι τη διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα. Η υπολειµµατική αξία της επένδυσης πρέπει να αποτιµάται στο µηδέν.
Μία επιχείρηση που έχει επιλέξει τη µέθοδο της εύλογης αξίας αποτιµά όλες τις άλλες επενδύσεις της σε ακίνητα
στην εύλογη αξία.

11. Το Προσάρτηµα Α' είναι ένα διάγραµµα αποφάσεων που συνοψίζει πως µια επιχείρηση προσδιορίζει αν και κατά
πόσο εφαρµόζει το ∆ΛΠ 40 (για επένδυση σε ακίνητα) µάλλον παρά το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» (για
ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα ή για ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως
επένδυση σε ακίνητα) ή το ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα» (για ακίνητα που κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία
των εργασιών της επιχείρησης).

12. Το Προσάρτηµα Β Βάση για συµπεράσµατα συνοψίζει τους λόγους του Συµβουλίου για υιοθέτηση των υποχρεώσεων
που τίθενται από το ∆ΛΠ 40.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-3

Ορισµοί 4-14

Καταχώρηση 15-16

Αρχική αποτίµηση 17-21

Μεταγενέστερες δαπάνες 22-23

Αποτίµηση µεταγενέστερη της αρχικής καταχώρησης 24-50

Μέθοδος εύλογης αξίας 27-49

Αδυναµία για αξιόπιστη αποτίµηση εύλογης αξίας 47-49

Μέθοδος κόστους 50

Μεταφορές 51-59

∆ιαθέσεις 60-64

Γνωστοποιήσεις 65-69

Μέθοδος εύλογης αξίας και µέθοδος κόστους 65-66

Μέθοδος εύλογης αξίας 67-68

Μέθοδος κόστους 69
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Μεταβατικές διατάξεις 70-73

Μέθοδος εύλογης αξίας 70-72

Μέθοδος κόστους 73

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 74-75

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές
υποχρεώσεις για γνωστοποίηση.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται κατά την καταχώρηση, αποτίµηση και γνωστοποίηση της
επένδυσης σε ακίνητα.

2. Μεταξύ άλλων πραγµάτων, το παρόν Πρότυπο πραγµατεύεται την αποτίµηση της επένδυσης σε ακίνητα που
κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή και την αποτίµηση της
επένδυσης σε ακίνητα που έχουν εκµισθωθεί βάσει λειτουργικής µίσθωσης στις οικονοµικές καταστάσεις του
εκµισθωτή. Το παρόν Πρότυπο δεν πραγµατεύεται θέµατα που καλύπτονται από το ∆ΛΠ 17 «µισθώσεις»,
συµπεριλαµβανοµένων:

(α) της ταξινόµησης των µισθώσεων ως χρηµατοδοτικών ή λειτουργικών,

(β) της καταχώρησης του εσόδου από µίσθωση που προκύπτει από επένδυση σε ακίνητα (βλέπε επίσης ∆ΛΠ 18
«έσοδα»),

(γ) της αποτίµησης των επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχονται µε λειτουργική µίσθωση στις οικονοµικές
καταστάσεις του µισθωτή,

(δ) της αποτίµησης των επενδύσεων σε ακίνητα που έχουν εκµισθωθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση στις οικονοµικές
καταστάσεις του εκµισθωτή,

(ε) της λογιστικής των συναλλαγών πώλησης και επαναµίσθωσης, και

(στ) των γνωστοποιήσεων για τις χρηµατοδοτικές και τις λειτουργικές µισθώσεις.

3. Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε:

(α) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα (βλέπε ∆ΛΠ 41 «Γεωργία») και

(β) µεταλλευτικά δικαιώµατα, εξερεύνηση και εξόρυξη µεταλλευµάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου και όµοιων
µη ανανεούµενων πόρων.

ΟΡΙΣΜΟΙ

4. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Επένδυση σε ακίνητα είναι ακίνητα (γήπεδα ή κτίρια ή µέρη κτιρίων ή αµφότερα) που κατέχονται
(από τον ιδιοκτήτη ή από το µισθωτή µε χρηµατοδοτική µίσθωση) για να κερδίζονται µισθώµατα ή
για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων ή για αµφότερα µάλλον παρά για:

(α) χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς ή
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(β) πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης.

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα είναι ακίνητα που κατέχονται (από τον ιδιοκτήτη ή από το µισθωτή
µε χρηµατοδοτική µίσθωση) για χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
ή για διοικητικούς σκοπούς.

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί
µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέληση τους και µε γνώση σε µία συναλλαγή σε καθαρά
εµπορική βάση.

Κόστος είναι το ποσό των µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που πληρώθηκε ή η εύλογη αξία άλλης
αντιπαροχής που δόθηκε για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου κατά το χρόνο της απόκτησης
του ή κατασκευής του.

Λογιστική Αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στον ισολογισµό.

5. Μια επένδυση σε ακίνητα κατέχεται για να κερδίζονται ενοίκια ή για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων ή για
αµφότερα. Συνεπώς, µία επένδυση σε ακίνητα δηµιουργεί ταµιακές ροές σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητα από τα άλλα
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από µία επιχείρηση. Αυτό διακρίνει την επένδυση σε ακίνητα από τα ακίνητα
που χρησιµοποιούνται από τον ιδιοκτήτη. Η παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (ή η χρήση των ακινήτων για
διοικητικούς σκοπούς) δηµιουργεί ταµιακές ροές που είναι αποδοτέες όχι καθαρά στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε
άλλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Το
∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» εφαρµόζεται στα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα.

6. Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα επένδυσης σε ακίνητα:

(α) Γήπεδα κατεχόµενα για µακρόχρονη αύξηση της αξίας των κεφαλαίων µάλλον παρά για βραχύχρονη πώληση
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης.

(β) Γήπεδα κατεχόµενα για µελλοντική χρήση που είναι απροσδιόριστη επί του παρόντος (αν µία επιχείρηση δεν
έχει προσδιορίσει ότι θα χρησιµοποιήσει τα γήπεδα είτε ως ακίνητα χρησιµοποιούµενα από τον ιδιοκτήτη είτε
για βραχυπρόθεσµη πώληση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης, τα γήπεδα θεωρούνται ότι κατέχονται
για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων).

(γ) Ένα κτίριο που είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις (ή που κατέχεται
από την επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις µε χρηµατοδοτική µίσθωση) και είναι
µισθωµένο µε µία ή περισσότερες λειτουργικές µισθώσεις.

(δ) Ένα κτίριο που είναι κενό αλλά κατέχεται για να µισθωθεί µε µία ή περισσότερες λειτουργικές µισθώσεις.

7. Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα στοιχείων που δεν είναι επένδυση σε ακίνητα και συνεπώς βρίσκονται εκτός πεδίου
εφαρµογής του παρόντος προτύπου:

(α) Ακίνητα που κατέχονται για πώληση κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων ή είναι στη διαδικασία
κατασκευής ή αξιοποίησης για τέτοια πώληση (βλέπε ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα»), για παράδειγµα ακίνητα που
αγοράστηκαν αποκλειστικά µε την προοπτική να διατεθούν στο εγγύς µέλλον ή για αξιοποίηση και για
επαναπώληση.

(β) Ακίνητα που κατασκευάζονται ή αξιοποιούνται για λογαριασµό τρίτων µερών (βλέπε ∆ΛΠ 11 «συµβάσεις
κατασκευής έργων»).

(γ) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα (βλέπε ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια») συµπεριλαµβάνοντας (µεταξύ άλλων)
ακίνητα που κατέχονται για µελλοντική χρήση ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, ακίνητα που κατέχονται για
µελλοντική αξιοποίηση και µεταγενέστερη χρησιµοποίηση ως ακίνητα χρησιµοποιούµενα από τον ιδιοκτήτη,
ακίνητα που χρησιµοποιούνται από υπαλλήλους (ανεξάρτητα από το αν οι εργαζόµενοι πληρώνουν ενοίκιο
κατά τα ισχύοντα στην αγορά) και ακίνητα που χρησιµοποιούνται από τον ιδιοκτήτη εν αναµονή διάθεσης.

(δ) Ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως επένδυση σε ακίνητα. Το ∆ΛΠ 16
εφαρµόζεται σε τέτοια ακίνητα µέχρι να συµπληρωθεί η κατασκευή ή αξιοποίηση, οπότε τα ακίνητα καθίστανται
επένδυση σε ακίνητα και το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται. Όµως, αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται σε υπάρχουσα
επένδυση σε ακίνητα που ανακατασκευάζονται για συνεχή µελλοντική χρήση ως επένδυση σε ακίνητα (βλέπε
παράγραφο 52).
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∆ΛΠ 40
8. Ορισµένα ακίνητα περιλαµβάνουν ένα ποσοστό που κατέχεται για να αποφέρει ενοίκια ή για αύξηση της αξίας των

κεφαλαίων και ένα άλλο ποσοστό που κατέχεται για χρησιµοποίηση στην παραγωγή ή στην παροχή αγαθών ή
υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς. Αν αυτά τα ποσοστά µπορούν να πωληθούν ξεχωριστά (ή να εκµισθωθούν
ξεχωριστά µε χρηµατοδοτική µίσθωση) η επιχείρηση λογιστικοποιεί τα ποσοστά ξεχωριστά. Αν τα ποσοστά δεν
µπορούν να πωληθούν ξεχωριστά, το ακίνητο είναι επένδυση µόνο αν ένα ασήµαντο ποσοστό κατέχεται για
χρησιµοποίηση στην παραγωγή ή στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς.

9. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µία επιχείρηση παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες στους µισθωτές ενός ακινήτου που κατέχεται
από την επιχείρηση. Μία επιχείρηση µεταχειρίζεται ένα τέτοιο ακίνητο ως επένδυση αν οι υπηρεσίες είναι ένα σχετικώς
ασήµαντο συστατικό στοιχείο της συνολικής συµφωνίας. Ένα παράδειγµα θα ήταν, όταν ο ιδιοκτήτης ενός κτιρίου
γραφείων παρέχει υπηρεσίες φύλαξης και συντήρησης στους µισθωτές που χρησιµοποιούν το κτίριο.

10. Σε άλλες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι ένα περισσότερο ουσιαστικό στοιχείο. Για παράδειγµα, αν
µία επιχείρηση κατέχει και διαχειρίζεται ένα ξενοδοχείο, υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες είναι ένα
ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της συνολικής συµφωνίας. Συνεπώς, ένα ξενοδοχείο που διαχειρίζεται ο ιδιοκτήτης
είναι ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο µάλλον παρά µία επένδυση σε ακίνητα.

11. Μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν οι βοηθητικές υπηρεσίες είναι τόσο σηµαντικές ώστε µία ιδιοκτησία
να µην έχει τις ιδιότητες µιας επένδυσης σε ακίνητα. Για παράδειγµα, ο ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου µερικές φορές
µεταφέρει ορισµένες ευθύνες σε τρίτους σύµφωνα µε µια σύµβαση διαχείρισης. Οι όροι µιας τέτοιας σύµβασης
ποικίλουν ευρέως. Από µία άποψη, η θέση του ιδιοκτήτη µπορεί, ουσιαστικά, να είναι αυτή του παθητικού επενδυτή.
Από την άλλη πλευρά, ο ιδιοκτήτης µπορεί απλά να αναθέσει σε τρίτους ορισµένες καθηµερινές λειτουργίες, αλλά
να διατηρεί ουσιαστική έκθεση στη διακύµανση των ταµιακών ροών που δηµιουργούνται από τη λειτουργία του
ξενοδοχείου.

12. Κρίση χρειάζεται για να προσδιοριστεί αν το ακίνητο έχει τις ιδιότητες επένδυσης σε ακίνητα. Μία επιχείρηση
αναπτύσσει κριτήρια ούτως ώστε να µπορεί να ασκήσει αυτή την κρίση µε συνέπεια και σύµφωνα µε τον ορισµό της
επένδυσης σε ακίνητα και µε τις σχετικές οδηγίες των παραγράφων 5 µέχρι 11. Η παράγραφος 66 (α) απαιτεί µία
επιχείρηση να γνωστοποιεί αυτά τα κριτήρια, όταν η ταξινόµηση είναι δύσκολη.

13. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 «µισθώσεις», ένας µισθωτής δεν απεικονίζει στα ενσώµατα πάγια ακίνητο που κατέχει
σύµφωνα µε µία λειτουργική µίσθωση. Συνεπώς, ο µισθωτής δε µεταχειρίζεται τα δικαιώµατά του σε τέτοιο ακίνητο
ως επένδυση σε ακίνητα.

14. Σε µερικές περιπτώσεις, µία επιχείρηση έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο που µισθώνεται στην και χρησιµοποιείται
από τη µητρική εταιρία της ή άλλη θυγατρική. Τα ακίνητα δεν έχουν τις ιδιότητες της επένδυσης σε ακίνητα
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν αµφότερες τις επιχειρήσεις, γιατί τα ακίνητα
χρησιµοποιούνται από τον ιδιοκτήτη όταν εξετάζει κανείς τον όµιλο ως ένα σύνολο. Όµως, από την άποψη της
µεµονωµένης επιχείρησης που είναι ιδιοκτήτης, το ακίνητο είναι επένδυση αν πληρεί τον ορισµό της παραγράφου 4.
Συνεπώς, ο εκµισθωτής µεταχειρίζεται το ακίνητο ως επένδυση σε ακίνητα στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις
του.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

15. Η επένδυση σε ακίνητα πρέπει να καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνο όταν:

(α) είναι πιθανόν ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε την επένδυση σε ακίνητα
θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και

(β) το κόστος της επένδυσης σε ακίνητα µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

16. Κατά την εξέταση αν ένα στοιχείο πληρεί το πρώτο κριτήριο για καταχώρηση, µία επιχείρηση χρειάζεται να εκτιµήσει
το βαθµό της βεβαιότητας που προσαρτάται στη ροή των µελλοντικών οικονοµικών οφελών µε βάση τα διαθέσιµα
τεκµήρια κατά το χρόνο της αρχικής καταχώρησης. Το δεύτερο κριτήριο για καταχώρηση είναι συνήθως πλήρως
εκπληρούµενο, γιατί η συναλλαγή που µαρτυρεί την αγορά του περιουσιακού στοιχείου πιστοποιεί το κόστος του.
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∆ΛΠ 40
ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

17. Μία επένδυση σε ακίνητα πρέπει να αποτιµάται αρχικώς στο κόστος της. Οι δαπάνες της συναλλαγής
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην αρχική αποτίµηση.

18. Το κόστος µιας αγορασµένης επένδυσης σε ακίνητα αποτελείται από την αγοραία τιµή και από κάθε άµεσα
επιρριπτόµενη δαπάνη. Άµεσα επιρριπτόµενες δαπάνες περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, επαγγελµατικές αµοιβές για
νοµικές υπηρεσίες, φόρους µεταβίβασης ακινήτου και άλλα κόστη της συναλλαγής.

19. Το κόστος µιας ιδιοκατασκευαζόµενης επένδυσης σε ακίνητα είναι το κόστος της κατά την ηµεροµηνία όπου η
κατασκευή ή αξιοποίηση ολοκληρώνεται. Μέχρι αυτή την ηµεροµηνία, µία επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ 16
«ενσώµατα πάγια». Κατά αυτή την ηµεροµηνία, το ακίνητο καθίσταται επένδυση σε ακίνητα και αυτό το Πρότυπο
εφαρµόζεται [βλέπε παραγράφους 51(ε) και 59 κατωτέρω].

20. Το κόστος µιας επένδυσης σε ακίνητα δεν αυξάνεται µε κόστος εκκίνησης (εκτός αν είναι αναγκαίο για να φέρει το
ακίνητο σε συνθήκες λειτουργίας), αρχικές λειτουργικές ζηµίες που προκύπτουν πριν η επένδυση επιτύχει το
προγραµµατισµένο επίπεδο απασχόλησης ή υπερβολικά ποσά άχρηστου υλικού, εργασίας ή άλλων πόρων που
προκύπτουν κατά την κατασκευή ή αξιοποίηση του ακινήτου.

21. Αν πληρωµή για µία επένδυση σε ακίνητα αναβάλλεται, το κόστος της είναι η ισοδύναµη τιµή µε µετρητά. Η διαφορά
µεταξύ αυτού του ποσού και του συνόλου των πληρωµών καταχωρείται ως έξοδο τόκου καθ' όλη την περίοδο της
πίστωσης.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

22. Μεταγενέστερες δαπάνες που αφορούν σε µία επένδυση σε ακίνητα που έχει ήδη καταχωρηθεί
πρέπει να προστίθενται στη λογιστική αξία της επένδυσης, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη, επί πλέον τουαρχικώς εκτιµηθέντος προτύπουαπόδοσης της υπάρχουσας επένδυσης,
θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Όλες οι άλλες µεταγενέστερες δαπάνες πρέπει να καταχωρούνται
ως έξοδα στη περίοδο στην οποία προκύπτουν.

23. Ο κατάλληλος λογιστικός χειρισµός των δαπανών που προέκυψαν µετά την απόκτηση µιας επένδυσης σε ακίνητα
εξαρτάται από τις συνθήκες που λήφθηκαν υπόψη κατά την αρχική αποτίµηση και καταχώρηση της σχετικής
επένδυσης. Για παράδειγµα, όταν η λογιστική αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα ήδη λαµβάνει υπόψη µία ζηµία σε
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, µεταγενέστερες δαπάνες για αποκατάσταση των µελλοντικών οικονοµικών οφελών
που αναµένονται από το περιουσιακό στοιχείο κεφαλαιοποιούνται. Αυτό επίσης συµβαίνει όταν η τιµή αγοράς ενός
περιουσιακού στοιχείου αντανακλά την υποχρέωση της επιχείρησης να προβεί σε δαπάνες που είναι αναγκαίες στο
µέλλον για να φέρουν το περιουσιακό στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας. Ένα παράδειγµα αυτού µπορούσε να
είναι η απόκτηση ενός κτιρίου που χρειάζεται ανακαίνιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι µεταγενέστερες δαπάνες
προστίθενται στη λογιστική αξία.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

24. Μία επιχείρηση πρέπει να επιλέγει είτε τη µέθοδο της εύλογης αξίας των παραγράφων 27 µέχρι 49
είτε τη µέθοδο του κόστους της παραγράφου 50, ως λογιστική αρχή της και πρέπει να εφαρµόζει
αυτή την αρχή σε όλες τις επενδύσεις της σε ακίνητα.

25. Το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές», ορίζει ότι η
οικειοθελής αλλαγή στη λογιστική αρχή πρέπει να γίνεται µόνο αν η αλλαγή θα καταλήξει σε πιο κατάλληλη
παρουσίαση των γεγονότων ή των συναλλαγών στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Είναι αρκετά απίθανο
ότι µία αλλαγή από τη µέθοδο της εύλογης αξίας στη µέθοδο του κόστους θα καταλήξει σε πιο κατάλληλη
παρουσίαση.

26. Το παρόν Πρότυπο απαιτεί όλες οι επιχειρήσεις να προσδιορίζουν την εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα για το
σκοπό της αποτίµησης [µέθοδος εύλογης αξίας] ή της γνωστοποίησης [µέθοδος κόστους]. Μία επιχείρηση
ενθαρρύνεται, αλλά δεν υποχρεούται, να προσδιορίζει την εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα µε βάση την
αποτίµηση από ένα ανεξάρτητο εκτιµητή που κατέχει µία αναγνωρισµένη και σχετική επαγγελµατική ιδιότητα και
που έχει πρόσφατη εµπειρία στην τοποθεσία και στην κατηγορία της επένδυσης που είναι υπό εκτίµηση.
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∆ΛΠ 40
Μέθοδος εύλογης αξίας

27. Μετά την αρχική καταχώρηση, µία επιχείρηση που επιλέγει τη µέθοδο της εύλογης αξίας πρέπει
να αποτιµά ολόκληρη την επένδυσή της σε ακίνητα στην εύλογη αξία της, εκτός από εξαιρετικές
περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 47.

28. Κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από µία µεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα
πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία για τη περίοδο στην οποία προκύπτει.

29. Η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα είναι συνήθως η αγοραία αξία της. Η εύλογη αξία αποτιµάται ως η πιο
πιθανή τιµή που µπορεί να επιτευχθεί στην αγορά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µε την επιφύλαξη του
ορισµού της εύλογης αξίας. Είναι η καλύτερη τιµή που µπορεί να επιτευχθεί από τον πωλητή και η πλέον ευνοϊκή
τιµή που µπορεί να δοθεί από τον αγοραστή. Αυτή η εκτίµηση ειδικά αποκλείει µία τιµή αυξηµένη ή µειωµένη από
ειδικούς όρους ή συνθήκες τέτοιες όπως άτυπης χρηµατοδότησης, συµφωνιών πώλησης και επαναµίσθωσης, ειδικών
προϋποθέσεων ή παραχωρήσεων που δίδονται από οποιονδήποτε που συνδέεται µε την πώληση.

30. Μία επιχείρηση προσδιορίζει την εύλογη αξία χωρίς καµία έκπτωση για δαπάνες συναλλαγής, που µπορεί να
προκύψουν για την επιχείρηση κατά την πώληση ή άλλη διάθεση.

31. Η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα πρέπει να αντανακλά την πραγµατική κατάσταση της
αγοράς και τις συνθήκες που επικρατούν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και όχι κατά το
παρελθόν ή κατά το µέλλον.

32. Η εκτιµώµενη εύλογη αξία προσδιορίζεται σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Λόγω των αγορών και των συνθηκών
αγοράς που µπορεί να αλλάξουν, η εκτιµώµενη αξία µπορεί να είναι λανθασµένη ή ακατάλληλη για οποιοδήποτε
άλλο χρόνο. Ο ορισµός της εύλογης αξίας επίσης υποθέτει ταυτόχρονη ανταλλαγή και εκπλήρωση της σύµβασης
για την πώληση χωρίς οποιαδήποτε διακύµανση στην τιµή που θα µπορούσε να επιτευχθεί σε µία συναλλαγή σε
καθαρά εµπορική βάση µεταξύ µερών που επιθυµούν τη συναλλαγή, αν η ανταλλαγή και εκπλήρωση δεν είναι
ταυτόχρονες.

33. Η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα αντανακλά µεταξύ άλλων πραγµάτων, το µισθωτικό έσοδο από τρέχουσες
µισθώσεις κάτω από εύλογες και βάσιµες παραδοχές που αντιπροσωπεύουν την άποψη της αγοράς για το τι, καλώς
πληροφορηµένα και πρόθυµα µέρη θα εκτιµούσαν ως µισθωτικό έσοδο από µελλοντικές µισθώσεις, υπό το πρίσµα
των τρεχουσών συνθηκών αγοράς.

34. Ο ορισµός της εύλογης αξίας αναφέρεται σε «καλώς πληροφορηµένα και πρόθυµα µέρη». Στο πλαίσιο αυτό, «καλώς
πληροφορηµένα µέρη» εννοούνται τόσο ο πρόθυµος αγοραστής όσο και ο πρόθυµος πωλητής που είναι εύλογα
πληροφορηµένοι για τη φύση και τα χαρακτηριστικά της επένδυσης σε ακίνητα, τις πραγµατικές και πιθανές χρήσεις
της και την κατάσταση της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

35. Ένας πρόθυµος αγοραστής παρακινείται, αλλά δεν υποχρεούται να αγοράσει. Αυτός ο αγοραστής δεν είναι ούτε
υπέρ το δέον πρόθυµος ούτε αποφασισµένος να αγοράσει σε οποιαδήποτε τιµή. Αυτός ο αγοραστής είναι επίσης
ένας που αγοράζει σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και µε τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς,
παρά µε τις συνθήκες µιας φανταστικής ή υποθετικής αγοράς που δεν µπορεί να αποδειχθεί ή να προβλεφθεί ότι
υπάρχει. Ο υποτιθέµενος αγοραστής δε θα πλήρωνε µία υψηλότερη τιµή από ό,τι η αγορά απαιτεί. Ο νυν ιδιοκτήτης
µιας επένδυσης σε ακίνητα συµπεριλαµβάνεται µεταξύ εκείνων που συγκροτούν την αγορά.

36. Ένας πρόθυµος πωλητής δεν είναι ούτε ένας υπέρ το δέον πρόθυµος ούτε ένας εξαναγκασµένος πωλητής,
προετοιµασµένος να πωλήσει σε οποιαδήποτε τιµή, ούτε ένας προετοιµασµένος να αντισταθεί σε µία τιµή που δε
θεωρείται λογική στην τρέχουσα αγορά. Ο πρόθυµος πωλητής παρακινείται να πωλήσει την επένδυση σε ακίνητα
στους όρους της αγοράς στην καλύτερη τιµή προσφοράς της ανοικτής αγοράς και µετά από κατάλληλη έρευνα,
οποιαδήποτε µπορεί να είναι η τιµή αυτή. Οι λειτουργικές συνθήκες του πραγµατικού ιδιοκτήτη της επένδυσης σε
ακίνητα δεν είναι ένα µέρος αυτού του όρου, γιατί ο πρόθυµος πωλητής είναι ένας υποθετικός ιδιοκτήτης.

37. Η έκφραση «ύστερα από κατάλληλη έρευνα της αγοράς» σηµαίνει ότι η επένδυση σε ακίνητα θα µπορούσε να
προβληθεί στην αγορά µε τον πιο κατάλληλο τρόπο για να επιτευχθεί η διάθεσή της στην καλύτερη τιµή που µπορεί
λογικά να προσφερθεί. Το χρονικό διάστηµα προβολής µπορεί να ποικίλει µε τις συνθήκες της αγοράς, αλλά πρέπει
να είναι επαρκές για να επιτρέψει στην επένδυση σε ακίνητα να υποπέσει στην προσοχή επαρκούς αριθµού πιθανών
αγοραστών. Η περίοδος προβολής εκτιµάται ότι συµβαίνει πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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38. Ο ορισµός της εύλογης αξίας αναφέρεται σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. Συναλλαγή σε καθαρά

εµπορική βάση είναι µία µεταξύ µερών που δεν έχουν ιδιαίτερη ή ειδική σχέση που να κάνει τις τιµές της συναλλαγής
µη αντιπροσωπευτικές της αγοράς. Η συναλλαγή υποτίθεται ότι είναι µεταξύ µη συνδεδεµένων µερών, που το καθένα
ενεργεί ανεξάρτητα.

39. Η καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας δίδεται συνήθως από τρέχουσες τιµές σε µία ενεργό αγορά για παρόµοιο
ακίνητο στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση και υποκείµενο σε παρόµοια µίσθωση και άλλες συµβάσεις. Μία
επιχείρηση φροντίζει να εξακριβώνει κάθε διαφορά στη φύση, τοποθεσία ή κατάσταση του ακινήτου ή στους
συµβατικούς όρους των µισθώσεων και άλλων συµβολαίων που αφορούν το ακίνητο.

40. Σε περίπτωση τρεχουσών τιµών σε µία ενεργό αγορά του είδους που περιγράφεται στην παράγραφο 39, µία
επιχείρηση λαµβάνει πληροφόρηση από διάφορες πηγές, που συµπεριλαµβάνουν:

(α) τρέχουσες τιµές µιας ενεργού αγοράς για ακίνητα διαφορετικής φύσης, κατάστασης ή τοποθεσίας (ή
υποκείµενα σε διαφορετική µίσθωση ή άλλες συµβάσεις), προσαρµοσµένες για να αντανακλούν αυτές τις
διαφορές,

(β) πρόσφατες τιµές σε λιγότερο ενεργούς αγορές, µε προσαρµογές για να αντανακλούν κάθε µεταβολή στις
οικονοµικές συνθήκες από την ηµεροµηνία των συναλλαγών που προέκυψαν σε αυτές τις τιµές, και

(γ) προβλέψεις προεξοφληµένων ταµιακών ροών που βασίζονται σε αξιόπιστες εκτιµήσεις των µελλοντικών
ταµιακών ροών, που υποστηρίζονται από όρους κάθε υπάρχουσας µίσθωσης ή άλλων συµβάσεων και (όπου
είναι δυνατόν) από εξωτερικά αποδεικτικά στοιχεία τέτοια όπως ενοίκια τρέχουσας αγοράς για παρόµοια
ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση και χρησιµοποιώντας προεξοφλητικά επιτόκια που αντανακλούν
τις εκτιµήσεις της τρέχουσας αγοράς για την αβεβαιότητα στο ποσό και την επιλογή του χρόνου των ταµιακών
ροών.

41. Σε µερικές περιπτώσεις, οι διάφορες πηγές που περιλαµβάνονται στον κατάλογο της προηγούµενης παραγράφου
µπορεί να οδηγούν σε διαφορετικά συµπεράσµατα ως προς την εύλογη αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα. Μία
επιχείρηση µελετά τους λόγους για αυτές τις διαφορές, ώστε να φθάσει στην πιο αξιόπιστη εκτίµηση της εύλογης
αξίας µέσα σε ένα σχετικά στενό πλαίσιο λογικών εκτιµήσεων της εύλογης αξίας.

42. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν µία επιχείρηση αγοράζει για πρώτη φορά µία επένδυση σε ακίνητα (ή όταν ένα
υπάρχον ακίνητο καθίσταται για πρώτη φορά επένδυση σε ακίνητα µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ή
αξιοποίησης ή ύστερα από µία αλλαγή στη χρήση), υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η διακύµανση των λογικών εκτιµήσεων
της εύλογης αξίας θα είναι τόσο µεγάλη και οι πιθανότητες των διαφόρων αποτελεσµάτων θα είναι τόσο δύσκολο να
εκτιµηθούν, ώστε η χρησιµότητα µιας απλής εκτίµησης της εύλογης αξίας να είναι αρνητική. Αυτό µπορεί να δείχνει
ότι η εύλογη αξία του ακινήτου δε θα είναι προσδιοριστέα αξιόπιστα πάνω σε µια συνεχή βάση (βλέπε παράγραφο 47).

43. Η εύλογη αξία διαφέρει από την αξία λόγω χρήσης, όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών
στοιχείων». Η εύλογη αξία αντανακλά γνώση και εκτιµήσεις των µελών της αγοράς, όπως επίσης και παραγόντων
που είναι σχετικοί µε τα µέλη της αγοράς γενικά. Αντίθετα, η αξία λόγω χρήσης αντανακλά τη γνώση της επιχείρησης
και τις εκτιµήσεις αυτής, όπως επίσης και τους ειδικούς επιχειρηµατικούς παράγοντες που µπορεί να είναι ειδικοί
για την επιχείρηση και που δεν είναι κατάλληλοι στις επιχειρήσεις γενικά. Για παράδειγµα, η εύλογη αξία δεν
αντανακλά:

(α) επιπρόσθετη αξία που προέρχεται από τη δηµιουργία ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων σε διαφορετικές
τοποθεσίες,

(β) συνέργιες µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και άλλων περιουσιακών στοιχείων,

(γ) νοµικά δικαιώµατα ή νοµικούς περιορισµούς που είναι ειδικοί µόνο για τον νυν ιδιοκτήτη, και

(δ) φορολογικά οφέλη ή φορολογικά βάρη που είναι ειδικά για τον νυν ιδιοκτήτη.
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44. Κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας της σε επένδυση σε ακίνητα, µια επιχείρηση αποφεύγει διπλό υπολογισµό

των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που καταχωρούνται στον ισολογισµό ως ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία
ή υποχρεώσεις. Για παράδειγµα:

(α) εξοπλισµός, όπως ανελκυστήρες ή κλιµατισµός είναι συχνά ένα αναπόσπαστο µέρος ενός κτιρίου και γενικά
περιλαµβάνεται στην επένδυση του ακινήτου µάλλον και δεν καταχωρείται ξεχωριστά ως ενσώµατο πάγιο,

(β) αν ένα γραφείο µισθώνεται επιπλωµένο, η εύλογη αξία του γραφείου γενικά περιλαµβάνει την εύλογη αξία των
επίπλων, γιατί το έσοδο από µίσθωση αφορά το επιπλωµένο γραφείο. Όταν η επίπλωση περιλαµβάνεται στην
εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα, µία επιχείρηση δεν καταχωρεί αυτή την επίπλωση ως ξεχωριστό
περιουσιακό στοιχείο, και

(γ) η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα δεν περιλαµβάνει προπληρωµένα ή δεδουλευµένα λειτουργικά έσοδα
µίσθωσης, καθώς η επιχείρηση καταχωρεί αυτά στον Ισολογισµό ως ξεχωριστή υποχρέωση ή περιουσιακό
στοιχείο.

45. Η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα δεν αντανακλά µελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που θα βελτιώσουν ή
θα ενισχύσουν την αξία του ακινήτου και δεν αντανακλά τα σχετικά µελλοντικά οφέλη από αυτές τις µελλοντικές
κεφαλαιουχικές δαπάνες.

46. Σε µερικές περιπτώσεις, µία επιχείρηση αναµένει ότι η παρούσα αξία των πληρωµών της που αφορούν σε µία
επένδυση σε ακίνητα (άλλες εκτός από πληρωµές που αφορούν σε καταχωρηµένες οικονοµικές υποχρεώσεις) θα
ξεπεράσει την παρούσα αξία των σχετικών ταµιακών εισπράξεων. Μία επιχείρηση χρησιµοποιεί το ∆ΛΠ 37
«προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις» για να προσδιορίσει αν η επιχείρηση καταχωρεί
µία υποχρέωση και πως η επιχείρηση αποτιµά κάθε τέτοια υποχρέωση.
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47. Υπάρχει µία µαχητή εκδοχή ότι µία επιχείρηση θα είναι σε θέση να προσδιορίζει την εύλογη αξία
µιας επένδυσης σε ακίνητα αξιόπιστα σε µία συνεχή βάση. Όµως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν
µία επιχείρηση αποκτά για πρώτη φορά µία επένδυση σε ακίνητα (ή όταν ένα υπάρχον ακίνητο
γίνεται για πρώτη φορά επένδυση σε ακίνητα µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ή αξιοποίησης
ή µετά από µία µεταβολή στη χρήση), υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η επιχείρηση δε θα είναι σε θέση
να προσδιορίσει την εύλογη αξία της επένδυσης αξιόπιστα σε µία συνεχή βάση. Αυτό ανακύπτει
όταν και µόνο όταν συγκρίσιµες αγοραίες συναλλαγές είναι σπάνιες και εναλλακτικές εκτιµήσεις
της εύλογης αξίας (για παράδειγµα, βασιζόµενες σε προεξόφληση προϋπολογιζόµενων ταµιακών
ροών) δεν είναι διαθέσιµες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, µία επιχείρηση πρέπει να αποτιµά αυτή την
επένδυση σε ακίνητα χρησιµοποιώντας το βασικό χειρισµό του ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια». Η
υπολειµµατική αξία της επένδυσης πρέπει να αποτιµάται στο µηδέν. Η επιχείρηση πρέπει να συνεχίζει
να εφαρµόζει το ∆ΛΠ 16 µέχρι τη διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα.

48. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν µία επιχείρηση αναγκάζεται, για το λόγο που αναφέρθηκε στην προηγούµενη
παράγραφο, να αποτιµά µία επένδυση σε ακίνητα χρησιµοποιώντας το βασικό χειρισµό του ∆ΛΠ 16, η επιχείρηση
αποτιµά όλες τις άλλες επενδύσεις της σε ακίνητα στην εύλογη αξία.

49. Αν µία επιχείρηση έχει αποτιµήσει προηγουµένως µία επένδυση σε ακίνητα στην εύλογη αξία, η
επιχείρηση πρέπει να συνεχίσει να αποτιµά το ακίνητο στην εύλογη αξία µέχρι τη διάθεση (ή µέχρι
το ακίνητο καταστεί ιδιοχρησιµοποιούµενο ή η επιχείρηση αρχίσει να αξιοποιεί το ακίνητο για
µεταγενέστερη πώληση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης) ακόµη και αν συγκρίσιµες αγοραίες
συναλλαγές γίνονται λιγότερο συχνά διαθέσιµες ή αγοραίες τιµές καθίστανται λιγότερο εύκολα
διαθέσιµες.

Μέθοδος κόστους

50. Μετά την αρχική καταχώρηση, µία επιχείρηση που επιλέγει τη µέθοδο του κόστους πρέπει να
αποτιµά όλες τις επενδύσεις της σε ακίνητα χρησιµοποιώντας το βασικό χειρισµό του ∆ΛΠ 16
«ενσώµατα πάγια» δηλαδή στο κόστος µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία
αποµείωσης.
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

51. Μεταφορές στις ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα πρέπει να γίνονται όταν και µόνο όταν υπάρχει
µία µεταβολή στη χρήση, που αποδεικνύεται από:

(α) έναρξη ιδιόχρησης από τον ιδιοκτήτη, προκειµένου για µία µεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα
σε ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο,

(β) έναρξη αξιοποίησης µε σκοπό την πώληση, προκειµένου για µία µεταφορά από τις επενδύσεις
σε ακίνητα στα αποθέµατα,

(γ) πέρας της ιδιοχρησιµοποίησης από τον ιδιοκτήτη, προκειµένου για µία µεταφορά από ιδιοχρησιµο-
ποιούµενο ακίνητο στις επενδύσεις σε ακίνητα,

(δ) έναρξη µιας λειτουργικής µίσθωσης σε τρίτο, προκειµένου για µία µεταφορά από αποθέµατα
στις επενδύσεις σε ακίνητα, ή

(ε) πέρας της κατασκευής ή αξιοποίησης, προκειµένου για µία µεταφορά από ακίνητα υπό κατασκευή
ή αξιοποίηση (καλυπτόµενη από ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια»), σε επένδυση σε ακίνητα.

52. Η παράγραφος 51(β) ανωτέρω απαιτεί µία επιχείρηση να µεταφέρει ένα ακίνητο από τις επενδύσεις σε ακίνητα στα
αποθέµατα, όταν και µόνο όταν, υπάρχει µία µεταβολή στη χρήση, που αποδεικνύεται από έναρξη της αξιοποίησης
µε σκοπό την πώληση. Όταν µία επιχείρηση αποφασίζει να διαθέσει µία επένδυση σε ακίνητα χωρίς αξιοποίηση, η
επιχείρηση συνεχίζει να µεταχειρίζεται το ακίνητο ως µία επένδυση µέχρις ότου διαγραφεί (αποµακρυνθεί από τον
ισολογισµό) και δεν το µεταχειρίζεται ως απόθεµα. Οµοίως, αν µία επιχείρηση αρχίζει να ανακατασκευάζει µία
υπάρχουσα επένδυση σε ακίνητα για συνεχή µελλοντική χρήση ως επένδυση, παραµένει µία επένδυση σε ακίνητα και
δεν επαναταξινοµείται ως ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής.

53. Οι παράγραφοι 54 µέχρι 59 πραγµατεύονται θέµατα καταχώρησης και αποτίµησης που εφαρµόζονται, όταν µία
επιχείρηση χρησιµοποιεί τη µέθοδο της εύλογης αξίας για επενδύσεις σε ακίνητα. Όταν µία επιχείρηση χρησιµοποιεί
τη µέθοδο του κόστους, µεταφορές µεταξύ επένδυσης σε ακίνητα, ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων και αποθεµάτων,
δε µεταβάλλουν τη λογιστική αξία του ακινήτου που µεταφέρεται και δε µεταβάλλουν το κόστος αυτού του ακινήτου
για αποτίµηση ή για σκοπούς γνωστοποίησης.

54. Για µία µεταφορά από επένδυση σε ακίνητα που απεικονίζεται στην εύλογη αξία σε ιδιοχρησιµοποιού-
µενο ακίνητο ή στα αποθέµατα, το κόστος του ακινήτου για µεταγενέστερη λογιστικοποίηση σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 16 ή το ∆ΛΠ 2 πρέπει να είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της µεταβολής
της χρήσης.

55. Αν ένα ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο γίνεται µία επένδυση σε ακίνητα που θα απεικονίζεται στην
εύλογη αξία, µία επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει το ∆ΛΠ 16 µέχρι την ηµεροµηνία της αλλαγής
της χρήσης. Η επιχείρηση πρέπει να µεταχειρίζεται κάθε διαφορά κατά αυτή την ηµεροµηνία µεταξύ
της λογιστικής αξίας του ακινήτου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 και της εύλογης αξίας του µε τον ίδιο
τρόπο όπως µία αναπροσαρµογή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16.

56. Μέχρι την ηµεροµηνία όπου ένα ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο γίνεται µία επένδυση σε ακίνητα που απεικονίζεται
στην εύλογη αξία, µία επιχείρηση συνεχίζει να αποσβένει το ακίνητο και να καταχωρεί κάθε ζηµία αποµείωσης που
έχει προκύψει. Η επιχείρηση αντιµετωπίζει κάθε διαφορά κατά την ηµεροµηνία αυτή µεταξύ της λογιστικής αξίας
του ακινήτου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 και της εύλογης αξίας του µε τον ίδιο τρόπο όπως µία αναπροσαρµογή
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16. Με άλλα λόγια:

(α) Κάθε µείωση που προκύπτει στη λογιστική αξία του ακινήτου καταχωρείται στα καθαρά κέρδη ή ζηµίες της
περιόδου. Όµως, κατά την έκταση που ένα ποσό συµπεριλαµβάνεται στις διαφορές αναπροσαρµογής για αυτό
το ακίνητο, η µείωση επιρρίπτεται πάνω σε αυτές τις διαφορές αναπροσαρµογής.
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(β) Κάθε αύξηση που προκύπτει στη λογιστική αξία αντιµετωπίζεται ως εξής:

(i) κατά την έκταση που η αύξηση αναστρέφει µία προηγούµενη ζηµία αποµείωσης για αυτό το ακίνητο, η
αύξηση καταχωρείται στα καθαρά κέρδη ή ζηµίες της περιόδου. Το ποσό που καταχωρείται στα καθαρά
κέρδη ή ζηµίες της περιόδου δεν υπερβαίνει το ποσό που χρειάζεται για την αποκατάσταση της
λογιστικής αξίας, στη λογιστική αξία που θα έπρεπε να έχει προσδιοριστεί, (καθαρή από απόσβεση) αν
δεν είχε καταχωρηθεί ζηµία αποµείωσης, και

(ii) κάθε υπόλοιπο που αποµένει από την αύξηση, πιστώνεται κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια µε τον τίτλο
διαφορές αναπροσαρµογής. Σε µεταγενέστερη διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα, οι διαφορές
αναπροσαρµογής που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια µπορεί να µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε
νέο. Η µεταφορά από τις διαφορές αναπροσαρµογής στα αποτελέσµατα σε νέο, δεν γίνεται µέσω του
λογαριασµού αποτελεσµάτων.

57. Για µία µεταφορά από αποθέµατα σε επενδύσεις σε ακίνητα που θα απεικονίζονται στην εύλογη
αξία, κάθε διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας του ακινήτου κατά αυτή την ηµεροµηνία και της
προηγούµενης λογιστικής αξίας πρέπει να καταχωρείται στα καθαρά κέρδη ή ζηµίες της περιόδου.

58. Ο χειρισµός των µεταφορών από τα αποθέµατα στις επενδύσεις σε ακίνητα που θα απεικονίζονται στην εύλογη αξία
είναι συνεπής µε το χειρισµό των πωλήσεων των αποθεµάτων.

59. Ότανµία επιχείρηση ολοκληρώνει την κατασκευή ή αξιοποίηση µιας ιδιοκατασκευαζόµενης επένδυσης
σε ακίνητα που θα απεικονίζεται στην εύλογη αξία, κάθε διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας του
ακινήτου κατά αυτήν την ηµεροµηνία και της προηγούµενης λογιστικής αξίας πρέπει να καταχωρείται
στα καθαρά κέρδη ή ζηµίες της περιόδου.

∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ

60. Μία επένδυση σε ακίνητα πρέπει να διαγράφεται (αποµακρύνεται από τον ισολογισµό) κατά τη
διάθεση ή όταν η επένδυση αποσύρεται µονίµως από τη χρήση και δεν αναµένονται µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη από τη διάθεσή της.

61. Η διάθεση µιας επένδυσης σε ακίνητα µπορεί να γίνεται µε πώληση ή µε σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης. Κατά τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας της διάθεσης µιας επένδυσης σε ακίνητα, µία επιχείρηση
εφαρµόζει τα κριτήρια του ∆ΛΠ 18 «έσοδα», για την καταχώρηση του εσόδου από την πώληση αγαθών και λαµβάνει
υπόψη της τις σχετικές οδηγίες του Προσαρτήµατος του ∆ΛΠ 18. Το ∆ΛΠ 17 «µισθώσεις» εφαρµόζεται κατά τη
διάθεση µε σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή µε πώληση και επαναµίσθωση.

62. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα πρέπει να
προσδιορίζονται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας
του περιουσιακού στοιχείου και πρέπει να καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων (εκτός αν το ∆ΛΠ 17 «µισθώσεις» απαιτεί διαφορετικά σε µία πώληση
και επαναµίσθωση).

63. Το αντάλλαγµα που λαµβάνεται κατά τη διάθεση µιας επένδυσης σε ακίνητα καταχωρείται αρχικώς στην εύλογη
αξία. Ειδικότερα, αν η πληρωµή για µία επένδυση σε ακίνητα αναβάλλεται, το αντάλλαγµα που λήφθηκε καταχωρείται
αρχικά στην ισοδύναµη αξία µετρητοίς. Η διαφορά µεταξύ του ονοµαστικού ποσού του ανταλλάγµατος και της
ισοδύναµης αξίας µετρητοίς καταχωρείται ως έσοδο τόκου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 µε βάση τον αναλογούντα
χρόνο, που λαµβάνει υπόψη την πραγµατική απόδοση πάνω στην απαίτηση.

64. Μία επιχείρηση εφαρµόζει το ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις» ή άλλα
∆ΛΠ, κατά περίπτωση, για κάθε υποχρέωση που η επιχείρηση διατηρεί µετά τη διάθεση µιας επένδυσης σε ακίνητα.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μ έ θ ο δ ο ς ε ύ λ ο γ η ς α ξ ί α ς κ α ι µ έ θ ο δ ο ς κ ό σ τ ο υ ς

65. Οι γνωστοποιήσεις που παρατίθενται κατωτέρω εφαρµόζονται επιπρόσθετα σε εκείνες του ∆ΛΠ 17 «µισθώσεις».
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17, ο ιδιοκτήτης µιας επένδυσης σε ακίνητα δίδει τις γνωστοποιήσεις ενός εκµισθωτή σχετικά
µε λειτουργικές µισθώσεις. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 µια επιχείρηση που κατέχει µία επένδυση σε ακίνητα βάσει µιας
χρηµατοδοτικής µίσθωσης δίδει τις γνωστοποιήσεις ενός µισθωτή για αυτή τη χρηµατοδοτική µίσθωση και του
εκµισθωτή για κάθε λειτουργική µίσθωση που η επιχείρηση έχει συνάψει.

66. Μια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) Αν η ταξινόµηση είναι δύσκολη (βλέπε παράγραφο 12), τα κριτήρια που αναπτύσσονται από
την επιχείρηση για να διαχωρίσει την επένδυση σε ακίνητα από τα ιδιοχρησιµοποιούµενα
ακίνητα και από ακίνητα που κατέχονται για πώληση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης.

(β) Τις µεθόδους και τις σηµαντικές παραδοχές που εφαρµόζονται κατά τον προσδιορισµό της
εύλογης αξίας της επένδυσης σε ακίνητα, συµπεριλαµβάνοντας µία κατάσταση για το αν και
κατά πόσο ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας υποστηρίχθηκε από στοιχεία της αγοράς ή ήταν
περισσότερο έντονα βασισµένος σε άλλουςπαράγοντες (που η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί)
λόγω της φύσης του ακινήτου και έλλειψης συγκρίσιµων δεδοµένων της αγοράς.

(γ) Την έκταση κατά την οποία η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα (όπως αποτιµήθηκε ή
γνωστοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις) βασίζεται σε µία εκτίµηση από ένα ανεξάρτητο
εκτιµητή που διαθέτει αναγνωρισµένα και σχετικά επαγγελµατικά προσόντα και που έχει
πρόσφατη εµπειρία στην τοποθεσία και την κατηγορία της επένδυσης που είναι υπό εκτίµηση.
Αν δεν υπάρχει τέτοια εκτίµηση, αυτό το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται.

(δ) Τα ποσά που περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για:

(i) έσοδα µισθωµάτων από την επένδυση σε ακίνητα,

(ii) άµεσα λειτουργικά έξοδα (συµπεριλαµβάνοντας επισκευές και συντήρηση) που προκύπτουν
από την επένδυση σε ακίνητα που δηµιούργησε τα µισθωτικά έσοδα κατά τη διάρκεια
της περιόδου, και

(iii) άµεσα λειτουργικά έξοδα (συµπεριλαµβάνοντας επισκευές και συντήρηση) που προκύπτουν
από επένδυση σε ακίνητα που δε δηµιούργησε µισθωτικά έσοδα από ενοίκια κατά τη
διάρκεια της περιόδου.

(ε) Την ύπαρξη και τα ποσά των περιορισµών στη ρευστοποίηση της επένδυσης σε ακίνητα ή στην
απόδοση του αποτελέσµατος και του προϊόντος της διάθεσης.

(στ) Ουσιώδεις συµβατικές δεσµεύσεις για την αγορά, κατασκευή ή αξιοποίηση της επένδυσης σε
ακίνητα ή για επισκευές, συντήρηση ή αναβάθµιση.

Μ έ θ ο δ ο ς ε ύ λ ο γ η ς α ξ ί α ς

67. Επιπρόσθετα στις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την παράγραφο 66, µία επιχείρηση που
εφαρµόζει τη µέθοδο της εύλογης αξίας των παραγράφων 27-49 πρέπει επίσης να γνωστοποιεί µία
συµφωνία της λογιστικής αξίας της επένδυσης σε ακίνητα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου
που να δείχνει τα ακόλουθα (συγκριτική πληροφόρηση δεν απαιτείται):

(α) προσθήκες, γνωστοποιώντας ξεχωριστά εκείνες τις προσθήκες που προέρχονται από αγορές και
εκείνες που προέρχονται από κεφαλαιοποίηση µεταγενέστερων δαπανών,

(β) προσθήκες που προέρχονται από αγορές µέσω ενοποίησης επιχειρήσεων,

(γ) διαθέσεις,
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(δ) Καθαρά κέρδη ή ζηµίες από προσαρµογές στην εύλογη αξία.

(ε) καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των οικονοµικών
καταστάσεων µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας,

(στ) µεταφορές στα και από τα αποθέµατα και τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, και

(ζ) Άλλες µεταβολές.

68. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν µία επιχείρηση αποτιµά την επένδυση σε ακίνητα χρησιµοποιώντας
το βασικό χειρισµό του ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» (λόγω έλλειψης αξιόπιστης εύλογης αξίας βλέπε
παράγραφο 47 ανωτέρω), η συµφωνία που απαιτείται από την προηγούµενη παράγραφο πρέπει να
αποκαλύπτει τα ποσά που αφορούν σε αυτή την επένδυση ξεχωριστά από τα ποσά που αφορούν σε
άλλη επένδυση. Επιπρόσθετα, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) µία περιγραφή της επένδυσης σε ακίνητα,

(β) µία επεξήγηση γιατί η εύλογη αξία δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα,

(γ) αν είναι δυνατό, το εύρος των εκτιµήσεων µέσα στο οποίο είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται η
εύλογη αξία,

(δ) κατά τη διάθεση επένδυσης σε ακίνητα που δεν απεικονίζεται στην εύλογη αξία:

(i) την αιτία που η επιχείρηση έχει διαθέσει την επένδυση σε ακίνητα που δεν απεικονίζεται
στην εύλογη αξία,

(ii) τη λογιστική αξία αυτής της επένδυσης κατά το χρόνο της πώλησης, και

(iii) το ποσό του κέρδους ή ζηµίας που καταχωρήθηκε.

Μ έ θ ο δ ο ς κ ό σ τ ο υ ς

69. Επιπρόσθετα στις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την παράγραφο 66, µία επιχείρηση που
εφαρµόζει τη µέθοδο του κόστους της παραγράφου 50 πρέπει επίσης να γνωστοποιεί:

(α) Τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν.

(β) Τις ωφέλιµες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιµοποίησε.

(γ) Την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευµένη απόσβεση (συναθροιζοµένων των
σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) αρχής και τέλους περιόδου.

(δ) Μία λογιστική συµφωνία της λογιστικής αξίας της επένδυσης σε ακίνητα κατά την αρχή και
λήξη της περιόδου που να δείχνει τα ακόλουθα (συγκριτική πληροφόρηση δεν απαιτείται):

(i) προσθήκες, γνωστοποιώντας ξεχωριστά εκείνες τις προσθήκες που προέρχονται από αγορές
και εκείνες που προέρχονται από κεφαλαιοποίηση µεταγενέστερων δαπανών,

(ii) προσθήκες που προέρχονται από αγορές µέσω ενοποίησης επιχειρήσεων,

(iii) διαθέσεις,

(iv) αποσβέσεις,

(v) το ποσό των ζηµιών αποµείωσης που καταχωρήθηκαν και το ποσό των ζηµιών αποµείωσης
που αναστράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 «αποµείωση
αξίας περιουσιακών στοιχείων»,
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(vi) καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των οικονοµικών

καταστάσεων µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας,

(vii) µεταφορές στα και από τα αποθέµατα και τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, και

(viii) άλλες µεταβολές.

(ε) Την εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που περιγράφονται
στην παράγραφο 47, όταν µία επιχείρηση δεν µπορεί να προσδιορίσει την εύλογη αξία της
επένδυσης σε ακίνητα αξιόπιστα, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

(i) µία περιγραφή της επένδυσης σε ακίνητα,

(ii) µία επεξήγηση γιατί η εύλογη αξία δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, και

(iii) αν είναι δυνατό, το εύρος των εκτιµήσεων µέσα στο οποίο είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται
η εύλογη αξία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μ έ θ ο δ ο ς ε ύ λ ο γ η ς α ξ ί α ς

70. Σύµφωνα µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας, µία επιχείρηση πρέπει να απεικονίζει το αποτέλεσµα της
υιοθέτησης αυτού του Προτύπου κατά τη ηµεροµηνία εφαρµογής του (ή ενωρίτερα) ως µία προσαρ-
µογή στο υπόλοιπο έναρξης των αποτελεσµάτων σε νέο για τη περίοδο στην οποία το Πρότυπο
υιοθετείται για πρώτη φορά. Επιπρόσθετα:

(α) Αν η επιχείρηση έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει δηµοσίως (µε τις οικονοµικές καταστάσεις
ή αλλιώς) την εύλογη αξία της επένδυσής της σε ακίνητα σε προηγούµενες περιόδους (προσδιο-
ρισµένη σε µια βάση που πληρεί τον ορισµό της εύλογης αξίας της παραγράφου 4 και των
οδηγιών των παραγράφων 29 µέχρι 46), η επιχείρηση ενθαρρύνεται, αλλά δεν υποχρεούται,
να:

(i) προσαρµόζει το υπόλοιπο έναρξης των αποτελεσµάτων σε νέο της παλαιότερης από τις
παρουσιαζόµενες περιόδους για την οποία τέτοια εύλογη αξία γνωστοποιήθηκε δηµόσια,
και

(ii) επαναδιατυπώνει συγκριτική πληροφόρηση για αυτές τις περιόδους.

(β) Αν η επιχείρηση δεν έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει δηµοσίως την πληροφορία που περιγράφε-
ται στην περίπτωση (α), η επιχείρηση δεν πρέπει να επαναδιατυπώνει συγκριτική πληροφόρηση
και πρέπει να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός.

71. Αυτό το Πρότυπο απαιτεί µία διαφορετική µέθοδο από τη βασική και την επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδο για τις
µεταβολές των λογιστικών αρχών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και
µεταβολές στις λογιστικές αρχές». Το ∆ΛΠ 8 απαιτεί η συγκριτική πληροφόρηση να επαναδιατυπώνεται (βασικός
χειρισµός) ή η επιπρόσθετη άτυπη συγκριτική πληροφόρηση πάνω σε µία επαναδιατυπωµένη βάση να γνωστοποιείται
(επιτρεπόµενος εναλλακτικός χειρισµός), εκτός αν είναι ανέφικτο να γίνει έτσι.

72. Όταν µία επιχείρηση υιοθετεί αυτό το Πρότυπο για πρώτη φορά, η προσαρµογή στο υπόλοιπο έναρξης των
αποτελεσµάτων σε νέο περιλαµβάνει την επαναταξινόµηση κάθε ποσού που είναι στις διαφορές αναπροσαρµογής για
την επένδυση σε ακίνητα.

Μ έ θ ο δ ο ς κ ό σ τ ο υ ς

73. Το ∆ΛΠ 8 εφαρµόζεται σε κάθε µεταβολή των λογιστικών αρχών που συµβαίνει, όταν η επιχείρηση υιοθετεί για
πρώτη φορά αυτό το Πρότυπο και επιλέγει να χρησιµοποιεί τη µέθοδο του κόστους. Το αποτελέσµατα της µεταβολής
στις λογιστικές αρχές περιλαµβάνει την επαναταξινόµηση κάθε ποσού που είναι στις διαφορές αναπροσαρµογής για
την επένδυση σε ακίνητα.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

74. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2001. Εφαρµογή
ενωρίτερα ενθαρρύνεται. Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για περιόδους που αρχίζουν
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2001, αυτό το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται.

75. Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 25 «λογιστική των επενδύσεων», σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε ακίνητα.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΛΠ 41

Γεωργία

Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε∆ΛΠ το ∆εκέµβριο του 2000 και άρχισε να
εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2003.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το ∆ΛΠ 41 προδιαγράφει το λογιστικό χειρισµό, την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και τις
γνωστοποιήσεις που αφορούν στη γεωργική δραστηριότητα, ένα θέµα που δεν καλυπτόταν από άλλα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Η γεωργική δραστηριότητα είναι η διοίκηση και διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού
µετασχηµατισµού ζωντανών ζώων ή φυτών (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) για πώληση, σε γεωργική παραγωγή ή
σε πρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.

2. Το ∆ΛΠ 41 προδιαγράφει, µεταξύ άλλων πραγµάτων, το λογιστικό χειρισµό για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης, µεταµόρφωσης, παραγωγής και γέννησης και για την αρχική αποτίµηση
της γεωργικής παραγωγής κατά το χρόνο της συγκοµιδής. Επίσης, απαιτεί αποτίµηση στην εύλογη αξία µείον το
εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος, από την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
µέχρι τη στιγµή της συγκοµιδής, εκτός εάν η εύλογη αξία δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα κατά την αρχική
καταχώρηση. Όµως το ∆ΛΠ 41 δεν αφορά στην επεξεργασία της γεωργικής παραγωγής µετά τη συγκοµιδή. Για
παράδειγµα, επεξεργασία µετατροπής σταφυλιών σε κρασί και µαλλιού σε νήµα.

3. Υπάρχει η υπόθεση ότι η εύλογη αξία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο.
Όµως αυτή η παραδοχή µπορεί να αντικρούεται µόνο κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου για το οποίο τιµές ή αξίες προσδιοριζόµενες από την αγορά δεν είναι διαθέσιµες και για τις οποίες
εναλλακτικές εκτιµήσεις της εύλογης αξίας να είναι καθαρά αναξιόπιστες. Σε τέτοια περίπτωση, το ∆ΛΠ 41 απαιτεί
από µία επιχείρηση να αποτιµά αυτό το βιολογικό περιουσιακό στοιχείο στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη
απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Εφόσον η εύλογη αξία τέτοιου βιολογικού περιουσιακού στοιχείου
καθίσταται αξιόπιστα αποτιµήσιµη, µία επιχείρηση πρέπει να αποτιµά αυτό στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο
στον τόπο της πώλησης κόστος. Σε όλες τις περιπτώσεις, µία επιχείρηση πρέπει να αποτιµά τη γεωργική παραγωγή
κατά τη στιγµή της συγκοµιδής στην εύλογη αξία της µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος.

4. Το ∆ΛΠ 41 απαιτεί όπως µία µεταβολή στην εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος ενός
βιολογικού περιουσιακού στοιχείου να περιλαµβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία για τη περίοδο κατά την οποία
προκύπτει. Στη γεωργική δραστηριότητα, µία µεταβολή στις φυσικές ιδιότητες ενός ζωντανού ζώου ή φυτού
επαυξάνει ή µειώνει άµεσα τα οικονοµικά οφέλη στην επιχείρηση. Σύµφωνα µε το λογιστικό υπόδειγµα που βασίζεται
στο ιστορικό κόστος, µία επιχείρηση δασικής φυτείας θα µπορούσε να µην απεικονίσει έσοδα µέχρι την πρώτη
συγκοµιδή και πώληση, ίσως 30 έτη µετά την εµφύτευση. Αντίθετα όµως, ένα λογιστικό υπόδειγµα που καταχωρεί
και αποτιµά τη βιολογική ανάπτυξη χρησιµοποιώντας τρέχουσες εύλογες αξίες, απεικονίζει µεταβολές στην εύλογη
αξία καθ' όλη την περίοδο µεταξύ εµφύτευσης και συγκοµιδής.
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∆ΛΠ 41
5. Το ∆ΛΠ 41 δεν καθιερώνει κάποια νέα αρχή για το έδαφος που συνδέεται µε τη γεωργική δραστηριότητα. Αντίθετα,

µία επιχείρηση ακολουθεί το ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» ή το ∆ΛΠ 40 «επενδύσεις σε ακίνητα», ανάλογα µε το ποιο
Πρότυπο είναι κατάλληλο κατά τις περιστάσεις. Το ∆ΛΠ 16 απαιτεί το έδαφος να αποτιµάται είτε στο κόστος του
µείον κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης ή σε ένα αναπροσαρµοσµένο ποσό. Το ∆ΛΠ 40 απαιτεί το έδαφος που
συνιστά επένδυση σε ακίνητα να αποτιµάται στην εύλογη αξία του ή στο κόστος µείον κάθε σωρευµένη ζηµία
αποµείωσης. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που είναι φυσικά συνδεµένα µε το έδαφος (για παράδειγµα, δένδρα
σε µία φυτεία δάσους), αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος,
ξεχωριστά από το έδαφος.

6. Το ∆ΛΠ 41 απαιτεί όπως µία χωρίς όρους κρατική επιχορήγηση, που συνδέεται µε ένα βιολογικό περιουσιακό
στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος, να καταχωρείται
ως έσοδο όταν και µόνον όταν, η κρατική επιχορήγηση καθίσταται εισπρακτέα. Αν µία κρατική επιχορήγηση έχει
όρους, που συµπεριλαµβάνουν ότι, η επιχείρηση δε θα πρέπει να ασχολείται µε καθορισµένη γεωργική δραστηριότητα,
η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί την κρατική επιχορήγηση ως έσοδο όταν και µόνον όταν οι όροι που περιέχονται
στην κρατική επιχορήγηση πληρούνται. Αν µία κρατική επιχορήγηση αφορά σε ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο
που αποτιµάται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης, εφαρµόζεται
το ∆ΛΠ 20 «λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης».

7. Το ∆ΛΠ 41 τίθεται σε ισχύ για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή
µετά από την 1η Ιανουαρίου 2003. Ενωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται.

8. Το ∆ΛΠ 41 δεν καθιερώνει οποιαδήποτε ειδική µεταβατική διάταξη. Η υιοθέτηση του ∆ΛΠ 41 λογιστικοποιείται
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές».

9. Το προσάρτηµα Α παρέχει επεξηγηµατικά παραδείγµατα εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Το Προσάρτηµα Β, βάση για
συµπεράσµατα, συνοψίζει τους λόγους του Συµβουλίου για την υιοθέτηση των απαιτήσεων που τίθενται στο
∆ΛΠ 41.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράγραφοι

Σκοπός

Πεδίο εφαρµογής 1-4

Ορισµοί 5-9

Γεωργία — συναφείς ορισµοί 5-7

Γενικοί ορισµοί 8-9

Καταχώρηση και αποτίµηση 10-33

Κέρδη και ζηµίες 26-29

Αδυναµία για αξιόπιστη αποτίµηση εύλογης αξίας 30-33

Κρατικές επιχορηγήσεις 34-38

Παρουσίαση και γνωστοποιήσεις 39-57

Παρουσίαση 39

Γνωστοποιήσεις 40-57

Γενικά 40-53

Πρόσθετες γνωστοποιήσεις για βιολογικά περιουσιακά στοιχεία όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να
αποτιµηθεί αξιόπιστα 54-56
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∆ΛΠ 41
Κρατικές επιχορηγήσεις 57

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και µεταβατική περίοδος 58-59

Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, τα οποία έχουν τυπωθεί µε έντονα πλαγιαστά γράµµατα πρέπει να γίνεται στο
πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και των οδηγιών εφαρµογής σε αυτό το Πρότυπο, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα (βλέπε
παράγραφο 12 της Εισαγωγής).

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό, την παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις που αφορούν στη γεωργική δραστηριότητα.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το παρόν Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για να λογιστικοποιούνται τα ακόλουθα, όταν αφορούν
σε γεωργική δραστηριότητα:

(α) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.

(β) Γεωργική παραγωγή κατά τη στιγµή της συγκοµιδής.

(γ) Κρατικές επιχορηγήσεις που καλύπτονται από τις παραγράφους 34-35.

2. Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε:

(α) Έδαφος που σχετίζεται µε γεωργική δραστηριότητα (βλέπε ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» και ∆ΛΠ 40 «επενδύσεις
σε ακίνητα»).

(β) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε γεωργική δραστηριότητα (βλέπε ∆ΛΠ 38 «άϋλα περιουσιακά
στοιχεία»).

3. Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται σε γεωργική παραγωγή που είναι η παραγωγή που συγκεντρώθηκε από τη συγκοµιδή
των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, µόνο κατά τη στιγµή της συγκοµιδής. Στη συνέχεια
εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα» ή ένα άλλο σχετικό ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο. Κατά συνέπεια το παρόν
Πρότυπο δεν ασχολείται µε την επεξεργασία της γεωργικής παραγωγής µετά τη συγκοµιδή. Για παράδειγµα, η
επεξεργασία των σταφυλιών σε οίνο από έναν καλλιεργητή που καλλιέργησε τα σταφύλια. Ενώ µία τέτοια διαδικασία
µπορεί να είναι µία λογική και φυσική επέκταση της γεωργικής δραστηριότητας και τα γεγονότα που λαµβάνουν
χώρα µπορεί να έχουν κάποια οµοιότητα µε τους βιολογικούς µετασχηµατισµούς, τέτοια επεξεργασία δεν
περιλαµβάνεται στους ορισµούς της γεωργικής δραστηριότητας αυτού του Προτύπου.

4. Ο πίνακας κατωτέρω παρέχει παραδείγµατα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, γεωργικής παραγωγής και προϊόντων
που είναι το αποτέλεσµα επεξεργασίας µετά τη συγκοµιδή:

Προϊόντα που είναι αποτέλεσµα επεξεργασίαςΒιολογικά περιουσιακά στοιχεία Γεωργική παραγωγή µετά τη συγκοµιδή

Πρόβατο Μαλλί Νήµα, τάπητες

∆ένδρα σε µία φυτεία δάσους Κορµοί δέντρων Ξυλεία

Φυτείες Βαµβάκι Κλωστή, ύφασµα
Συλλεχθέν ζαχαροκάλαµο Ζάχαρη

Γαλακτοπαραγωγά ζώα Γάλα Τυρί

Χοίροι Σφαγµένα ζώα Λουκάνικα, τυποποιηµένα αλλαντικά

Θάµνοι Φύλλα Τσάι, καπνός

Αµπέλια Σταφύλια Κρασί

Οπωροφόρα δέντρα Συλλεχθέντα φρούτα Επεξεργασµένα φρούτα
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∆ΛΠ 41
ΟΡΙΣΜΟΙ

Γεωργία — συναφείς ορισµοί

5. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Γεωργική δραστηριότητα είναι η διοίκηση και διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού
µετασχηµατισµού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργική παραγωγή ή
σε επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.

Γεωργική παραγωγή είναι το προϊόν που έχει συλλεχθεί από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης.

Βιολογικό περιουσιακό στοιχείο είναι ένα ζωντανό ζώο ή φυτό.

Ο βιολογικός µετασχηµατισµός περιλαµβάνει τις διαδικασίες ανάπτυξης, µεταµόρφωσης, παραγωγής
και γέννησης που δηµιουργούν ποιοτικές ή ποσοτικές µεταβολές σε ένα βιολογικό περιουσιακό
στοιχείο.

Οµάδα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων είναι µία συγκέντρωση οµοίων ζωντανών ζώων ή φυτών.

Συγκοµιδή είναι η απόσπαση της παραγωγής ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου ή η λήξη της
διαδικασίας ζωής ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου.

6. Η γεωργική δραστηριότητα καλύπτει ένα ποικίλο εύρος δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα, την εκτροφή ζωντανών
ζώων, τη δασοκοµία, την ετήσια ή διηνεκή συγκοµιδή, την καλλιέργεια κηπευτικών και φυτειών, την ανθοκαλλιέργεια
και την υδατοκαλλιέργεια (συµπεριλαµβάνοντας την ιχθυοκαλλιέργεια). Ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά υπάρχουν
µέσα σε αυτή την ποικιλία:

(α) Ικανότητα για µεταβολή. Ζωντανά ζώα και φυτά έχουν την ικανότητα βιολογικού µετασχηµατισµού.

(β) ∆ιοίκηση και διαχείριση µεταβολής Η διοίκηση και η διαχείριση διευκολύνει το βιολογικό µετασχηµατισµό
ενισχύοντας ή τουλάχιστον σταθεροποιώντας τις αναγκαίες συνθήκες, που απαιτούνται, ώστε η διαδικασία να
λάβει χώρα (για παράδειγµα, θρεπτικά επίπεδα, υγρασία, θερµοκρασία, ευφορία και φως). Τέτοια διοίκηση και
διαχείριση διακρίνει τη γεωργική δραστηριότητα από άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγµα, συγκοµιδή από
µη διοικούµενες και διαχειριζόµενες πηγές (όπως αλιεία ωκεανών και ξύλευση από δάση) δεν είναι γεωργική
δραστηριότητα.

(γ) Αποτίµηση µεταβολής. Η µεταβολή στην ποιότητα (για παράδειγµα: γενετικά προσόντα, πυκνότητα, ωριµότητα,
περιεκτικότητα λίπους, περιεχόµενη πρωτεΐνη και µήκος φυτικής ίνας) ή στην ποσότητα (για παράδειγµα:
καρποί, βάρος, κυβικά µέτρα, µήκος φυτικής ίνας ή διάµετρος και αριθµός βλαστών) που έφερε ο βιολογικός
µετασχηµατισµός, αποτιµάται και παρακολουθείται ως µία συνήθης διοικητική και διαχειριστική λειτουργία.

7. Ο βιολογικός µετασχηµατισµός καταλήγει στους ακόλουθους τύπους αποτελεσµάτων:

(α) Περιουσιακές µεταβολές µέσω: (i) ανάπτυξης (µία αύξηση στην ποσότητα ή βελτίωση στην ποιότητα ενός ζώου
ή φυτού) (ii) περιορισµού (µία µείωση στην ποσότητα ή επιδείνωση στην ποιότητα ενός ζώου ή φυτού), ή
(iii) γέννησης (δηµιουργία πρόσθετων ζωντανών ζώων ή φυτών).

(β) Γεωργική παραγωγή όπως ελαστικού κόµεος, φύλλων τεΐου, µαλλιού και γάλακτος.

Γενικοί ορισµοί

8. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που καθορίζονται:

Μία ενεργός αγορά είναι µία αγορά που όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις συντρέχουν:

(α) Τα στοιχεία που είναι αντικείµενο εµπορίου µέσα στην αγορά είναι οµοιογενή.

(β) Πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές µπορεί κανονικά να βρεθούν οποιαδήποτε στιγµή.

(γ) Οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό.

Λογιστική αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στον ισολογισµό.
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Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή µία
υποχρέωση να διακανονιστεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε επίγνωση και µε τη θέλησή τους
σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση.

Κρατικές επιχορηγήσεις είναι αυτές που ορίζονται στο ∆ΛΠ 20 «λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων
και γνωστοποίηση κρατικής υποστήριξης».

9. Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου βασίζεται στην παρούσα θέση και κατάστασή του. Ως αποτέλεσµα, για
παράδειγµα, η εύλογη αξία των κτηνών σε ένα αγρόκτηµα είναι η τιµή των κτηνών στη σχετική αγορά µείον το
κόστος µεταφοράς και τα άλλα κόστη που απαιτούνται µέχρι να φθάσουν τα κτήνη στην αγορά αυτή.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

10. Μία επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή µία γεωργική παραγωγή
όταν και µόνον όταν :

(α) Η επιχείρηση ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος.

(β) Πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο
θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.

(γ) Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

11. Στη γεωργική δραστηριότητα, ο έλεγχος µπορεί να τεκµηριωθεί, για παράδειγµα, από τη νόµιµη ιδιοκτησία των
κτηνών και τη σηµατοδότηση ή άλλη σήµανση των κτηνών κατά την απόκτηση, γέννηση ή απογαλακτισµό. Τα
µελλοντικά οφέλη εκτιµώνται συνήθως µε την αποτίµηση των σηµαντικών φυσικών ιδιοτήτων.

12. Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά
την ηµεροµηνία κάθε ισολογισµού στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης
κόστος, εκτός από την περίπτωση που περιγράφεται στην παράγραφο 30 όπου η εύλογη αξία δεν
µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

13. Γεωργική παραγωγή που συλλέχθηκε από τη συγκοµιδή βιολογικών περιουσιακών στοιχείων µιας
επιχείρησης πρέπει να αποτιµάται στην εύλογη αξία της µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης
κόστος, κατά τη στιγµή της συγκοµιδής. Αυτή η αποτίµηση συνιστά το κόστος κατά την ηµεροµηνία
εφαρµογής του ∆ΛΠ 2 «αποθέµατα» ή άλλου εφαρµοστέου ∆ΛΠ

14. Το κόστος στον τόπο της πώλησης, περιλαµβάνει προµήθειες σε µεσίτες και πωλητές, εισφορές σε ρυθµιστικές αρχές
και χρηµατιστήρια εµπορευµάτων, φόρους µεταβίβασης και δασµούς. Το κόστος στον τόπο της πώλησης δεν
περιλαµβάνει κόστος µεταφοράς και άλλα κόστη αναγκαία για να φθάσουν τα περιουσιακά στοιχεία σε µία αγορά.

15. Ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργικής παραγωγής µπορεί να
διευκολύνεται οµαδοποιώντας βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ή γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε σηµαντικές
ιδιότητες. Για παράδειγµα, κατά ηλικία ή ποιότητα. Μία επιχείρηση επιλέγει τις ιδιότητες που ανταποκρίνονται στις
ιδιότητες που συνηθίζονται στην αγορά ως µία βάση τιµολόγησης.

16. Οι επιχειρήσεις συχνά υπεισέρχονται σε συµφωνίες να πωλήσουν τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία τους ή τη
γεωργική παραγωγή σε µία µελλοντική ηµεροµηνία. Οι συµβατικές τιµές δεν αναφέρονται αναγκαστικά στον
προσδιορισµό της εύλογης αξίας, επειδή η εύλογη αξία αντανακλά την τρέχουσα αγορά στην οποία ένας πρόθυµος
αγοραστής και πωλητής θα συνάψουν µία συναλλαγή. Συνεπώς, η εύλογη αξία ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου ή γεωργικής παραγωγής δεν προσαρµόζεται, λόγω της ύπαρξης ενός συµβολαίου. Σε µερικές περιπτώσεις,
µία σύµβαση για πώληση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου ή γεωργικής παραγωγής µπορεί να είναι µια
επαχθής σύµβαση, όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 37 «προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις».
Το ∆ΛΠ 37 εφαρµόζεται σε επαχθείς συµβάσεις.

17. Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι επικρατούσες τιµές
σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. Αν µία
επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργούς αγορές, χρησιµοποιεί την περισσότερο σχετική. Για παράδειγµα,
αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε δύο ενεργούς αγορές, θα χρησιµοποιήσει την τιµή που υπάρχει στην αγορά που
αναµένεται να χρησιµοποιηθεί.
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∆ΛΠ 41
18. Αν δεν υπάρχει µία ενεργός αγορά, η επιχείρηση χρησιµοποιεί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, αν είναι

διαθέσιµα, για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας:

(α) Την τιµή της πιο πρόσφατης συναλλαγής στην αγορά, εφόσον δεν υπήρξε µία σηµαντική µεταβολή στις
οικονοµικές συνθήκες µεταξύ της ηµεροµηνίας αυτής της συναλλαγής και της ηµεροµηνίας του ισολογισµού.

(β) Τις αγοραίες τιµές για όµοια περιουσιακά στοιχεία µε προσαρµογή για να αντανακλούν τις διαφορές.

(γ) Τους τοµείς αναφοράς όπως η αξία ενός αγρού κηπευτικών που εκφράζεται κατά εξαγωγικό τελάρο, κατά
µόδιο ή εκτάριο και η αξία των κτηνών που εκφράζεται κατά χιλιόγραµµο κρέατος.

19. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι πηγές πληροφόρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 18 µπορεί να προτείνουν
διαφορετικά συµπεράσµατα ως προς την εύλογη αξία ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου ή γεωργικής
παραγωγής. Μία επιχείρηση εξετάζει τους λόγους αυτών των διαφορών, για να φθάσει στην πιο αξιόπιστη εκτίµηση
της εύλογης αξίας µέσα σε ένα σχετικά στενό φάσµα λογικών εκτιµήσεων.

20. Σε µερικές περιπτώσεις, οι προσδιορισµένες στην αγορά τιµές ή αξίες µπορεί να µην είναι διαθέσιµες για ένα
βιολογικό περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάστασή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, µία επιχείρηση χρησιµοποιεί
την παρούσα αξία των αναµενόµενων καθαρών ταµιακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο, προεξοφληµένες µε το
τρέχον προσδιορισµένο από την αγορά προ φόρου επιτόκιο, για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας.

21. Ο σκοπός του υπολογισµού της παρούσας αξίας των αναµενόµενων καθαρών ταµιακών ροών είναι να προσδιορίσει
την εύλογη αξία ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου στην παρούσα θέση και κατάστασή του. Μία επιχείρηση
κάνει αυτόν τον υπολογισµό για να προσδιορίσει ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο που θα χρησιµοποιηθεί
και στην εκτίµηση των αναµενόµενων καθαρών ταµιακών ροών. Η παρούσα κατάσταση ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε αύξηση στην αξία από πρόσθετο βιολογικό µετασχηµατισµό και µελλοντικές
δραστηριότητες της επιχείρησης, τέτοιες όπως εκείνες που αφορούν στην ενίσχυση του µελλοντικού βιολογικού
µετασχηµατισµού, συγκοµιδής και πώλησης.

22. Μία επιχείρηση δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε ταµιακή ροή χρηµατοδότησης περιουσιακών στοιχείων, φορολογίας
ή επανασύστασης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων µετά τη συγκοµιδή (για παράδειγµα, το κόστος
επαναφύτευσης δένδρων σε µία δασική φυτεία µετά τη συγκοµιδή).

23. Προκειµένου να συµφωνηθεί τιµή σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση οι πρόθυµοι και µε γνώση αγοραστές
και πωλητές λαµβάνουν υπόψη την πιθανότητα διακυµάνσεων στις ταµιακές ροές. Έπεται ότι η εύλογη αξία
αντανακλά την πιθανότητα τέτοιων µεταβολών. Αντίστοιχα, µία επιχείρηση ενσωµατώνει προσδοκίες για πιθανές
διακυµάνσεις στις ταµιακές ροές είτε σε αναµενόµενες ταµιακές ροές είτε στα επιτόκια είτε σε κάποιο συνδυασµό και
των δύο. Κατά τον προσδιορισµό ενός επιτοκίου, µία επιχείρηση χρησιµοποιεί συνεπείς παραδοχές µε εκείνες που
χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση των αναµενόµενων ταµιακών ροών, για να αποφύγει τη συνέπεια µερικών παραδοχών
που διπλουπολογίζονται ή αγνοούνται.

24. Το κόστος µπορεί µερικές φορές να πλησιάζει την εύλογη αξία, ειδικότερα όταν:

(α) Μικρός βιολογικός µετασχηµατισµός έχει λάβει χώρα από τη στιγµή που προέκυψε το αρχικό κόστος (για
παράδειγµα, δενδρύλλια οπωροφόρων δένδρων, φυτεµένα αµέσως πριν από µια ηµεροµηνία ισολογισµού).

(β) Η επίπτωση του βιολογικού µετασχηµατισµού στην τιµή δεν αναµένεται να είναι ουσιώδης (για παράδειγµα, η
αρχική ανάπτυξη σε ένα 30ετή παραγωγικό κύκλο πευκοφυτείας).

25. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι συχνά φυσικά συνδεµένα µε το έδαφος (για παράδειγµα, δένδρα σε µία
δασική φυτεία). Μπορεί να µην υπάρχει ξεχωριστή αγορά για βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που είναι συνδεµένα
µε το έδαφος, αλλά µία ενεργός αγορά µπορεί να υπάρχει για τα συνδυασµένα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή, για τα
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, το ακαλλιέργητο έδαφος και τις εδαφικές βελτιώσεις, ως ένα σύνολο. Μία επιχείρηση
µπορεί να χρησιµοποιεί πληροφόρηση που αφορά σε συνδυασµένα περιουσιακά στοιχεία για να προσδιορίσει την
εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγµα, η εύλογη αξία της ακαλλιέργητης γης και των
εδαφικών βελτιώσεων µπορεί να αφαιρείται από την εύλογη αξία των συνδυασµένων περιουσιακών στοιχείων για να
υπολογισθεί η εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
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∆ΛΠ 41
Κέρδη και ζηµίες

26. Κέρδος ή ζηµία, που προκύπτει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου
στην εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος και από µία µεταβολή στην
εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου, πρέπει να περιλαµβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου στην οποία προκύπτει.

27. Μία ζηµία µπορεί να προκύπτει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου, επειδή το
εκτιµώµενο κατά την πώληση κόστος αφαιρείται κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας µείον το εκτιµώµενο
κατά την πώληση κόστος ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου. Ένα κέρδος µπορεί να προκύπτει κατά την
αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου, όπως όταν ένα µοσχάρι γεννιέται.

28. Ένα κέρδος ή ζηµία που προκύπτει κατά την αρχική καταχώρηση της γεωργικής παραγωγής στην
εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος, πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο
καθαρό κέρδος ή ζηµία της περιόδου στην οποία προκύπτει.

29. Ένα κέρδος ή ζηµία µπορεί να προκύπτει κατά την αρχική καταχώρηση της γεωργικής παραγωγής ως αποτέλεσµα
συγκοµιδής.

Αδυναµία για αξιόπιστη αποτίµηση εύλογης αξίας

30. Υπάρχει η υπόθεση ότι η εύλογη αξία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα για ένα βιολογικό περιουσιακό
στοιχείο. Όµως αυτή η παραδοχή µπορεί να αντικρούεται µόνο κατά την αρχική καταχώρηση ενός
βιολογικού περιουσιακού στοιχείου για το οποίο τιµές ή αξίες προσδιοριζόµενες από την αγορά δεν
είναι διαθέσιµες και για τις οποίες εναλλακτικές εκτιµήσεις της εύλογης αξίας να είναι καθαρά
αναξιόπιστες. Σε τέτοια περίπτωση, αυτό το βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται
στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Εφόσον η
εύλογη αξία τέτοιου βιολογικού περιουσιακού στοιχείου καθίσταται αξιόπιστα αποτιµήσιµη, µία
επιχείρηση πρέπει να αποτιµά αυτό στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της
πώλησης κόστος.

31. Η υπόθεση της παραγράφου 30 µπορεί να αντικρουστεί µόνο κατά την αρχική καταχώρηση. Μία επιχείρηση που έχει
προηγουµένως αποτιµήσει ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο
της πώλησης κόστος, συνεχίζει να αποτιµά το βιολογικό περιουσιακό στοιχείο µέχρι τη διάθεσή του στην εύλογη
αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος.

32. Σε όλες τις περιπτώσεις, µία επιχείρηση αποτιµά τη γεωργική παραγωγή κατά τη στιγµή της συγκοµιδής στην εύλογη
αξία της µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος. Αυτό το Πρότυπο εκφράζει την άποψη ότι η εύλογη
αξία της γεωργικής παραγωγής κατά τη στιγµή της συγκοµιδής µπορεί πάντοτε να αποτιµάται αξιόπιστα.

33. Κατά τον προσδιορισµό του κόστους, της σωρευµένης απόσβεσης και των σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης, µία
επιχείρηση λαµβάνει υπόψη τα ∆ΛΠ 2 «Αποθέµατα», ∆ΛΠ 16 «ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας
περιουσιακών στοιχείων».

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

34. Μία χωρίς όρους κρατική επιχορήγηση που αφορά σε ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο αποτιµώµενο
στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος πρέπει να καταχωρείται
ως έσοδο, όταν και µόνον όταν, η κρατική επιχορήγηση καθίσταται εισπρακτέα.

35. Αν µία κρατική επιχορήγηση, που συνδέεται µε ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο που αποτιµάται
στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος, είναι µε όρους, που
περιλαµβάνουν ότι η κρατική επιχορήγηση απαιτεί, η επιχείρηση να µην απασχολείται σε συγκεκρι-
µένη γεωργική δραστηριότητα, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί την κρατική επιχορήγηση ως
έσοδο, όταν και µόνον όταν οι όροι που συνάπτονται στην κρατική επιχορήγηση πληρούνται.

36. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των κρατικών επιχορηγήσεων ποικίλουν. Για παράδειγµα, µία κρατική επιχορήγηση
µπορεί να απαιτεί µία επιχείρηση να καλλιεργεί σε µία ορισµένη περιοχή για πέντε έτη και να απαιτεί η επιχείρηση να
επιστρέψει ολόκληρη την κρατική επιχορήγηση, αν καλλιεργεί για λιγότερο από πέντε έτη. Στην περίπτωση αυτή, η
κρατική επιχορήγηση δεν καταχωρείται ως έσοδο µέχρις ότου περάσουν τα πέντε έτη. Όµως, αν η κρατική
επιχορήγηση επιτρέπει µέρος της κρατικής επιχορήγησης να αποκτάται βασιζόµενη στο πέρασµα του χρόνου, η
επιχείρηση καταχωρεί την κρατική επιχορήγηση ως έσοδο πάνω σε µία χρονική αναλογία.
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∆ΛΠ 41
37. Αν µία κρατική επιχορήγηση αφορά σε ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο αποτιµώµενο στο κόστος του µείον κάθε

σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης (βλέπε παράγραφο 30) εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 20
«λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση κρατικής υποστήριξης».

38. Αυτό το Πρότυπο απαιτεί µία διαφορετική µεταχείριση, από το ∆ΛΠ 20, αν µία κρατική επιχορήγηση αφορά σε ένα
βιολογικό περιουσιακό στοιχείο αποτιµώµενο στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο κόστος στον τόπο της
πώλησης ή µία κρατική επιχορήγηση απαιτεί µία επιχείρηση να µην ασχολείται σε καθορισµένη γεωργική
δραστηριότητα. Το ∆ΛΠ 20 εφαρµόζεται µόνο σε µία κρατική επιχορήγηση που συνδέεται µε ένα βιολογικό
περιουσιακό στοιχείο που αποτιµάται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία
αποµείωσης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Παρουσίαση

39. Μία επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει τη λογιστική αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
της ιδιαιτέρως στον ισολογισµό της.

Γνωστοποιήσεις

Γ ε ν ι κ ά

40. Μία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το συνολικό κέρδος ή ζηµία που προκύπτει κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας περιόδου από την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και
της γεωργικής παραγωγής και από τη µεταβολή στην εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο στον τόπο
της πώλησης κόστος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.

41. Μία επιχείρηση πρέπει να παρέχει µία περιγραφή κάθε οµάδας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.

42. Η γνωστοποίηση που απαιτείται από την παράγραφο 41 µπορεί να λάβει τη µορφή µιας αφηγηµατικής ή ποσοτικής
περιγραφής.

43. Μία επιχείρηση ενθαρρύνεται να παρέχει µία ποσοτική περιγραφή κάθε οµάδας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων,
µε διάκριση µεταξύ αναλωσίµων και διαρκών βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ή µεταξύ ώριµων και ανώριµων
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, όπως αρµόζει. Για παράδειγµα, µία επιχείρηση µπορεί να γνωστοποιεί τη
λογιστική αξία των αναλωσίµων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και των διαρκών βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων κατά οµάδα. Μία επιχείρηση µπορεί να διαιρεί περαιτέρω αυτές τις λογιστικές αξίες µεταξύ ώριµων και
ανώριµων περιουσιακών στοιχείων. Αυτές οι διακρίσεις παρέχουν πληροφόρηση που µπορεί να είναι χρήσιµη για την
εκτίµηση του χρόνου των µελλοντικών ταµιακών ροών. Μία επιχείρηση γνωστοποιεί τη βάση µε την οποία γίνεται
κάθε τέτοια διάκριση.

44. Αναλώσιµα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που πρέπει να συλλέγονται ως γεωργική παραγωγή ή να
πωλούνται ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Παραδείγµατα αναλωσίµων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων είναι
ζωντανά ζώα που προορίζονται για την παραγωγή κρέατος, ζωντανά ζώα που προορίζονται για πώληση, ιχθείς σε
καλλιέργεια, συγκοµιδές όπως αραβοσίτου και σίτου και δένδρα που αναπτύσσονται για ξυλεία. ∆ιαρκή βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που δεν είναι αναλώσιµα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγµα, ζωντανά
ζώα από τα οποία παράγεται γάλα, κρασοστάφυλα, οπωροφόρα δένδρα και δένδρα από τα οποία συλλέγονται
καυσόξυλα, ενώ τα δένδρα παραµένουν. Τα διαρκή βιολογικά περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν γεωργική
παραγωγή, αλλά µάλλον είναι αυτοδηµιουργούµενα.

45. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία µπορεί να ταξινοµούνται είτε ως ώριµα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είτε ως
ανώριµα. Ώριµα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα οποία έχουν διατηρήσει τα χαρακτηριστικά των
συγκοµιδίσιµων (για αναλώσιµα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) ή είναι σε θέση να υποστηρίζουν κανονικές
συγκοµιδές (για διαρκή βιολογικά περιουσιακά στοιχεία).

46. Αν δε γνωστοποιήθηκε οπουδήποτε αλλού σε δηµοσιευµένη πληροφόρηση µαζί µε τις οικονοµικές
καταστάσεις, µία επιχείρηση πρέπει να περιγράψει:

(α) Τη φύση των δραστηριοτήτων της συµπεριλαµβάνοντας κάθε οµάδα των βιολογικών περιουσια-
κών στοιχείων.
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∆ΛΠ 41
(β) Μη χρηµατοοικονοµικές αποτιµήσεις ή εκτιµήσεις των φυσικών ποσοτήτων:

(i) κάθε οµάδας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά το τέλος της
περιόδου, και

ii) του αποτελέσµατος της γεωργικής παραγωγής κατά τη διάρκεια της περιόδου.

47. Μία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τις µεθόδους και τις σηµαντικές παραδοχές που εφαρµόζει
κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας κάθε οµάδας γεωργικής παραγωγής κατά τη στιγµή της
συγκοµιδής και κάθε οµάδας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.

48. Μία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί την εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης
κόστος της γεωργικής παραγωγής που συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου, προσδιοριζόµενη
κατά τη στιγµή της συγκοµιδής.

49. Μια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) Την ύπαρξη και τη λογιστική αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, των οποίων το
δικαίωµα κυριότητας περιορίζεται και τη λογιστική αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
που ενεχυριάζονται σε εξασφάλιση υποχρεώσεων.

(β) Το ποσό των δεσµεύσεων για την ανάπτυξη ή απόκτηση των βιολογικών στοιχείων.

(γ) Τις στρατηγικές διαχείρισης οικονοµικών κινδύνων που συνδέονται µε τη γεωργική δραστηριό-
τητα.

50. Μία επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει τη συµφωνία των µεταβολών στη λογιστική αξία των
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων µεταξύ της αρχής και της λήξης της τρέχουσας περιόδου.
Συγκριτικές πληροφορίες δεν χρειάζονται. Η συµφωνία πρέπει να περιλαµβάνει:

(α) Το κέρδος ή τη ζηµία που προκύπτει από µεταβολές στην εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο
στον τόπο της πώλησης κόστος.

(β) Αυξήσεις οφειλόµενες σε αγορές.

(γ) Μειώσεις οφειλόµενες σε πωλήσεις.

(δ) Μειώσεις οφειλόµενες σε συγκοµιδή.

(ε) Αυξήσεις που προέρχονται από ενοποιήσεις επιχειρήσεων.

(στ) Καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των οικονοµικών
καταστάσεων µιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας.

(ζ) Άλλες µεταβολές.

51. Η εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου µπορεί
να µεταβληθεί τόσο από φυσικές µεταβολές όσο και από µεταβολές τιµών στην αγορά. Ιδιαίτερη γνωστοποίηση των
φυσικών µεταβολών και των µεταβολών των τιµών είναι χρήσιµη κατά την εκτίµηση της απόδοσης της τρέχουσας
περιόδου και των µελλοντικών αποτελεσµάτων, ειδικότερα όταν υπάρχει ένας παραγωγικός κύκλος µεγαλύτερος από
ένα έτος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, µία επιχείρηση ενθαρρύνεται να γνωστοποιεί, κατά οµάδες ή διαφορετικά, το ποσό
της µεταβολής στην εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος που έχει συµπεριληφθεί στο
καθαρό κέρδος ή ζηµία και οφείλεται σε φυσικές µεταβολές και σε µεταβολές τιµών. Αυτή η πληροφόρηση είναι
γενικά λιγότερο χρήσιµη, όταν ο παραγωγικός κύκλος είναι µικρότερος από ένα έτος (για παράδειγµα, όταν
αναπτύσσονται κοτόπουλα ή µεγαλώνουν δηµητριακά).

52. Ο βιολογικός µετασχηµατισµός καταλήγει σε διαφόρους τύπους φυσικής µεταβολής όπως ανάπτυξη, µεταµόρφωση,
παραγωγή και γέννηση, κάθε ένας από τους οποίους είναι παρατηρητέος και αποτιµητέος. Κάθε µία από αυτές τις
φυσικές µεταβολές έχει µία άµεση σχέση µε µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Μία µεταβολή στην εύλογη αξία ενός
βιολογικού περιουσιακού στοιχείου που οφείλεται στη συγκοµιδή είναι επίσης µία φυσική µεταβολή.

53. Η γεωργική δραστηριότητα εκτίθεται συχνά σε κλιµατολογικούς κινδύνους, κινδύνους ασθενειών και άλλους
φυσικούς κινδύνους. Αν συµβαίνει ένα γεγονός που λόγω του µεγέθους του, της φύσης του ή της περίπτωσης είναι
σχετικό για την κατανόηση της απόδοσης της επιχείρησης για τη περίοδο, η φύση και το ποσό των σχετικών
στοιχείων των εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου,
Βασικά Λάθη και Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές». Παραδείγµατα περιλαµβάνουν µία εκδήλωση δηλητηριώδους
ασθενείας, µια πληµµύρα, σοβαρές ξηρασίες ή παγετό και µία µάστιγα εντόµων.
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54. Αν µία επιχείρηση αποτιµά βιολογικά περιουσιακά στοιχεία στο κόστος τους µείον κάθε σωρευµένη
απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης (βλέπε παράγραφο 30) κατά το τέλος της περιόδου,
η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί για τέτοια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία:

(α) Μία περιγραφή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.

(β) Μία επεξήγηση γιατί η εύλογη αξία δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

(γ) Αν είναι δυνατό, το εύρος των εκτιµήσεων µέσα στο οποίο η εύλογη αξία είναι πολύ πιθανό
να βρίσκεται.

(δ) Τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν.

(ε) Τις ωφέλιµες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιµοποίησε.

(στ) Τη µικτή λογιστική αξία και τη σωρευµένη απόσβεση (συναθροιζοµένων των σωρευµένων

ζηµιών αποµείωσης) αρχής και τέλους περιόδου.

55. Αν, διαρκούσης της τρέχουσας περιόδου, µία επιχείρηση αποτιµά τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
στο κόστος τους µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης (βλέπε
παράγραφο 30), η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί κάθε κέρδος ή ζηµία που καταχωρήθηκε κατά
τη διάθεση τέτοιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και, κατά τη λογιστική συµφωνία που
απαιτείται από την παράγραφο 50, πρέπει να γνωστοποιεί ξεχωριστά τα ποσά που συνδέονται µε
τέτοια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Επιπρόσθετα, η λογιστική συµφωνία πρέπει να περιλαµβάνει
τα ακόλουθα ποσά που συµπεριλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία που συνδέεται µε αυτά
τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία:

(α) Ζηµία αποµείωσης.

(β) Αναστροφές ζηµιών αποµείωσης, και

(γ) Απόσβεση.

56. Αν η εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που προηγουµένως είχαν αποτιµηθεί στο
κόστος τους µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης καθίσταται
αξιόπιστα αποτιµητέα κατά τη διάρκεια της περιόδου, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί για
αυτά τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία:

(α) Μία περιγραφή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.

(β) Μία επεξήγηση για το λόγο που η εύλογη αξία έχει καταστεί αξιόπιστα αποτιµητέα.

(γ) Το αποτέλεσµα της µεταβολής.

Κ ρ α τ ι κ έ ς ε π ι χ ο ρ η γ ή σ ε ι ς

57. Μία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα που αφορούν στη γεωργική δραστηριότητα
που καλύπτεται από αυτό το Πρότυπο:

(α) Τη φύση και την έκταση των κρατικών επιχορηγήσεων που καταχωρήθηκαν στις οικονοµικές
καταστάσεις.

(β) Τους ανεκπλήρωτους όρους και άλλα ενδεχόµενα που συνάπτονται στις κρατικές επιχορηγήσεις.

(γ) Τις ουσιαστικές µειώσεις που αναµένονται στο επίπεδο των κρατικών επιχορηγήσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

58. Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο τίθεται σε εφαρµογή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2003. Εφαρµογή ενωρίτερα
ενθαρρύνεται. Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για περιόδους που αρχίζουν πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2003, αυτό το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται.

59. Αυτό το Πρότυπο δεν καθιερώνει οποιαδήποτε ειδική µεταβατική διάταξη. Η υιοθέτηση του παρόντος Προτύπου
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου, Βασικά Λάθη και Μεταβολές στις
Λογιστικές Αρχές».
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ΜΕ∆-1/ΜΕ∆-2
∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-1

Αρχή της συνέπειας — διαφορετικές µέθοδοι προσδιορισµού του κόστους των αποθεµάτων

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 2: «αποθέµατα».

Θέµα

1. Το ∆ΛΠ 2 παράγραφοι 21 και 23 επιτρέπει διάφορες µεθόδους προσδιορισµού του κόστους (µέθοδος της σειράς
εξαντλήσεως, µέσο σταθµικό κόστος ή µέθοδος της αντίστροφης σειράς εξαντλήσεως) για τα αποθέµατα που είναι
συνήθως αντικαταστάσιµα ή δεν παράγονται και διαχωρίζονται για ειδικά έργα.

2. Το θέµα είναι αν και κατά πόσο µία επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί διαφορετικές µεθόδους προσδιορισµού του
κόστους για διαφορετικούς τύπους αποθεµάτων.

Οµόφωνη αποδοχή

3. Μία επιχείρηση πρέπει να χρησιµοποιεί την ίδια µέθοδο προσδιορισµού του κόστους για όλα τα αποθέµατα που έχουν
την ίδια φύση και χρήση στην επιχείρηση. Για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση (για παράδειγµα, ορισµένα
αγαθά που χρησιµοποιούνται σε ένα επιχειρηµατικό τοµέα και ο ίδιος τύπος αγαθών χρησιµοποιείται σε έναν άλλο
επιχειρηµατικό τοµέα), διαφορετικές µέθοδοι προσδιορισµού του κόστους µπορεί να δικαιολογούνται. Μία διαφορά
στη γεωγραφική θέση των αποθεµάτων (και στους αντίστοιχους φορολογικούς κανονισµούς), από µόνη της, δεν είναι
επαρκής για να δικαιολογήσει τη χρήση διαφορετικών µεθόδων προσδιορισµού του κόστους.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Ιούλιος 1997.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Περίοδοι που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1999. Ενωρίτερη εφαρµογή
ενθαρρύνεται. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις
του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-2

Αρχή της συνέπειας — κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισµού

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 23: «κόστος δανεισµού».

Θέµα

1. Το ∆ΛΠ 23 παράγραφοι 7 και 11 επιτρέπει την επιλογή:

(α) είτε της καταχώρησης όλου του κόστους δανεισµού ως εξόδου στη περίοδο την οποία βαρύνει (βασικός
χειρισµός),
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ΜΕ∆-3
(β) είτε της κεφαλαιοποίησης του κόστους δανεισµού που είναι άµεσα επιρριπτέο στην αγορά, κατασκευή ή

παραγωγή ειδικών περιουσιακών στοιχείων ως µέρος του κόστους των στοιχείων αυτών (επιτρεπόµενος
εναλλακτικός χειρισµός).

2. Το θέµα είναι αν και κατά πόσο µία επιχείρηση που έχει επιλέξει την µέθοδο της κεφαλαιοποίησης του κόστους
δανεισµού, πρέπει να εφαρµόζει αυτή τη αρχή σε όλα τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία, ή αν µία επιχείρηση µπορεί να
επιλέγει να κεφαλαιοποιεί κόστος δανεισµού για ορισµένα ειδικά περιουσιακά στοιχεία και όχι για άλλα.

Οµόφωνη αποδοχή

3. Όταν µία επιχείρηση υιοθετεί τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό, αυτός ο χειρισµός πρέπει να εφαρµόζεται µε
συνέπεια σε όλα τα κόστη δανεισµού, που είναι άµεσα επιρριπτέα στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή όλων των
ειδικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Αν όλοι οι όροι που τίθενται στο ∆ΛΠ 23 παράγραφος 11
πληρούνται, µία επιχείρηση πρέπει να συνεχίσει να κεφαλαιοποιεί τέτοιο κόστος δανεισµού ακόµη και αν η λογιστική
αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. Όµως, το ∆ΛΠ 23 παράγραφος 19 εξηγεί ότι
η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να µειώνεται προκειµένου σε τέτοιες περιπτώσεις, να
καταχωρούνται ζηµίες αποµείωσης.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Ιούλιος 1997.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Περίοδοι που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1998. Ενωρίτερη εφαρµογή
ενθαρρύνεται. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις
του ∆ΛΠ 23 παράγραφος 30. Συνεπώς, µία επιχείρηση που χρησιµοποιεί τον Επιτρεπόµενο Εναλλακτικό Χειρισµό
µπορεί να επιλέγει να µην κεφαλαιοποιεί όλο το κόστος του δανεισµού που αναλήφθηκε πριν από την ηµεροµηνία
έναρξη ισχύος αυτής της ∆ιερµηνείας.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-3

Απάλειψη µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών από συναλλαγές µε συγγενείς επιχειρήσεις

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 28: «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις».

Θέµα

1. Μολονότι το ∆ΛΠ 28 παράγραφος 16 αναφέρεται στις διαδικασίες ενοποίησης που τίθενται στο ∆ΛΠ 27, δεν δίνει
σαφή οδηγία για την απάλειψη των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών που προέρχονται από «ανοδικές» και
«καθοδικές» συναλλαγές µεταξύ ενός επενδυτή (ή των ενοποιούµενων θυγατρικών του) και των συγγενών επιχειρήσεων.
«Ανοδικές» συναλλαγές είναι για παράδειγµα οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων από µία συγγενή επιχείρηση προς
τον επενδυτή (ή τις ενοποιούµενες θυγατρικές του). «Καθοδικές» συναλλαγές είναι, για παράδειγµα, οι πωλήσεις
περιουσιακών στοιχείων από τον επενδυτή (ή τις ενοποιούµενες θυγατρικές του) σε µία συγγενή επιχείρηση.

2. Το θέµα είναι σε ποια έκταση ένας επενδυτής πρέπει να απαλείψει µη πραγµατοποιηµένα κέρδη και ζηµίες που
προέρχονται από συναλλαγές µεταξύ ενός επενδυτή (ή των ενοποιούµενων θυγατρικών του) και των συγγενών
επιχειρήσεων που λογιστικοποιούνται µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου της καθαρής θέσης.

Οµόφωνη αποδοχή

3. Όταν µία συγγενής λογιστικοποιείται µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου της καθαρής θέσης, µη πραγµατοποιηµένα
κέρδη και ζηµίες που προέρχονται από «ανοδικές» και «καθοδικές» συναλλαγές µεταξύ ενός επενδυτή (ή των
ενοποιούµενων θυγατρικών του) και των συγγενών επιχειρήσεων πρέπει να απαλείφονται κατά την έκταση του
δικαιώµατος του επενδυτή στη συγγενή επιχείρηση.
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ΜΕ∆-6
4. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµίες δεν πρέπει να απαλείφονται κατά την έκταση που η συναλλαγή παρέχει τεκµήριο

µεταφερόµενης αποµείωσης του περιουσιακού στοιχείου.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Ιούλιος 1997.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Περίοδοι που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1998. Ενωρίτερη εφαρµογή
ενθαρρύνεται. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις
του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-6

Κόστος τροποποίησης υπάρχοντος λογισµικού

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί όπως οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εκτός αν
συµµορφώνονται µε όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από
τη ΜΕ∆. Οι ∆ιερµηνείες της Μόνιµης Επιτροπής ∆ιερµηνειών δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: Πλαίσιο της Ε∆ΛΠ για την Κατάρτιση και Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων.

Θέµα

1. Οι επιχειρήσεις µπορεί να επιβαρύνονται µε σηµαντικά κόστη για την τροποποίηση υπαρχόντων ηλεκτρονικών
λογισµικών συστηµάτων. Για παράδειγµα, τέτοια κόστη µπορεί να προκύψουν για να είναι αυτά σε θέση να συνεχίσουν
να λειτουργούν, όπως είχε προγραµµατισθεί να λειτουργούν µετά την αλλαγή της χιλιετίας (συχνά αναφέρονται ως
«κόστη ηλεκτρονικού λογισµικού 2000») ή µετά την εισαγωγή ενός νέου νοµίσµατος (π.χ. του «ευρώ»).

2. Τα θέµατα είναι:

(α) αν και κατά πόσο τέτοια κόστη µπορεί να κεφαλαιοποιούνται και αν όχι,

(β) πότε τέτοια κόστη πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα.

3. Αυτή η ∆ιερµηνεία δεν αναφέρεται (α) στα κόστη τροποποίησης ηλεκτρονικού λογισµικού που παράγεται προς
πώληση, (β) στις αγορές για αντικατάσταση λογισµικού, (γ) στις ενισχύσεις των συστηµάτων («αναβάθµιση») πέραν
εκείνων που απαιτούνται για να µπορούν τα συστήµατα να συνεχίσουν να αποδίδουν όπως αναµενόταν, και (δ) στην
καταχώρηση ζηµιών αποµείωσης που αφορούν σε υπάρχοντα λογισµικά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οµόφωνη αποδοχή

4. Κόστη που αναλαµβάνονται για να αποκαταστήσουν ή να διατηρήσουν τα µελλοντικά οφέλη που µία επιχείρηση
µπορεί να αναµένει από το αρχικώς εκτιµώµενο επίπεδο απόδοσης των υπαρχόντων ηλεκτρονικών λογισµικών
συστηµάτων πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα, όταν και µόνο όταν, το έργο αποκατάστασης ή διατήρησης
διεκπεραιώνεται (για παράδειγµα, να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν όπως αρχικά προορίζονταν µετά την αλλαγή
της χιλιετίας ή την εισαγωγή του Ευρώ).

Γνωστοποιήσεις

5. Η ανάγκη για σηµαντικές τροποποιήσεις ηλεκτρονικού λογισµικού µπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητες. Σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 1 παράγραφος 8 (αναθεωρηµένο 1997) οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν, εκτός των
οικονοµικών καταστάσεων, πληροφορίες σχετικά µε τις κυριότερες αβεβαιότητες που αντιµετωπίζουν (για παράδειγµα,
περιγραφή των δραστηριοτήτων και των δαπανών τόσο αυτών που αναλήφθηκαν, όσοκαι αυτών που προγραµµατίζονται
να αναληφθούν σε µελλοντικές περιόδους, σχετικά µε σηµαντικές τροποποιήσεις ηλεκτρονικού λογισµικού).

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Οκτώβριος 1997.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η ∆ιερµηνεία αυτή τίθεται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 1998. Οι µεταβολές στις
λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.
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ΜΕ∆-7/ΜΕ∆-8
∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-7

Εισαγωγή του ευρώ

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 21: «οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος».

Θέµα

1. Από 1η Ιανουαρίου 1999, πραγµατική έναρξη της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης [ΟΝΕ], το Ευρώ θα
καταστεί ένα νόµισµα ανεξάρτητο και οι ισοτιµίες µετατροπής µεταξύ του Ευρώ και των εθνικών νοµισµάτων που
συµµετέχουν θα καθοριστούν ανέκκλητα, δηλαδή ο κίνδυνος µεταγενέστερων συναλλαγµατικών διαφορών που
αφορούν σε αυτά τα νοµίσµατα εξαλείφεται από αυτήν την ηµεροµηνία και εξής.

2. Το θέµα είναι η εφαρµογή του ∆ΛΠ 21 στη µετατροπή από τα εθνικά νοµίσµατα των συµµετεχόντων Κρατών Μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρώ («η µετατροπή»).

Οµόφωνη αποδοχή

3. Οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 21 που αφορούν τη µετατροπή συναλλαγών σε ξένο νόµισµα και των εκµεταλλεύσεων στο
εξωτερικό πρέπει να εφαρµόζονται αυστηρά στη µετατροπή. Η ίδια λογική εφαρµόζεται στον καθορισµό των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, όταν χώρες εισέρχονται στην ΟΝΕ σε µεταγενέστερα στάδια.

4. Αυτό ειδικότερα σηµαίνει ότι:

(α) Νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόµισµα και υποχρεώσεις, που προέρχονται από συναλλαγές, πρέπει
να συνεχίσουν να µετατρέπονται στο τηρούµενο νόµισµα µε την ισοτιµία κλεισίµατος. Κάθε προκύπτουσα
συναλλαγµατική διαφορά πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο ή έξοδο αµέσως, εκτός αν µία επιχείρηση πρέπει να
συνεχίσει να εφαρµόζει την υπάρχουσα λογιστική αρχή της για συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες που αφορούν
σε συµβάσεις ξένου συναλλάγµατος που χρησιµοποιούνται για να µειώσουν το συναλλαγµατικό κίνδυνο σε
µελλοντικές συναλλαγές ή δεσµεύσεις (προληπτικές αντισταθµίσεις).

(β) Σωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές που αφορούν στη µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων αλλοδαπών
οικονοµικών µονάδων πρέπει να συνεχίσουν να ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια και πρέπει να καταχωρούνται
ως έσοδο ή έξοδο µόνο κατά τη διάθεση της καθαρής επενδύσεως στη αλλοδαπή οικονοµική µονάδα, και

(γ) Συναλλαγµατικές διαφορές που προέρχονται από µετατροπή υποχρεώσεων που εκφράζονται σε νοµίσµατα που
συµµετέχουν στο Ευρώ, δεν πρέπει να περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Οκτώβριος 1997.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1998. Οι µεταβολές στις
λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-8

Πρώτη εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων ως βασικό λογιστικό πλαίσιο

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 1: «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων».
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ΜΕ∆-8
Θέµα

1. Μία επιχείρηση επιθυµεί να περιγράψει τις οικονοµικές καταστάσεις της για πρώτη φορά ως συµµορφούµενες πλήρως
µε τα ∆ΛΠ Μπορεί, για παράδειγµα, προηγουµένως να έχει παρουσιάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της
χρησιµοποιώντας µόνο τις εθνικές λογιστικές απαιτήσεις (των Εθνικών Γενικά Παραδεγµένων Λογιστικών Αρχών), ως
βασικό λογιστικό πλαίσιο. Μπορεί επίσης να έχει παρουσιάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της βασιζόµενη µερικώς
στις Εθνικές Γενικά Παραδεγµένες Λογιστικές Αρχές και µερικώς στα ∆ΛΠ, στην οποία περίπτωση, οι Εθνικές Γενικά
Παραδεγµένες Λογιστικές Αρχές θα µπορούσαν να θεωρηθούν, ως το προηγούµενο βασικό λογιστικό πλαίσιο. Το
∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) και το ∆ΛΠ 8 δε δίνουν σαφείς οδηγίες στο πώς να αντιµετωπίζεται λογιστικά η
µετάβαση από τις Εθνικές Γενικά Παραδεγµένες Λογιστικές Αρχές στα ∆ΛΠ ως το βασικό λογιστικό πλαίσιο.

2. Τα θέµατα είναι:

(α) Πως οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης πρέπει να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται στη περίοδο,
όπου τα ∆ΛΠ εφαρµόζονται, για πρώτη φορά πλήρως ως το βασικό λογιστικό πλαίσιο, και

(β) όταν τα ∆ΛΠ εφαρµόζονται πλήρως για πρώτη φορά ως το βασικό λογιστικό πλαίσιο, πως ορισµένες µεταβατικές
διατάξεις που τίθενται σε µεµονωµένα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες, πρέπει να εφαρµόζονται σε υπόλοιπα στοιχείων
που υπήρχαν ήδη κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτών των Προτύπων και ∆ιερµηνειών.

Οµόφωνη αποδοχή

3. Στη περίοδο όπου τα ∆ΛΠ εφαρµόζονται πλήρως για πρώτη φορά, ως το βασικό λογιστικό πλαίσιο, οι οικονοµικές
καταστάσεις µιας επιχείρησης πρέπει να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται, ως αν οι οικονοµικές καταστάσεις είχαν
πάντοτε καταρτιστεί σύµφωνα µε τα Πρότυπα και τις ∆ιερµηνείες που ισχύουν για τη περίοδο της πρώτης εφαρµογής.
Συνεπώς, τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες που ισχύουν για τη περίοδο της πρώτης εφαρµογής πρέπει να εφαρµόζονται
αναδροµικά εκτός αν:

(α) µεµονωµένα Πρότυπα ή ∆ιερµηνείες απαιτούν ή επιτρέπουν µία διαφορετική µεταβατική µεταχείριση ή

(β) το ποσό της προσαρµογής που αφορά σε προηγούµενες περιόδους δεν µπορεί να προσδιοριστεί εύλογα.

4. Συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να καταρτίζεται και να παρουσιάζεται σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ

5. Κάθε προσαρµογή που προέρχεται από τη µετάβαση στα ∆ΛΠ πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία προσαρµογή στο
υπόλοιπο έναρξης των αποτελεσµάτων εις νέο της παλαιότερης περιόδου που παρουσιάζεται σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ

6. Όταν εφαρµόζονται τα ∆ΛΠ πλήρως ως το βασικό λογιστικό πλαίσιο για πρώτη φορά, µία επιχείρηση πρέπει να
εφαρµόζει τις µεταβατικές διατάξεις των σε ισχύ Προτύπων και ∆ιερµηνειών µόνο για τις περιόδους που λήγουν την
ηµεροµηνία που ορίζεται στα αντίστοιχα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες.

Γνωστοποιήσεις

7. Κατά τη περίοδο που τα ∆ΛΠ εφαρµόζονται πλήρως για πρώτη φορά ως βασικό λογιστικό πλαίσιο, µία επιχείρηση
πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) Την περίπτωση που το ποσό της προσαρµογής στο υπόλοιπο έναρξης των αποτελεσµάτων εις νέο δεν µπορεί να
προσδιοριστεί εύλογα.

(β) Την περίπτωση που είναι ανέφικτο να παρέχει συγκριτική πληροφόρηση.

(γ) Για κάθε ∆ΛΠ που επιτρέπει µία επιλογή των µεταβατικών λογιστικών αρχών, την αρχή που επιλέχθηκε.

8. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν, σε συνδυασµό µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 1
παράγραφος 11 (αναθεωρηµένο 1997), το γεγονός ότι τα ∆ΛΠ εφαρµόζονται πλήρως για πρώτη φορά.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Ιανουάριος 1998.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Αυτή η ∆ιερµηνεία τίθεται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 1998.
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ΜΕ∆-9
∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-9

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων — ταξινόµηση είτε ως αγορές είτε ως συνενώσεις συµφερόντων

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ότι συµµορφώνονται µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων (1)».

Θέµα

1. Για να ταξινοµηθεί µία ενοποίηση επιχείρησης, το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) περιέχει αµφότερους τους γενικούς
ορισµούς στην παράγραφο 8 και πρόσθετες οδηγίες στις παραγράφους 10 µέχρι 12 για αγορές και στις
παραγράφους 13 µέχρι 16 για συνενώσεις συµφερόντων. Το ∆ΛΠ 22 είναι σαφές, ότι θα µπορεί να διαπιστωθεί ένας
αγοραστής πραγµατικά σε όλες τις περιπτώσεις και συνεπώς οι συνενώσεις συµφερόντων αναµένονται να συµβούν
µόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις Όµως, το Πρότυπο δεν παρέχει ρητές οδηγίες για την αλληλεπίδραση µεταξύ
των ορισµών και των δύο τµηµάτων που περιέχουν οδηγίες για αγορές και συνενώσεις συµφερόντων.

2. Τα θέµατα είναι:

(α) πως οι ορισµοί και οι πρόσθετες οδηγίες στο ∆ΛΠ 22 πρέπει να ερµηνεύονται και να εφαρµόζονται στην
ταξινόµηση µιας ενοποίησης επιχειρήσεων, και

(β) αν και κατά πόσο µία ενοποίηση επιχειρήσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 µπορούσε να µην ταξινοµηθεί ούτε ως
αγορά ούτε ως συνένωση συµφερόντων.

3. Αυτή η διερµηνεία δεν αφορά συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο.

Οµόφωνη αποδοχή

4. Η ενοποίηση επιχειρήσεων πρέπει να λογιστικοποιείται ως µία αγορά, εκτός αν ο αγοραστής δεν µπορεί να διαπιστωθεί.
Πράγµατι σε όλες τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων ο αγοραστής µπορεί να διαπιστώνεται, δηλαδή αν οι µέτοχοι της µιας
από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις αποκτούν τον έλεγχο πάνω στη άλλη ενοποιούµενη επιχείρηση.

5. Η ταξινόµηση µιας ενοποίησης επιχειρήσεων πρέπει να βασίζεται πάνω σε µία συνολική εκτίµηση όλων των σχετικών
γεγονότων και καταστάσεων της συγκεκριµένης συναλλαγής. Οι οδηγίες που δίδονται στο ∆ΛΠ 22 παρέχουν
παραδείγµατα σηµαντικών παραγόντων που εξετάζονται, όχι µία πλήρη σειρά προϋποθέσεων που πληρούνται. Απλά
χαρακτηριστικά µιας ενοποιούµενης επιχείρησης, τέτοια όπως η δύναµη των ψήφων ή των σχετικών εύλογων αξιών
των ενοποιούµενων επιχειρήσεων δεν πρέπει να εκτιµώνται µεµονωµένα για να προσδιοριστεί πως µία ενοποίηση
επιχειρήσεων πρέπει να λογιστικοποιείται.

6. Το ∆ΛΠ 22 παράγραφος 15 (α), (β) και (γ) περιγράφει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά µιας συνένωσης συµφερόντων. Μία
επιχείρηση πρέπει να ταξινοµεί µία ενοποίηση επιχειρήσεων ως µία αγορά, εκτός αν όλα αυτά τα τρία χαρακτηριστικά
υπάρχουν. Ακόµη και αν όλα τα τρία χαρακτηριστικά υπάρχουν, µία επιχείρηση πρέπει να ταξινοµεί µία ενοποίηση
επιχειρήσεων ως µία συνένωση συµφερόντων µόνο αν η επιχείρηση µπορεί να αποδείξει ότι ένας αγοραστής δεν µπορεί
να διαπιστωθεί.

7. Όλες οι ενοποιήσεις επιχειρήσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 είναι είτε «αγορά» είτε «συνένωση συµφερόντων».

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Ιανουάριος 1998.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Αυτή η ∆ιερµηνεία τίθεται σε ισχύ για ενοποιήσεις επιχειρήσεων που δίδουν αρχική
λογιστική καταχώρηση σε περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Αυγούστου 1998.

(1) Το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1993) αντικαταστάθηκε από το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) “ενοποιήσεις επιχειρήσεων” µε ισχύ από
1η Ιουλίου 1999. Οι παραποµπές σε αυτή τη διερµηνεία έχουν επικαιροποιηθεί για να συµφωνούν µε το ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο
1998).
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ΜΕ∆-10/ΜΕ∆-11
∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-10

Κρατική υποστήριξη — καµία ειδική σχέση µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί όπως οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα εκτός αν
συµµορφώνονται µε όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από
τη ΜΕ∆. Οι ∆ιερµηνείες της Μόνιµης Επιτροπής ∆ιερµηνειών δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 20, «λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης».

Θέµα

1. Σε µερικές χώρες η κρατική υποστήριξη σε επιχειρήσεις µπορεί να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ή µακροχρόνια στήριξη
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είτε σε ορισµένες περιοχές είτε σε επιχειρηµατικούς τοµείς. Οι προϋποθέσεις λήψης
τέτοιας υποστήριξης µπορεί να µη σχετίζονται συγκεκριµένα µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της επιχείρησης.
Παραδείγµατα τέτοιας υποστήριξης είναι µεταβιβάσεις πόρων από το Κράτος στις επιχειρήσεις οι οποίες:

(α) λειτουργούν σε ένα συγκεκριµένο κλάδο,

(β) συνεχίζουν να λειτουργούν σε πρόσφατα ιδιωτικοποιηµένους κλάδους, ή

(γ) αρχίζουν ή συνεχίζουν να διεξάγουν τις εργασίες τους σε υποανάπτυκτες περιοχές.

2. Το θέµα είναι αν και κατά πόσο τέτοια κρατική υποστήριξη είναι µία «κρατική επιχορήγηση» µέσα στο πεδίο εφαρµογής
του ∆ΛΠ 20 και συνεπώς πρέπει να λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το Πρότυπο αυτό.

Οµόφωνη αποδοχή

3. Η κρατική υποστήριξη σε επιχειρήσεις, πληροί τον ορισµό της κρατικής επιχορήγησης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 20 ακόµη
και αν δεν υπάρχουν άλλοι όροι ειδικά αφορώντες στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της επιχείρησης, εκτός από
την υποχρέωση να λειτουργεί σε ορισµένες περιοχές ή κλαδικούς τοµείς. Τέτοιες επιχορηγήσεις δεν πρέπει συνεπώς να
πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

Ηµεροµηνία Oµόφωνης Αποδοχής: Ιανουάριος 1998.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 1998. Οι µεταβολές στις
λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-11

Συνάλλαγµα — κεφαλαιοποίηση ζηµιών που προέρχονται από σοβαρές υποτιµήσεις του νοµίσµατος

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 21, «οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος».
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ΜΕ∆-12
Θέµα

1. Μία επιχείρηση έχει υποχρεώσεις εκφρασµένες σε ένα ξένο νόµισµα που προέρχονται από την αγορά περιουσιακών
στοιχείων. Μετά την αγορά των περιουσιακών στοιχείων, το τηρούµενο από την επιχείρηση νόµισµα υπέστη µία σοβαρή
υποτίµηση ή διολίσθηση. Ως αποτέλεσµα, σηµαντικές ζηµίες από το συνάλλαγµα προκύπτουν, όταν οι υποχρεώσεις
αποτιµώνται στη τιµή κλεισίµατος, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 21 παράγραφος 11(α). Ο επιτρεπόµενος εναλλακτικός
χειρισµός στο ∆ΛΠ 21 παράγραφος 21 ορίζει ότι πρέπει να πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις, πριν µία επιχείρηση
µπορέσει να συµπεριλάβει τέτοιες ζηµίες συναλλάγµατος στη λογιστική αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

2. Τα θέµατα είναι:

(α) σε ποιά περίοδο πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις, ότι η υποχρέωση «δεν µπορεί να διακανονιστεί» και ότι
«δεν υπάρχει κανένα πρακτικό µέσο αντιστάθµισης», και

(β) πότε η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι «πρόσφατη».

Οµόφωνη αποδοχή

3. Ζηµίες συναλλάγµατος από τις υποχρεώσεις πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία του σχετικού
περιουσιακού στοιχείου µόνο αν αυτές οι υποχρεώσεις δε θα µπορούσαν να έχουν διακανονιστεί και αν ήταν ανέφικτο
να αντισταθµιστούν αυτές, πριν συµβεί η σοβαρή υποτίµηση ή διολίσθηση του τηρούµενου νοµίσµατος. Η
προσαρµοσµένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του.

4. Προκειµένου να συµπεριληφθούν ζηµίες συναλλάγµατος από τις υποχρεώσεις στη λογιστική αξία του σχετικού
περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το αναγκαίο ξένο νόµισµα για το διακανονισµό της υποχρέωσης
δεν ήταν διαθέσιµο στην επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις και ότι ήταν ανέφικτο να αντισταθµιστεί
ο συναλλαγµατικός κίνδυνος (για παράδειγµα, µε παράγωγα τέτοια όπως προθεσµιακά συµβόλαια, δικαιώµατα
προαίρεσης ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα). Αυτό αναµένεται να συµβεί µόνο σπάνια, για παράδειγµα, ταυτόχρονη
έλλειψη συναλλάγµατος που οφείλεται σε περιορισµούς συναλλαγµατικού ελέγχου που τίθενται από ένα κράτος ή µία
κεντρική τράπεζα και καµία διαθεσιµότητα µέσων αντιστάθµισης.

5. Αφού οι προϋποθέσεις για κεφαλαιοποίηση συναλλαγµατικών ζηµιών πληρούνται, µία επιχείρηση πρέπει να
κεφαλαιοποιεί τις περαιτέρω ζηµίες συναλλάγµατος που υπέστη µετά την πρώτη σοβαρή υποτίµηση ή διολίσθηση του
τηρούµενου νοµίσµατος µόνο κατά την έκταση που όλες οι προϋποθέσεις για κεφαλαιοποίηση συνεχίζουν να
πληρούνται.

6. «Πρόσφατες» αγορές περιουσιακών στοιχείων είναι αγορές που έγιναν, σε διάστηµα µέχρι δώδεκα µήνες πριν από τη
σοβαρή υποτίµηση ή διολίσθηση του τηρούµενου νοµίσµατος.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Ιανουάριος 1998.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 1998. Οι µεταβολές στις
λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-12

Ενοποίηση — οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 27, «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις».
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ΜΕ∆-12
Θέµα

1. Μία οικονοµική µονάδα µπορεί να δηµιουργείται για να επιτελέσει ένα περιορισµένο και σαφώς ορισµένο
αντικειµενικό σκοπό (π.χ. να πραγµατοποιήσει µία µίσθωση, δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ή τιτλοποίηση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων). Μία Οικονοµική µονάδα Ειδικού Σκοπού [ΜΕΣ] µπορεί να λάβει τη
µορφή µιας εταιρείας, καταπιστεύµατος, συνεταιρισµού ή µιας µη εταιρικής µορφής οικονοµικής µονάδας. Οι ΜΕΣ
συχνά δηµιουργούνται µε νοµικές διευθετήσεις που θέτουν αυστηρούς και µερικές φορές µόνιµους περιορισµούς στις
αρµοδιότητες λήψης αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου τους, διαχειριστή ή διευθυντή πάνω στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες της ΜΕΣ Συχνά, αυτές οι διατάξεις καθορίζουν ότι η πολιτική που καθοδηγεί τις συνεχείς
δραστηριότητες της ΜΕΣ δεν µπορεί να τροποποιηθεί από άλλους, εκτός ίσως από τους ιδρυτές ή χρηµατοδότες της
(δηλαδή, λειτουργούν µε τον αποκαλούµενο «αυτόµατο πιλότο»).

2. Ο χρηµατοδότης (ή η επιχείρηση για λογαριασµό της οποίας έχει δηµιουργηθεί η ΜΕΣ) συχνά µεταβιβάζει περιουσιακά
στοιχεία στην ΜΕΣ, αποκτά το δικαίωµα να χρησιµοποιεί περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από την ΜΕΣ ή εκτελεί
υπηρεσίες για την ΜΕΣ, ενώ άλλα µέρη («Κεφαλαιοδότες») µπορεί να παρέχουν την κεφαλαιοδότηση στην ΜΕΣ Μία
επιχείρηση που συναλλάσσεται µε µία ΜΕΣ (συχνά ο ιδρυτής ή χρηµατοδότης) µπορεί στην ουσία να ελέγχει την ΜΕΣ

3. Ένα δικαίωµα χρήσης ή εκµετάλλευσης σε µία ΜΕΣ µπορεί, για παράδειγµα, να λάβει τη µορφή ενός χρεωστικού
τίτλου, ενός συµµετοχικού τίτλου, ενός δικαιώµατος συµµετοχής, ενός υπολειπόµενου δικαιώµατος ή µιας µίσθωσης.
Μερικά δικαιώµατα χρήσης ή εκµετάλλευσης µπορεί απλώς να παρέχουν στον κάτοχο ένα καθορισµένο ή δηλωµένο
ποσοστό απόδοσης, ενόσω άλλα δίδουν στον κάτοχο δικαιώµατα ή προσβάσεις σε άλλα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη
των δραστηριοτήτων της ΜΕΣ Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ιδρυτής ή χρηµατοδότης (ή η επιχείρηση για
λογαριασµό της οποίας δηµιουργήθηκε η ΜΕΣ) διατηρεί ένα σηµαντικό δικαίωµα χρήσης ή εκµετάλλευσης στις
δραστηριότητες της ΜΕΣ, µολονότι µπορεί να κατέχει µικρό τµήµα ή καθόλου των ιδίων κεφαλαίων της ΜΕΣ

4. Το ∆ΛΠ 27 απαιτεί την ενοποίηση οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από την επιχείρηση που καταρτίζει τις
οικονοµικές καταστάσεις. Όµως, το Πρότυπο δεν παρέχει ρητές οδηγίες για την ενοποίηση των ΜΕΣ

5. Το θέµα είναι κάτω από ποιες συνθήκες µία επιχείρηση πρέπει να ενοποιεί µια ΜΕΣ

6. Η παρούσα διερµηνεία δεν εφαρµόζεται σε προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία ή προγράµµατα
αποζηµιώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους.

7. Μία µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από µία επιχείρηση σε µία ΜΕΣ µπορεί να έχει τις ιδιότητες µιας πώλησης
από αυτή την επιχείρηση. Ακόµη και αν η µεταβίβαση έχει τις ιδιότητες µιας πώλησης, οι διατάξεις του ∆ΛΠ 27 και
αυτής της διερµηνείας µπορεί να σηµαίνουν ότι η επιχείρηση πρέπει να ενοποιεί την ΜΕΣ Η παρούσα διερµηνεία δεν
αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες η µέθοδος πώλησης πρέπει να εφαρµόζεται για την επιχείρηση ή η απάλειψη των
συνεπειών µιας τέτοιας πώλησης πάνω στην ενοποίηση.

Οµόφωνη αποδοχή

8. Μία ΜΕΣ πρέπει να ενοποιείται όταν η ουσία της σχέσης µεταξύ µιας επιχείρησης και της ΜΕΣ δείχνει ότι η ΜΕΣ
ελέγχεται από αυτή την επιχείρηση.

9. Στο πλαίσιο µιας ΜΕΣ, ο έλεγχος µπορεί να προκύπτει µέσω του προκαθορισµού των δραστηριοτήτων της ΜΕΣ
(λειτουργούσα µε αυτόµατο πιλότο) ή άλλως. Το ∆ΛΠ 27 παράγραφος 12 υποδεικνύει µερικές καταστάσεις οι οποίες
καταλήγουν σε έλεγχο ακόµη και σε περιπτώσεις όπου µία επιχείρηση είναι ιδιοκτήτης του ηµίσεως ή λιγότερο, της
δύναµης των ψήφων µιας άλλης επιχείρησης. Οµοίως, ο έλεγχος µπορεί να υπάρχει ακόµη σε περιπτώσεις όπου µία
επιχείρηση κατέχει µικρό τµήµα ή καθόλου των ιδίων κεφαλαίων της ΜΕΣ Σε κάθε περίπτωση απαιτείται κρίση στο
πλαίσιο όλων των σχετικών παραγόντων για την εφαρµογή της αρχής του ελέγχου. Η εφαρµογή της αρχής του ελέγχου
απαιτεί σε κάθε περίπτωση, κρίση στο πλαίσιο όλων των σχετικών παραγόντων.

10. Επιπρόσθετα προς τις θέσεις που περιγράφηκαν στο ∆ΛΠ 27 παράγραφος 12, οι ακόλουθες περιπτώσεις, για
παράδειγµα, µπορεί να υποδεικνύουν µία σχέση στην οποία µία επιχείρηση ελέγχει µία ΜΕΣ και συνεπώς πρέπει να
ενοποιεί την ΜΕΣ (επιπρόσθετες οδηγίες παρέχονται στο Προσάρτηµα αυτής της ∆ιερµηνείας):

(α) στην ουσία, οι δραστηριότητες της ΜΕΣ καθοδηγούνται για λογαριασµό της επιχείρησης σύµφωνα µε τις ειδικές
επιχειρηµατικές ανάγκες της, ούτως ώστε η επιχείρηση να λαµβάνει οφέλη από την εκµετάλλευση της ΜΕΣ,

(β) στην ουσία, η επιχείρηση έχει τη δύναµη λήψης αποφάσεων για να αποκτά την πλειονότητα των οφελών από τις
δραστηριότητες της ΜΕΣ ή εγκαθιστώντας ένα µηχανισµό «αυτόµατου πιλότου», η επιχείρηση έχει εκχωρήσει
αυτές τις αρµοδιότητες λήψης αποφάσεων,



13.10.2003 EL L 261/395Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕ∆-13
(γ) στην ουσία, η επιχείρηση έχει δικαιώµατα να λαµβάνει την πλειονότητα των οφελών της ΜΕΣ και συνεπώς µπορεί

να εκτίθεται σε κινδύνους που τυχόν υπάρχουν στις δραστηριότητες της ΜΕΣ, ή

(δ) στην ουσία, η επιχείρηση διατηρεί την πλειονότητα του υπολειπόµενου ή των κινδύνων ιδιοκτησίας σχετικά µε
την ΜΕΣ ή των περιουσιακών στοιχείων της, για να λαµβάνει οφέλη από τις δραστηριότητες της.

11. Ο προκαθορισµός των σε εξέλιξη δραστηριοτήτων µιας ΜΕΣ από µία επιχείρηση (το χρηµατοδότη ή άλλο µέρος µε
ένα δικαίωµα χρήσης ή εκµετάλλευσης) δε θα αντιπροσώπευε τον τύπο των περιορισµών που αναφέρονται στο ∆ΛΠ 27
παράγραφος 13(β).

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Ιούνιος 1998.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ για ετήσιες οικονοµικές περιόδους που αρχίζουν
την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1999. Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές πρέπει να
λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-13

Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες — µη νοµισµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 31 (αναθεωρηµένο 1998), «χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες».

Θέµα

1. Το ∆ΛΠ 31 παράγραφος 39 (αναθεωρηµένο 1998) αναφέρεται σε αµφότερες, τις συνεισφορές και πωλήσεις µεταξύ
ενός κοινοπρακτούντος και µιας κοινοπραξίας ως εξής: «Όταν ένας κοινοπρακτών συνεισφέρει ή πωλεί περιουσιακά
στοιχεία σε µία κοινοπραξία, η καταχώρηση οποιασδήποτε αναλογίας κέρδους ή ζηµίας από τη συναλλαγή πρέπει να
αντικατοπτρίζει την ουσία της συναλλαγής». Επιπρόσθετα, το ∆ΛΠ 31 παράγραφος 19 (αναθεωρηµένο 1998)
αναφέρει ότι µία «από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα είναι µία κοινοπραξία που προϋποθέτει την ίδρυση µιας
εταιρίας ή συνεταιρισµού ή άλλης επιχείρησης στην οποία κάθε κοινοπρακτών έχει δικαίωµα». ∆εν υπάρχει ρητή
καθοδήγηση για την καταχώρηση κερδών και ζηµιών που προκύπτουν από συνεισφορές µη νοµισµατικών περιουσιακών
στοιχείων σε από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες [ΚΕΟΜ].

2. Συνεισφορές σε µία από ΚΕΟΜ είναι µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από κοινοπρακτούντες σε αντάλλαγµα
δικαιώµατος στα ίδια κεφάλαια της από ΚΕΟΜ Τέτοιες συνεισφορές µπορεί να έχουν διάφορες µορφές. Συνεισφορές
µπορεί να γίνονται ταυτόχρονα από τους κοινοπρακτούντες είτε κατά τη σύσταση της από ΚΕΟΜ είτε µεταγενέστερα.
Η αντιπαροχή που λαµβάνεται από τους κοινοπρακτούντες σε αντάλλαγµα για τα περιουσιακά στοιχεία που
συνεισφέρονται στην από ΚΕΟΜ, µπορεί επίσης να περιλαµβάνει µετρητά ή άλλη αντιπαροχή που δεν εξαρτάται από
µελλοντικές ταµιακές ροές της από ΚΕΟΜ (πρόσθετη αντιπαροχή).

3. Τα θέµατα είναι:

(α) πότε πρέπει να καταχωρείται από τον κοινοπρακτούντα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, η σχετική
αναλογία κερδών ή ζηµιών που προέρχεται από µία συνεισφορά µη νοµισµατικού περιουσιακού στοιχείου σε µία
από ΚΕΟΜ σε αντάλλαγµα το δικαίωµα στα ίδια κεφάλαια της από ΚΕΟΜ,

(β) πως η πρόσθετη αντιπαροχή πρέπει να λογιστικοποιείται από τον κοινοπρακτούντα και

(γ) πως πρέπει να παρουσιάζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος κάθε µη
πραγµατοποιηθέν κέρδος ή ζηµία.
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4. Η παρούσα ∆ιερµηνεία αφορά το λογιστικό χειρισµό του κοινοπρακτούντος για µη νοµισµατικές συνεισφορές σε µία

από ΚΕΟΜ µε αντάλλαγµα το δικαίωµα στα ίδια κεφάλαια της από ΚΕΟΜ που λογιστικοποιείται χρησιµοποιώντας είτε
τη µέθοδο της καθαρής θέσης είτε την αναλογική ενοποίηση.

Οµόφωνη αποδοχή

5. Εφαρµόζοντας το ∆ΛΠ 31 παράγραφος 39 για µη νοµισµατικές συνεισφορές σε µία από ΚΕΟΜ µε αντάλλαγµα το
δικαίωµα στα ίδια κεφάλαια της από ΚΕΟΜ, ένας κοινοπρακτών πρέπει να καταχωρεί στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων για την περίοδο, την αναλογία ενός κέρδους ή ζηµίας που αποδίδεται στα δικαιώµατα επί των ιδίων
κεφαλαίων, των άλλων κοινοπρακτούντων εκτός όταν:

(α) οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες της ιδιοκτησίας των µη νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν
συνεισφερθεί δεν έχουν µεταβιβαστεί στην από ΚΕΟΜ,

(β) το κέρδος ή ζηµία από τη µη νοµισµατική συνεισφορά δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα, ή

(γ) τα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία που εισφέρθηκαν είναι όµοια προς εκείνα που εισφέρθηκαν από άλλους
κοινοπρακτούντες. Μη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία είναι όµοια προς εκείνα που εισφέρθηκαν από άλλους
κοινοπρακτούντες, όταν έχουν όµοια φύση, όµοια χρήση στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας και όµοια εύλογη
αξία. Μία συνεισφορά πληροί τον έλεγχο οµοιότητας µόνο αν όλα τα σηµαντικά συστατικά περιουσιακά στοιχεία
αυτής είναι όµοια προς εκείνα που εισφέρθηκαν από άλλους κοινοπρακτούντες.

Όταν οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις (α) µέχρι (γ) εφαρµόζεται, το κέρδος ή η ζηµία θα θεωρείται ως µη
πραγµατοποιηθέν και συνεπώς δε θα καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, εκτός αν εφαρµόζεται
επίσης η παράγραφος 6.

6. Αν, επιπρόσθετα µε τη λήψη ενός δικαιώµατος στα ίδια κεφάλαια της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας,
ένας κοινοπρακτών λάβει νοµισµατικά ή µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία ανόµοια προς εκείνα που αυτός
συνεισέφερε, πρέπει να καταχωρηθεί από τον κοινοπρακτούντα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µία
κατάλληλη αναλογία κέρδους ή ζηµίας στην συναλλαγή.

7. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες από µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία που εισφέρθηκαν στην από ΚΕΟΜ
πρέπει να απαλείφονται έναντι των σχετικών περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τη µέθοδο της αναλογικής
ενοποίησης ή έναντι της επένδυσης σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Τέτοια µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη
ή ζηµίες δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως αναβαλλόµενα κέρδη ή ζηµίες στον ενοποιηµένο ισολογισµό του
κοινοπρακτούντος.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Ιούνιος 1998.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα ∆ιερµηνεία τίθεται σε ισχύ για ετήσιες οικονοµικές περιόδους που αρχίζουν
την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 1999. Ενωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές πρέπει
να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-14

Ενσώµατα πάγια — αποζηµίωση για αποµείωση ή ζηµία στοιχείων

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 16, «ενσώµατα πάγια» (αναθεωρηµένο 1998).
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Θέµα

1. Επιχειρήσεις µπορεί να λάβουν νοµισµατική ή µη νοµισµατική αποζηµίωση από τρίτα µέρη για την αποµείωση ή ζηµία
στοιχείων των Ενσώµατων Παγίων. Συχνά η νοµισµατική αποζηµίωση που λαµβάνεται πρέπει να χρησιµοποιείται για
αναµφισβήτητα οικονοµικούς λόγους προκειµένου να αποκατασταθούν αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία ή να
αγορασθούν ή κατασκευασθούν νέα περιουσιακά στοιχεία για να αντικαταστήσουν τα περιουσιακά στοιχεία που
χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν. Το ∆ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο 1998) δε δίνει ρητές οδηγίες στο πώς να λογιστικοποιείται
µία τέτοια νοµισµατική ή µη νοµισµατική αποζηµίωση.

2. Παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων µπορεί να περιλαµβάνουν:

(α) αποζηµίωση από ασφαλιστικές εταιρίες µετά από µία αποµείωση ή ζηµία στοιχείων των ενσώµατων παγίων, για
παράδειγµα, που οφείλεται σε φυσικές καταστροφές, κλοπή ή κακοµεταχείριση,

(β) αποζηµιώσεις από το κράτος για στοιχεία των ενσώµατων παγίων που απαλλοτριώθηκαν, για παράδειγµα,
γήπεδο που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για δηµόσιους σκοπούς,

(γ) αποζηµίωση που συνδέεται µε ακούσια µετατροπή στοιχείων των ενσώµατων παγίων, για παράδειγµα, µεταφορά
εγκαταστάσεων από µία χαρακτηρισµένη αστική περιοχή σε µη αστική περιοχή σύµφωνα µε µία εθνική πολιτική
γης, ή

(δ) φυσική αντικατάσταση στο σύνολο ή µερικά ενός αποµειωµένου ή απολεσθέντος περιουσιακού στοιχείου.

3. Το θέµα είναι πως µία επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιεί:

(α) αποµειώσεις ή ζηµίες στοιχείων των ενσώµατων παγίων,

(β) σχετική αποζηµίωση από τρίτα µέρη, και

(γ) µεταγενέστερη αποκατάσταση, αγορά ή κατασκευή περιουσιακών στοιχείων.

Οµόφωνη αποδοχή

4. Αποµειώσεις ή ζηµίες στοιχείων των ενσώµατων παγίων, σχετικές απαιτήσεις για ή πληρωµές αποζηµίωσης από τρίτα
µέρη και κάθε µεταγενέστερη αγορά ή κατασκευή που θα αντικαταστήσουν περιουσιακά στοιχεία είναι ξεχωριστά
οικονοµικά γεγονότα και πρέπει να λογιστικοποιούνται ως τέτοια. Τα τρία οικονοµικά γεγονότα πρέπει να
λογιστικοποιούνται ξεχωριστά ως ακολούθως:

(α) Αποµειώσεις αξίας στοιχείων των ενσώµατων παγίων πρέπει να καταχωρούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36. Η
απόσυρση ή διάθεση στοιχείων των ενσώµατων παγίων πρέπει να καταχωρείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16
(αναθεωρηµένο 1998).

(β) Νοµισµατική ή µη νοµισµατική αποζηµίωση από τρίτα µέρη για στοιχεία των ενσώµατων παγίων που
αποµειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων, όταν καταχωρείται.

(γ) Το κόστος των περιουσιακών στοιχείων που αποκαταστάθηκαν, αγοράστηκαν, κατασκευάστηκαν ως µία
αντικατάσταση ή λήφθηκαν ως αποζηµίωση πρέπει να προσδιορίζεται και να παρουσιάζεται σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο 1998).

Γνωστοποιήσεις

5. Νοµισµατική ή µη νοµισµατική αποζηµίωση καταχωρηθείσα για την αποµείωση ή ζηµία στοιχείων των ενσώµατων
παγίων πρέπει να γνωστοποιείται ξεχωριστά.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Ιούνιος 1998.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ για ετήσιες οικονοµικές περιόδους που αρχίζουν
την ή µετά από την 1η Ιουλίου 1999. Ενωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές πρέπει να
λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.
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∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-15

Λειτουργικές µισθώσεις — κίνητρα

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ∆Ε∆. Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 17, «µισθώσεις» (αναθεωρηµένο το 1997).

Θέµα

1. Κατά τη διαπραγµάτευση µιας νέας ή ανανεούµενης λειτουργικής µίσθωσης, ο εκµισθωτής µπορεί να παρέχει κίνητρα
στο µισθωτή να συνάψει τη συµφωνία. Παραδείγµατα τέτοιων κινήτρων είναι µία προκαταρκτική πληρωµή τοις
µετρητοίς στο µισθωτή, ή αποζηµίωση ή η ανάληψη από τον εκµισθωτή του κόστους του µισθωτή (όπως κόστος
µετεγκατάστασης, βελτιώσεις µισθίου και κόστους που συνδέεται µε µια προϋπάρχουσα δέσµευση µίσθωσης του
µισθωτή). Εναλλακτικά, µπορεί να συµφωνηθεί δωρεάν ή µειωµένο µίσθωµα για τις αρχικές περιόδους της µίσθωσης.

2. Το θέµα είναι πώς πρέπει να καταχωρούνται τα κίνητρα µίας λειτουργικής µίσθωσης στις οικονοµικές καταστάσεις
αµφότερων, του µισθωτή και του εκµισθωτή.

Οµόφωνη αποδοχή

3. Όλα τα κίνητρα για τη συµφωνία µιας νέας ή ανανεούµενης λειτουργικής µίσθωσης πρέπει να καταχωρούνται ως ένα
αναπόσπαστο µέρος του συµφωνηµένου καθαρού τιµήµατος για τη χρήση του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου,
ανεξάρτητα από τη φύση των κινήτρων, τη µορφή ή την επιλογή του χρόνου των πληρωµών.

4. Ο εκµισθωτής πρέπει να καταχωρεί το σωρευµένο κόστος των κινήτρων σε µείωση του εσόδου των µισθωµάτων κατά
τη διάρκεια της µίσθωσης µε µία σταθερή µέθοδο, εκτός αν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι πλέον
αντιπροσωπευτική του ρυθµού µείωσης του οφέλους που αποφέρει το µισθωµένο περιουσιακό στοιχείο.

5. Ο µισθωτής πρέπει να καταχωρεί το σωρευµένο όφελος των κινήτρων σε µείωση του εξόδου από µισθώµατα κατά τη
διάρκεια της µίσθωσης µε µία σταθερή µέθοδο, εκτός αν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι πλέον αντιπροσωπευτική
του ρυθµού µείωσης του οφέλους του µισθωτή από τη χρήση του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου.

6. Κόστη που αναλήφθηκαν από το µισθωτή συµπεριλαµβάνοντας τα κόστη που σχετίζονται µε προϋπάρχουσα µίσθωση
(για παράδειγµα κόστος τερµατισµού, µετεγκατάστασης ή βελτιώσεων µισθίου) πρέπει να λογιστικοποιούνται από το
µισθωτή σύµφωνα µε τα εφαρµόσιµα ∆ΛΠ για αυτά τα κόστη, συµπεριλαµβάνοντας και τα κόστη που στην πράξη
αποζηµιώνονται µέσω µιας συµφωνίας κινήτρων.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Ιούνιος 1998.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ για µισθωτικές περιόδους που αρχίζουν την ή
µετά από την 1η Ιανουαρίου 1999.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-18

Συνέπεια — εναλλακτικές µέθοδοι

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆. Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997), «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων».
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ΜΕ∆-19
Θέµα

1. Ορισµένα Πρότυπα της Ε∆ΛΠ παρέχουν τη δυνατότητα σε µία επιχείρηση µιας ρητής επιλογής µεταξύ εναλλακτικών
λογιστικών αρχών, που εφαρµόζονται στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της. Μερικά Πρότυπα που
προβλέπουν ρητή επιλογή µιας λογιστικής αρχής, υποδεικνύουν και τον τρόπο µε τον οποίο η επιλογή πρέπει να
γίνεται. Για παράδειγµα, το ∆ΛΠ 39 παράγραφος 104 υποδεικνύει ότι µία επιχείρηση πρέπει να επιλέγει µία από δύο
αρχές για την καταχώρηση µεταβολών στην εύλογη αξία των διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων και πρέπει να εφαρµόζει την αρχή που επιλέχθηκε σε όλα τα διαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Άλλα Πρότυπα σιωπούν για τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η επιλογή.

2. Το θέµα είναι πως η επιλογή της λογιστικής αρχής πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο εκείνων των Προτύπων της Ε∆ΛΠ
που επιτρέπουν µια ρητή επιλογή λογιστικής αρχής, αλλά σιωπούν στον τρόπο άσκησης αυτής της επιλογής. Το
βασικό ερώτηµα είναι αν και κατά πόσο, άπαξ και γίνει η επιλογή της αρχής, αυτή η αρχή πρέπει να ακολουθείται µε
συνέπεια για όλα τα στοιχεία που λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπει η επιλογή.

Οµόφωνη αποδοχή

3. Αν περισσότερες από µία λογιστική αρχή είναι διαθέσιµες σύµφωνα µε ένα ∆ΛΠ ή ∆ιερµηνεία, µία επιχείρηση πρέπει
να επιλέγει και να εφαρµόζει µε συνέπεια µία από αυτές τις αρχές, εκτός αν το Πρότυπο ή η ∆ιερµηνεία ειδικώς απαιτεί
ή επιτρέπει κατηγοριοποίηση των στοιχείων (συναλλαγές, γεγονότα, υπόλοιπα, ποσά κ.λπ.) για τα οποία διαφορετικές
αρχές µπορεί να είναι κατάλληλες. Αν ένα πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει κατηγοριοποίηση στοιχείων, η πιο κατάλληλη
λογιστική αρχή πρέπει να επιλέγεται και εφαρµόζεται µε συνέπεια σε κάθε κατηγορία. [Επιπρόσθετες οδηγίες
παρέχονται στο προσάρτηµα Α και προσάρτηµα Β αυτής της ∆ιερµηνείας.]

4. Άπαξ και η κατάλληλη αρχή έχει επιλεγεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3, µία µεταβολή στη λογιστική
αρχή πρέπει να γίνεται µόνο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 παράγραφος 42 και να εφαρµόζεται σε όλα τα στοιχεία ή
κατηγορίες στοιχείων µε τον τρόπο που καθορίστηκε στην παράγραφο 3.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Μάιος 1999.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ για τις ετήσιες οικονοµικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιουλίου 2000. Ενωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές
πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-19

Τηρούµενο νόµισµα — αποτίµηση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 21
και 29

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπές: ∆ΛΠ 21, «οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος» (αναθεωρηµένο 1993) και ∆ΛΠ 29
«χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες» (αναµορφωµένο 1994) (1).

Θέµα

1. Η παράγραφος 4 του ∆ΛΠ 21 δηλώνει ότι ενόσω αυτό το Πρότυπο δεν καθορίζει το νόµισµα στο οποίο µία επιχείρηση
παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της, µία επιχείρηση χρησιµοποιεί συνήθως το νόµισµα της χώρας στην οποία
είναι εγκαταστηµένη. Ενόσω το ∆ΛΠ 21 ορίζει τον όρο «τηρούµενο νόµισµα» ως το νόµισµα που χρησιµοποιείται στην
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, το τηρούµενο νόµισµα που χρησιµοποιείται από µία επιχείρηση έχει
επίσης ουσιώδεις συνέπειες για τη λογιστική αποτίµηση στις οικονοµικές καταστάσεις.

(1) Βλέπε επίσης ΜΕ∆-30: «Τηρούµενο νόµισµα — µετατροπή από το νόµισµα αποτίµησης σε νόµισµα παρουσίασης».
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ΜΕ∆-19
2. Το ∆ΛΠ 21 παράγραφος 7 ορίζει ένα ξένο νόµισµα ως ένα νόµισµα άλλο εκτός από το τηρούµενο νόµισµα µιας

επιχείρησης. Συνεπώς, η επιλογή ενός τηρούµενου νοµίσµατος καθιστά όλα τα άλλα νοµίσµατα να αντιµετωπίζονται
ως ξένα νοµίσµατα. Οι διαδικασίες για τη λογιστική των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα και τη µετατροπή των
οικονοµικών καταστάσεων των αλλοδαπών εκµεταλλεύσεων καθορίζονται στο ∆ΛΠ 21. Το ∆ΛΠ 21 παράγραφος 36
υποδεικνύει πρόσθετες συνέπειες της επιλογής ενός τηρούµενου νοµίσµατος για µία αλλοδαπή οικονοµική µονάδα
που καταρτίζει οικονοµικές εκθέσεις στο νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας. Οι οικονοµικές καταστάσεις
τέτοιας αλλοδαπής οικονοµικής µονάδας επαναδιατυπώνονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29, πριν µετατραπούν στο
τηρούµενο νόµισµα της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις. Το ∆ΛΠ 29 παράγραφος 8 επίσης,
απαιτεί επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης η οποία παρουσιάζει τις δικές της οικονοµικές
καταστάσεις χρησιµοποιώντας το νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας ως το τηρούµενο νόµισµά της.

3. Τα θέµατα είναι:

(α) Πως µία επιχείρηση προσδιορίζει ένα νόµισµα για την αποτίµηση των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις
της (το «νόµισµα αποτίµησης»).

(β) Αν µία επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί ένα νόµισµα άλλο εκτός από το νόµισµα αποτίµησης για την
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της (το «νόµισµα παρουσίασης»).

(γ) Αν το νόµισµα παρουσίασης µπορεί να είναι διαφορετικό από το νόµισµα αποτίµησης, τότε πώς οι οικονοµικές
καταστάσεις πρέπει να µετατρέπονται από το νόµισµα αποτίµησης στο νόµισµα παρουσίασης.

4. Το ∆ΛΠ 21 παράγραφος 5 δηλώνει ότι η επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης από το
νόµισµα στο οποίο παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της, σε συµµόρφωση προς τα ∆ΛΠ, σε ένα άλλο νόµισµα
για διευκόλυνση των χρηστών συνηθισµένων σε αυτό το νόµισµα ή για όµοιους σκοπούς, δεν αφορά το ∆ΛΠ 21. Κατά
συνέπεια, τέτοιες επαναδιατυπώσεις δεν αντιµετωπίζονται σε αυτή τη ∆ιερµηνεία.

Οµόφωνη αποδοχή

5. Το νόµισµα αποτίµησης πρέπει να παρέχει πληροφορίες για την επιχείρηση που είναι χρήσιµες και αντανακλούν την
οικονοµική ουσία των υποκείµενων γεγονότων και καταστάσεων των σχετικών προς αυτή την επιχείρηση. Αν ένα
συγκεκριµένο νόµισµα χρησιµοποιείται σε µία σηµαντική έκταση στην επιχείρηση, ή έχει µία ουσιώδη επίδραση σε
αυτή, αυτό το νόµισµα µπορεί να είναι ένα κατάλληλο νόµισµα για να χρησιµοποιείται ως το νόµισµα αποτίµησης.
Όλες οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα, εκτός από το νόµισµα αποτίµησης πρέπει να αντιµετωπίζονται ως συναλλαγές
σε ξένα νοµίσµατα, όταν εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 21.

6. Άπαξ και το νόµισµα αποτίµησης έχει επιλεγεί, δεν πρέπει να µεταβάλλεται εκτός αν υπάρχει µία µεταβολή στα
υποκείµενα γεγονότα και συνθήκες σχετικά µε αυτή την επιχείρηση, όπως προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 της παρούσης ∆ιερµηνείας.

7. Αν το νόµισµα αποτίµησης, που προσδιορίστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της παρούσης ∆ιερµηνείας, είναι το
νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας, τότε:

(α) οι οικείες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης πρέπει να επαναδιατυπώνονται, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29, και

(β) όταν η επιχείρηση είναι µία αλλοδαπή οικονοµική µονάδα, όπως ορίστηκε στο ∆ΛΠ 21 και περιλαµβάνεται στις
οικονοµικές καταστάσεις µιας άλλης επιχείρησης που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις, οι οικονοµικές
καταστάσεις της αλλοδαπής πρέπει να επαναδιατυπώνονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29 πριν µετατραπούν στο
τηρούµενο νόµισµα της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις.

8. Αν το νόµισµα µιας χώρας που δεν έχει υπερπληθωριστική οικονοµία ορίζεται ως ένα κατάλληλο νόµισµα αποτίµησης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της παρούσης ∆ιερµηνείας, η επιχείρηση δε χρειάζεται να επαναδιατυπώσει τις
οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29.

9. Μολονότι µία επιχείρηση κανονικά παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της στο ίδιο νόµισµα, όπως το νόµισµα
αποτίµησης που προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της παρούσης ∆ιερµηνείας, µπορεί να επιλέγει να
παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της σε ένα διαφορετικό νόµισµα. Η µέθοδος της µετατροπής των οικονοµικών
καταστάσεων µιας επιχείρησης, για σκοπούς παρουσίασης, από το νόµισµα αποτίµησης σε ένα διαφορετικό νόµισµα,
δεν καθορίζεται από τα ∆ΛΠ. Όµως, προκειµένου οι οικονοµικές καταστάσεις να παρουσιάζουν πραγµατικά την
οικονοµική θέση, χρηµατοοικονοµική απόδοση και τις ταµιακές ροές, η µέθοδος µετατροπής που εφαρµόστηκε από
µία επιχείρηση δεν πρέπει να οδηγεί στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων µε ένα τρόπο που είναι ασυνεπής µε
την αποτίµηση των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις, χρησιµοποιώντας το νόµισµα που προσδιορίζεται σύµφωνα
µε τη παράγραφο 5 της παρούσας ∆ιερµηνείας. Στην περίπτωση µιας επιχείρησης που έχει αλλοδαπές οικονοµικές
µονάδες και παρουσιάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, το νόµισµα που χρησιµοποιείται στην παρουσίαση
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι κανονικά το ίδιο, όπως το νόµισµα αποτίµησης της µητρικής
εταιρίας, αλλά συχνά θα διαφέρει από τα νοµίσµατα αποτίµησης που χρησιµοποιούνται από µεµονωµένες αλλοδαπές
οικονοµικές µονάδες.
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ΜΕ∆-20
Γνωστοποιήσεις

10. Τα ακόλουθα πρέπει να γνωστοποιούνται:

(α) Ο λόγος για τη χρησιµοποίηση ενός διαφορετικού νοµίσµατος, όταν το νόµισµα αποτίµησης είναι διαφορετικό
από το νόµισµα της χώρας στην οποία η επιχείρηση είναι εγκαταστηµένη.

(β) Ο λόγος για κάθε µεταβολή στο νόµισµα αποτίµησης ή το νόµισµα παρουσίασης και

(γ) Το νόµισµα αποτίµησης, όταν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ένα νόµισµα διαφορετικό από το
νόµισµα αυτό, καθώς και το λόγο χρησιµοποίησης ενός διαφορετικού νοµίσµατος παρουσίασης και µία
περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιείται στη διαδικασία µετατροπής.

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι παραποµπές σε νόµισµα αποτίµησης για το σκοπό αυτών των
απαιτήσεων γνωστοποίησης είναι στο νόµισµα αποτίµησης της µητρικής εταιρίας.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Φεβρουάριος 2000.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα ∆ιερµηνεία τίθεται σε ισχύ για τις ετήσιες οικονοµικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2001. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται
σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-20

Μέθοδος καθαρής θέσης — καταχώρηση ζηµιών

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ότι συµµορφώνονται µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 28, «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις».

Θέµα

1. Σε µερικές περιπτώσεις, ένας επενδυτής µπορεί να κατέχει µία ποικιλία χρηµατοοικονοµικών δικαιωµάτων σε µία
συγγενή ή κοινοπραξία, που λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Για παράδειγµα, ο
επενδυτής µπορεί να κατέχει χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα που συµπεριλαµβάνουν κοινές ή προνοµιούχες µετοχές,
δάνεια, προκαταβολές, χρεωστικούς τίτλους, δικαιώµατα προαίρεσης για αγορά κοινών µετοχών, ή εµπορικές
απαιτήσεις.

2. Το ∆ΛΠ 28 παράγραφος 22 υποδεικνύει ότι κατά την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης, όταν το µερίδιο
του επενδυτή στις ζηµίες µιας συγγενούς επιχείρησης ισούται ή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης, ο
επενδυτής κανονικά διακόπτει να συµπεριλαµβάνει το µερίδιο του στις περαιτέρω ζηµίες στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων του. Όµως, πρόσθετες ζηµίες, αναλαµβάνονται κατά την έκταση που ο επενδυτής έχει αναλάβει
δεσµεύσεις ή έχει κάνει πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς για να ικανοποιήσει δεσµεύσεις της συγγενούς, που
ο επενδυτής έχει εγγυηθεί ή άλλως έχει δεσµευτεί.

3. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης, τα θέµατα είναι:

(α) ποια χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα περιλαµβάνονται στη «λογιστική αξία µιας επένδυσης» που αναφέρεται στο
∆ΛΠ 28 παράγραφος 22, και

(β) αν και κατά πόσο η καταχώρηση του µεριδίου των ζηµιών της οικονοµικής µονάδας στη συγγενή ή στην από
κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα (εκδότρια) επί πλέον της λογιστικής αξίας της επένδυσης συνεχίζεται,
όταν η επιχείρηση κατέχει άλλα χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα στην εκδότρια, τα οποία δεν περιλαµβάνονται
στη λογιστική αξία της επένδυσης.
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4. Η παρούσα διερµηνεία ασχολείται µε την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 28.

Σύµφωνα µε την επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδο, που επιτρέπεται από το ∆ΛΠ 31 παράγραφος 32, µία επιχείρηση
εφαρµόζει τη µέθοδο της καθαρής θέσης κατά την παρουσίαση των δικαιωµάτων της σε µία από κοινού ελεγχόµενη
οικονοµική µονάδα και συνεπώς εφαρµόζει επίσης την παρούσα ∆ιερµηνεία.

Οµόφωνη αποδοχή

5. Χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα µπορεί να παρουσιάζονται µε µία ποικιλία τρόπων, για παράδειγµα, µερικά δικαιώµατα
περιγράφονται ως κοινές µετοχές ή ως προνοµιούχες µετοχές. Για το σκοπό της εφαρµογής του ∆ΛΠ 28
παράγραφος 22 η λογιστική αξία µιας επένδυσης πρέπει να περιλαµβάνει µόνο τη λογιστική αξία των µέσων που
παρέχουν απεριόριστα δικαιώµατα συµµετοχής σε κέρδη ή ζηµίες και ένα υπολειµµατικό δικαίωµα στα ίδια κεφάλαια
της εκδότριας.

6. Αν το µερίδιο των ζηµιών του επενδυτή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης
µειώνεται στο µηδέν και η καταχώρηση περαιτέρω ζηµιών πρέπει να διακόπτεται, εκτός αν ο επενδυτής έχει αναλάβει
δεσµεύσεις προς την εκδότρια ή να ικανοποιήσει δεσµεύσεις της εκδότριας, που ο επενδυτής έχει εγγυηθεί ή άλλως
δεσµευτεί, είτε χρηµατοδότησε είτε όχι. Κατά την έκταση που ο επενδυτής έχει αναλάβει τέτοιες δεσµεύσεις, ο
επενδυτής συνεχίζει να καταχωρεί το µερίδιο ζηµιών του στην εκδότρια εταιρεία.

7. Χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα σε µία εκδότρια εταιρεία που δεν περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία της επένδυσης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της παρούσης ∆ιερµηνείας, λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε άλλα εφαρµοστέα ∆ΛΠ,
για παράδειγµα το ∆ΛΠ 39 και προηγούµενα από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 39, το ∆ΛΠ 25 (αναµορφωµένο 1994).

8. Συνεχιζόµενες ζηµίες µιας εκδότριας πρέπει να θεωρούνται αντικειµενική τεκµηρίωση ότι, τα χρηµατοοικονοµικά
δικαιώµατα σε αυτή την εκδότρια, αµφότερα, χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα που περιλαµβάνονται στη λογιστική
αξία µιας επένδυσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της παρούσης ∆ιερµηνείας και άλλα χρηµατοοικονοµικά
δικαιώµατα, µπορεί να είναι αποµειωµένα. Αποµείωση της λογιστικής αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού δικαιώµατος
που περιλαµβάνεται στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται βασιζόµενη στη λογιστική αξία,
ύστερα από κάθε προσαρµογή για ζηµίες µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης.

9. Αν ο επενδυτής έχει εγγυηθεί ή διαφορετικά έχει αναλάβει δεσµεύσεις προς την εκδότρια ή στην ικανοποίηση
δεσµεύσεων της εκδότριας, επιπρόσθετα στη συνέχιση να καταχωρεί το µερίδιο του στις ζηµίες της εκδότριας, ο
επενδυτής πρέπει να προσδιορίζει αν και κατά πόσο µία πρόβλεψη πρέπει να καταχωρείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37
(πριν από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 37, η καταχώρηση µιας πρόβλεψης εκτιµώταν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
∆ΛΠ 10 (αναµορφωµένο 1994).

Γνωστοποιήσεις

10. Αν ένας επενδυτής διακόπτει την καταχώρηση του µεριδίου του στις ζηµίες µιας εκδότριας, ο επενδυτής πρέπει να
γνωστοποιεί στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων το ποσό του µη καταχωρηµένου µεριδίου του στις ζηµίες
της εκδότριας, και κατά τη διάρκεια της περιόδου και συσσωρευτικά.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Αύγουστος 1999.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ την 15η Ιουλίου 2000. Οι µεταβολές στις
λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-21

Φόροι εισοδήµατος — ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.



13.10.2003 EL L 261/403Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕ∆-22
Σχέδιο ∆ιερµηνείας ΜΕ∆-21 «φόροι εισοδήµατος — περίληψη» εκδόθηκε για σχολιασµό το Σεπτέµβριο 1999. Το σχέδιο
∆ιερµηνείας περιλάµβανε τόσο το θέµα που διαπραγµατεύεται σε αυτή τη ∆ιερµηνεία, όσο και το θέµα που περιλαµβάνεται
στη ∆ιερµηνεία ΜΕ∆-25 «φόροι εισοδήµατος — µεταβολές στο φορολογικό καθεστώς µιας επιχείρησης ή των µετόχων της».

Παραποµπή: ∆ΛΠ 12, «φόροι εισοδήµατος» (αναθεωρηµένο 1996).

Θέµα

1. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 παράγραφος 51, η αποτίµηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων
πρέπει να αντανακλά τις φορολογικές συνέπειες που θα ακολουθούσαν από τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση
αναµένει, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία αυτών των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που δηµιουργούν προσωρινές διαφορές.

2. Το ∆ΛΠ 12 παράγραφος 20 σηµειώνει ότι η αναπροσαρµογή ενός περιουσιακού στοιχείου δεν επηρεάζει πάντοτε το
φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) στην περίοδο της αναπροσαρµογής και ότι η φορολογική βάση του
περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µην προσαρµόζεται, ως αποτέλεσµα της αναπροσαρµογής. Αν η µελλοντική
ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα είναι φορολογητέα, κάθε διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του αναπροσαρµοσµέ-
νου περιουσιακού στοιχείου και της φορολογικής βάσης του είναι µία προσωρινή διαφορά και καταλήγει σε µία
αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση.

3. Το θέµα είναι πώς θα ερµηνεύεται ο όρος «ανάκτηση» σε σχέση µε ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποσβένεται (µη
αποσβέσιµο περιουσιακό στοιχείο) και αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 29 του ∆ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο
1998).

4. Αυτή η ∆ιερµηνεία επίσης εφαρµόζεται σε επενδύσεις σε ακίνητα, που απεικονίζονται σε αναπροσαρµοσµένα ποσά
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 25 παράγραφος 23(β), αλλά θα θεωρούνταν µη αποσβέσιµα, αν το ∆ΛΠ 16 έπρεπε να
εφαρµοστεί.

Οµόφωνη αποδοχή

5. Η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση που προκύπτει από την αναπροσαρµογή ενός µη αποσβέσιµου
περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 παράγραφος 29 πρέπει να αποτιµάται βασιζόµενη στις φορολογικές
συνέπειες που θα ακολουθούσαν από την ανάκτηση της λογιστικής αξίας αυτού του περιουσιακού στοιχείου µέσω
πώλησης, ανεξάρτητα από τη βάση αποτίµησης του περιουσιακού στοιχείου. Κατά συνέπεια, αν ο φορολογικός νόµος
ορίζει ένα φορολογικό συντελεστή εφαρµοστέο στο φορολογητέο ποσό που προέρχεται από την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος διαφέρει από το φορολογικό συντελεστή που εφαρµόζεται στο φορολογητέο ποσό
που προέρχεται από τη χρησιµοποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου, ο προηγούµενος συντελεστής εφαρµόζεται στην
αποτίµηση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης που συνδέεται προς ένα µη αποσβέσιµο
περιουσιακό στοιχείο.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Αύγουστος 1999.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Αυτή η συναίνεση τίθεται σε ισχύ τη 15η Ιουλίου 2000. Μεταβολές στις λογιστικές
αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-22

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων — µεταγενέστερη προσαρµογή ρύλογων αξιών και υπεραξίας που καταχωρήθηκαν
αρχικά

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ότι συµµορφώνονται µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998), «ενοποιήσεις επιχειρήσεων».
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Θέµα

1. Στην αρχική λογιστικοποίηση µιας ενοποίησης επιχειρήσεων, ένας αγοραστής µπορεί να µην έχει διαθέσιµα όλα τα
τεκµήρια για να είναι σε θέση να διαπιστώσει και να εκτιµήσει αξιόπιστα τις εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων που αγοράστηκαν, ή τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µπορεί να µην πληρούν
ακόµη τα κριτήρια για καταχώρηση. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην πολυπλοκότητα της επιχείρησης που αγοράστηκε,
στην ανάγκη να δηµιουργήσει και να εκθέσει οικονοµική πληροφόρηση σε µία επίκαιρη βάση ή σε άλλους λόγους.

2. Το ∆ΛΠ 22 παράγραφος 71 (αναθεωρηµένο 1998) υποδεικνύει ότι στη λογιστικοποίηση µιας αγοράς επιχείρησης,
αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, που έχουν αγοραστεί, αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια ... για
ξεχωριστή καταχώρηση, όταν η αγορά αρχικά λογιστικοποιείται, πρέπει να καταχωρούνται µεταγενέστερα καθώς και
όταν πληρούν τα κριτήρια. Οι λογιστικές αξίες των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
αγοράστηκαν πρέπει να προσαρµόζονται όταν, µετά την αγορά, πρόσθετα τεκµήρια καθίστανται διαθέσιµα για να
βοηθήσουν την εκτίµηση των ποσών που αποδίδονται σε αυτά τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις,
εφόσον η αγορά είχε λογιστικοποιηθεί αρχικά. Το ποσό που αποδίδεται στην υπεραξία ή αρνητική υπεραξία πρέπει
επίσης να προσαρµόζεται, όταν είναι αναγκαίο, κατά την έκταση που:

(α) η προσαρµογή δεν αυξάνει τη λογιστική αξία της υπεραξίας πάνω από το ανακτήσιµο ποσό της, όπως ορίστηκε
στο ∆ΛΠ 36 «αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», και

(β) τέτοια προσαρµογή γίνεται κατά το τέλος της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου, που αρχίζει µετά την αγορά
[εκτός για την καταχώρηση µιας συγκεκριµένης ξεχωριστής υποχρέωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 31, για
την οποία ο χρόνος — πλαίσιο στην παράγραφο 31 (γ) εφαρµόζεται],

διαφορετικά οι προσαρµογές στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις πρέπει να καταχωρούνται ως
έσοδα ή έξοδα.

3. Τα θέµατα, όταν γίνονται τέτοιες προσαρµογές, στις περιορισµένες περιπτώσεις που περιγράφονται στο ∆ΛΠ 22
παράγραφος 71, είναι:

(α) Αν και κατά πόσο µία προσαρµογή στην αρχική εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων που αγοράστηκαν πρέπει να συµπεριλαµβάνει τις επιδράσεις της απόσβεσης και άλλων µεταβολών
που θα προέκυπταν, αν οι προσαρµοσµένες εύλογες αξίες είχαν εφαρµοστεί από την ηµεροµηνία της αγοράς.

(β) Αν και κατά πόσο µία σχετική προσαρµογή της υπεραξίας ή αρνητικής υπεραξίας πρέπει να συµπεριλαµβάνει
την επίδραση της απόσβεσης του προσαρµοσµένου ποσού που αποδίδεται στην υπεραξία ή αρνητική υπεραξία
από την ηµεροµηνία της αγοράς, και

(γ) Πως οι προσαρµογές σε αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αγοράστηκαν και σε υπεραξία
ή αρνητική υπεραξία, πρέπει να παρουσιάζονται.

4. Η παρούσα ∆ιερµηνεία δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα στοιχεία καθώς αυτά ειδικώς αντιµετωπίζονται σε άλλα ∆ΛΠ:

(α) αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που καταχωρούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12
(αναθεωρηµένο 1996), παράγραφοι 66 µέχρι 68, και

(β) η αναστροφή προβλέψεων που έγιναν αρχικά λόγω τερµατισµού ή περιορισµού των δραστηριοτήτων της
αποκτώµενης επιχείρησης, ∆ΛΠ 22 (αναθεωρηµένο 1998) παράγραφοι 75 και 76.

Οµόφωνη αποδοχή

5. Οποιαδήποτε προσαρµογή στη λογιστική αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
αποκτήθηκαν, που γίνεται σε περιορισµένες περιπτώσεις που περιγράφονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 παράγραφος 71,
πρέπει να υπολογίζεται ως αν οι προσαρµοσµένες εύλογες αξίες είχαν εφαρµοστεί από την ηµεροµηνία της αγοράς.
Ως αποτέλεσµα, η προσαρµογή πρέπει να περιλαµβάνει αµφότερα το αποτέλεσµα της µεταβολής στις εύλογες αξίες
που αρχικά αποδόθηκαν και το αποτέλεσµα της απόσβεσης και άλλων µεταβολών που θα προέκυπταν αν οι
προσαρµοσµένες εύλογες αξίες είχαν εφαρµοστεί από την ηµεροµηνία της αγοράς.

6. Αν η προσαρµογή στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις γίνεται κατά το τέλος της πρώτης ετήσιας
λογιστικής περιόδου που αρχίζει µετά την αγορά, η λογιστική αξία της υπεραξίας ή αρνητικής υπεραξίας πρέπει επίσης
να προσαρµόζεται, όταν είναι αναγκαίο, στο ποσό που θα είχε προσδιοριστεί, αν οι προσαρµοσµένες εύλογες αξίες
ήταν διαθέσιµες κατά την ηµεροµηνία της αγοράς. Ως αποτέλεσµα, η απόσβεση της υπεραξίας ή η καταχώρηση
αρνητικής υπεραξίας προσαρµόζεται επίσης από την ηµεροµηνία της αγοράς. Όµως, οποιαδήποτε προσαρµογή στη
λογιστική αξία της υπεραξίας πρέπει να γίνεται µόνο κατά την έκταση που δεν αυξάνει τη λογιστική αξία της υπεραξίας
πάνω από το ανακτήσιµο ποσό της.
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ΜΕ∆-23
7. Προσαρµογές στην απόσβεση, επιβαρύνσεις αποµείωσης και άλλα ποσά που προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις

παραγράφους 5 και 6 της παρούσης ∆ιερµηνείας, πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία στην
αντίστοιχη κατηγορία των εσόδων ή εξόδων που παρουσιάζεται στον πίνακα της κατάστασης λογαριασµού
αποτελεσµάτων. Μόνο στοιχεία µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας αγοράς που απαιτείται ή που επιτρέπεται να πιστωθούν
ή να χρεωθούν άµεσα στα ίδια κεφάλαια, σύµφωνα µε άλλα Πρότυπα, θα καταχωρούνταν στα ίδια κεφάλαια. Αυτή η
∆ιερµηνεία δε διαφοροποιεί την αντιµετώπιση σύµφωνα µε αυτά τα άλλα Πρότυπα.

Γνωστοποιήσεις

8. Προσαρµογές στη λογιστική αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων ή υπεραξίας ή αρνητικής
υπεραξίας πρέπει να γνωστοποιούνται και να επεξηγούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία η
προσαρµογή γίνεται. Το ποσό µιας προσαρµογής που αφορά σε προηγούµενες και συγκριτικές περιόδους πρέπει
επίσης να γνωστοποιείται.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Οκτώβριος 1999.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα ∆ιερµηνεία τίθεται σε ισχύ για προσαρµογές που έγιναν στις ετήσιες
περιόδους που λήγουν την ή µετά από την 15η Ιουλίου 2000.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-23

Ενσώµατα πάγια — κόστος σηµαντικής επιθεώρησης ή γενικών επισκευών

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 16: «ενσώµατα πάγια» (αναθεωρηµένο 1998).

Θέµα

1. Το ∆ΛΠ 16 παράγραφος 23 (αναθεωρηµένο 1998) απαιτεί την κεφαλαιοποίηση των µεταγενέστερων δαπανών σε ένα
στοιχείο των ενσώµατων παγίων, που βελτιώνουν την κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου πέραν του αρχικά
εκτιµώµενου προτύπου αποδόσεως του. Όλες οι άλλες µεταγενέστερες δαπάνες, τέτοιες όπως επισκευές ή δαπάνες
συντηρήσεως που αποκαθιστούν ή διατηρούν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που µία επιχείρηση µπορεί να αναµένει
από το αρχικώς εκτιµώµενο πρότυπο αποδόσεως του περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα στη
περίοδο στην οποία αναλαµβάνονται.

2. To ∆ΛΠ 16 παράγραφος 27 υποδεικνύει ότι σηµαντικά συνθετικά µέρη µερικών από τα στοιχεία των ενσώµατων
παγίων µπορεί να απαιτούν αντικατάσταση σε κανονικά διαστήµατα. Τα συνθετικά µέρη λογιστικοποιούνται ως
ιδιαίτερα περιουσιακά στοιχεία, επειδή έχουν ωφέλιµες ζωές διαφορετικές από αυτές των στοιχείων των ενσώµατων
παγίων µε τα οποία συνδέονται.

3. Μία επιχείρηση αγοράζει ένα ενσώµατο πάγιο και επιβαρύνεται µε όλα τα αναγκαία κόστη για να το φέρει σε
κατάσταση για τη χρήση που αυτό προορίζεται. Η επιχείρηση θα χρειαστεί στο µέλλον να εκτελέσει µία σηµαντική
επιθεώρηση ή γενική επισκευή του περιουσιακού στοιχείου σε τακτικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής του για να επιτραπεί η συνεχιζόµενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση. Ένα παράδειγµα
αυτού είναι η αγορά ενός αεροσκάφους που απαιτεί µία γενική επισκευή κάθε τρία χρόνια.

4. Το θέµα είναι, όταν µία επιχείρηση επιβαρύνεται µε το κόστος των σηµαντικών επιθεωρήσεων ή γενικών επισκευών του
στοιχείου των ενσώµατων παγίων, που εκτελούνται σε κανονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του
περιουσιακού στοιχείου και έγιναν για να επιτρέψουν τη συνεχιζόµενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου από την
επιχείρηση, αν πρέπει αυτά τα κόστη να κεφαλαιοποιούνται ως ένα συνθετικό στοιχείο του περιουσιακού στοιχείου ή
να καταχωρούνται στα έξοδα.
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5. Το κόστος µιας σηµαντικής επιθεώρησης ή γενικής επισκευής ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων που προκύπτει σε
κανονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου και έγινε για να επιτρέψει τη
συνεχιζόµενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο στη περίοδο στην οποία
αναλαµβάνεται εκτός αν:

(α) συνεπής µε το ∆ΛΠ 16 παράγραφος 12, η επιχείρηση έχει προσδιορίσει ως ένα ξεχωριστό συνθετικό µέρος του
περιουσιακού στοιχείου ένα ποσό που αντιπροσωπεύει σηµαντική επιθεώρηση ή γενική επισκευή και έχει ήδη
αποσβεστεί αυτό το συνθετικό στοιχείο για να αντανακλά την ανάλωση των οφελών, που αντικαθίστανται ή
συσσωρεύονται από τη µεταγενέστερη σηµαντική επιθεώρηση ή γενική επισκευή (είτε το στοιχείο απεικονίζεται
στο ιστορικό κόστος είτε στην αναπροσαρµοσµένη αξία),

(β) πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν
στην επιχείρηση, και

(γ) το κόστος της σηµαντικής επιθεωρήσεως ή γενικής επισκευής στην επιχείρηση µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

Αν αυτά τα κριτήρια πληρούνται, το κόστος πρέπει να κεφαλαιοποιείται και να λογιστικοποιείται ως ένα συνθετικό
µέρος του περιουσιακού στοιχείου.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Οκτώβριος 1999.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ τη 15η Ιουλίου 2000. Εφαρµογή της µεθόδου
των συνθετικών στοιχείων που περιγράφεται σε αυτή τη ∆ιερµηνεία είναι µία µεταβολή στη µέθοδο της αποσβέσεως
και αντιµετωπίζεται ως µία µεταβολή στη λογιστική εκτίµηση, συνεπής µε το ∆ΛΠ 16 παράγραφος 52. Ως αποτέλεσµα,
η χρέωση της αποσβέσεως για την τρέχουσα και τις µελλοντικές περιόδους προσαρµόζεται.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-24

Κέρδη κατά µετοχή — χρηµατοπιστωτικά µέσα και λοιπές συµβάσεις που µπορεί να διακανονιστούν σε µετοχές

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 33: «κέρδη κατά µετοχή».

Θέµα

1. Υπάρχουν διάφοροι τύποι των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή άλλων συµβάσεων που µπορεί να διακανονιστούν από µία
επιχείρηση που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις είτε µε πληρωµή χρηµατο-οικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
είτε µε πληρωµή µε τη µορφή µιας µεταβίβασης κοινών µετοχών της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές
καταστάσεις, στον κάτοχο. Σε µερικές περιπτώσεις, ο τρόπος διακανονισµού επιλέγεται από τον εκδότη των
χρηµατοπιστωτικών µέσων και σε άλλες περιπτώσεις ο τρόπος διακανονισµού επιλέγεται από τον κάτοχο του
χρηµατοπιστωτικού µέσου. Ένα παράδειγµα αυτού του τύπου του µέσου είναι µία συµβατική δέσµευση της επιχείρησης
που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, η οποία µπορεί να διακανονιστεί µε πληρωµή µετρητοίς ή µε έκδοση
κοινών µετοχών της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις.

2. Το θέµα είναι αν και κατά πόσο χρηµατοπιστωτικά µέσα ή άλλες συµβάσεις που µπορεί να διακανονιστούν µε πληρωµή
χρηµατο-οικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή έκδοση κοινών µετοχών της επιχείρησης που καταρτίζει οικονοµικές
καταστάσεις, κατά το δικαίωµα προαίρεσης του εκδότη ή του κατόχου, είναι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές
µετοχές σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 33.

3. Αυτή η ∆ιερµηνεία αφορά συµβάσεις που καθορίζουν τέτοιες εναλλακτικές µεθόδους διακανονισµού στους όρους
τους.
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4. Όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή άλλες συµβάσεις που µπορεί να καταλήγουν στην έκδοση κοινών µετοχών της
επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις, στον κάτοχο του χρηµατοπιστωτικού µέσου ή άλλης
σύµβασης, κατά το δικαίωµα προαίρεσης του εκδότη ή του κατόχου, είναι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές
µετοχές της επιχείρησης.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Φεβρουάριος 2000.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 2000. Συγκριτική
πληροφόρηση που παρουσιάζεται και γνωστοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 33,
παράγραφοι 47-52, πρέπει να επαναδιατυπώνεται ως αποτέλεσµα εφαρµογής της παρούσης διερµηνείας.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-25

Φόροι εισοδήµατος — µεταβολές στο φορολογικό καθεστώς µιας επιχείρησης ή των µετόχων της

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Σχέδιο διερµηνείας ΜΕ∆-∆21 «φόροι εισοδήµατος — περίληψη» εκδόθηκε για σχολιασµό το Σεπτέµβριο 1999. Το σχέδιο
διερµηνείας περιλάµβανε τόσο το θέµα που εξετάζεται σε αυτή τη διερµηνεία, όσο και το θέµα που περιλήφθηκε στη
διερµηνεία ΜΕ∆-21 «φόροι εισοδήµατος — ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων».

Παραποµπή: ∆ΛΠ 12, «φόροι εισοδήµατος» (αναθεωρηµένο 1996).

Θέµα

1. Μία µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς µιας επιχείρησης ή των µετόχων της µπορεί να έχει συνέπειες για µία
επιχείρηση, αυξάνοντας ή µειώνοντας τις φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της. Αυτό µπορεί, για παράδειγµα,
να συµβαίνει κατά την εισαγωγή των µετοχών µιας επιχείρησης στο χρηµατιστήριο ή κατά την αναδιάρθρωση των ιδίων
κεφαλαίων µιας επιχείρησης. Μπορεί επίσης να συµβεί κατά τη µετακίνηση του ελέγχοντος µετόχου σε µία άλλη χώρα.
Ως αποτέλεσµα ενός τέτοιου γεγονότος, µία επιχείρηση µπορεί να φορολογηθεί διαφορετικά. Μπορεί για παράδειγµα
να κερδίσει ή να χάσει φορολογικά κίνητρα ή να υποβληθεί σε ένα διαφορετικό συντελεστή φόρου στο µέλλον.

2. Μία µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς µιας επιχείρησης ή των µετόχων της µπορεί να έχει µία άµεση επίπτωση στις
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της επιχείρησης. Η µεταβολή µπορεί επίσης να αυξήσει ή να µειώσει
τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που καταχωρούνται από την επιχείρηση, ανάλογα µε την
επίπτωση που έχει η µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς πάνω στις φορολογικές συνέπειες, που θα προκύψουν από
ανάκτηση ή τακτοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης.

3. Το θέµα είναι πως µία επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες µιας µεταβολής στο φορολογικό
της καθεστώς ή αυτό των µετόχων της.

Οµόφωνη αποδοχή

4. Μία µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς µιας επιχείρησης ή των µετόχων της δεν καταλήγει σε αυξήσεις ή µειώσεις
σε ποσά που καταχωρούνται άµεσα στα ίδια κεφάλαια. Οι τρέχουσες και αναβαλλόµενες φορολογικές συνέπειες µιας
µεταβολής στο φορολογικό καθεστώς πρέπει να περιλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία για τη περίοδο, εκτός
αν αυτές οι συνέπειες αφορούν σε συναλλαγές και γεγονότα που καταλήγουν, στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο, σε
µία άµεση πίστωση ή χρέωση στο καταχωρηµένο ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Αυτές οι φορολογικές συνέπειες που
αφορούν σε µεταβολές στο καταχωρηµένο ποσό των ιδίων κεφαλαίων, στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο (µη
συµπεριλαµβανόµενο στο καθαρό κέρδος ή ζηµία), πρέπει να χρεώνονται ή να πιστώνονται άµεσα στα ίδια κεφάλαια.
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Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Αύγουστος 1999.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Αυτή η οµόφωνη αποδοχή τίθεται σε ισχύ τη 15η Ιουλίου 2000. Μεταβολές στις
λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-27

Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νοµικό τύπο µιας µίσθωσης

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπές: ∆ΛΠ 1: «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» (αναθεωρηµένο 1997), ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»
(αναθεωρηµένο 1997), ∆ΛΠ 18 «έσοδα» (αναθεωρηµένο 1993)

Θέµα

1. Μία επιχείρηση µπορεί να υπεισέλθει σε µία συναλλαγή ή σειρά δοµηµένων (σε αλληλουχία ή συνδεόµενων)
συναλλαγών (µία συµφωνία) µε ένα µη συνδεδεµένο µέρος ή µέρη (έναν Επενδυτή) που συνεπάγεται το νοµικό τύπο
της µίσθωσης. Για παράδειγµα, µία Επιχείρηση µπορεί να µισθώσει περιουσιακά στοιχεία σε έναν Επενδυτή και να
επαναµισθώσει τα ίδια περιουσιακά στοιχεία ή εναλλακτικά, να πωλήσει νοµίµως περιουσιακά στοιχεία και να
επαναµισθώσει τα ίδια περιουσιακά στοιχεία. Ο τύπος κάθε συµφωνίας, οι όροι της και οι συνθήκες της µπορεί να
διαφέρουν σηµαντικά. Στο παράδειγµα της µίσθωσης και επαναµίσθωσης, µπορεί να σηµαίνει ότι η συµφωνία έχει
σχεδιασθεί για να επιτύχει ένα φορολογικό πλεονέκτηµα για τον Επενδυτή, το οποίο µοιράζεται µε την Επιχείρηση µε
τη µορφή µίας αµοιβής και όχι για να µεταβιβάσει το δικαίωµα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου.

2. Όταν µία συµφωνία µε έναν Επενδυτή συνεπάγεται το νοµικό τύπο µίας µίσθωσης τα θέµατα είναι:

(α) Πως θα καθορισθεί αν πολλές σε σειρά συναλλαγές είναι συνδεόµενες µεταξύ τους και πρέπει να λογιστικοποιού-
νται ως µία συναλλαγή.

(β) Αν η συµφωνία πληρεί τον ορισµό της µίσθωσης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 και αν όχι,

(i) πότε ένας ιδιαίτερος λογαριασµός επένδυσης και υποχρεώσεις από πληρωµές µίσθωσης, που µπορεί να
υπάρχουν, αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Επιχείρησης (π.χ. µελέτησε το
παράδειγµα που περιγράφεται στην παράγραφο 2(α) του Προσαρτήµατος Α),

(ii) πως η Επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιεί άλλες δεσµεύσεις που προκύπτουν από τη συµφωνία και

(iii) πως η Επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιεί µία αµοιβή που µπορεί να λάβει από έναν Επενδυτή.

Οµόφωνη αποδοχή

3. Πολλές σε σειρά συναλλαγές που συνεπάγονται το νοµικό τύπο µίας µίσθωσης είναι συνδεόµενες µεταξύ τους και
πρέπει να λογιστικοποιούνται ως µία συναλλαγή, όταν η συνολική οικονοµική επίδραση δεν µπορεί να κατανοηθεί
χωρίς παραποµπή στη σειρά των συναλλαγών ως ένα σύνολο. Η περίπτωση αυτή, για παράδειγµα, υπάρχει όταν αυτές
οι συναλλαγές είναι στενά αλληλοσυνδεόµενες, διαπραγµατεύονται ως µία απλή συναλλαγή και λαµβάνουν χώρα
ταυτόχρονα ή µε µία συνεχή αλληλουχία.(Το Προσάρτηµα Α παρέχει επεξηγήσεις για την εφαρµογή αυτής της
∆ιερµηνείας).
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ΜΕ∆-27
4. Η λογιστικοποίηση πρέπει να αντικατοπτρίζει την ουσία της συµφωνίας. Όλες οι όψεις και οι συνέπειες της συµφωνίας

πρέπει να εκτιµώνται για να καθορισθεί η ουσία της, αλλά το βάρος να δίδεται σε εκείνες τις όψεις και συνέπειες, που
έχουν µία οικονοµική επίδραση.

5. Το ∆ΛΠ 17 εφαρµόζεται, όταν η ουσία της συµφωνίας περιλαµβάνει τη µεταβίβαση του δικαιώµατος για χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου για µία συµφωνηµένη περίοδο χρόνου. Ενδείξεις, οι οποίες από µόνες τους υποδεικνύουν ότι
µία συµφωνία µπορεί στην ουσία να µη συνεπάγεται µία µίσθωση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17, περιλαµβάνουν: (Το
Προσάρτηµα Β παρέχει επεξηγήσεις της εφαρµογής αυτής της ∆ιερµηνείας).

(α) µία επιχείρηση διατηρεί όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός υποκείµενου
περιουσιακού στοιχείου και απολαµβάνει ουσιαστικά τα ίδια δικαιώµατα από τη χρήση του, όπως και πριν τη
συµφωνία,

(β) η πρωταρχική αιτία για τη συµφωνία είναι να επιτύχει ένα ιδιαίτερο φορολογικό αποτέλεσµα και όχι να
µεταβιβάσει το δικαίωµα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου, και

(γ) ένα δικαίωµα προαίρεσης περιλαµβάνεται στους όρους, που κάνουν την άσκησή του σχεδόν βέβαιη (π.χ. ένα
δικαίωµα πώλησης το οποίο µπορεί να ασκηθεί σε µία τιµή σηµαντικά υψηλότερη από την αναµενόµενη εύλογη
αξία, όταν καταστεί εξασκήσιµο).

6. Οι ορισµοί και οι οδηγίες στις παραγράφους 49-64 του Πλαισίου πρέπει να εφαρµόζονται για να καθορισθεί αν, στην
ουσία, ένας ιδιαίτερος λογαριασµός επένδυσης και υποχρεώσεις πληρωµών µίσθωσης αντιπροσωπεύουν περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις της Επιχείρησης. Ενδείξεις, οι οποίες περιληπτικά υποδεικνύουν ότι, στην ουσία, ένας
ιδιαίτερος λογαριασµός επένδυσης και υποχρεώσεις πληρωµών µίσθωσης δεν πληρούν τους ορισµούς του περιουσιακού
στοιχείου και της υποχρέωσης και δεν πρέπει να καταχωρούνται από την Επιχείρηση, περιλαµβάνουν:

(α) Η Επιχείρηση δεν έχει την ικανότητα να ελέγχει το λογαριασµό της επένδυσης κατά την επιδίωξη των σκοπών
της και δεν είναι υποχρεωµένη να καταβάλει τις πληρωµές της µίσθωσης. Αυτό για παράδειγµα συµβαίνει όταν,
ένα ποσό προκαταβολής τοποθετείται σε έναν ιδιαίτερο λογαριασµό επένδυσης για προστασία του Επενδυτή και
µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο για πληρωµές προς τον Επενδυτή, ο Επενδυτής συµφωνεί ότι οι υποχρεώσεις
πληρωµών της µίσθωσης πρέπει να πληρώνονται από κεφάλαια του λογαριασµού επένδυσης και η Επιχείρηση
δεν έχει τη δυνατότητα να παρακρατεί πληρωµές προς τον Επενδυτή από το λογαριασµό της επένδυσης.

(β) Η Επιχείρηση έχει µόνον έναν αποµακρυσµένο κίνδυνο αποζηµίωσης ολόκληρου του ποσού για κάθε αµοιβή
που έλαβε από έναν Επενδυτή και πιθανώς πληρωµής κάποιου πρόσθετου ποσού, ή όταν µία αµοιβή δεν έχει
ληφθεί, µόνον έναν αποµακρυσµένο κίνδυνο καταβολής ενός ποσού για άλλες υποχρεώσεις (π.χ. µία εγγύηση).
Ένας αποµακρυσµένος κίνδυνος καταβολής υπάρχει µόνον όταν, για παράδειγµα, οι όροι της συµφωνίας
απαιτούν ότι ένα ποσό προκαταβολής είναι επενδυµένο σε ελεύθερα κινδύνου περιουσιακά στοιχεία, τα οποία
αναµένεται να δηµιουργήσουν επαρκείς ταµιακές ροές για να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις πληρωµών της
µίσθωσης, και

(γ) Εκτός από τις αρχικές ταµιακές ροές κατά τη σύναψη της συµφωνίας, οι µόνες άλλες αναµενόµενες ταµιακές
ροές σύµφωνα µε τη συµφωνία είναι οι καταβολές της µίσθωσης, οι οποίες ικανοποιούνται µόνο από κεφάλαια
που αποσύρονται από τον ξεχωριστό λογαριασµό επένδυσης που δηµιουργήθηκε µε τις αρχικές ταµιακές ροές.

7. Άλλες δεσµεύσεις µίας συµφωνίας, που περιλαµβάνουν τυχόν παρεχόµενες εγγυήσεις και δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν
κατά την πρόωρη λήξη, πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 ή το ∆ΛΠ 39 αναλόγως των όρων.

8. Τα κριτήρια στην παράγραφο 20 του ∆ΛΠ 18 πρέπει να εφαρµόζονται στα γεγονότα και συνθήκες κάθε συµφωνίας
για να καθορισθεί πότε καταχωρείται µία αµοιβή ως έσοδο που µπορεί να λάβει µία Επιχείρηση. Παράγοντες τέτοιοι
όπως, όταν υπάρχει συνεχής εµπλοκή µε τη µορφή σηµαντικών υποχρεώσεων µελλοντικής εκτέλεσης, απαραίτητων για
να κερδηθεί (ή καταστεί δεδουλευµένη) η αµοιβή, όταν υπάρχουν διατηρούµενοι κίνδυνοι, οι όροι τυχόν συµφωνιών
εγγυήσεων και ο κίνδυνος της επιστροφής της αµοιβής, πρέπει να εξετάζονται. Ενδείξεις που από µόνες τους
υποδεικνύουν ότι η καταχώρηση του συνόλου της αµοιβής ως εσόδου όταν λαµβάνεται, αν λαµβάνεται κατά την
έναρξη της συµφωνίας, δεν είναι ορθή, περιλαµβάνουν:

(α) ∆εσµεύσεις είτε για εκτέλεση είτε για αποχή από κάποιες σηµαντικές δραστηριότητες είναι συνθήκες που
δείχνουν ότι κερδήθηκε (έχει καταστεί δεδουλευµένη) η ληφθείσα αµοιβή και για τούτο, εκτέλεση µίας νόµιµα
δεσµευτικής συµφωνίας, δεν είναι η πλέον σηµαντική πράξη που απαιτείται από τη συµφωνία.

(β) Περιορισµοί που τίθενται στη χρήση του υποκειµένου περιουσιακού στοιχείου, οι οποίοι πρακτικά επιδρούν,
περιορίζοντας και αλλάζοντας σηµαντικά τη δυνατότητα της Επιχείρησης να χρησιµοποιεί (π.χ. µείωση, πώληση
ή ενεχυρίαση ως εγγύηση) το περιουσιακό στοιχείο.
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(γ) Η πιθανότητα για επιστροφή οποιουδήποτε ποσού της αµοιβής και πιθανώς πληρωµής κάποιου πρόσθετου

ποσού δεν είναι αποµακρυσµένη. Αυτό για παράδειγµα συµβαίνει, όταν:

(i) το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ένα εξειδικευµένο περιουσιακό στοιχείο που είναι αναγκαίο
στην Επιχείρηση για να διεκπεραιώσει τις εργασίες της και για τούτο υπάρχει µία πιθανότητα ότι η
Επιχείρηση µπορεί να πληρώσει ένα ποσό για να τερµατίσει τη συµφωνία ενωρίτερα, ή

(ii) η Επιχείρηση είναι υποχρεωµένη από τους όρους της συµφωνίας, ή έχει µερική ή πλήρη ευχέρεια, να
επενδύει ένα προπληρωµένο ποσό σε περιουσιακά στοιχεία που φέρουν µεγαλύτερο από ένα ασήµαντο
ποσοστό κινδύνου (π.χ. συναλλάγµατος, επιτοκίου, ή πιστωτικού κινδύνου). Σε αυτήν την περίπτωση, ο
κίνδυνος να είναι ανεπαρκής η αξία της επένδυσης για να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις των πληρωµών της
µίσθωσης δεν είναι αποµακρυσµένος και για αυτό υπάρχει µία πιθανότητα ότι η Επιχείρηση µπορεί να
χρειασθεί να καταβάλει κάποιο ποσό.

9. Η αµοιβή πρέπει να παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων βασιζόµενη στην οικονοµική της
ουσία και φύση.

Γνωστοποιήσεις

10. Όλες οι όψεις της συµφωνίας, που στην ουσία δεν συνεπάγεται µία µίσθωση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17, πρέπει να
εξετάζονται για τον καθορισµό των κατάλληλων γνωστοποιήσεων που είναι αναγκαίες για να κατανοηθεί η συµφωνία
και ο υιοθετούµενος λογιστικός χειρισµός. Μία Επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα κατωτέρω σε κάθε περίοδο που
µία συµφωνία υφίσταται:

(α) Μία περιγραφή της συµφωνίας, που περιλαµβάνει:

(i) το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο και κάθε περιορισµό στη χρήση του,

(ii) τη διάρκεια και τους άλλους σηµαντικούς όρους της συµφωνίας,

(iii) τις συναλλαγές που συνδέονται µεταξύ τους, περιλαµβάνοντας κάθε δικαίωµα προαίρεσης, και

(β) τον εφαρµοζόµενο λογιστικό χειρισµό κάθε αµοιβής που λαµβάνεται, το ποσό που καταχωρήθηκε ως έσοδο
στην περίοδο και τη θέση του στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων στην οποία περιλαµβάνεται.

11. Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 10 αυτής της ∆ιερµηνείας πρέπει να παρέχονται
ιδιαίτερα για κάθε συµφωνία, ή συνολικά για κάθε κατηγορία συµφωνιών. Μία κατηγορία είναι µία συνάθροιση
συµφωνιών µε υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία που έχουν την ίδια φύση (π.χ. εγκαταστάσεις ενέργειας).

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Φεβρουάριος 2000.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2001. Οι µεταβολές στις
λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-28

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων — «ηµεροµηνία ανταλλαγής» και εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ότι συµµορφώνονται µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 22, (αναθεωρηµένο 1998) «ενοποιήσεις επιχειρήσεων».
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ΜΕ∆-28
Θέµα

1. Μία επιχείρηση µπορεί να εκδώσει δικούς της συµµετοχικούς τίτλους ως αντάλλαγµα αγοράς σε µία Ενοποίηση
επιχειρήσεων που λογιστικοποιείται ως αγορά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22. Το ∆ΛΠ 22 παράγραφος 21, απαιτεί ότι µία
αγορά λογιστικοποιείται µε βάση το κόστος της και ότι οι συµµετοχικοί τίτλοι που εκδίδονται από τον αγοραστή
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία ανταλλαγής.

2. Αν οι συµµετοχικοί τίτλοι που εκδίδονται ως αντάλλαγµα της αγοράς είναι διαπραγµατεύσιµοι σε µία αγορά και η
τιµή αγοράς αυτών κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής δεν είναι αξιόπιστος δείκτης της εύλογης αξίας τους, το
∆ΛΠ 22 παράγραφος 24 ορίζει ότι οι διακυµάνσεις των τιµών για µία εύλογη περίοδο πριν και µετά την ανακοίνωση
των όρων της αγοράς χρειάζεται να λαµβάνονται υπόψη.

3. Τα θέµατα είναι:

(α) ποια είναι «η ηµεροµηνία ανταλλαγής», όταν προσδιορίζεται η εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που
εκδίδονται ως αντάλλαγµα αγοράς σε µία απόκτηση,

(β) πότε κρίνεται σκόπιµο να εξετάζονται άλλα τεκµήρια και µέθοδοι εκτίµησης επιπρόσθετα µιας δηµοσιευµένης
τιµής κατά την ηµεροµηνία ανταλλαγής ενός διαπραγµατευόµενου συµµετοχικού τίτλου και

(γ) ποιες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται, όταν µία δηµοσιευµένη τιµή ενός διαπραγµατευόµενου
συµµετοχικού τίτλου δε χρησιµοποιήθηκε ως εύλογη αξία του συµµετοχικού τίτλου και ποιες πληροφορίες
πρέπει να γνωστοποιούνται, όταν ένας συµµετοχικός τίτλος δεν έχει δηµοσιευµένη τιµή.

4. Το ∆ΛΠ 22 παράγραφος 65 απαιτεί το ποσό της προσαρµογής της ενδεχόµενης αντιπαροχής της αγοράς, από ένα ή
περισσότερα µελλοντικά γεγονότα, να περιλαµβάνεται στο κόστος της απόκτησης κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης,
αν η προσαρµογή είναι πιθανή και το ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Το ∆ΛΠ 22 παράγραφος 68 απαιτεί, το
κόστος της απόκτησης να προσαρµόζεται, όταν ένα ενδεχόµενο που επηρεάζει το ποσό του ανταλλάγµατος της
αγοράς, επέρχεται µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας της απόκτησης. Συνεπώς, αυτή η ∆ιερµηνεία δεν εφαρµόζεται σε
συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδονται για προσαρµογή της ενδεχόµενης αντιπαροχής της αγοράς, που εξαρτάται από
ένα ή περισσότερα µελλοντικά γεγονότα, εκτός αν οι προσαρµογές είναι πιθανές και τα ποσά µπορεί να αποτιµηθούν
αξιόπιστα κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης.

Οµόφωνη αποδοχή

5. Όταν µία απόκτηση επιτυγχάνεται µε µία πράξη ανταλλαγής (π.χ. όχι σταδιακά) η «ηµεροµηνία της ανταλλαγής» είναι
η ηµεροµηνία της απόκτησης, δηλαδή, η ηµεροµηνία που ο αγοραστής αποκτά τον έλεγχο πάνω στην καθαρή
περιουσία και στις λειτουργίες της αποκτώµενης. Όταν µία απόκτηση επιτυγχάνεται σε στάδια (π.χ. διαδοχικές αγορές
µετοχών), η εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που εκδίδονται ως αντάλλαγµα της αγοράς σε κάθε στάδιο, πρέπει
να καθορίζεται κατά την ηµεροµηνία που κάθε ιδιαίτερη επένδυση καταχωρείται στις οικονοµικές καταστάσεις του
αγοραστή.

6. Η δηµοσιευµένη τιµή κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής ενός διαπραγµατευόµενου συµµετοχικού τίτλου παρέχει
την καλύτερη ένδειξη για την εύλογη αξία του τίτλου και πρέπει να χρησιµοποιείται µε εξαίρεση σε κάποιες σπάνιες
περιπτώσεις. Άλλες ενδείξεις και µέθοδοι εκτίµησης πρέπει επίσης να εξετάζονται, µόνο στη σπάνια περίπτωση που
µπορεί να καταδειχθεί ότι η δηµοσιευµένη τιµή της ηµεροµηνίας αυτής δεν είναι αξιόπιστος δείκτης, συνεπώς άλλη
ένδειξη και µέθοδοι εκτίµησης παρέχουν µία πλέον αξιόπιστη αποτίµηση της εύλογης αξίας του συµµετοχικού τίτλου.
Η δηµοσιευµένη τιµή κατά την ηµεροµηνία ανταλλαγής δεν είναι αξιόπιστη, µόνον όταν έχει επηρεασθεί από µία
αδικαιολόγητη διακύµανση τιµής ή µία στενότητα της αγοράς.

Γνωστοποιήσεις

7. Όταν η δηµοσιευµένη τιµή ενός συµµετοχικού τίτλου που εκδίδεται ως αντάλλαγµα αγοράς υπάρχει κατά την
ηµεροµηνία της ανταλλαγής, αλλά δεν έχει ληφθεί ως εύλογη αξία του τίτλου, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

(α) το γεγονός,

(β) τους λόγους που η δηµοσιευµένη τιµή δεν είναι η εύλογη αξία του συµµετοχικού τίτλου,
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(γ) τη µέθοδο και τις σηµαντικές παραδοχές που εφαρµόσθηκαν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας και

(δ) το συνολικό ποσό της διαφοράς µεταξύ της δηµοσιευµένης τιµής και του ποσού που καθορίσθηκε ως η εύλογη
αξία των συµµετοχικών τίτλων.

8. Όταν ένας συµµετοχικός τίτλος που εκδίδεται ως αντάλλαγµα αγοράς δεν έχει δηµοσιευµένη τιµή κατά την ηµεροµηνία
της ανταλλαγής, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός και τη µέθοδο και τις σηµαντικές παραδοχές
που εφαρµόσθηκαν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Φεβρουάριος 2001.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η ∆ιερµηνεία αυτή τίθεται σε ισχύ για αποκτήσεις που δίνουν αρχική λογιστική
καταχώρηση την ή µετά από την 31η ∆εκεµβρίου 2001.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-29

Γνωστοποίηση — συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 1, (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων».

Θέµα

1. Μία επιχείρηση (ο ∆ιαχειριστής της Παραχώρησης), µπορεί να υπεισέλθει σε συµφωνία µε µία άλλη επιχείρηση (ο
∆ικαιοπάροχος της Παραχώρησης) για να παρέχει υπηρεσίες που δίδουν δηµόσια πρόσβαση σε κύριες οικονοµικές και
κοινωνικές διευκολύνσεις. Ο ∆ικαιοπάροχος της παραχώρησης µπορεί να είναι µία, δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα,
επιχείρηση περιλαµβανοµένου ενός κυβερνητικού σώµατος. Παραδείγµατα συµφωνιών παραχώρησης του δικαιώµατος
παροχής υπηρεσιών περιλαµβάνουν διαχείριση υδάτων και παροχή διευκολύνσεων, αυτοκινητόδροµους, χώρους
στάθµευσης αυτοκινήτων, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόµια και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Παραδείγµατα που δεν είναι
συµφωνίες παραχώρησης του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών περιλαµβάνουν µία επιχείρηση που τροφοδοτεί
εξωτερικά τις εσωτερικές υπηρεσίες της (π.χ. καφετέρια µισθωτών, συντήρηση κτιρίου, και λογιστικές ή τεχνολογίας
πληροφορικής, λειτουργίες).

2. Μία συµφωνία παραχώρησης δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών, γενικώς, συνεπάγεται ο δικαιοπάροχος της παραχώ-
ρησης να µεταβιβάζει για την περίοδο της παραχώρησης στο διαχειριστή της παραχώρησης:

(α) το δικαίωµα να παρέχει υπηρεσίες που δίδουν στο κοινό πρόσβαση σε κύριες οικονοµικές και κοινωνικές
διευκολύνσεις, και

(β) σε ορισµένες περιπτώσεις, το δικαίωµα χρήσης ειδικών ενσώµατων και ασώµατων περιουσιακών στοιχείων και/ή
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων,

σε ανταλλαγή µε το ∆ιαχειριστή της παραχώρησης:

(α) δέσµευση στην παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε ορισµένους όρους και συνθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου
παραχώρησης, και

(β) όταν συντρέχει περίπτωση, δέσµευση για επιστροφή κατά το τέλος της περιόδου παραχώρησης των
παραχωρηθέντων δικαιωµάτων στην αρχή της περιόδου παραχώρησης και/ή αποκτηθέντων κατά τη διάρκεια της
περιόδου παραχώρησης.

3. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των συµφωνιών παραχώρησης δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών είναι ότι ο ∆ιαχειριστής
της παραχώρησης λαµβάνει ένα δικαίωµα και αποδέχεται µία υποχρέωση να παρέχει δηµόσιες υπηρεσίες στο κοινό.
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4. Το θέµα είναι ποιες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων ενός

∆ιαχειριστή Παραχώρησης και ενός ∆ικαιοπάροχου της Παραχώρησης.

5. Ορισµένες απόψεις και γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µερικές συµφωνίες παραχώρησης δικαιώµατος παροχής
υπηρεσιών είναι ήδη αντικείµενα που διέπονται από τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (π.χ. το ∆ΛΠ 16
εφαρµόζεται σε αποκτήσεις στοιχείων των ενσώµατων παγίων, το ∆ΛΠ 17 εφαρµόζεται σε µισθώσεις περιουσιακών
στοιχείων και το ∆ΛΠ 38 εφαρµόζεται σε αποκτήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων). Πάντως, µία συµφωνία
παραχώρησης δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών µπορεί να συνεπάγεται εκτελεστές συµβάσεις που δεν καλύπτονται
από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκτός των επαχθών συµβάσεων, περίπτωση στην οποία εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 37.
Συνεπώς, η ∆ιερµηνεία αυτή ορίζει πρόσθετες γνωστοποιήσεις για τις συµφωνίες παραχώρησης δικαιώµατος παροχής
υπηρεσιών.

Οµόφωνη αποδοχή

6. Όλες οι όψεις µίας συµφωνίας παραχώρησης δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών πρέπει να εξετάζονται για τον
καθορισµό των κατάλληλων γνωστοποιήσεων στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Ο ∆ιαχειριστής της
παραχώρησης και ο δικαιοπάροχος της παραχώρησης πρέπει να γνωστοποιούν τα κατωτέρω σε κάθε περίοδο:

(α) µία περιγραφή της συµφωνίας,

(β) σηµαντικούς όρους της συµφωνίας πουµπορεί να επηρεάζουντο ποσό, την επιλογή του χρόνου και τη βεβαιότητα
των µελλοντικών ταµιακών ροών (π.χ. την περίοδο της παραχώρησης, τις ηµεροµηνίες επανακαθορισµού των
τιµών και τη βάση πάνω στην οποία καθορίζεται επανακαθορισµός τιµών ή επαναδιαπραγµάτευση),

(γ) τη φύση και έκταση (π.χ. ποσότητα, περίοδο χρόνου ή ποσό κατά περίπτωση) των:

(i) δικαιωµάτων χρήσης συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων,

(ii) δεσµεύσεων για παροχή ή δικαιωµάτων για αναµονή παροχής υπηρεσιών,

(iii) δεσµεύσεων για απόκτηση ή κατασκευή στοιχείων των ενσώµατων παγίων,

(iv) δεσµεύσεων για διανοµή ή δικαιωµάτων για λήψη συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων κατά το τέλος
της περιόδου παραχώρησης,

(v) ανανεώσεων και τερµατισµό δικαιωµάτων προαίρεσης και

(vi) άλλων δικαιωµάτων και δεσµεύσεων (π.χ. γενικές επιθεωρήσεις), και

(δ) αλλαγές στη συµφωνία που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου.

7. Οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 6 αυτής της ∆ιερµηνείας πρέπει να παρέχονται ιδιαίτερα
για κάθε συµφωνία παραχώρησης δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών ή συνολικά για κάθε κατηγορία συµφωνιών
παραχώρησης δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών. Μία κατηγορία είναι ένα σύνολοσυµφωνιών παραχώρησης δικαιώµατος
παροχής υπηρεσιών που εµπεριέχουν υπηρεσίες µε όµοια φύση (π.χ. εισπράξεις διοδίων και υπηρεσίες διαχείρισης
τηλεπικοινωνιών και υδάτων).

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Μάιος 2001.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Αυτή η ∆ιερµηνεία τίθεται σε ισχύ από την 31η ∆εκεµβρίου 2001.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-30

Τηρούµενο νόµισµα — µετατροπή από το νόµισµα αποτίµησης σε νόµισµα παρουσίασης

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 21, «οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος» (αναθεωρηµένο 1993), ∆ΛΠ 29
«χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες» (αναµορφωµένο 1994).
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Θέµα

1. Η ∆ιερµηνεία SIC-19, «τηρούµενο νόµισµα — αποτίµηση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 21 και ∆ΛΠ 29, ασχολείται µε το πώς µία επιχείρηση µετατρέπει τις οικονοµικές καταστάσεις της από ένα
νόµισµα που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις της (νόµισµα αποτίµησης)
σε ένα άλλο νόµισµα για σκοπούς παρουσίασης (νόµισµα παρουσίασης). Η ∆ιερµηνεία 19 δεν εξειδικεύει τη µέθοδο
της µετατροπής που πρέπει να εφαρµοσθεί, αλλά απαιτεί η µέθοδος µετατροπής που χρησιµοποιείται, να µην οδηγεί
σε πληροφόρηση µε ένα τρόπο που είναι ασυνεπής µε την αποτίµηση των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις.

2. Η ∆ιερµηνεία 19 παράγραφος 15 επεξεργάζεται λεπτοµερώς την ανωτέρω αναφερόµενη απαίτηση, στο παράδειγµα
µιας Ρώσικης επιχείρησης που χρησιµοποιεί το Ρώσικο ρούβλι ως ένα κατάλληλο νόµισµα αποτίµησης και µετατρέπει
τις οικονοµικές καταστάσεις της σε ένα άλλο νόµισµα (π.χ. ευρώ) για παρουσίαση. Αυτή ορίζει ότι η εφαρµοζόµενη
µέθοδος για µετατροπή από Ρώσικα ρούβλια σε Ευρώ, δεν πρέπει, για παράδειγµα, να έχει την επίδραση, της
υποκατάστασης των Ρώσικων ρουβλίων ως νοµίσµατος αποτίµησης, από το Ευρώ.

3. Το ∆ΛΠ 21 παράγραφος 5 ορίζει ότι το Πρότυπο δεν ασχολείται µε την αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων
µίας επιχείρησης από το τηρούµενο από αυτή νόµισµα σε ένα άλλο νόµισµα για τη διευκόλυνση χρηστών που είναι
εξοικειωµένοι µε εκείνο το νόµισµα ή για παρόµοιους σκοπούς.

4. Τα θέµατα είναι:

(α) πώς πρέπει να µετατραπούν τα στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις από ένα νόµισµα αποτίµησης σε ένα
νόµισµα παρουσίασης, όταν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ένα νόµισµα άλλο από το νόµισµα
αποτίµησης προσδιοριζόµενο σύµφωνα µε τη ∆ιερµηνεία 19, και

(β) ποιες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται:

(i) όταν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ένα νόµισµα άλλο από το νόµισµα αποτίµησης
προσδιοριζόµενο σύµφωνα µε τη ∆ιερµηνεία 19, ή

(ii) όταν πρόσθετες πληροφορίες µη απαιτούµενες από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκτίθενται στις
Οικονοµικές Καταστάσεις σε ένα νόµισµα, άλλο από το νόµισµα που χρησιµοποιείται για την παρουσίαση
των Οικονοµικών Καταστάσεων, ως µία διευκόλυνση προς ορισµένους χρήστες.

5. Αυτή η ∆ιερµηνεία πρέπει να διαβάζεται και να εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις της ∆ιερµηνείας 19. Ο
όρος «οικονοµικές καταστάσεις» εµπεριέχει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 27
παράγραφος 4.

Οµόφωνη αποδοχή

6. Όταν οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ένα νόµισµα άλλο εκτός από το νόµισµα αποτίµησης που
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη ∆ιερµηνεία 19 και το νόµισµα αποτίµησης δεν είναι νόµισµα υπερπληθωριστικής
οικονοµίας, οι απαιτήσεις της ∆ιερµηνείας 19 παράγραφος 9 πρέπει να εφαρµόζονται ως ακολούθως:

(α) Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλους τους παρουσιαζόµενους ισολογισµούς (δηλαδή συµπεριλαµβα-
νοµένων των συγκρίσιµων κονδυλίων), πρέπει να µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες κλεισίµατος που υπάρχουν κατά
την ηµεροµηνία κάθε παρουσιαζόµενου ισολογισµού.

(β) Τα κονδύλια των εσόδων και των εξόδων για όλες τις παρουσιαζόµενες περιόδους (δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων
των συγκρίσιµων κονδυλίων), πρέπει να µετατρέπονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπάρχουν κατά τις
ηµεροµηνίες των συναλλαγών, ή µια ισοτιµία που πλησιάζει τις πραγµατικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

(γ) Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων εκτός από τα καθαρά κέρδη ή τις ζηµίες της περιόδου, τα οποία
περιλαµβάνονται στα σωρευµένα κέρδη ή ζηµίες του ισολογισµού, πρέπει να µετατρέπονται µε την ισοτιµία
κλεισίµατος που υπάρχει κατά την ηµεροµηνία κάθε ισολογισµού που παρουσιάζεται.

(δ) Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή σύµφωνα µε τις παραγράφους 6(α)-(γ)
αυτής της ∆ιερµηνείας πρέπει να καταχωρούνται κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια.

7. Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ένα νόµισµα άλλο εκτός από το νόµισµα αποτίµησης, όπως
προσδιορίζεται στην ∆ιερµηνεία 19 και το νόµισµα αποτίµησης είναι νόµισµα µίας υπερπληθωριστικής οικονοµίας, οι
απαιτήσεις της ∆ιερµηνείας 19 παράγραφος 9 πρέπει να εφαρµόζονται ως ακολούθως:

(α) Περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων για όλους τους παρουσιαζόµενους
ισολογισµούς (δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων των συγκρίσιµων κονδυλίων) πρέπει να µετατρέπονται µε την
ισοτιµία κλεισίµατος που υπάρχει κατά την ηµεροµηνία του πλέον πρόσφατου ισολογισµού που παρουσιάζεται,
και

(β) Στοιχεία εσόδων και εξόδων για όλες τις παρουσιαζόµενες περιόδους (δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων των
συγκρίσιµων κονδυλίων), πρέπει να µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος που υπάρχει κατά το τέλος της
πλέον πρόσφατης περιόδου που παρουσιάζεται.
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Γνωστοποιήσεις

8. Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ένα νόµισµα άλλο εκτός από το νόµισµα αποτίµησης όπως
προσδιορίζεται στην ∆ιερµηνεία 19, µία επιχείρηση πρέπει να δηλώνει, επιπρόσθετα στη γνωστοποίηση των
πληροφοριών που απαιτούνται από τη ∆ιερµηνεία 19 παράγραφος 10, το γεγονός ότι το νόµισµα αποτίµησης
αντικατοπτρίζει την οικονοµική ουσία των υποκείµενων γεγονότων και περιστάσεων της επιχείρησης.

9. Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ένα νόµισµα άλλο εκτός από το νόµισµα αποτίµησης που
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη ∆ιερµηνεία 19 και το νόµισµα αποτίµησης είναι το νόµισµα µίας υπερπληθωριστικής
οικονοµίας, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τις ισοτιµίες κλεισίµατος µεταξύ νοµίσµατος αποτίµησης και
νοµίσµατος παρουσίασης που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία κάθε παρουσιαζόµενου ισολογισµού, επιπρόσθετα από
τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 29 παράγραφος 39.

10. Όταν πρόσθετες πληροφορίες µη απαιτούµενες από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκτίθενται στις οικονοµικές
καταστάσεις, ως µία διευκόλυνση σε ορισµένους χρήστες και σε ένα νόµισµα, άλλο εκτός από το νόµισµα που
χρησιµοποιείται για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µία επιχείρηση πρέπει:

(α) να προσδιορίζει καθαρά την πληροφόρηση ως συµπληρωµατική, για να διακρίνει αυτή από την πληροφόρηση
που απαιτείται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και µετατρέπεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 6 ή 7 αυτής
της ∆ιερµηνείας (οποιαδήποτε είναι εφαρµόσιµη),

(β) να γνωστοποιεί το νόµισµα αποτίµησης που χρησιµοποιείται για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων
και τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο µετατροπής για να προσδιορισθούν οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που
εκτίθενται,

(γ) να γνωστοποιεί το γεγονός ότι το νόµισµα αποτίµησης αντικατοπτρίζει την οικονοµική ουσία των υποκείµενων
γεγονότων και περιστάσεων της επιχείρησης και ότι η συµπληρωµατική πληροφόρηση εκτίθεται σε ένα άλλο
νόµισµα για σκοπούς διευκόλυνσης µόνον, και

(δ) να γνωστοποιεί το νόµισµα στο οποίο η συµπληρωµατική πληροφόρηση εκτίθεται.

Η δήλωση που απαιτείται από τις παραγράφους 8 και 10(γ), αφορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σε
όλες τις περιπτώσεις, πλην αυτών που τα νοµίσµατα αποτίµησης των επιχειρήσεων του οµίλου, το νόµισµα παρουσίασης
και το νόµισµα στο οποίο εκτίθενται οι πληροφορίες σε περίπτωση έκθεσης συµπληρωµατικής πληροφόρησης, είναι τα
ίδια. Για το σκοπό των απαιτήσεων γνωστοποίησης στις παραγράφους 9 και 10(β) στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις, οι παραποµπές στο νόµισµα αποτίµησης αναφέρονται στο νόµισµα αποτίµησης της µητρικής εταιρίας.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Μάιος 2001.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα ∆ιερµηνεία τίθεται σε ισχύ για τις ετήσιες οικονοµικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2002. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται
σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-31

Έσοδα — συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 18, «έσοδα» (αναθεωρηµένο 1993).

Θέµα

1. Μία επιχείρηση (Πωλητής) µπορεί να υπεισέλθει σε µία συναλλαγή ανταλλαγής για να παρέχει διαφηµιστικές υπηρεσίες
µε ανταλλαγή τη λήψη διαφηµιστικών υπηρεσιών από τον πελάτη της (Πελάτης). ∆ιαφηµίσεις µπορεί να εκτίθενται στο
διαδίκτυο ή επί διαφηµιστικών αφισών, να εκπέµπονται από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, να δηµοσιεύονται σε
περιοδικά ή εφηµερίδες ή να παρουσιάζονται σε άλλα µέσα.
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2. Σε µερικές περιπτώσεις δεν ανταλλάσσονται µετρητά ή άλλο αντάλλαγµα µεταξύ των επιχειρήσεων. Σε κάποιες άλλες

περιπτώσεις, ίσα ή περίπου ίσα ποσά µετρητών ή άλλα ανταλλάγµατα ανταλλάσσονται επίσης.

3. Ένας Πωλητής που παρέχει διαφηµιστικές υπηρεσίες στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων του, καταχωρεί τα
έσοδα από µία συναλλαγή ανταλλαγής που εµπεριέχουν διαφήµιση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 όταν, µεταξύ των άλλων
κριτηρίων, οι ανταλλασσόµενες υπηρεσίες είναι ανόµοιες (∆ΛΠ 18 παράγραφος 12) και το ποσό του εσόδου µπορεί
να αποτιµηθεί αξιόπιστα [∆ΛΠ 18 παράγραφος 20(α)]. Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται µόνο σε µία ανταλλαγή
ανόµοιων διαφηµιστικών υπηρεσιών. Μία ανταλλαγή όµοιων διαφηµιστικών υπηρεσιών δεν είναι µία συναλλαγή που
δηµιουργεί έσοδα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18.

4. Το θέµα είναι κάτω από ποιες προϋποθέσεις µπορεί ένας Πωλητής να αποτιµήσει αξιόπιστα το έσοδο στην εύλογη
αξία της λαµβανόµενης ή παρεχόµενης διαφηµιστικής υπηρεσίας σε µία συναλλαγή ανταλλαγής.

Οµόφωνη αποδοχή

5. Το έσοδο από µία συναλλαγή ανταλλαγής που εµπεριέχει διαφήµιση δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα στην εύλογη
αξία της λαµβανόµενης διαφηµιστικής υπηρεσίας. Πάντως, ένας Πωλητής µπορεί να αποτιµήσει αξιόπιστα το έσοδο
στην εύλογη αξία της διαφηµιστικής υπηρεσίας που παρέχει σε µία συναλλαγή ανταλλαγής, µε παραποµπή µόνον σε
συναλλαγή που δεν είναι ανταλλαγή και η οποία:

(α) εµπεριέχει διαφήµιση όµοια µε διαφήµιση στη συµφωνία ανταλλαγής,

(β) συµβαίνει συχνά,

(γ) αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό αριθµό συναλλαγών και ποσό, όταν συγκρίνεται µε όλες τις συναλλαγές παροχής
διαφήµισης που είναι ίδιες µε τη διαφήµιση στη συναλλαγή ανταλλαγής,

(δ) εµπεριέχει µετρητά και/ή άλλο είδος ανταλλάγµατος (π.χ. διαπραγµατεύσιµους τίτλους, µη νοµισµατικά
περιουσιακά στοιχεία, και άλλες υπηρεσίες) που έχουν µία αξιόπιστα αποτιµήσιµη εύλογη αξία και

(ε) δεν εµπλέκουν το ίδιο αντισυµβαλλόµενο µέρος, όπως στη συναλλαγή ανταλλαγής.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Μάιος 2001.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα διερµηνεία τίθεται σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2001. Οι µεταβολές στις
λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-32

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία — κόστη δικτυακού τόπου

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ οι διερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.

Παραποµπή: ∆ΛΠ 38, «άϋλα περιουσιακά στοιχεία».

Θέµα

1. Μία επιχείρηση µπορεί να αναλάβει εσωτερικές δαπάνες για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτυακού τόπου της,
για εσωτερική ή εξωτερική πρόσβαση. Ένας δικτυακός τόπος σχεδιασµένος για εξωτερική πρόσβαση µπορεί να έχει
διαφορετικές χρήσεις όπως την προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας, την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Ένας δικτυακός τόπος ο οποίος σχεδιάζεται για
εσωτερική πρόσβαση µπορεί να χρησιµεύσει για την αποθήκευση των εταιρικών πολιτικών και του αρχείου πελατών
καθώς και για την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών.
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2. Τα στάδια της ανάπτυξης ενός δικτυακού τόπου µπορούν να περιγραφούν ως ακολούθως:

(α) Σχεδιασµός — περιλαµβάνει την ανάληψηµελετών σκοπιµότητας, τον ορισµότων σκοπών και των προδιαγραφών,
την εκτίµηση των εναλλακτικών λύσεων και την επιλογή προτιµήσεων.

(β) Ανάπτυξη της Υποδοµής και των Εφαρµογών — περιλαµβάνει την απόκτηση ονόµατος στο διαδίκτυο, την
αγορά και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λειτουργικού λογισµικού, την εγκατάσταση των
εφαρµογών και τη δοκιµασία αντοχής.

(γ) Ανάπτυξη του Γραφικού Σχεδιασµού — περιλαµβάνει τον σχεδιασµό της εµφάνισης των δικτυακών σελίδων

(δ) Ανάπτυξη Περιεχοµένου — περιλαµβάνει τη δηµιουργία, αγορά, προετοιµασία και µετάδοση των πληροφοριών
είτε µε τη µορφή κειµένου είτε µε την µορφή γραφικών, στο δικτυακό τόπο, προτού ολοκληρωθεί η ανάπτυξη
του. Οι πληροφορίες µπορούν είτε να αποθηκεύονται σε ξεχωριστές βάσεις δεδοµένων οι οποίες ενσωµατώνονται
στο δικτυακό τόπο (ή είναι προσπελάσιµες µέσω αυτού) είτε να έχουν κωδικοποιηθεί κατευθείαν στις δικτυακές
σελίδες.

3. Μόλις ολοκληρωθεί ή ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, ξεκινάει το στάδιο της Λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια αυτού
του σταδίου, η επιχείρηση συντηρεί και βελτιώνει τις εφαρµογές, την υποδοµή, το γραφικό σχεδιασµό και τα
περιεχόµενα του δικτυακού τόπου.

4. Η λογιστική της εσωτερικής δαπάνης για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτυακού τόπου µιας επιχείρησης για
εσωτερική ή εξωτερική πρόσβαση έχει τα εξής θέµατα:

(α) αν ο δικτυακός τόπος είναι ένα εσωτερικώς δηµιουργούµενο άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο υπόκειται στις
ρυθµίσεις του ∆ΛΠ 38, και

(β) τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό της δαπάνης αυτής.

5. Αυτή η διερµηνεία δεν αφορά δαπάνες για την αγορά, ανάπτυξη και λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών
(διεκπεραιωτές δικτύου, µετακίνησης δεδοµένων και παραγωγής καθώς και συνδέσεις διαδικτύου) ενός δικτυακού
τόπου. Οι δαπάνες αυτές αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16, «ενσώµατα πάγια» (αναθεωρηµένο
1998). Επιπροσθέτως, όταν µία επιχείρηση αναλαµβάνει δαπάνες για έναν παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου που
φιλοξενεί το δικτυακό τόπο της, η δαπάνη καταχωρείται ως έξοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 παράγραφος 7 και το
Πλαίσιο, όταν λαµβάνονται οι υπηρεσίες.

6. Το ∆ΛΠ 38 δεν εφαρµόζεται σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχει µία επιχείρηση µε σκοπό την πώλησή
τους κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της (βλέπε ∆ΛΠ 2, «αποθέµατα», και ∆ΛΠ 11, «συµβάσεις κατασκευής
έργων») ή σε µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 17, «µισθώσεις» (αναθεωρηµένο 1997).
Συνεπώς, η ∆ιερµηνεία αυτή δεν εφαρµόζεται σε δαπάνες για την ανάπτυξη ή τη λειτουργία ενός δικτυακού τόπου (ή
λογισµικού δικτυακού τόπου) µε σκοπό την πώληση σε µία άλλη επιχείρηση. Όταν ο δικτυακός τόπος µισθώνεται
σύµφωνα µε µία λειτουργική µίσθωση, ο εκµισθωτής εφαρµόζει την παρούσα ∆ιερµηνεία. Όταν ένας δικτυακός τόπος
µισθώνεται σύµφωνα µε χρηµατοδοτική µίσθωση, ο µισθωτής εφαρµόζει αυτή τη ∆ιερµηνεία µετά από την αρχική
καταχώρηση του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου.

Οµόφωνη αποδοχή

7. Ένας δικτυακός τόπος της επιχείρησης ο οποίος προκύπτει από ανάπτυξη και προορίζεται για εσωτερική ή εξωτερική
πρόσβαση είναι ένα εσωτερικώς δηµιουργούµενο άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο υπόκειται στις ρυθµίσεις του
∆ΛΠ 38.

8. Ένας δικτυακός τόπος ο οποίος προκύπτει από ανάπτυξη πρέπει να καταχωρείται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αν
και µόνον αν, επιπρόσθετα προς τη συµµόρφωση µε τις γενικές προϋποθέσεις που περιγράφονται στο ∆ΛΠ 38
παράγραφος 19 για καταχώρηση και αρχική αποτίµηση, µία επιχείρηση πληρεί τις προϋποθέσεις του ∆ΛΠ 38
παράγραφος 45. Ειδικά, µία επιχείρηση µπορεί να πληρεί την προϋπόθεση της απόδειξης του τρόπου µε τον οποίο ο
δικτυακός τόπος της θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 παράγραφος 45(δ)
όταν, για παράδειγµα, ο δικτυακός τόπος είναι σε θέση να δηµιουργήσει έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων των άµεσων
εσόδων από τη δυνατότητα λήψης παραγγελιών. Μία επιχείρηση δεν µπορεί να αποδείξει πως ένας δικτυακός τόπος ο
οποίος έχει αναπτυχθεί µόνο ή κυρίως για την προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων και υπηρεσιών της, θα
δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οφέλη και συνεπώς όλες οι δαπάνες για την ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτυακού τόπου
πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα όταν αναλαµβάνονται.
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9. Οποιαδήποτε εσωτερική δαπάνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτυακού τόπου µιας επιχείρησης πρέπει να

λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38. Η φύση κάθε δραστηριότητας για την οποία αναλαµβάνεται δαπάνη (π.χ. η
εκπαίδευση του προσωπικού και η συντήρηση του δικτυακού τόπου) και το στάδιο της ανάπτυξης ή µετά την ανάπτυξη
του δικτυακού τόπου, πρέπει να αξιολογούνται ώστε να καθοριστεί ο κατάλληλος λογιστικός χειρισµός (επιπρόσθετες
οδηγίες παρέχονται στο Προσάρτηµα αυτής της ∆ιερµηνείας). Για παράδειγµα:

(α) Το στάδιο του Σχεδιασµού έχει παρόµοια φύση µε το στάδιο της έρευνας κατά το ∆ΛΠ 38 παράγραφοι 42-44.
Η δαπάνη η οποία αναλαµβάνεται κατά το στάδιο αυτό πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο όταν αναλαµβάνεται.

(β) Τα στάδια της Εφαρµογής και της ∆ηµιουργίας Υποδοµής, του Γραφικού Σχεδιασµού και της Ανάπτυξης των
Περιεχοµένων, στην έκταση που το περιεχόµενο αναπτυχθεί για λόγους εκτός εκείνων της προώθησης και
διαφήµισης των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης, είναι παρόµοια µε το στάδιο ανάπτυξης του ∆ΛΠ 38
παράγραφοι 45-52. Η δαπάνη που αναλαµβάνεται κατά τα στάδια αυτά πρέπει να περιλαµβάνεται στο κόστος
του δικτυακού τόπου το οποίο καταχωρείται ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε την παράγραφο 8
αυτής της ∆ιερµηνείας, όταν η δαπάνη µπορεί να αποδίδεται απευθείας ή να κατανέµεται πάνω σε µία λογική και
σταθερή βάση, στην προετοιµασία του δικτυακού τόπου για την προοριζόµενη χρήση του. Για παράδειγµα, µία
δαπάνη για την αγορά ή δηµιουργία περιεχοµένων (εκτός του περιεχοµένου που διαφηµίζει και προωθεί τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης), ειδικά για ένα δικτυακό τόπο ή µία δαπάνη η οποία επιτρέπει τη
χρήση του περιεχοµένου (π.χ. µία αµοιβή για την απόκτηση µιας άδειας για αναπαραγωγή) στο δικτυακό τόπο,
πρέπει να περιλαµβάνεται στο κόστος της ανάπτυξης όταν πληρείται η προϋπόθεση αυτή. Όµως, σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 38 παράγραφος 59, η δαπάνη για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο καταχωρήθηκε αρχικά ως
έξοδο σε προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να καταχωρείται ως µέρος του κόστους ενός άϋλου
περιουσιακού στοιχείου σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία (π.χ. όταν τα κόστη δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
έχουν αποσβεσθεί πλήρως και το περιεχόµενο διατίθεται µεταγενέστερα στο δικτυακό τόπο).

(γ) ∆απάνη η οποία αναλήφθηκε κατά το στάδιο Ανάπτυξης Περιεχοµένου, στην έκταση κατά την οποία το εν λόγω
περιεχόµενο αναπτύχθηκε για τη διαφήµιση και προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών µιας επιχείρησης
(π.χ. ψηφιακές εικόνες των προϊόντων), θα πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο όταν αναλαµβάνεται σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 38 παράγραφος 57(γ). Για παράδειγµα, για τη λογιστική απεικόνιση της δαπάνης για επαγγελµατικές
υπηρεσίες που αφορούν στη λήψη ψηφιακών φωτογραφιών των προϊόντων µιας επιχείρησης και στη βελτίωση
της παρουσίασής τους, η δαπάνη θα πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο δεδοµένου ότι οι επαγγελµατικές
υπηρεσίες λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και όχι όταν οι ψηφιακές εικόνες εµφανίζονται στο
δικτυακό τόπο.

(δ) Tο στάδιο της Λειτουργίας ξεκινά όταν η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου έχει ολοκληρωθεί. Η δαπάνη που
αναλαµβάνεται στο στάδιο αυτό πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο εκτός αν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του
∆ΛΠ 38 παράγραφος 60.

10. Ένας δικτυακός τόπος που καταχωρείται ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της παρούσας
∆ιερµηνείας πρέπει να αποτιµάται µετά την αρχική καταχώρηση µέσω της εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆ΛΠ 38
παράγραφοι 63-78. Η ορθή εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός δικτυακού τόπου πρέπει να είναι σύντοµη.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Μάιος 2001.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Αυτή η ∆ιερµηνεία τίθεται σε ισχύ από τη 25η Μαρτίου 2002. Οι επιδράσεις της
υιοθέτησης αυτής της ∆ιερµηνείας πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 38
παράγραφοι 118-121. Συνεπώς, όταν ένας δικτυακός τόπος δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια για καταχώρηση ως
άϋλο περιουσιακό στοιχείο, αλλά είχε καταχωρηθεί προηγουµένως ως περιουσιακό στοιχείο, το στοιχείο πρέπει να
διαγραφεί κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ∆ιερµηνείας. Όταν υπάρχει δικτυακός τόπος και η
δαπάνη για την ανάπτυξή του ανταποκρίνεται στα κριτήρια για καταχώρηση ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο, αλλά δεν
είχε καταχωρηθεί προηγουµένως ως περιουσιακό στοιχείο, το άϋλο περιουσιακό στοιχείο δεν πρέπει να καταχωρηθεί
κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής της ∆ιερµηνείας. Όταν ένας δικτυακός τόπος υπάρχει και η δαπάνη
ανάπτυξής του ανταποκρίνεται στα κριτήρια για καταχώρηση ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο είχε
προηγουµένως καταχωρηθεί ως περιουσιακό στοιχείο και είχε αποτιµηθεί αρχικά στο κόστος, το ποσό το οποίο είχε
καταχωρηθεί αρχικά, θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί κατάλληλα.

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ∆-33

Ενοποίηση και µέθοδος καθαρής θέσης —δυνητικά δικαιώµατα ψήφουκαι κατανοµή των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας

Η παράγραφος 11 του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 1997) «παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», απαιτεί ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως συµµορφούµενες µε τα ∆ΛΠ εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες
τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας που εκδίδεται από τη ΜΕ∆ Οι ∆ιερµηνείες
δεν προορίζονται για εφαρµογή σε επουσιώδη θέµατα.
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ΜΕ∆-33
Παραποµπή: ∆ΛΠ 27 «ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις»
(αναθεωρηµένο 1994), ∆ΛΠ 28 «λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις» (αναθεωρηµένο 2000), ∆ΛΠ 39
«χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση».

Θέµα

1. Μία επιχείρηση µπορεί να κατέχει τιτλοποιηµένα δικαιώµατα αγοράς µετοχών, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς
µετοχών, χρεωστικούς ή συµµετοχικούς τίτλους που είναι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές ή άλλα όµοια µέσα που
παρέχουν τη δυνατότητα, αν εξασκηθούν ή µετατραπούν, να δώσουν στην επιχείρηση δύναµη ψήφων ή να µειώσουν
τη δύναµη ψήφου άλλου µέρους πάνω στις χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές µίας άλλης επιχείρησης
(δυνητικά δικαιώµατα ψήφου).

2. Τα θέµατα είναι:

(α) όταν γίνεται εκτίµηση αν και κατά πόσο µία επιχείρηση ελέγχει ή επηρεάζει ουσιωδώς άλλη επιχείρηση σύµφωνα
µε τα ∆ΛΠ 27 και ∆ΛΠ 28 αντίστοιχα,

(i) αν η ύπαρξη και η επίδραση των δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, επιπρόσθετα
των παραγόντων που περιγράφονται στο ∆ΛΠ 27 παράγραφος 12 και ∆ΛΠ 28 παράγραφοι 4-5, και

(ii) σε καταφατική απάντηση, αν και κατά πόσο άλλα γεγονότα και περιστάσεις που σχετίζονται µε δυνητικά
δικαιώµατα ψήφου πρέπει να εκτιµώνται,

(β) αν η αναλογία που κατανέµεται στη µητρική και στα δικαιώµατα µειοψηφίας κατά την κατάρτιση των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 27, και η αναλογία που κατανέµεται σε έναν
επενδυτή που λογιστικοποιεί τις επενδύσεις του σε µία συγγενή χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης,
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 28, πρέπει να καθορίζεται βασιζόµενη στα υπάρχοντα συµµετοχικά δικαιώµατα ή τα
συµµετοχικά δικαιώµατα τα οποία θα υπήρχαν, αν τα δυνητικά δικαιώµατα ψήφου είχαν εξασκηθεί ή µετατραπεί,
και

(γ) ο κατάλληλος λογιστικός χειρισµός για τα δυνητικά δικαιώµατα ψήφου µέχρις ότου εξασκηθούν ή λήξουν.

Οµόφωνη αποδοχή

3. Η ύπαρξη και επίδραση των δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου, τα οποία είναι επί του παρόντος (δηλαδή τώρα)
εξασκήσιµα ή µετατρέψιµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη επιπρόσθετα από τους παράγοντες που περιγράφονται στο
∆ΛΠ 27 παράγραφος 12 και ∆ΛΠ 28 παράγραφοι 4-5, κατά την εκτίµηση αν η επιχείρηση ελέγχει (όπως καθορίζεται
στο ∆ΛΠ 27 παράγραφος 6), ή επηρεάζει ουσιωδώς (όπως καθορίζεται στο ∆ΛΠ 28 παράγραφος 3) άλλη επιχείρηση.
Όλα τα δυνητικά δικαιώµατα ψήφου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, συµπεριλαµβανοµένων των δυνητικών δικαιωµάτων
ψήφου που κατέχονται από άλλες επιχειρήσεις. ∆υνητικά δικαιώµατα ψήφου δεν είναι επί του παρόντος εξασκήσιµα ή
µετατρέψιµα όταν, για παράδειγµα, αυτά δεν µπορούν να ασκηθούν ή µετατραπούν µέχρι µία µελλοντική ηµεροµηνία
ή µέχρι να πραγµατοποιηθεί ένα µελλοντικό γεγονός.

4. Όλα τα γεγονότα και οι περιπτώσεις που επηρεάζουν δυνητικά δικαιώµατα ψήφου που λαµβάνονται υπόψη σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 αυτής της ∆ιερµηνείας, πρέπει να εξετάζονται, εκτός από την πρόθεση της διοίκησης και τη
χρηµατοοικονοµική ικανότητα της να τα εξασκήσει ή µετατρέψει. Άλλα γεγονότα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη περιλαµβάνουν τους όρους της εξάσκησης των δυνητικών δικαιωµάτων και πιθανές συνδεδεµένες συναλλαγές.
(Το Παράρτηµα Α παρέχει επεξηγήσεις για την εφαρµογή αυτής της ∆ιερµηνείας).

5. Η αναλογία που κατανέµεται στη µητρική και στα δικαιώµατα µειοψηφίας κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 27, και η αναλογία που κατανέµεται σε έναν επενδυτή ο οποίος
λογιστικοποιεί τις επενδύσεις του χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 28, πρέπει να
προσδιορίζεται, βασιζόµενη µόνο στα υπάρχοντα δικαιώµατα ιδιοκτησίας. Μία επιχείρηση µπορεί στην ουσία να έχει
ένα παρόν δικαίωµα ιδιοκτησίας όταν, για παράδειγµα, πωλεί και ταυτόχρονα συµφωνεί να επαναγοράσει, αλλά δε
χάνει τον έλεγχο να έχει πρόσβαση στα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε ένα δικαίωµα ιδιοκτησίας. Σε αυτή την
περίπτωση, η αναλογία που κατανέµεται πρέπει να προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την τελική εξάσκηση των
δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου και άλλα παράγωγα, τα οποία, στην ουσία, επί του παρόντος δίδουν πρόσβαση στα
οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε ένα δικαίωµα ιδιοκτησίας. (Το Παράρτηµα Β παρέχει εξηγήσεις για την εφαρµογή
αυτής της ∆ιερµηνείας).
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ΜΕ∆-33
6. Όταν γίνεται λογιστική εφαρµογή της ενοποίησης και της µεθόδου της καθαρής θέσης, µέσα που περιέχουν δυνητικά

δικαιώµατα ψήφου πρέπει να λογιστικοποιούνται ως τµήµα της επένδυσης σε µία θυγατρική και σε µία επένδυση σε
συγγενή αντίστοιχα, µόνον όταν η αναλογία των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας κατανέµεται λαµβάνοντας υπόψη την τελική
εξάσκηση εκείνων των δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 αυτής της ∆ιερµηνείας. Σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις µέσα που περιέχουν δυνητικά δικαιώµατα ψήφου πρέπει να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 39.

Ηµεροµηνία Οµόφωνης Αποδοχής: Αύγουστος 2001.

Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος: Η παρούσα ∆ιερµηνεία τίθεται σε ισχύ για τις ετήσιες οικονοµικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2002. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές πρέπει να λογιστικοποιούνται
σύµφωνα µε τις µεταβατικές απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 παράγραφος 46.


