Ελληνικa ΛογιστικA Πρoτυπα

Μια ευκαιρία για αναμόρφωση της
λειτουργίας των οικονομικών τμημάτων
Η θέσπιση των ελληνικών λογιστικών προτύπων βοηθά στην εδραίωση
της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής υπό το πρίσμα
της απεικόνισης της οικονομικής ουσίας, και όχι μόνο φορολογικής
αντιμετώπισης, των οικονομικών μεγεθών. Με την αλλαγή της φιλοσοφίας
δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις για τη στελέχωση και την κατάρτιση των
στελεχών της οικονομικής διεύθυνσης.
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Νόμος 4308/2014 που θεσμοθετεί τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο
του 2015 και αποτελεί μια ουσιαστική
προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του
λογιστικού συστήματος στην Ελλάδα. Παρά των αρχικό
σκεπτικισμό, όπως φανερώνουν τα σχόλια των ανά την
Ελλάδα οικονομικών επιμελητήριων, αλλά και των ενώσεων επαγγελματιών που σχετίζονται με τη λογιστική
και τα φοροτεχνικά, το σημαντικότερο πλεονέκτημα του
νέου Νόμου αφορά στην κωδικοποίηση των διάσπαρτων
λογιστικών κανόνων, μέσω της κατάργησης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), των Κλαδικών Λογιστικών Σχέδίων των Τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), άρα και στο τέλος της ασάφειας που επέφερε η ισχύουσα λογιστική πολυνομία.
Επίσης θετικό βήμα αποτελεί η απαγκίστρωση της προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων από τους
φορολογικούς κανόνες και ο περιορισμός της φορολογικής επίδρασης σε «δύο» μόνο γραμμές: την τρέχουσα
και τη αναβαλλόμενη φορολογία. Με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, προωθείται η απλούστευση των φορολογικών διατάξεων, κάτι που αναμένεται να έχει θετικό
αντίκτυπο στις εργασίες των οικονομικών τμημάτων των
επιχειρήσεων, αλλά και στο λειτουργικό τους κόστος.
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Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ΕΛΠ;
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι σημαντικότερες θετικές
εξελίξεις αφορούν σε:
• Απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του ΚΦΑΣ, μέσω της
κατάργησης των γραφειοκρατικών ρυθμίσεων που
παρέμεναν σε αυτόν. Εισάγονται κανόνες τήρησης
λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων – παραστατικών) που εμπεριέχουν στοιχεία best accounting
practices, ενώ διευκολύνεται η διεξαγωγή ελέγχων
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(controls) με μέγιστη αποτελεσματικότητα.
• Παρέχεται, για πρώτη φορά στα ελληνικά λογιστικά
πράγµατα, ένα ολοκληρωμένο λεξικό οικονομικών
όρων, σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, δίνοντας έτσι
τέλος στην ασάφεια και στην αμφίσημη ερμηνεία όρων.
• Εισάγονται σύγχρονες, απλές και κατανοητές λογιστικές καταστάσεις για κάθε επιχείρηση.
• Δίνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εφαρμογή των εύλογων αξιών, δίνοντας στις επιχειρήσεις
τη δυνατότητα να επιμετρήσουν βάσει αυτών τα περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις τους και διευκολύνοντας τόσο τη λογιστική όσο και τον έλεγχο στους
οργανισμούς.
• Η ύπαρξη της προαιρετικότητας των νέων προτεινό-

μενων λογαριασμών, εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ, το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν, δίνει την ευελιξία
στη λογιστική απεικόνιση χωρίς να δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις στα οικονομικά τμήματα των επιχειρήσεων.
• Η εναρμόνιση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται
σε επαρκές μεταβατικό στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις.
Ποιες είναι κάποιες από τις κυριότερες διαφορές στην
απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων;
• Καταργείται ο Πίνακας διάθεσης και ενσωματώνεται
στην Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων
• Ο φόρος της τρέχουσας περιόδου αντιμετωπίζεται ως
έξοδο και η κατάσταση αποτελεσμάτων απεικονίζει τα
κέρδη μετά φόρων
• Καταργείται η γενική έννοια των «έκτακτων» και
«ανόργανων» αποτελεσμάτων και επιτρέπεται μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
• Οι λογαριασμοί τάξεως ενσωματώνονται, για κάποια
κονδύλια, στις γνωστοποιήσεις (εγγυήσεις) ενώ για
άλλα κονδύλια ενσωματώνονται στον Ισολογισμό
(Παράγωγα, Χρηματοδοτικές Μισθώσεις)
Η σημασία της λογιστικής κατάρτισης βάσει των σύγχρονων προτύπων
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η βάση σύνταξης των ΕΛΠ
αποτελείται από τις βασικές αρχές που διέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) σε μια πιο απλοποιημένη
μορφή. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από την απλοποίηση
των σχετικών διατάξεων, η λειτουργία της λογιστικής σε
έναν οργανισμό απομακρύνεται από την «αποκρυπτογράφηση» ασαφών διατάξεων και προσανατολίζεται περισσότερο προς τη σύγχρονη προσέγγιση της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής. Τα οικονομικά τμήματα έχουν πλέον την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη
λογιστική ως εργαλείο για την καλύτερη ενημέρωση της
Διοίκησης, έτσι ώστε να λαμβάνονται εμπεριστατωμένες και σωστές στρατηγικές αποφάσεις.
Υπό αυτό το πρίσμα, η σωστή κατάρτιση των στελεχών
των οικονομικών τμημάτων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.
Με αφορμή την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων, τα στελέχη πρέπει να είναι εξοικειωμένα με
τις αρχές που διέπουν τα αντίστοιχα πρότυπα που υιοθετούνται σε διεθνές επίπεδο, αλλά και με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα πιο σημαντική είναι όμως
η εντρύφησή τους στο «πνεύμα», και όχι στο «γράμμα»
των λογιστικών διατάξεων: από τη στιγμή που η μετατόπισή αυτή του ενδιαφέροντος καθίσταται εφικτή, μέσω

της εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τα στελέχη θα πρέπει να γνωρίζουν το πώς να
χρησιμοποιήσουν τις λογιστικές αρχές έτσι ώστε να
ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική υγεία του οργανισμού, αλλά και να συμβάλλουν στη χάραξη της εταιρικής στρατηγικής.
Η εκπαίδευση που παρέχεται στα προγράμματα σπουδών για την απόκτηση έγκυρων πιστοποιήσεων στο
χώρο της λογιστικής, όπως είναι το ACCA, δίνει τα
εχέγγυα για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων επαγγελματιών, που θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις
σύγχρονες προκλήσεις του επαγγέλματος.ß

Σχετικa με την Globaltraining
Η Globaltraining είναι ένας από τους μεγαλύτερους
επαγγελματικούς πολυεθνικούς εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, με εξειδίκευση στην παροχή
προγραμμάτων σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση
περιζήτητων επαγγελματικών τίτλων (ACCA,
ACA, CFA, CIA, ADIT, CIPR). Η παρουσία της
Globaltraining στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1996 και
εδραιώθηκε το 2000. Αναλαμβάνει για λογαριασμό
των μεγαλύτερων διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών
εταιρειών (EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton,
BDO, PwC κλπ) την εκπαίδευση των στελεχών
τους στο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ορκωτών λογιστών-ελεγκτών ACCA και ACA.
Επίσης είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός που
επιλέγουν οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις
και δημόσιοι οργανισμοί (π.χ. Eurobank, Alpha
Bank, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΣΕ ΑΕ, Δημόσια
Επιχείρηση Αερίου, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Coca Cola 3E,
Ελληνικά Πετρέλαια, ΑΒ Βασιλόπουλος, Όμιλος
Intracom, Coca Cola Hellas, Motor Oil, British
American Tobacco, Ομιλος Ιντεραμερικαν, ING,
Τιταν Τσιμέντων, IKEA, ERGO, GeneralElectric, Νέα
Οδός κ.λπ.) για την εκπαίδευση των στελεχών στη
χρηματοοικονομική, λογιστική και ελεγκτική.
Aπό το 2011, η Globaltraining καινοτομεί στο πεδίο
του distance learning, προσφέροντας το πρόγραμμα
ACCA σε υβριδική μορφή (συνδυασμός distance
learning/classroom) και δίνοντας στους σπουδαστές
εκτός Αττικής τη δυνατότητα να παρακολουθούν
μαθήματα εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο των
προγραμμάτων εκπαίδευσης LiveOnLine, μέσω
της ειδικά σχεδιασμένης online πλατφόρμας της
Globaltraining.
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