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Π ΡΟ Σ    Το 
Σύνδεσµο Ανωνύµων 
Εταιρειών και Ε.Π.Ε. 
Πανεπιστηµίου 16 
106 72 - ΑΘΗΝΑ 

 
 
ΘΕΜΑ: Προαιρετική τήρηση ∆.Λ.Π. από µη εισηγµένες Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. 
 
Κύριοι, 

κατόπιν προσκλήσεώς σας, παρευρεθήκαµε στην κοινή συνεδρίαση 
της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης και της 
επιτροπής του Συνδέσµου, στις 24/11/2005 στα γραφεία σας. 
 

∆εν γνωρίζουµε για ποιούς λόγος ο Σύνδεσµός σας, ενώ είχε καταλήξει 
σε θέσεις, που εκφράζονται θαυµάσια στο από 12/9/2005 έγγραφό σας, προς 
τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.Γεώργιο Αλογοσκούφη, 
στηριζόµενος στο από 7/9/2005 πλήρως εµπεριστατωµένο πόρισµα της 
σχετικής Επιτροπής του Συνδέσµου, ουσιαστικά επανήλθε και δέχτηκε 
συνέχεια του θέµατος µε κοινές εκ των υστέρων συσκέψεις µε την 
Νοµοπαρεσκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εντύπωση 
µάλιστα µας έκανε η επιµονή του Προέδρου της Νοµοπαρεσκευαστικής 
Επιτροπής ώστε να µην διατυπώνεται η θέση ότι πρόκειται για εφαρµογή των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, αλλά όπως τουλάχιστον προέκυψε από την 
συζήτηση ουσιαστικά πρόκειται για κατά 95% εφαρµογή τους.  

 
Το κυρίαρχο επιχείρηµα για την εφαρµογή τους, όπως και εσείς 

αναφέρεστε στην επιστολή σας, είναι ότι για λόγους µη αθέµιτου 
ανταγωνισµού, επειδή οι τρεις-τέσσαρες εκατοντάδες εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Ανώνυµες Εταιρείες εφαρµόζουν ήδη τα ∆.Λ.Π. υποχρεωτικά 
και εµφανίζουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε αυτά, θα πρέπει 
να υποχρεωθούν και εκατοντάδες χιλιάδες µη εισηγµένες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στην 
υποχρεωτική τήρησή τους. ∆ιατυπώνεται βέβαια η διευκρίνηση ότι θα 
εξαιρεθούν οι µικρές εταιρείες, χωρίς όµως να ξεκαθαρίζεται ποία είναι τα 
όρια εξαίρεσης. 
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∆εν µπορούµε να εκφράσουµε επιπλέον επιχειρήµατα πέραν αυτών των 
οποίων σαφέστατα, εµπεριστατωµένα και πανίσχυρα, εκφράζονται και στο 
πόρισµα της Επιτροπής του Συνδέσµου σας και στην επιστολή του προς τον 
Υπουργό. 
 

Ειδικά κατά την τραγική οικονοµική περίοδο που διανύουµε, είναι 
απαράδεκτο να δηµιουργούµε µία δυσβάσταχτη λειτουργική δαπάνη για τα 
µέλη µας και να µην κάνουµε ότι µπορούµε για να την αποτρέψουµε ή 
τουλάχιστον να την αναβάλουµε. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω πιστεύουµε, ότι πρέπει οποιαδήποτε 
προσπάθεια, για τροποποίηση, της καθιερωµένης λογιστικής 
παρακολούθησης των οικονοµικών στοιχείων των µελών µας, είτε αυτή 
αναφέρεται σε µεταβολή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, είτε στην 
σύνταξη και εµφάνιση των Οικονοµικών Καταστάσεών τους, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι προαιρετικής τήρησης από τις µη εισηγµένες εταιρείες, 
και για οτιδήποτε διαφορετικό οι Σύνδεσµοί µας να είναι και να σταθούν, 
αυστηρά και κάθετα αντίθετοι. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΜΙΧ. Ε. ΑΛΕΠΗΣ           ΜΑΡΚ. Ι. ΣΙΟΥΝΑΣ 
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