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Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) 

ΤΟΜΟΣ Α1 

 

Εισαγωγή 
Το βιβλίο «Χρηματοοικονομική Λογιστική» παρουσιάζει τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή τους από τις εισηγμένες στα 

χρηματιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρήσεις και προαιρετικά από 

μικρό αριθμό επιχειρήσεων που είτε έχουν το μέγεθος για να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις των ΔΛΠ, είτε είναι συνδεδεμένες με τις εισηγμένες επιχειρήσεις και 

υποχρεούνται στην εφαρμογή τους. 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) ή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, 

κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά τη σύνταξη και των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Σκοπός των ΔΛΠ ή ΔΠΧΠ είναι να εξασφαλίσει η ομοιογένεια, η διαφάνεια και η 

συγκρισιμότητα μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων. Έτσι συμβάλλουν στην 

ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση των αγορών και των ενδιαφερόμενων φορέων. 
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ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

     Βασικός σκοπός αυτού του προτύπου είναι ο καθορισμός της παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού (και όχι σε ενδιάμεσες συνοπτικές 

οικονομικές καταστάσεις) για να υπάρξει εξασφάλιση της συγκρισιμότητα των 

οικονομικών καταστάσεων άλλων χρήσεων της ίδιας επιχείρησης καθώς επίσης και 

των οικονομικών καταστάσεων άλλων επιχειρήσεων . 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν: 

 Τα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία Ενεργητικού) 

 Τις υποχρεώσεις 

 Τα Ίδια κεφάλαια 

 Τα έσοδα και τα έξοδα, τα κέρδη και τις ζημιές 

 Τις εισφορές των ιδιοκτητών (ως ιδιοκτήτες) και τις διανομές προς αυτούς 

 Τις ταμειακές Ροές 

 

Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα με άλλες πληροφορίες στις σημειώσεις, βοηθούν 

τους χρήστες να προεκτιμήσουν τις μελλοντικές ταμειακές ροές της επιχείρησης και 

ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα αυτών. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την σύνταξη και παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης και οι οποίες είναι οι εξής:  

 Ο ισολογισμός.  

 Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  

 Η κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων (είναι μια νέα οικονομική κατάσταση 

στην Ελλάδα και παρουσιάζει τις επιμέρους μεταβολές που επήλθαν στα ίδια 

κεφάλαια κατά τη διάρκεια της χρήσης).  

 Η κατάσταση ταμειακών ροών.  

 Οι επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων ή προσάρτημα 

(περιλαμβάνουν περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες 

επεξηγηματικές σημειώσεις) 

 

Λογιστικές Αρχές για τη δομή και παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων 

 
 Αρχή της ακριβοδίκαιης παρουσίασης και εφαρμογής των άλλων ΔΛΠ και ΔΠΧΠ 

 Λογιστικές Μέθοδοι 

 Αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

o Οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται στη βάση της συνεχούς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να 

προβαίνει στην εκτίμηση της δυνατότητας συνέχισης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον πέραν των δώδεκα μηνών 

 Αυτοτέλεια των χρήσεων (αρχή δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων). 
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o Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται τηρώντας την αρχή των 

δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Από την αρχή αυτή εξαιρείται η 

κατάσταση ταμειακών ροών η οποία και συντάσσεται σε ταμειακή βάση. 

 Ομοιομορφία στην παρουσίαση από περίοδο σε περίοδο. 

 Σπουδαιότητα και ολότητα των οικονομικών πληροφοριών. 

 Αρχή μη συμψηφισμού στοιχείων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

 Αρχή συγκρισιμότητα πληροφοριών. 

 Αρχή της Ουσίας 

o Κάθε ουσιώδες στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται ξεχωριστά στις 

οικονομικές καταστάσεις. (Ουσιώδες στοιχείο είναι αυτό του οποίου η μη 

γνωστοποίηση του θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης / από διαφάνειες ΣΕΠ 

 

1. Ποια από τις παρακάτω είναι βασική παραδοχή για την κατάρτιση των 

Χ.Κ  

a. η βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας  

b. η αρχή της συσχέτισης  

c. η αρχή της σύνεσης  

d.         η βάση της του ιστορικού κόστους 

 

 

Σωστή απάντηση η α 

 

2. Η μέθοδος επιμέτρησης που χρησιμοποιείται πιο συχνά στη κατάρτιση των 

Χ.Κ είναι: 

a. η καθαρά παρούσα αξία 

b. το τρέχον κόστος αντικατάστασης  

c. οι προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές  

d.      το ιστορικό κόστος  

 

Σωστή απάντηση η d 
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