
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 707/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Απριλίου 2004
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισµένων διεθνών λογιστικών
προτύπων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου

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 εφαρ-
µογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 1,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 29 Σεπτεµβρίου 2003 η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονι-
σµό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 (2), ο οποίος υιοθετεί τις διερµη-
νείες που ενέκρινε η µόνιµη επιτροπή διερµηνειών (ΜΕ∆).
Μια από τις διερµηνείες αυτές είναι η ΜΕ∆-8 «Πρώτη εφαρ-
µογή των ∆ΛΠ ως βασικό λογιστικό πλαίσιο». Σύµφωνα µε
τη διερµηνεία αυτή, όταν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
(∆ΛΠ) εφαρµόζονται πλήρως για πρώτη φορά ως βασικό
λογιστικό πλαίσιο, η επιχείρηση πρέπει να καταρτίζει και να
παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της ως εάν αυτές
είχαν πάντοτε καταρτιστεί σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις
διερµηνείες που ισχύουν κατά το χρόνο της πρώτης εφαρ-
µογής. Συνεπώς, η αναδροµική εφαρµογή τους απαιτείται
στους περισσότερους τοµείς της λογιστικής.

(2) Για να διευκολύνει τη µετάβαση στα διεθνή λογιστικά πρό-
τυπα και τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληρο-
φόρησης (∆ΛΠ/∆ΠΧΠ), το συµβούλιο διεθνών λογιστικών
προτύπων [International Accounting Standards Board
(IASB)] αποφάσισε στις 19 Ιουνίου 2003 να αντικαταστήσει
τη ΜΕ∆-8 µε το ∆ΠΧΠ 1: Πρώτη εφαρµογή των προτύπων
διεθνούς χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (IFRS 1: First-
time adoption of International Financial Reporting Stan-
dards). Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, κάθε επιχείρηση που εφαρ-
µόζει για πρώτη φορά τα ∆ΛΠ πρέπει να συµµορφώνεται µε
καθένα από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και µε καθεµία
από τις διερµηνείες που ισχύουν κατά το χρόνο της πρώτης
εφαρµογής. Συνεπώς, όπως και η ΜΕ∆-8, το ∆ΠΧ∆ 1
απαιτεί αναδροµική εφαρµογή στους περισσότερους τοµείς
της λογιστικής. Ωστόσο, σε ειδικούς τοµείς το ∆ΠΧΠ 1
επιτρέπει περιορισµένες εξαιρέσεις από την απαίτηση αυτή
για πρακτικούς λόγους ή εάν είναι πιθανό ότι το κόστος
συµµόρφωσης θα υπερβεί τα οφέλη για τους χρήστες των
οικονοµικών καταστάσεων.

(3) Το ∆ΠΧΠ 1 θα επιτρέψει τόσο τη διαχρονική συγκρισι-
µότητα οικονοµικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί
βάσει των ∆ΠΧΠ από µια επιχείρηση που τα εφαρµόζει για
πρώτη φορά, όσο και τη συγκρισιµότητα οικονοµικών
καταστάσεων διαφορετικών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν
τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία·
πράγµατι, τόσο τα τρέχοντα όσο και τα συγκριτικά ποσά
βασίζονται στο ίδιο σύνολο προτύπων που ισχύουν κατά το
χρόνο της πρώτης εφαρµογής των ∆ΛΠ. Ωστόσο, η συγκρι-
σιµότητα µεταξύ των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν για
πρώτη φορά τα ∆ΠΧ/∆ΠΧΠ και εκείνων που τα έχουν ήδη
υιοθετήσει αποτελεί δευτερεύοντα στόχο, δεδοµένου ότι ο
αριθµός των επιχειρήσεων που θα εφαρµόσουν για πρώτη
φορά τα ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ το 2005 θα υπερβεί κατά πολύ τις
200 ή 300 επιχειρήσεις της ΕΕ που εφαρµόζουν ήδη τα
πρότυπα αυτά.

(4) Οι διαβουλεύσεις µε τους τεχνικούς εµπειρογνώµονες του
τοµέα επιβεβαίωσαν ότι το εν λόγω διεθνές πρότυπο χρηµα-
τοοικονοµικής πληροφόρησης πληροί τα κριτήρια
υιοθέτησης που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002, και ιδίως την απαίτηση για την
προαγωγή του ευρωπαϊκού δηµόσιου συµφέροντος.

(5) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 πρέπει συνεπώς να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Τα µέτρα που θεσπίζονται µε τον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κανονιστικής επιτροπής λογι-
στικών θεµάτων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1725/2002, η ΜΕ∆-8:
Πρώτη εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων ως βασικό
λογιστικό πλαίσιο αντικαθίσταται από το κείµενο που περιλαµβάνε-
ται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
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(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 261 της 13.10.2003, σ. 1.



Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«∆ΠΧΠ 1 — Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 1 Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆ΠΧΠ 1) παρατίθεται στις παραγράφους 1-47 και τα προσαρτήµατα Α έως Γ. Όλες οι παράγραφοι έχουν ίση ισχύ. Οι παράγραφοι που έχουν
τυπωθεί µε έντονα γράµµατα δηλώνουν τις κύριες αρχές. Οι όροι που ορίζονται στο προσάρτηµα Α τυπώνονται µε πλαγιαστά γράµµατα
κατά την αρχική εµφάνισή τους στο πρότυπο. Οι ορισµοί άλλων όρων παρατίθενται στο γλωσσάριο των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης. Το ∆ΠΧΠ 1 θα πρέπει να αναγνωστεί στο πλαίσιο του σκοπού του και της Βάσης για τα Συµπεράσµατα, της Εισαγωγής των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και του Πλαισίου για την Κατάρτιση και Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Τα προαναφερόµενα παρέχουν µία βάση για την επιλογή και την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών εν απουσία ρητών οδηγιών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι λόγοι έκδοσης του ∆ΠΧΠ

ΕΙΣ1 Το ∆ΠΧΠ αντικαθιστά τη ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 8 Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ως βασικό λογιστικό
πλαίσιο. Το Συµβούλιο ανέπτυξε το ∆ΠΧΠ για να αντιµετωπίσει ζητήµατα όπως:

α) ορισµένες απαιτήσεις της ΜΕ∆ 8 για πλήρη αναδροµική εφαρµογή που δηµιουργούσαν κόστη τα οποία υπερέβαιναν τα
πιθανά οφέλη των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. Περαιτέρω, αν και η ΜΕ∆ 8 δεν απαιτούσε αναδροµική
εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου αυτό θα ήταν µη πρακτικό, δεν διευκρίνιζε αν ένας υιοθετών για πρώτη φορά έπρεπε
να ερµηνεύσει το µη πρακτικό της εφαρµογής ως εµπόδιο µικρής ή µεγάλης σηµασίας και δεν παρέθετε κάποιο συγκε-
κριµένο χειρισµό σε τέτοιες περιπτώσεις·

β) η ΜΕ∆ 8 µπορούσε να απαιτήσει ένας υιοθετών για πρώτη φορά να εφαρµόσει δύο διαφορετικές εκδόσεις ενός προτύ-
που στην περίπτωση που εκδιδόταν νέα έκδοση κατά τη διάρκεια των περιόδων που καλύπτονταν από τις πρώτες οικο-
νοµικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε ∆ΛΠ και η νέα έκδοση απαγόρευε την αναδροµική εφαρµογή·

γ) η ΜΕ∆ 8 δε διευκρίνιζε αν αποφάσεις περί αναδροµικής επιµέτρησης από τον υιοθετούντα για πρώτη φορά έπρεπε να
βασίζονται σε αποκτηθείσα εκ των υστέρων γνώση·

δ) υπήρχαν κάποιες αµφιβολίες σχετικά µε την αλληλεπίδραση της ΜΕ∆ 8 µε συγκεκριµένες µεταβατικές διατάξεις άλλων
προτύπων.

Κύρια χαρακτηριστικά του ∆ΠΧΠ

ΕΙΣ2 Το ∆ΠΧΠ εφαρµόζεται όταν µία οικονοµική µονάδα υιοθετεί τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά µε τη διατύπωση ρητής και ανε-
πιφύλακτης δήλωσης συµµόρφωσης προς αυτά.

ΕΙΣ3 Γενικά, το ∆ΠΧΠ απαιτεί µία οικονοµική µονάδα να συµµορφώνεται µε κάθε ∆ΠΧΠ που ισχύει κατά την ηµεροµηνία ανα-
φοράς των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων καταρτισµένων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ Ειδικότερα, το ∆ΠΧΠ απαιτεί στον
ισολογισµό έναρξης που καταρτίζει µία οικονοµική µονάδα ως σηµείο εκκίνησης της λογιστικής της σύµφωνα τα ∆ΠΧΠ
να:

α) αναγνωρίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που η αναγνώρισή τους απαιτείται από τα ∆ΠΧΠ·

β) µην αναγνωρίζει ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στοιχεία που η αναγνώρισή τους δεν επιτρέπεται από τα
∆ΠΧΠ·

γ) επαναταξινοµεί στοιχεία τα οποία αναγνωρίστηκαν, µε βάση τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, ως συγκεκριµένης κατηγορίας
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή συστατικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, σε διαφορετική κατηγορία περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων ή συστατικών στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, και

δ) να εφαρµόζει τα ∆ΠΧΠ στην επιµέτρηση όλων των αναγνωρισµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

ΕΙΣ4 Το ∆ΠΧΠ παρέχει περιορισµένες εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αυτές σε συγκεκριµένους τοµείς όπου το κόστος της συµ-
µόρφωσης πιθανόν να υπερέβαινε τα οφέλη των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. Το ∆ΠΧΠ επίσης απαγορεύει την
αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ σε κάποιους τοµείς, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η αναδροµική εφαρµογή θα απαιτούσε
κρίσεις της διοίκησης σχετικά µε συνθήκες του παρελθόντος όταν η έκβαση µιας συγκεκριµένης συναλλαγής είναι ήδη
γνωστή.

ΕΙΣ5 Το ∆ΠΧΠ απαιτεί γνωστοποιήσεις που επεξηγούν τον τρόπο µε τον οποίο η µετάβαση από τα προηγούµενα ΓΠΛΠ στα
∆ΠΧΠ, επηρέασε τη δηµοσιοποιηθείσα οικονοµική θέση, τη χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµιακές ροές της οικονο-
µικής µονάδας.

ΕΙΣ6 Απαιτείται µία οικονοµική µονάδα να εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ εάν οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΠ αφορούν περίοδο που ξεκινά την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2004. Ενθαρρύνεται η ενωρίτερη εφαρµογή.
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Μεταβολές από τις προηγούµενες απαιτήσεις

ΕΙΣ7 Όπως η ΜΕ∆ 8, το ∆ΠΧΠ απαιτεί αναδροµική εφαρµογή στους περισσότερους τοµείς. Σε αντίθεση µε τη ΜΕ∆ 8, το
∆ΠΧΠ:

α) περιλαµβάνει καθορισµένες εξαιρέσεις µε σκοπό την αποφυγή του κόστους που πιθανόν να υπερέβαινε τα οφέλη των
χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων και έναν µικρό αριθµό άλλων εξαιρέσεων για πρακτικούς λόγους·

β) αποσαφηνίζει ότι µία οικονοµική µονάδα εφαρµόζει την τελευταία έκδοση των ∆ΠΧΠ·

γ) διευκρινίζει πώς οι εκτιµήσεις ενός υιοθετούντος για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ συσχετίζονται µε τις εκτιµή-
σεις που είχαν γίνει για την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ·

δ) καθορίζει ότι οι µεταβατικές διατάξεις άλλων ∆ΠΧΠ δεν ισχύουν για τον υιοθετούντα για πρώτη φορά·

ε) απαιτεί διευρυµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τη µετάβαση στα ∆ΠΧΠ.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1

Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός αυτού του ∆ΠΧΠ είναι να εξασφαλίσει ότι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΠ και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για µέρος της περιόδου που αφορά τις προαναφερόµενες οικονοµικές
καταστάσεις, περιέχουν υψηλής ποιότητας πληροφόρηση που:

α) είναι διάφανη για τους χρήστες και συγκρίσιµη για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται·

β) παρέχει ένα κατάλληλο σηµείο εκκίνησης για τη λογιστική σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληρο-
φόρησης (∆ΠΧΠ) και

γ) µπορεί να παραχθεί µε κόστος το οποίο δεν υπερβαίνει τα οφέλη για τους χρήστες.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2. Μία οικονοµική µονάδα εφαρµόζει το ∆ΠΧΠ αυτό:

α) στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και

β) σε κάθε ενδιάµεση οικονοµική κατάσταση που παρουσιάζει σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική
Πληροφόρηση για τµήµα της περιόδου που καλύπτεται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της καταρτισµένες
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.

3. Οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις µιας οικονοµικής µονάδας καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ είναι οι πρώτες ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες η οικονοµική µονάδα υιοθετεί τα ∆ΠΧΠ µε ρητή και χωρίς επιφυλάξεις δήλωσή της σε
αυτές για τη συµµόρφωσή της µε αυτά. Οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ συνιστούν τις πρώτες
οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µιας οικονοµικής µονάδας, αν, για παράδειγµα, η οικονοµική
µονάδα:

α) παρουσίασε τις πιο πρόσφατες προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις της:

i) σύµφωνα µε εθνικές απαιτήσεις οι οποίες δεν συµφωνούν από κάθε άποψη µε τα ∆ΠΧΠ,

ii) σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ από κάθε άποψη, µε µόνη εξαίρεση ότι στις καταστάσεις δεν περιείχετο ρητή και χωρίς επιφυ-
λάξεις δήλωση συµµόρφωσης προς τα ∆ΠΧΠ,

iii) στις οποίες περιείχετο ρητή δήλωση για συµµόρφωση µε κάποια, αλλά όχι µε όλα τα ∆ΠΧΠ,

iv) σύµφωνα µε εθνικές απαιτήσεις οι οποίες δεν είναι συνεπείς προς τα ∆ΠΧΠ µε την εφαρµογή ορισµένων ∆ΠΧΠ για τη
λογιστικοποίηση στοιχείων για τα οποία δεν υφίστατο εθνική διάταξη ή

v) σύµφωνα µε εθνικές απαιτήσεις µε συµφωνία ορισµένων επιµέρους ποσών µε τα αντίστοιχα ποσά που προκύπτουν µε
την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ·

β) κατάρτισε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, χωρίς να τεθούν στη
διάθεση των ιδιοκτητών της οικονοµικής µονάδας ή άλλων χρηστών εκτός της οικονοµικής µονάδας·
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γ) κατάρτισε δέσµη πληροφοριακών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ για σκοπούς ενοποίησης, χωρίς να καταρτίσει
πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων ή

δ) δεν παρουσίασε οικονοµικές καταστάσεις για τις προηγούµενες περιόδους.

4. Το παρόν ∆ΠΧΠ εφαρµόζεται όταν η οικονοµική µονάδα υιοθετεί τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά. ∆εν εφαρµόζεται όταν, για
παράδειγµα, µία οικονοµική µονάδα:

α) παύει να παρουσιάζει οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις εθνικές απαιτήσεις, έχοντας προηγουµένως παρουσιάσει
αυτές αλλά και άλλες οικονοµικές καταστάσεις που περιείχαν ρητή και χωρίς επιφυλάξεις δήλωση για συµµόρφωση προς
τα ∆ΠΧΠ·

β) παρουσίασε οικονοµικές καταστάσεις το προηγούµενο έτος σύµφωνα µε τις εθνικές απαιτήσεις και οι οικονοµικές κατασ-
τάσεις αυτές περιείχαν ρητή και χωρίς επιφυλάξεις δήλωση για συµµόρφωση προς τα ∆ΠΧΠ ή

γ) παρουσίασε οικονοµικές καταστάσεις κατά το προηγούµενο έτος που περιείχαν ρητή και χωρίς επιφυλάξεις δήλωση για
συµµόρφωση προς τα ∆ΠΧΠ έστω και αν οι ελεγκτές διετύπωσαν παρατήρηση στην έκθεση του ελέγχου τους για αυτές
τις οικονοµικές καταστάσεις.

5. Το παρόν ∆ΠΧΠ δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις µεταβολής λογιστικών πολιτικών που έγιναν από οικονοµική µονάδα που
ήδη εφαρµόζει τα ∆ΠΧΠ Οι µεταβολές αυτές αποτελούν αντικείµενο:

α) των απαιτήσεων σχετικά µε µεταβολές επί των λογιστικών πολιτικών του ∆ΛΠ 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου,
Βασικά Λάθη και Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές και

β) των συγκεκριµένων µεταβατικών διατάξεων που περιέχονται σε άλλα ∆ΠΧΠ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Ισολογισµός έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

6. Μία οικονοµική µονάδα θα καταρτίσει έναν ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα
∆ΠΧΠ. Αυτό αποτελεί το σηµείο εκκίνησης της λογιστικής της οικονοµική µονάδα σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. ∆εν απαιτείται η
παρουσίαση του ισολογισµού έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΠ.

Λογιστικές πολιτικές

7. Μία οικονοµική µονάδα θα εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές πολιτικές στον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΠ και για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της καταρτισµένες
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Οι λογιστικές πολιτικές αυτές θα συµµορφώνονται µε κάθε ∆ΠΧΠ που ισχύει κατά την
ηµεροµηνία αναφοράς για τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µε εξαίρεση
τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 13 έως 34.

8. Μία οικονοµική µονάδα δε θα εφαρµόζει διαφορετικές εκδόσεις των ∆ΠΧΠ που ίσχυαν σε προγενέστερες ηµεροµηνίες. Μία
οικονοµική µονάδα µπορεί να εφαρµόσει νέο ∆ΠΧΠ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικής εφαρµογής αν επιτρέπεται η
ενωρίτερη εφαρµογή του.

Παράδειγµα: Συνεπής εφαρµογή της τελευταίας έκδοσης των ∆ΠΧΠ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ηµεροµηνία αναφοράς της οικονοµικής µονάδας Α των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων καταρτισµένων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ είναι
η 31η ∆εκεµβρίου 2005. Η οικονοµική µονάδα Α αποφασίζει να παρουσιάσει συγκριτική πληροφόρηση για ένα µόνο έτος στις οικονο-
µικές καταστάσεις αυτές (βλέπε παράγραφο 36). Κατά συνέπεια, η ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ είναι η 1η Ιανουαρίου 2004 (ή ισο-
δύναµα το κλείσιµο των εργασιών την 31η ∆εκεµβρίου 2003). Η Οικονοµική Μονάδα Α παρουσίαζε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ σε ετήσια βάση έως την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2004.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η οικονοµική µονάδα Α απαιτείται να εφαρµόσει τα ∆ΠΧΠ τα οποία ισχύουν για τις περιόδους που λήγουν την 31η ∆εκεµβρίου 2005
στην:

α) κατάρτιση του ισολογισµού έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ την 1η Ιανουαρίου 2004 και

β) κατάρτιση και παρουσίαση του ισολογισµού της στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 (συµπεριλαµβανοµένων των συγκριτικών ποσών του
2004), της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης ταµιακών
ροών για το έτος που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2005) και των γνωστοποιήσεων (συµπεριλαµβανοµένων της συγκριτικής πληρο-
φόρησης του 2004).

Εφόσον νέο ∆ΠΧΠ δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό αλλά επιτρέπει την ενωρίτερη εφαρµογή του, η οικονοµική µονάδα Α επιτρέπεται αλλά
δεν υποχρεούται να εφαρµόσει αυτό το ∆ΠΧΠ στις πρώτες οικονοµικές της καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.
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9. Οι µεταβατικές διατάσεις άλλων ∆ΠΧΠ αφορούν µεταβολές στις λογιστικές πολιτικές µιας οικονοµικής µονάδας που χρησι-
µοποιεί ήδη τα ∆ΠΧΠ ∆εν εφαρµόζονται από τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ κατά τη µετάβασή τους σε
αυτά, µε εξαίρεση τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 27 έως 30.

10. Με εξαίρεση τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 13 έως 34, στον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ που θα
καταρτίσει µία οικονοµική µονάδα:

α) θα αναγνωρίσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των οποίων η αναγνώριση απαιτείται από τα ∆ΠΧΠ·

β) δεν θα αναγνωρίσει ως περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις τέτοια των οποίων η αναγνώριση δεν επιτρέπεται από τα
∆ΠΧΠ·

γ) θα επαναταξινοµήσει περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή συστατικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων που αναγνώρισε ως
ενός τύπου τέτοια, σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, στο διαφορετικό τύπο που απαιτείται µε βάση τα ∆ΠΧΠ και

δ) θα εφαρµόσει τα ∆ΠΧΠ στην επιµέτρηση όλων των αναγνωρισµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

11. Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιεί µία οικονοµική µονάδα στον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µπορεί
να διαφέρουν από εκείνες που χρησιµοποίησε κατά την ίδια ηµεροµηνία εφαρµόζοντας τα προηγούµενα ΓΠΛΠ. Οι προκύ-
πτουσες διαφορές απορρέουν από γεγονότα και συναλλαγές πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Συνεπώς, η
οικονοµική µονάδα θα αναγνωρίζει τις διαφορές αυτές απευθείας στα κέρδη εις νέον (ή αν αρµόζει, σε άλλη κατηγορία των
ιδίων κεφαλαίων) κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.

12. Το παρόν ∆ΠΧΠ καθιερώνει δύο κατηγορίες εξαιρέσεων στην αρχή ότι ο ισολογισµός έναρξης µιας οικονοµικής µονάδας
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ θα συµµορφώνεται προς κάθε ∆ΠΧΠ.

α) οι παράγραφοι 13 έως 25 παρέχουν εξαιρέσεις από κάποιες απαιτήσεις άλλων ∆ΠΧΠ·

β) οι παράγραφοι 26 έως 34 απαγορεύουν την αναδροµική εφαρµογή κάποιων από τα αναφερόµενα σε άλλα ∆ΠΧΠ.

Εξαιρέσεις από άλλα ∆ΠΧΠ

13. Μία οικονοµική µονάδα µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιήσει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α) ενοποιήσεις επιχειρήσεων (παράγραφος 15)·

β) εύλογη αξία ή αναπροσαρµογή ως τεκµαιρόµενο κόστος (παράγραφοι 16 έως 19)·

γ) παροχές σε εργαζόµενους (παράγραφος 20)·

δ) σωρευµένες διαφορές µετατροπής (παράγραφοι 21 και 22)·

ε) σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα (παράγραφος 23) και

στ) περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θυγατρικών, συγγενών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινού ενδιαφέροντος
(παράγραφοι 24 και 25).

Μία οικονοµική µονάδα δε θα κάνει αναλογική εφαρµογή αυτών των εξαιρέσεων σε άλλα θέµατα.

14. Ορισµένες από τις εξαιρέσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην εύλογη αξία. Το ∆ΛΠ 22 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων εξηγεί
πως πρέπει να καθορίζονται οι εύλογες αξίες συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε
µία ενοποίηση επιχειρήσεων. Μία οικονοµική µονάδα θα εφαρµόσει τις επεξηγήσεις αυτές για τον προσδιορισµό εύλογων
αξιών σύµφωνα µε το παρόν ∆ΠΧΠ εκτός αν ένα άλλο ∆ΠΧΠ περιέχει πιο συγκεκριµένη καθοδήγηση σχετικά µε τον προσ-
διορισµό των εύλογων αξιών του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης. Οι εύλογες αξίες αυτές θα αντικα-
τοπτρίζουν τις συνθήκες που επικρατούσαν την ηµεροµηνία για την οποία προσδιορίστηκαν.

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων

15. Μία οικονοµική µονάδα θα εφαρµόσει τις απαιτήσεις του προσαρτήµατος Β για τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων που αναγνώ-
ρισε πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.

Εύλογη αξία ή αναπροσαρµογή ως τεκµαιρόµενο κόστος

16. Μία οικονοµική µονάδα µπορεί να επιλέξει να επιµετρήσει στοιχείο των ενσώµατων παγίων στην εύλογη αξία του κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και να χρησιµοποιήσει αυτήν την εύλογη αξία ως το τεκµαιρόµενο κόστος του κατά την
ηµεροµηνία εκείνη.

17. Ένας υιοθετών για πρώτη φορά µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιήσει ως τεκµαιρόµενο κόστος για ένα στοιχείο ενσωµάτων
παγίων, την αξία αναπροσαρµογής που έγινε µε βάση προηγούµενα ΓΠΛΠ κατά ή πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα
∆ΠΧΠ εφόσον κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής, ή αξία αναπροσαρµογής ήταν γενικά συγκρίσιµη µε:

α) την εύλογη αξία ή

β) το κόστος ή το αποσβέσιµο κόστος σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ προσαρµοσµένο ώστε να αντικατοπτρίζει για παράδειγµα, τις
µεταβολές σε γενικό ή συγκεκριµένο δείκτη τιµών.

18. Οι επιλογές των παραγράφων 16 και 17 εφαρµόζονται και σε:

α) επενδύσεις σε ακίνητα, αν µία οικονοµική µονάδα επιλέξει να χρησιµοποιήσει τη µέθοδο του κόστους του ∆ΛΠ 40
Επενδύσεις σε Ακίνητα και
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β) άυλα περιουσιακά στοιχεία που ικανοποιούν:

i) τα κριτήρια αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της αξιόπιστης
επιµέτρησης του αρχικού κόστους) και

ii) τα κριτήρια που παρατίθενται στο ∆ΛΠ 38 για την αναπροσαρµογή (συµπεριλαµβανοµένου του κριτηρίου της
ύπαρξης µιας ενεργού αγοράς).

Μία οικονοµική µονάδα δε θα εφαρµόσει τις επιλογές αυτές σε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.

19. Ένας υιοθετών για πρώτη φορά µπορεί να έχει καθορίσει τεκµαιρόµενο κόστος µε βάση προηγούµενα ΓΠΛΠ για κάποια ή
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας, επιµετρώντας αυτά στην εύλογη αξία τους σε µία
συγκεκριµένη ηµεροµηνία λόγω κάποιου γεγονότος όπως µία ιδιωτικοποίηση ή αρχική δηµόσια προσφορά. Μπορεί να
χρησιµοποιήσει τέτοιες επιµετρήσεις, που καθορίζονται από γεγονότα, της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης,
ως τεκµαιρόµενο κόστος για τους σκοπούς εφαρµογής των ∆ΠΧΠ.

Παροχές σε εργαζοµένους

20. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους, µία οικονοµική µονάδα µπορεί να επιλέξει την προσεγγιστική µέθοδο
που αφήνει ένα “περιθώριο” για τη µη αναγνώριση κάποιων από τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες. Η αναδροµική εφαρµογή
της µεθόδου αυτής απαιτεί µία οικονοµική µονάδα να υποδιαιρέσει τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες από την
έναρξη του προγράµµατος παροχής µέχρι την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ στο αναγνωρισµένο και µη αναγνωρισµένο
τµήµα τους. Ωστόσο, ένας υιοθετών για πρώτη φορά µπορεί να επιλέξει να αναγνωρίσει όλα τα σωρευµένα αναλογιστικά
κέρδη και ζηµιές κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ακόµη και αν επιλέξει να εφαρµόσει την προσεγγιστική
µέθοδο για µεταγενέστερα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές. Εφόσον ένας υιοθετών για πρώτη φορά κάνει χρήση της επιλογής
αυτής θα τη χρησιµοποιήσει για όλα τα προγράµµατα παροχών.

Σωρευµένες διαφορές µετατροπής

21. Το ∆ΛΠ 21 Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις τιµές Συναλλάγµατος απαιτεί µία οικονοµική µονάδα:

α) να κατηγοριοποιήσει ορισµένες διαφορές µετατροπής ως ιδιαίτερο συστατικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, και

β) κατά τη διάθεση µιας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό να µεταφέρει τις σωρευµένες διαφορές µετατροπής που αφορούν
την εν λόγω εκµετάλλευση (συµπεριλαµβανοµένων, αν συντρέχουν, των κερδών και ζηµιών από τα σχετικά στοιχεία
αντιστάθµισης κινδύνου) στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ως τµήµα του κέρδους ή της ζηµίας από τη
διάθεση αυτής της εκµετάλλευσης.

22. Ωστόσο, ένας υιοθετών για πρώτη φορά δεν απαιτείται να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις αυτές για τις σωρευµένες δια-
φορές µετατροπής που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Εφόσον ένας υιοθετών για πρώτη φορά
κάνει χρήση της εξαίρεσης αυτής:

α) οι σωρευµένες διαφορές µετατροπής για όλες τις εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό θεωρούνται ότι είναι µηδενικές κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και

β) στο κέρδος ή τη ζηµία µεταγενέστερης διάθεσης οποιασδήποτε εκµετάλλευσης στο εξωτερικό δεν θα περιλαµβάνονται
διαφορές µετατροπής που προέκυψαν πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και θα περιλαµβάνονται µεταγενέ-
στερες διαφορές µετατροπής.

Σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα

23. Το ∆ΛΠ 32 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση απαιτεί µία οικονοµική µονάδα να διαχωρίσει ένα
σύνθετο χρηµατοπιστωτικό µέσο κατά τη σύναψη της συναλλαγής στις ξεχωριστές συνιστώσες του της υποχρέωσης και των
ιδίων κεφαλαίων. Αν το στοιχείο της υποχρέωσης δεν υπάρχει πλέον η αναδροµική εφαρµογή του ∆ΛΠ 32 συνίσταται στο
διαχωρισµό δύο τµηµάτων στα ίδια κεφάλαια. Το πρώτο τµήµα περιλαµβάνεται στα κέρδη εις νέον και αντιπροσωπεύει τους
σωρευµένους δεδουλευµένους τόκους επί της συνιστώσας της υποχρέωσης. Το άλλο τµήµα αντιπροσωπεύει το αρχικά καθο-
ρισµένο τµήµα των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, σύµφωνα µε το παρόν ∆ΠΧΠ δεν απαιτείται ο υιοθετών για πρώτη φορά να
διαχωρίσει τα δύο αυτά µέρη εφόσον το στοιχείο της υποχρέωσης δεν υπάρχει πλέον κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα
∆ΠΧΠ.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις θυγατρικών επιχειρήσεων συγγενών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινού συµφέροντος

24. Αν µία θυγατρική γίνει υιοθετούσα για πρώτη φορά σε χρόνο µεταγενέστερο από αυτόν της µητρικής της, η θυγατρική,
στις εξατοµικευµένες οικονοµικές καταστάσεις της, θα επιµετρήσει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της:

α) είτε στα ποσά που θα περιλαµβάνονταν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής, µε αναφορά την ηµε-
ροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ της µητρικής, ως εάν δεν είχαν γίνει οι προσαρµογές για σκοπούς σύνταξης ενοποιηµέ-
νων καταστάσεων και για σκοπούς ενοποίησης των επιχειρήσεων που συντελέστηκε µε την απόκτηση της θυγατρικής
από τη µητρική, ή

β) είτε στα ποσά που προσδιορίζονται κατά τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος ∆ΠΧΠ µε αναφορά στην ηµεροµηνία µετά-
βασης στα ∆ΠΧΠ της θυγατρικής. Τα ποσά αυτά θα µπορούσαν να διαφέρουν από τα προσδιοριζόµενα κατά τα
παραπάνω µε στοιχείο α)

i) όταν οι εξαιρέσεις του παρόντος ∆ΠΧΠ οδηγούν σε επιµετρήσεις που εξαρτώνται από την ηµεροµηνία µετάβασης
στα ∆ΠΧΠ,
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ii) όταν οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιούνται για τις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής διαφέρουν από
αυτές των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Για παράδειγµα η θυγατρική µπορεί να χρησιµοποιεί το βασικό
χειρισµό του ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια, ενώ ο όµιλος µπορεί να χρησιµοποιεί τον εναλλακτικό χειρισµό.

25. Πάντως, αν µία οικονοµική µονάδα γίνει υιοθετούσα για πρώτη φορά µεταγενέστερα από τη θυγατρική της (ή τη συγγενή
οικονοµική µονάδα ή την κοινού ενδιαφέροντος οικονοµική µονάδα) η οικονοµική µονάδα αυτή, στις ενοποιηµένες οικονο-
µικές καταστάσεις, θα επιµετρήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής (ή της συγγενούς ή της
κοινού ενδιαφέροντος οικονοµικής µονάδας) στα ποσά των εξατοµικευµένων οικονοµικών καταστάσεων της θυγατρικής (ή
της συγγενούς ή της κοινού ενδιαφέροντος οικονοµικής µονάδας) µετά τις προσαρµογές για σκοπούς σύνταξης ενοποιηµέ-
νων οικονοµικών καταστάσεων, εφαρµογής της µεθόδου της καθαρής θέσης και τις προσαρµογές για τις επιδράσεις από
την ενοποίηση επιχειρήσεων που συντελέστηκε µε την απόκτηση της θυγατρικής. Οµοίως, εάν µία µητρική γίνει υιοθετούσα
για πρώτη φορά, για τις εξατοµικευµένες οικονοµικές καταστάσεις της, ενωρίτερα ή αργότερα από ό,τι για τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της, θα επιµετρήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της στα ίδια ποσά και για τα δύο
είδη των οικονοµικών καταστάσεων µε εξαίρεση τις προσαρµογές για σκοπούς συντάξεως ενοποιηµένων οικονοµικών κατα-
στάσεων.

Εξαιρέσεις στην αναδροµική εφαρµογή άλλων ∆ΠΧΠ

26. Το παρόν ∆ΠΧΠ απαγορεύει την αναδροµική εφαρµογή κάποιων θεµάτων που αναφέρονται σε άλλα ∆ΠΧΠ σχετικά µε:

α) την ανάκληση της αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
(παράγραφος 27)·

β) τη λογιστική αντιστάθµισης κινδύνου (παράγραφοι 28 έως 30) και

γ) τις εκτιµήσεις (παράγραφοι 31 έως 34).

Ανάκληση της αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων

27. Ο υιοθετών για πρώτη φορά θα εφαρµόσει εφεξής τις απαιτήσεις περί ανάκλησης της αναγνώρισης του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοπι-
στωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ∆ΛΠ 39. Με άλλα λόγια, εάν ένας υιο-
θετών για πρώτη φορά ανεκάλεσε την αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ σε οικονοµικό έτος που ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2001, δεν
θα αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις αυτές σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (εκτός εάν η αναγνώρισή τους
δικαιολογείται από µεταγενέστερη συναλλαγή ή γεγονός). Σε κάθε περίπτωση, ο υιοθετών για πρώτη φορά θα:

α) αναγνωρίσει κάθε παράγωγο και άλλο οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως άσκηση δικαιωµάτων και εκπλήρωση υποχρεώσεων,
που διατηρήθηκαν µετά τη συναλλαγή που οδήγησε στην ανάκληση της αναγνώρισης και συνεχίζουν να υπάρχουν κατά
την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, και

β) περιλάβει στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κάθε οικονοµική µονάδα ειδικού σκοπού (ΟΕΣ) που ελέγχει κατά
την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ακόµη και στην περίπτωση που οι ΟΕΣ υπήρχαν πριν από την ηµεροµηνία µετά-
βασης στα ∆ΠΧΠ ή έχουν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που σύµφωνα
µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ ανακλήθηκε η αναγνώρισή τους.

Λογιστική αντιστάθµισης κινδύνου

28. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση, κατά την ηµεροµηνία µετά-
βασης στα ∆ΠΧΠ, µία οικονοµική µονάδα:

α) θα επιµετρήσει κάθε παράγωγο στην εύλογη αξία και

β) θα απαλείψει όλα τα αναβαλλόµενα κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από παράγωγα που απεικονίζονταν, σύµφωνα µε
τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, ως περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.

29. Μία οικονοµική µονάδα δε θα απεικονίσει στον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ σχέση αντιστάθµισης κινδύνου
οποιουδήποτε τύπου η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης κινδύνου σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 39 (για παράδειγµα, πολλές σχέσεις αντιστάθµισης κινδύνου όπου το µέσο αντιστάθµισης έχει τη φύση ενός
ταµειακού διαθεσίµου ή δικαιώµατος προαίρεσης· όπου το αντισταθµιζόµενο στοιχείο είναι µία καθαρή θέση· ή όπου η
αντιστάθµιση κινδύνου καλύπτει κίνδυνο επιτοκίου σε επένδυση που διακρατείται έως τη λήξη της). Ωστόσο, αν µία οικονο-
µική µονάδα έχει επιλέξει µια καθαρή θέση ως αντισταθµιζόµενο στοιχείο σύµφωνα µε προηγούµενα ΓΠΛΠ, µπορεί να επι-
λέξει, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, ένα συστατικό στοιχείο αυτής της καθαρής θέσης ως αντισταθµιζόµενο στοιχείο, εφόσον αυτό
γίνει έως την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.

30. Μία οικονοµική µονάδα θα εφαρµόσει τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΛΠ 39 σε όλες τις άλλες σχέσεις αντιστάθµισης κιν-
δύνου που υφίστατο κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.
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Εκτιµήσεις

31. Οι εκτιµήσεις µιας οικονοµικής µονάδας σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία µετάβασης σε αυτά θα
είναι συνεπείς µε τις εκτιµήσεις που έγιναν για την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε προηγούµενα ΓΠΛΠ (µετά τις
προσαρµογές για την απεικόνιση οποιωνδήποτε διαφορών στις λογιστικές πολιτικές, εκτός αν υπάρχουν αντικει-
µενικές αποδείξεις ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν λανθασµένες.

32. Μία οικονοµική µονάδα µπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά µε τις εκτιµήσεις που έγιναν σύµφωνα µε προηγούµενα ΓΠΛΠ
µετά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Σύµφωνα µε την παράγραφο 31, η οικονοµική µονάδα θα αντιµετωπίσει τη
λήψη των πληροφοριών αυτών µε τον ίδιο τρόπο όπως για τα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού του ∆ΛΠ
10 Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού για τα οποία δεν απαιτείται οποιαδήποτε προσαρµογή. Για παράδειγµα,
ας υποτεθεί ότι η ηµεροµηνία µετάβασης µιας οικονοµικής µονάδας στα ∆ΠΧΠ είναι η 1η Ιανουαρίου 2004 και νέες
πληροφορίες στις 15 Ιουλίου 2004 απαιτούν την αναθεώρηση µιας εκτίµησης που έγινε σύµφωνα µε προηγούµενα ΓΠΛΠ
στις 31 ∆εκεµβρίου 2003. Η οικονοµική µονάδα δεν θα απεικονίσει τις νέες πληροφορίες στον ισολογισµό έναρξης
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (εκτός αν οι εκτιµήσεις απαιτούν προσαρµογή για οποιεσδήποτε διαφορές στις λογιστικές πολιτικές
ή υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις ότι οι εκτιµήσεις ήταν λανθασµένες). Όµως, η οικονοµική µονάδα θα παρουσιάσει τη
νέα πληροφόρηση στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της (ή, αν αρµόζει, ως άλλη µεταβολή των ιδίων κεφα-
λαίων) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

33. Μία οικονοµική µονάδα µπορεί να απαιτείται να κάνει εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία µετάβασης
στα ∆ΠΧΠ, οι οποίες δεν απαιτούνταν να γίνουν κατά την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ. Προκειµέ-
νου να υπάρξει συνέπεια µε το ∆ΛΠ 10, οι εκτιµήσεις αυτές, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, θα απεικονίζουν τις συνθήκες που επι-
κρατούσαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Ειδικότερα, οι εκτιµήσεις, κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα
∆ΠΧΠ, τρεχουσών τιµών της αγοράς, τιµών επιτοκίων ή τιµών συναλλάγµατος, θα απεικονίζουν τις συνθήκες της αγοράς
κατά την ηµεροµηνία εκείνη.

34. Οι παράγραφοι 31 έως 33 εφαρµόζονται για τον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Εφαρµόζονται επίσης για την
περίοδο που παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
µιας οικονοµικής µονάδας, στην οποία περίπτωση η αναφορά στην ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ αντικαθίσταται µε
αναφορά στο τέλος της περιόδου για την οποία παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

35. Το παρόν ∆ΠΧΠ δεν παρέχει εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις άλλων ∆ΠΧΠ σε θέµατα παρουσίασης και γνωστοποιήσεων.

Συγκριτική πληροφόρηση

36. Με σκοπό τη συµµόρφωση µε το ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις
καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µιας οικονοµικής µονάδας θα περιέχουν συγκριτική πληροφόρηση σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΠ, για ένα τουλάχιστον έτος.

37. Μερικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν συνοπτικά ιστορικά δεδοµένα για περιόδους πριν από την πρώτη περίοδο κατά την
οποία παρουσιάζουν πλήρη συγκριτική πληροφόρηση σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ Το παρόν ∆ΠΧΠ δεν απαιτεί τα δεδοµένα
αυτά να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΠ που αναφέρονται στην επιµέτρηση και αναγνώριση στοιχείων. Επιπρόσ-
θετα, ορισµένες οικονοµικές µονάδες παρουσιάζουν συγκριτική πληροφόρηση σύµφωνα µε προηγούµενα ΓΠΛΠ καθώς και
τη συγκριτική πληροφόρηση που απαιτείται από το ∆ΛΠ 1. Σε οποιεσδήποτε οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν
περιλήψεις ιστορικών δεδοµένων ή συγκριτική πληροφόρηση σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, µία οικονοµική µονάδα:

α) θα επισηµαίνει µε τον πλέον εµφανή τρόπο ότι η πληροφόρηση σύµφωνα µε προηγούµενα ΓΠΛΠ δεν έχει καταρτισθεί
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, και

β) θα γνωστοποιήσει τη φύση των βασικών προσαρµογών που θα απαιτούντο για τη συµµόρφωση προς τα ∆ΠΧΠ. ∆εν είναι
αναγκαίο µία οικονοµική µονάδα να ποσοστικοποιήσει τις προσαρµογές αυτές.

Επεξηγήσεις σχετικές µε τη µετάβαση στα ∆ΠΧΠ

38. Μία οικονοµική µονάδα θα επεξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο η µετάβαση από τα προηγούµενα ΓΠΛΠ στα
∆ΠΧΠ επηρέασε τη δηµοσιοποιηµένη οικονοµική θέση, χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµιακές ροές της.

Συµφωνίες

39. Για τη συµµόρφωση µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 38, οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΠ µιας οικονοµικής µονάδας θα περιλαµβάνουν:

α) συµφωνίες των κονδυλίων των ιδίων κεφαλαίων που δηµοσιοποιήθηκαν σύµφωνα µε προηγούµενα ΓΠΛΠ µε αυτά που
προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ στις ακόλουθες ηµεροµηνίες:
i) την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, και

ii) τη λήξη της τελευταίας περιόδου που δηµοσιοποιήθηκαν οι πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της
οικονοµικής µονάδας που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ·

β) συµφωνία του κέρδους ή της ζηµίας σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ που δηµοσιοποιήθηκε για την τελευταία
περίοδο των πιο πρόσφατων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής µονάδας µε αυτά που προσδιορίστηκαν
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ για την ίδια περίοδο, και

γ) εάν η οικονοµική µονάδα ανεγνώρισε ή αντέστρεψε την αναγνώριση οποιασδήποτε ζηµιάς αποµείωσης για πρώτη φορά
κατά την κατάρτιση του ισολογισµού έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, τις γνωστοποιήσεις που θα απαιτούσε το ∆ΛΠ 36
Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων, εάν η οικονοµική µονάδα είχε αναγνωρίσει τις εν λόγω ζηµίες αποµείωσης ή
είχε αναστρέψει την αναγνώρισή τους κατά την περίοδο που αρχίζει την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.
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40. Οι συµφωνίες που απαιτούνται από την παράγραφο 39 στοιχεία α) και β) θα παρέχουν επαρκείς λεπτοµέρειες ώστε να
καταστήσουν τους χρήστες ικανούς να κατανοήσουν τις σηµαντικές προσαρµογές στον ισολογισµό και την κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Εάν µία οικονοµική µονάδα παρουσίασε κατάσταση ταµιακών ροών σύµφωνα µε τα προηγού-
µενα ΓΠΛΠ της, θα παράσχει επίσης επεξηγήσεις για τις προσαρµογές στην κατάσταση ταµιακών ροών.

41. Εφόσον µία οικονοµική µονάδα λάβει γνώση λαθών που έγιναν σύµφωνα µε προηγούµενα ΓΠΛΠ, στις συµφωνίες που απαι-
τούνται από την παράγραφο 39 στοιχεία α) και β) θα γίνεται διάκριση µεταξύ της διόρθωσης αυτών των λαθών και την
µεταβολή σε λογιστική πολιτική.

42. Το ∆ΛΠ 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Περιόδου, Βασικά Λάθη και Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές δεν έχει ως αντικείµενο
τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές που υπάρχουν όταν µία οικονοµική µονάδα υιοθετεί τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά.
Συνεπώς, οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8 για γνωστοποιήσεις των µεταβολών στις λογιστικές πολιτικές δεν εφαρµόζονται στις
πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που µία οικονοµική µονάδα καταρτίζει σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.

43. Εάν µία οικονοµική µονάδα δεν δηµοσιοποίησε οικονοµικές καταστάσεις για προηγούµενες περιόδους, οι πρώτες οικονο-
µικές καταστάσεις της καταρτισµένες σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ θα γνωστοποιούν το γεγονός αυτό.

Η χρήση της εύλογης αξίας ως τεκµαιροµένου κόστους

44. Εάν µία οικονοµική µονάδα χρησιµοποιεί την εύλογη αξία ως τεκµαιρόµενο κόστος στον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΠ, για στοιχείο των ενσώµατων παγίων, επένδυση σε ακίνητα ή άυλο περιουσιακό στοιχείο (βλέπε παραγράφους 16
και 18), για κάθε κονδύλι του ισολογισµού έναρξης σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της οικονο-
µικής µονάδας καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ θα γνωστοποιούνται:

α) το σύνολο των εύλογων αξιών αυτών και

β) η συνολική προσαρµογή στης λογιστικές αξίες που δηµοσιοποιήθηκαν σύµφωνα µε προηγούµενα ΓΠΛΠ.

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

45. Εφόσον µία οικονοµική µονάδα παρουσιάσει µια ενδιάµεση οικονοµική κατάσταση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για µέρος της περιόδου που καλύφθηκε από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της
καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ προκειµένου να συµµορφωθεί µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 38, θα πρέπει πέραν
των απαιτήσεων του ∆ΛΠ 34 να συµµορφωθεί και µε τα επόµενα:

α) Εφόσον µία οικονοµική µονάδα παρουσίασε ενδιάµεση οικονοµική κατάσταση για τη συγκρίσιµη ενδιάµεση περίοδο του
αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους, κάθε τέτοια ενδιάµεση οικονοµική κατάσταση θα πρέπει να περιλαµβάνει τις
ακόλουθες συµφωνίες:
i) των ιδίων κεφαλαίων της σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ στη λήξη της εν λόγω συγκρίσιµης ενδιάµεσης περιό-

δου µε τα ίδια κεφάλαιά της σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, της ηµεροµηνίας εκείνης, και
ii) του κέρδους ή της ζηµίας σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ για εκείνη τη συγκρίσιµη ενδιάµεση περίοδο (της

περιόδου και σωρευτικά έως το τέλος της περιόδου) µε το κέρδος ή τη ζηµία σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ για την περίοδο
εκείνη·

β) Εκτός των συµφωνιών που απαιτούνται από το στοιχείο α), η πρώτη ενδιάµεση οικονοµική κατάσταση µιας οικονοµικής
µονάδας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 για µέρος της περιόδου που καλύπτεται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της
καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, θα περιέχει τις συµφωνίες που περιγράφονται στην παράγραφο 39 στοιχεία α) και
β) (συµπληρωµένες µε τις λεπτοµέρειες που απαιτούνται από τις παραγράφους 40 και 41) ή µια παραποµπή σε άλλο
δηµοσιοποιηµένο έγγραφο το οποίο περιέχει τις συµφωνίες αυτές.

46. Το ∆ΛΠ 34 απαιτεί το ελάχιστο των γνωστοποιήσεων, µε βάση την παραδοχή ότι οι χρήστες των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων έχουν πρόσβαση και στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Όµως, το ∆ΛΠ 34 απαιτεί επίσης η
οικονοµική µονάδα να γνωστοποιεί “κάθε γεγονός ή συναλλαγή που είναι ουσιώδης για µία κατανόηση της τρέχουσας
ενδιάµεσης περιόδου”. Συνεπώς, αν ένας υιοθετών για πρώτη φορά δεν γνωστοποίησε πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για
την κατανόηση της τρέχουσας ενδιάµεσης περιόδου, στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες
σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, στην ενδιάµεση οικονοµική κατάσταση θα γνωστοποιούνται οι πληροφορίες αυτές ή
θα περιλαµβάνεται µία παραποµπή σε άλλο δηµοσιοποιηµένο έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες αυτές.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

47. Μία οικονοµική µονάδα θα εφαρµόσει το παρόν ∆ΠΧΠ εάν οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της καταρτισµένες σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΠ αφορούν περίοδο που ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2004. Η ενωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται. Εάν οι
πρώτες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µίας οικονοµικής µονάδας αφορούν περίοδο που
ξεκίνησε πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 και η οικονοµική µονάδα εφαρµόσει το παρόν ∆ΠΧΠ αντί της ΜΕ∆ 8 Πρώτη Εφαρ-
µογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ως Βασικό Λογιστικό Πλαίσιο, θα γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό.

17.4.2004L 111/12 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



Προσάρτηµα Α

Καθορισµένοι όροι

Το παρόν προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του ∆ΠΧΠ.

Ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ Η αρχή της παλαιότερης περιόδου για την οποία µία οικονοµική µονάδα
παρουσιάζει πλήρη συγκριτική πληροφόρηση σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ στις
πρώτες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.

Τεκµαιρόµενο κόστος Ποσό το οποίο χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο καθορισµού του κόστους ή
του αποσβέσιµου κόστους σε µία δεδοµένη ηµεροµηνία. Η µεταγενέστερη από-
σβεση βασίζεται στην υπόθεση ότι η οικονοµική µονάδα είχε αρχικά αναγνωρί-
σει το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση στη δεδοµένη ηµεροµηνία και
ότι το κόστος τους ήταν ίσο µε το τεκµαιρόµενο κόστος.

Εύλογη αξία Το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή
µία υποχρέωση να διακανονιστεί στα πλαίσια µια συναλλαγής µεταξύ δύο
µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών
αγοράς ώστε η παροχή του ενός να είναι ισοδύναµη της αντιπαροχής του
άλλου και αντιστρόφως.

Πρώτες οικονοµικές καταστάσεις καταρτισµέ-
νες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

Οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες µία οικονοµική µονάδα υιο-
θετεί τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), µε
µία ρητή και ανεπιφύλακτα δήλωση συµµόρφωσης προς τα ∆ΠΧΠ.

Ο υιοθετών για πρώτη φορά Μία οικονοµική µονάδα που παρουσιάζει τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις
της καταρτισµένες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληρο-
φόρησης (∆ΠΧΠ)

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από το Συµβούλιο των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Περιλαµβάνουν:
α) ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης·
β) ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και
γ) ∆ιερµηνείες που εκπονήθηκαν από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Ε∆∆ΠΧΑ), ή την πρώην
Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) και που υιοθετήθηκαν από το Σ∆ΛΠ.

Ισολογισµός έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ Ο ισολογισµός µιας οικονοµικής µονάδας (δηµοσιοποιηµένος ή µη) κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.

Προηγούµενα ΓΠΛΠ Η λογιστική βάση που ο υιοθετών για πρώτη φορά χρησιµοποιούσε αµέσως
πριν υιοθετήσει τα ∆ΠΧΠ.

Ηµεροµηνία αναφοράς Η λήξη της τελευταίας περιόδου που καλύφθηκε από οικονοµικές καταστάσεις
ή από ενδιάµεση οικονοµική κατάσταση.
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Προσάρτηµα Β

Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων

Το παρόν προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του ∆ΠΧΠ.

B1 Ο υιοθετών για πρώτη φορά µπορεί να επιλέξει να µην εφαρµόσει αναδροµικά το ∆ΛΠ 22 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων σε
παρελθούσες ενοποιήσεις επιχειρήσεων (ενοποιήσεις επιχειρήσεων που έγιναν πριν την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ).
Ωστόσο, εάν ένας υιοθετών για πρώτη φορά επαναπροσδιορίσει οποιαδήποτε ενοποίηση επιχειρήσεων ώστε να εφαρµοσθούν
τα οριζόµενα στο ∆ΛΠ 22, θα επαναπροσδιορίσει όλες τις µεταγενέστερες ενοποιήσεις επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, αν
ένας υιοθετών για πρώτη φορά επιλέξει να επαναπροσδιορίζει µία ενοποίηση επιχειρήσεων που έγινε στις 30 Ιουνίου 2002,
θα επαναπροσδιορίσει και όλες τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων που έγιναν µεταξύ της 30ης Ιουνίου και της ηµεροµηνίας µετά-
βασης προς τα ∆ΠΧΠ.

B2 Εάν ένας υιοθετών για πρώτη φορά δεν εφαρµόσει αναδροµικά το ∆ΛΠ 22 σε παρελθούσα ενοποίηση επιχειρήσεων, τούτο
θα συνεπάγεται τα ακόλουθα:

α) Ο υιοθετών για πρώτη φορά θα διατηρήσει τον ίδιο τύπο ενοποίησης επιχειρήσεων (ως απόκτηση από τον κατά νόµο
αποκτώντα, αντίστροφη απόκτηση από την κατά νόµο αποκτούµενη ή συνένωση συµφερόντων), µε αυτόν που απει-
κονίστηκε η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ.

β) Ο υιοθετών για πρώτη φορά θα αναγνωρίσει κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ όλα τα περιουσιακά στοιχεία
και τις υποχρεώσεις του που αποκτήθηκαν ή αναλήφθηκαν σε κάποια παρελθούσα ενοποίηση επιχειρήσεων µε εξαίρεση:

i) ορισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που η αναγνώρισή τους ανακλήθηκε σύµφωνα
µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ (βλέπε παράγραφο 27), και

ii) περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης και της τυχόν υπεραξίας, και υποχρεώσεις που δεν είχαν αναγνωρισθεί
στον ενοποιηµένο ισολογισµό του αποκτώντα τον καταρτισµένο σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ και που επίσης
δεν θα ικανοποιούσαν τα κριτήρια για την αναγνώρισή τους σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ στον εξατοµικευµένο ισολογισµό
της αποκτώµενης επιχείρησης [βλέπε παράγραφο Β2 στοιχεία στ) έως θ)].

Ο υιοθετών για πρώτη φορά θα αναγνωρίσει κάθε προκύπτουσα µεταβολή αναπροσαρµόζοντας τα κέρδη εις νέον (ή
άλλο κατάλληλο συστατικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων), εκτός αν η µεταβολή είναι αποτέλεσµα της αναγνώρισης
ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που είχε προηγουµένως συναθροισθεί στο κονδύλιο της υπεραξίας [βλέπε παράγ-
ραφο Β2 στοιχείο ζ) σηµείο i)].

γ) Ο υιοθετών για πρώτη φορά δεν θα περιλάβει στον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κάθε στοιχείο που είχε
αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ και που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για αναγνώριση ως περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ Ο υιοθετών για πρώτη φορά θα λογιστικοποιήσει την προκύπτουσα µετα-
βολή ως ακολούθως:

i) Ο υιοθετών για πρώτη φορά µπορεί να είχε κατηγοριοποιήσει µία παρελθούσα ενοποίηση επιχειρήσεων ως απόκτηση
και να είχε αναγνωρίσει ως άυλο περιουσιακό στοιχείο ένα στοιχείο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση
ως περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία. Θα πρέπει να επαναταξινοµήσει το
στοιχείο αυτό (και αν υπάρχουν, τον αντιστοιχούντα αναβαλλόµενο φόρο και τα δικαιώµατα µειοψηφίας) ως µέρος
της υπεραξίας (εκτός αν αφαίρεσε το κονδύλι της υπεραξίας απευθείας από το κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων
σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, [βλέπε παράγραφο Β2 στοιχείο ζ) σηµείο i) και Β2 στοιχείο θ)].

ii) Ο υιοθετών για πρώτη φορά θα αναγνωρίζει κάθε άλλη προκύπτουσα µεταβολή στα κέρδη εις νέον (*).

δ) Τα ∆ΠΧΠ απαιτούν µεταγενέστερη επιµέτρηση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε βάση διαφορε-
τική από αυτήν που στηρίζεται στο αρχικό κόστος, όπως είναι η εύλογη αξία. Ο υιοθετών για πρώτη φορά θα επιµετρή-
σει, στον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις αυτές σε αυτή την
άλλη βάση, έστω και αν η απόκτηση ή ανάληψή τους έγινε σε παρελθούσα ενοποίηση επιχειρήσεων. Θα αναγνωρίσει
οποιαδήποτε µεταβολή προκύψει στη λογιστική αξία τους αναµορφώνοντας τα κέρδη εις νέον (ή άλλο στοιχείο των
ιδίων κεφαλαίων, αν τούτο κρίνεται σκόπιµο) αντί στο κονδύλιο της υπεραξίας.

ε) Αµέσως µετά την ενοποίηση επιχειρήσεων, η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν σε αυτή σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ θα είναι το τεκµαιρόµενο κόστος
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Αν τα ∆ΠΧΠ απαιτούν σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, την
επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων αυτών µε βάση το κόστος, αυτό το τεκµαιρόµενο κόστος
θα αποτελέσει τη βάση για τη βασισµένη στο κόστος απόσβεση από την ηµεροµηνία της ενοποίησης επιχειρήσεων.
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(*) Οι µεταβολές αυτές περιλαµβάνουν και επαναταξινοµήσεις από ή σε κονδύλια άυλων περιουσιακών στοιχείων εάν η υπεραξία δεν είχε αναγνω-
ρισθεί, σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ ως περιουσιακό στοιχείο. Αυτό συµβαίνει αν σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, η οικονοµική
µονάδα α) αφαίρεσε την υπεραξία απευθείας από τα ίδια κεφάλαια ή β) δε χειρίστηκε την ενοποίηση επιχειρήσεων ως απόκτηση.



στ) Αν περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε ή υποχρέωση που αναλήφθηκε σε παρελθούσα ενοποίηση επιχειρήσεων δεν
είχε αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, το τεκµαιρόµενο κόστος στον ισολογισµό έναρξης, σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΠ δεν είναι µηδενικό. Αντίθετα, ο αποκτών θα τα αναγνωρίσει και θα τα επιµετρήσει στον ενοποιηµένο ισολογι-
σµό του στη βάση που θα απαιτούσαν τα ∆ΠΧΠ στον εξατοµικευµένο ισολογισµό του αποκτώµενου. Παράδειγµα: Αν ο
αποκτών σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ δεν είχε κεφαλαιοποιήσει χρηµατοδοτικές µισθώσεις που αποκτήθηκαν σε
παρελθούσα ενοποίηση επιχειρήσεων, θα κεφαλαιοποιήσει τις µισθώσεις αυτές στις ενοποιηµένες οικονοµικές κατα-
στάσεις του, όπως το ∆ΛΠ 17 Μισθώσεις θα απαιτούσε να κάνει ο αποκτώµενος στον εξατοµικευµένο ισολογισµό του
καταρτισµένο σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Αντιστρόφως, αν σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, ένα περιουσιακό στοιχείο ή
µία υποχρέωση είχε συναθροισθεί στο κονδύλιο της υπεραξίας αλλά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 22 θα αναγνωριζόταν ως
ξεχωριστό στοιχείο, το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση παραµένει ως συστατικό στοιχείο της υπεραξίας εκτός αν
τα ∆ΠΧΠ θα απαιτούσαν διακεκριµένη αναγνώρισή τους στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις του αποκτώµενου.

ζ) Η λογιστική αξία της υπεραξίας, στον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ θα είναι η λογιστική αξία που υπο-
λογίζεται µε την εφαρµογή των προηγούµενων ΓΠΛΠ, κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, αφού γίνουν οι ακό-
λουθες τρεις προσαρµογές:

i) Αν απαιτείται από την εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου Β2 στοιχείο γ) σηµείο i), ο υιοθετών για πρώτη φορά
θα αυξήσει τη λογιστική αξία του κονδυλίου της υπεραξίας όταν επαναταξινοµεί ένα στοιχείο που, µε την εφαρµογή
των προηγουµένων ΓΠΛΠ, αναγνώρισε ως άυλο περιουσιακό στοιχείο. Οµοίως αν από την εφαρµογή της παραγρά-
φου Β2 στοιχείο στ) ο υιοθετών για πρώτη φορά είναι υποχρεωµένος να αναγνωρίσει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο
που, σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ συναθροίζετο στο κονδύλιο της υπεραξίας, αυτός θα µειώσει αναλόγως
τη λογιστική αξία της υπεραξίας (και, αν χρειάζεται, θα προσαρµόσει τα κονδύλια του αναβαλλόµενου φόρου και
των δικαιωµάτων µειοψηφίας).

ii) Ένα ενδεχόµενο γεγονός που επηρεάζει το τίµηµα σε µια προγενέστερη ενοποίηση επιχειρήσεων µπορεί να έχει επέλ-
θει πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Αν µπορεί να γίνει µία αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της ενδε-
χοµένης προσαρµογής και η συναφής καταβολή του ποσού αυτού είναι πιθανή, ο υιοθετών για πρώτη φορά θα προ-
σαρµόσει τη λογιστική αξία της υπεραξίας µε το ποσό αυτό. Οµοίως, ο υιοθετών για πρώτη φορά θα προσαρµόσει
τη λογιστική αξία της υπεραξίας στην περίπτωση που έχει γίνει η αναγνώριση της ενδεχόµενης προσαρµογής αλλά
το ποσό της δεν µπορεί πλέον αν επιµετρηθεί µε αξιόπιστο τρόπο ή η καταβολή του συναφούς ποσού δεν είναι
πιθανή.

iii) Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κάποιας ένδειξης ότι η υπεραξία µπορεί να έχει αποµειωθεί, ο υιοθετών για πρώτη
φορά θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 36 Αποµείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων για να ελέγξει την αποµείωση της
υπεραξίας την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και αναγνωρίσει τυχόν ζηµία που προκύπτει από την αποµείωση,
στα κέρδη εις νέο (ή αν απαιτείται από το ∆ΛΠ 36 στο πλεόνασµα της αναπροσαρµογής). Ο έλεγχος για την απο-
µείωση θα γίνει βασισµένος στις συνθήκες που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.

η) ∆εν θα γίνει καµιά άλλη προσαρµογή στη λογιστική αξία της υπεραξίας κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.
Για παράδειγµα, ο υιοθετών για πρώτη φορά δεν θα αναθεωρήσει τη λογιστική αξία της υπεραξίας:

i) για να µη συµπεριλάβει έξοδα ερευνών και ανάπτυξης σε εξέλιξη που αποκτήθηκαν σε αυτή την ενοποίηση επιχειρή-
σεων (εκτός αν το σχετικό άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πληρούσε τα κριτήρια αναγνώρισής του σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 38 στις εξατοµικευµένες οικονοµικές καταστάσεις του αποκτώµενου,

ii) για να αναπροσαρµόσει αποσβέσεις της υπεραξίας,

iii) για να αναστρέψει προσαρµογές στην υπεραξία που δεν επιτρέπονται από το ∆ΛΠ 22 αλλά έγιναν µε βάση τα προη-
γούµενα ΓΠΛΠ, µεταξύ της ηµεροµηνίας της ενοποίησης επιχειρήσεων και της ηµεροµηνίας µετάβασης στα ∆ΠΧΠ,
ως αποτέλεσµα προσαρµογών στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.

θ) Εάν ο υιοθετών για πρώτη φορά αναγνώρισε, σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, την υπεραξία ως µειωτικό στοιχείο
των ιδίων κεφαλαίων:

i) δεν θα αναγνωρίσει αυτήν την υπεραξία στον ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Επίσης δεν θα µεταφέρει
αυτή την υπεραξία στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στην περίπτωση που διαθέσει τη θυγατρική ή στην περίπτωση
που αποµειωθεί η αξία της επένδυσης στη θυγατρική,

ii) προσαρµογές που προέρχονται από τη µεταγενέστερη επέλευση ενδεχόµενων γεγονότων και επηρεάζουν το τίµηµα
θα αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.

ι) Ο υιοθετών για πρώτη φορά µπορεί να µην είχε περιλάβει στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, που είχε συντάξει
σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, µία θυγατρική που αποκτήθηκε σε µία παρελθούσα ενοποίηση επιχειρήσεων (για
παράδειγµα, επειδή η µητρική δεν θεωρούσε, σύµφωνα µε τα προηγούµενα ΓΠΛΠ, την άλλη ως θυγατρική ή επειδή δεν
συνέτασσε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις). Ο υιοθετών για πρώτη φορά θα προσαρµόσει τις λογιστικές αξίες
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής στα ποσά που θα απαιτούσε η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ για
τη σύνταξη του ισολογισµού της θυγατρικής. Η τεκµαιροµένη υπεραξία ισούται µε τη διαφορά, την ηµεροµηνία µετά-
βασης στα ∆ΠΧΠ µεταξύ:

i) του ποσοστού συµµετοχής της µητρικής σε αυτές τις προσαρµοσµένες λογιστικές αξίες και

ii) του κόστους της επένδυσης στη θυγατρική που απεικονίζεται στις εξατοµικευµένες οικονοµικές καταστάσεις της
µητρική.

ια) Η επιµέτρηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας και του αναβαλλόµενου φόρου είναι επακόλουθο της επιµέτρησης των
λοιπών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω προσαρµογές στα αναγνωρισµένα περιου-
σιακά στοιχεία και υποχρεώσεις έχουν επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας και τον αναβαλλόµενο φόρο.
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B3 Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται σε παρελθούσες ενοποιήσεις επιχειρήσεων εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις παρελθουσών
αποκτήσεων συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις κοινού ενδιαφέροντος.

B4 Επιπρόσθετα, η επιλεγείσα ηµεροµηνία για τους σκοπούς εφαρµογής της παραγράφου Β1 εφαρµόζεται εξίσου για όλες
αυτές τις αποκτήσεις συµµετοχών.
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Προσάρτηµα Γ

∆ιορθώσεις σε άλλα ∆ΠΧΠ

Οι µεταβολές σε αυτό το προσάρτηµα αποκτούν ισχύ για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους µε έναρξη
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2004. Αν µία οικονοµική µονάδα εφαρµόζει αυτό το ∆ΠΧΠ για µια προγενέστερη περίοδο, αυτές
οι διορθώσεις έχουν ισχύ και για αυτήν την προγενέστερη περίοδο.

Γ1 Αυτό το ∆ΠΧΠ αντικαθιστά την ΜΕ∆-8 Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Λ.Π. ως Βασικό Λογιστικό Πλαίσιο.

Γ2 Αυτό το ∆ΠΧΠ τροποποιεί την παράγραφο 172 στοιχείο η) του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και
Αποτίµηση ως εξής:

“η) αν µια τιτλοποίηση, µεταβίβαση, ή άλλη συναλλαγή αντιστροφής µη αναγνώρισης έγινε πριν από την έναρξη του οικο-
νοµικού έτους στο οποίο αυτό το πρότυπο εφαρµόζεται αρχικά, η λογιστική αντιµετώπιση για αυτή τη συναλλαγή δεν
πρέπει να αλλάξει αναδροµικά για να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου. Πάντως, αυτό δεν εξαιρεί
έναν µεταβιβάζοντα από το να συµµορφωθεί στις απαιτήσεις:

i) να αναγνωρίζει όλα τα παράγωγα ή άλλα οικονοµικά συµφέροντα όπως άσκηση δικαιωµάτων ή εκπλήρωση υποχ-
ρεώσεων εξυπηρέτησης που διατηρήθηκαν µετά τη συναλλαγή αυτή τα οποία πληρούν τα χαρακτηριστικά αναγνώ-
ρισης σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο ή άλλα ∆ΠΧΠ, και

ii) να συµπεριλάβει στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όλες τις οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού που
ελέγχονται από το µεταβιβάζοντα (βλέπε ΜΕ∆-12 Ενοποίηση — Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού).”»
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