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Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

ΔΛΠ 8 – Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές 

εκτιμήσεις και λάθη 

 

Το ΔΛΠ 8 καθορίζει την έννοια και τον λογιστικό χειρισμό για τις περιπτώσεις όπου 

υπάρχουν αλλαγές οι οποίες οφείλονται σε: 

 

 Λογιστικές πολιτικές 

 Λογιστικές εκτιμήσεις  

 Εντοπισμό λαθών προηγούμενων περιόδων 

 

Οι βασικές διατάξεις του προτύπου είναι οι ακόλουθες: 
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Αναλυτικά: 

Λογιστικές πολιτικές 

Είναι οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις, συνθήκες,  και πρακτικές που  εφαρμόζονται 

από μια οικονομική μονάδα για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Παραδείγματα μεταβολών σε λογιστικές πολιτικές είναι:  

 Η διοίκησης μιας οντότητας να αποφασίσει να αποτιμήσει τα πάγια 

περιουσιακά στοιχειά της από το ιστορικό κόστος* στην εύλογη αξία. 

 Η αλλαγή μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων  με κύριο στόχο να 

βελτιώσει αξιόπιστα και υπεύθυνα την παρουσίαση της οικονομικής θέσης 

της οικονομικής μονάδας 

 Διενέργεια προβλέψεων για την κάλυψη πιθανών κίνδυνων» 

 

Ιστορικό κόστος είναι το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε για την 

απόκτηση στοιχείων του Ενεργητικού ή τα χρήματα που λήφθησαν κατά τη 

δημιουργία μιας Υποχρέωσης (πχ. Λήψη δανείου 

 

Λογιστικές  εκτιμήσεις 

   Ως λογιστικές εκτιμήσεις χαρακτηρίζονται αυτές που πραγματοποιούνται από τη 

διοίκηση ώστε να προσαρμοστεί η λογιστική αξία περιουσιακού στοιχείου που 

προκύπτει εκτιμώντας την υπάρχουσα κατάσταση κι των προβλεπόμενων 

μελλοντικών θετικών αποτελεσμάτων που έχουν άμεση σχέση με τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις . Νέες πληροφορίες δίνονται με βάση τις μεταβολές 

της λογιστικής. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν αποτελούν διορθώσεις λαθών.  

Παραδείγματα  αλλαγής λογιστικής εκτίμησης είναι: 

 Διαφοροποίηση στο όσον αφορά το πώς αλλάζει η εκτίμηση της ωφέλιμης 

ζωής. 

 Η πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων  ή επισφαλών απαιτήσεων 

 Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας διαφόρων στοιχείων του Ισολογισμού 

 Διαφοροποίηση στη μέθοδο απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων. 

 

Λάθη προηγούμενων περιόδων 

  Είναι παραλείψεις ή κακές διατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης, μιας ή περισσότερων περιόδων, που προκύπτουν από παράλειψη 

χρήσης ή κακή χρήση πληροφοριών που: 

 Ήταν διαθέσιμες όταν οι οικονομικές καταστάσεις για τις περιόδους εκείνες 

είχαν εγκριθεί για έκδοση και 

 Θα έπρεπε να είχαν αποκτηθεί και ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση και την 

παρουσίαση εκείνων των οικονομικών καταστάσεων 

Λάθη μπορεί να συμβούν ως αποτέλεσμα μαθηματικών σφαλμάτων, κακής εφαρμογής 

λογιστικών πολιτικών, παράληψης ή κακής ερμηνείας γεγονότων και απάτης. 
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