Λογιζηήρ Φοποηεσνικόρ A’ Σάξηρ
Ειδικόρ Ειζηγηηήρ Λογιζηικήρ

ΔΙΑΦΟΡΕ Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.
Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότσπα τοσ Ν.4308/2014
Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ Ν. 4308/2014, νη επηρεηξήζεηο ηεο ρώξαο εηζήρζεθαλ ζε λέα ινγηζηηθά
δεδνκέλα, εθαξκόδνληαο από 1/1/2015 ηα Ειιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ζηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ
ηνπο αλαινγηθά ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πιήξε ελαξκόληζε κε ηα αληίζηνηρα
Δηεζλή.
Τι είναι τα Ε.Λ.Π
Τα Ε.Λ.Π. είλαη έλα ζύλνιν θαλόλσλ πνπ νξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα όιεο ηηο κεζόδνπο
παξαθνινύζεζεο ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ, απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
ππνρξεώζεσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο ηνπο ζηα ινγηζηηθά βηβιία
όπσο νξίδεη ν Νόκνο. Πξόθεηηαη ζηελ νπζία γηα ηνλ πιήξε εθζπγρξνληζκό ησλ ινγηζηηθώλ
θαλόλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην Ειιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό Σρέδην ηνπ Π.Δ. 1123/1980, όπσο
ίζρπε έσο 31/12/2014, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ινγηζηηθά θάζε εκπνξηθή
ζπλαιιαγή, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην Ε.Γ.Λ.Σ. αδπλαηνύζε.
Διαυορές με Ε.Γ.Λ.Σ.
Η βαζηθή δηαθνξά ησλ δύν ινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ είλαη όηη ηα Ε.Λ.Π. απνηεινύλ έλα πην
δυναμικό ζύλνιν ινγηζηηθώλ κεζόδσλ, πνπ είλαη αξθεηά επέιηθην θαη ζύγρξνλν, επηηπγράλνληαο κε
απηό ηνλ ηξόπν ηελ απνηύπσζε νπνηνπδήπνηε ινγηζηηθνύ γεγνλόηνο, αθόκα θαη ζε ζπλαιιαγέο
πνπ ην Ε.Γ.Λ.Σ. δελ πξνέβιεπε αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνύο γηα λα ηηο απεηθνλίζεη. Παξαδείγκαηα
απηήο ηεο θαηεύζπλζεο είλαη ε ινγηζηηθή παξαθνινύζεζε ελόο νκνιόγνπ πνπ ζα κπνξνύζε λα
εθδώζεη ή λα αγνξάζεη κηα επηρείξεζε, θαζώο θαη ε απεηθόληζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
ελόο παγίνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ (finance lease).
Τν ζεκαληηθόηεξν πιενλέθηεκα ησλ Ε.Λ.Π. είλαη ε πιήξεο ελαξκόληζε ηνπ ειιεληθνύ
ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο κε ηα δηεζλή πξόηππα θαη ινγηζηηθά δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ ν παγθόζκηνο
επελδπηήο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα από ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ. Η αλάγθε απηή πξνέθπςε από ην γεγνλόο όηη ην
Ε.Γ.Λ.Σ. απνηεινύζε εγχώρια νομοθεζία, ε νπνία ζα έπξεπε λα είλαη γλσζηή εηο βάζνο θαη
απόιπηα πξνζβάζηκε από ηνλ νπνηνδήπνηε ρξήζηε ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαγσγή
ησλ αληίζηνηρσλ ζπκπεξαζκάησλ. Η δπζθνιία απηή ήηαλ εκθαλήο ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ
επελδπηώλ, πνπ δελ γλώξηδαλ ηνπο θαλόλεο ηνπ Ε.Γ.Λ.Σ. θαη ην λόεκα ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ
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ζρεδίνπ πνπ πεξηιάκβαλε, κε απνηέιεζκα λα κελ αζρνινύληαη επελδπηηθά κε ηηο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο πνπ ήηαλ εθηόο Φ.Α.Α.
Με ηελ εθαξκνγή ησλ Ε.Λ.Π., νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζεη ηηο
ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, ελώ δηεπθνιύλεηαη θαη ε ηξαπεδηθή
ρξεκαηνδόηεζε από ην εμσηεξηθό, θαζώο ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα ζα γλσξίδνπλ ηνπο ινγηζηηθνύο
θαλόλεο θαηάξηηζεο απηώλ, θαζώο αθνινπζνύλ πηζηά ηηο γξακκέο ησλ Δηεζλώλ Λνγηζηηθώλ
Πξνηύπσλ (International Accounting Standards). Σε απηή ηε ινγηθή δεκηνπξγείηαη κηα θνηλή βάζε
δεδνκέλσλ ινγηζηηθήο θαη θαλόλσλ παξαθνινύζεζεο ησλ ζπλαιιαγώλ, κε απνηέιεζκα ν
εκπνξηθόο θόζκνο όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα είλαη ρσξίο εζληθόηεηα ζηε λνκνζεζία ηεο
ινγηζηηθήο.
Εθηόο από ηα παξαπάλσ, νη δηαηάμεηο ηνπ Ε.Γ.Λ.Σ. ήηαλ αξθεηά παξσρεκέλεο θαη
αζύγρξνλεο κε ηε ζεκεξηλή επνρή. Σε πνιιά ζεκεία αδπλαηνύζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, κε ζπλέπεηα ε ινγηζηηθή πιεξνθόξεζε λα είλαη ειιηπήο θαη
αλεπαξθήο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:




Η ινγηζηηθή ιζηοπικού κόζηοςρ δελ ιάκβαλε ππόςε ηηο ηξέρνπζεο αμίεο αγνξάο.
Τν Ε.Γ.Λ.Σ. δελ αλαγλσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο παπούζαρ αξίαρ, ζπλεπώο δελ κπνξεί λα

απνηηκήζεη ζέκαηα όπσο:


Η κίζζσζε παγίσλ κε ηε κνξθή ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ leasing.



Η ινγηζηηθή παξαθνινύζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ επελδύζεσλ κε ηε κνξθή ησλ

νκνιόγσλ, παξαγώγσλ θηι.


Η ινγηζηηθή απνηύπσζε ζπλαιιαγώλ πνπ δηαξθνύζαλ πεξηζζόηεξν από έλα έηνο,

όπσο ε αγνξά παγίνπ κε ηε κνξθή καθξνπξόζεζκσλ γξακκαηίσλ.



Δελ ππήξραλ δηαηάμεηο πνπ λα αλαθέξνληαη ζηε ινγηζηηθή ηεο αναβαλλόμενηρ

θοπολογίαρ, εκθαλίδνληαο ηε δηάζηαζε ηνπ ρξόλνπ ζηε θνξνινγία ησλ δεδνπιεπκέλσλ αιιά κε
εθηακηεπκέλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ.



Δελ ππήξρε ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ηεο Καηάζηαζηρ Σαμειακών Ροών, όπσο άιισζηε

εκθαλίδεηαη ζην Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 7, όπνπ θξίλεηαη θαη αμηνινγείηαη ε δηαρείξηζε ηεο
ξεπζηόηεηαο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.



Υπήξρε πεξίπινθε, ρξνλνβόξα θαη ρσξίο ηδηαίηεξε πιεξνθνξηαθή αμία διαδικαζία

κλειζίμαηορ Ιζολογιζμού κέζσ ησλ εγγξαθώλ πξνζδηνξηζκνύ απνηειέζκαηνο θαη δηαλνκήο
απηνύ ηεο Οκάδαο 8. Με ηα Ε.Λ.Π. ε δηαδηθαζία έρεη απινπνηεζεί εμαηξεηηθά, θαηαξγώληαο ηνπο
απνηειεζκαηηθνύο ινγαξηαζκνύο ηεο νκάδαο 8.



Ο ξόινο ησλ δεκνζηεπκέλσλ ημειώζεων ζηελ Εηήζηα Έθζεζε ηεο Δηνίθεζεο πνπ

επεμεγνύλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκπινπηίδεηαη θαη ππεξβαίλεη ζεκαληηθά ηε ζεκαζία ηνπ
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Πξνζαξηήκαηνο θαηά ην Ε.Γ.Λ.Σ., γεγνλόο πνπ αλαβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο
ινγηζηηθήο πιεξνθόξεζεο.
Σπλεπώο, από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ηα Ε.Λ.Π. απνηεινύλ ηελ εμέιημε θαη
ζπλέρεηα ηνπ Ε.Γ.Λ.Σ., πνπ επηβεβιεκέλα έπξεπε λα εθαξκνζηνύλ σο ην λνκνζεηηθό πιαίζην ηεο
ινγηζηηθήο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, ζε κηα επνρή όπνπ ε αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ησλ Δηεζλώλ
Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ είλαη επηβεβιεκέλε γηα όιεο ηηο ρώξεο.
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