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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Η είσοδος των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στις
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Αναμφίβολα η Ελληνική οικονομία βρίσκεται στη
δίνη μιας ύφεσης η οποία έχει τις ρίζες της στην
αποδόμηση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας
(δηλαδή πρωτογενής και δευτερογενής τομέας –
αγροτική, κτηνοτροφική παραγωγή και μεταποίησηκατασκευή) και την γιγάντωση του δημοσίου τομέα
που στηρίχθηκε κατά βάση σε δανειακούς πόρους,
οι οποίοι αύξησαν το δημόσιο χρέος και συνέβαλαν
στο να οδηγηθεί το σύνολο της οικονομίας στην
τρέχουσα κρίση.
Όμως η κρίση αυτή δεν αναμένεται, οικονομολογικά,
να είναι παντοτινή. Οι δυνάμεις της οικονομίας, εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος, θα δημιουργήσουν
εκείνες τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη και
έξοδο της Ελληνικής οικονομίας από την ύφεση.
Ωστόσο, η επόμενη ημέρα εκτιμάται ότι θα είναι
διαφορετική, και οι συνθήκες που θα επικρατούν στην παγκοσμιοποιημένη
πλέον αγορά, θα είναι σαφώς διαφοροποιημένες από τις σημερινές.
Μία τέτοια ουσιαστική διαφοροποίηση αφορά και την εφαρμογή των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για μεσαίες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τα ΔΠΧΑ αποτελούν την εισαγωγή μιας ενιαίας προσέγγισης
για την λογιστική των ΜΜΕ, έχοντας ως βασική επιδίωξη να προσδώσουν
περισσότερη αξιοπιστία στις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις
των επιχειρήσεων αυτών. Η εφαρμογή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και
για τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην
χρηματοδότηση των ΜΜΕ, διότι με τα ΔΠΧΑ θα είναι σε θέση να αξιολογούν
με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο τις ΜΜΕ, και στη συνέχεια να αξιολογείται
ανάλογα το χαρτοφυλάκιο των δανείων τους με αυξημένη αποτελεσματικότητα
και διασφάλιση, από το γεγονός της εφαρμογής διεθνών αναγνωρισμένων
προτύπων (σύμφωνα με τους κανονισμούς της Βασιλείας ΙΙΙ).
Τα ΔΠΧΑ για τις ΜΜΕ δημιουργήθηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών
Προτύπων (International Accounting Standards Board – IASB), αφαιρώντας
από την πλήρη έκδοση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) επιμέρους
πολύπλοκους λογιστικούς χειρισμούς. Με βάση τα πρότυπα αυτά, ΜΜΕ
θεωρούνται οι επιχειρήσεις που :

i. Δεν επιφέρουν ουδεμία δημόσια ευθύνη για την παροχή χρηματοοικονομικών
πληροφοριών προς το κοινό, και που
ii. Δημοσιεύουν οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις γενικού σκοπού
για χρήστες εκτός της επιχείρησης (εξωτερικούς, - κυρίως τράπεζες και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα)
Τα ΔΠΧΑ δίδουν έμφαση στην αξιολόγηση των ταμειακών ροών, της ρευστότητας
και της φερεγγυότητας. Επιπλέον οι απαιτήσεις τους για τις ΜΜΕ αναφορικά με
την αναγνώριση και αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων,
των εσόδων και των εξόδων, είναι βασισμένες στις αρχές που καθορίζονται από
το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων – IASB, αποφεύγοντας έτσι, τις
ιδιομορφίες του εκάστοτε εθνικού λογιστικού συστήματος.
Η εναρμόνιση των ΜΜΕ στα ΔΠΧΑ αποτελεί την σύγχρονη απαίτηση των νέων
συνθηκών της αγοράς. Η εφαρμογή τους διαμορφώνει συνολικά μία διαφορετική
αντίληψη και φιλοσοφία, τόσο στην οικονομική διαχείριση (financial management), όσο και στην λογιστική προσέγγιση και μεταχείριση των οικονομικών
μεγεθών των ΜΜΕ. Η προσέγγιση αυτή είναι απόλυτα συμβατή με την διεθνή
πρακτική, και πολύ περισσότερο πρόκειται να αποτελέσει το νέο υπόβαθρο
αξιολόγησης της οικονομικής πορείας των ΜΜΕ.
Τέλος, παραμένει ανοικτό ζήτημα, ο ορισμός του νομοθετικού και ρυθμιστικού
πλαισίου, από το οποίο θα προκύπτει το βάθος και το πλάτος της υποχρεωτικής
εφαρμογής των ΔΠΧΑ στις ΜΜΕ. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό και αφορά
τις διοικήσεις των ΜΜΕ και τους έχοντες την οικονομική και λογιστική εποπτεία
τους. Το σημαντικότερο όμως για τις ΜΜΕ είναι ότι τα ΔΠΧΑ δημιουργήθηκαν
για να αποτελέσουν τη νέα βάση της οικονομικής αξιολόγησης τους, και πολύ
σύντομα η ισχύς των ΔΠΧΑ στην αγορά θα ενδυναμωθεί και θα έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα και σημασία.
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Ευχαριστήριο
Για την εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στην αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Σουφλίου «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» στις 7
Απριλίου 2011 αλλά και την υποδειγματική εργασία όλης της ομάδας του Κέντρου
Αιμοδοσίας του ΓΠΝΑ (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό), καθ΄ όλη τη διάρκεια
της αιμοληψίας, γεγονός που δημιούργησε μεγάλη ικανοποίηση, νοιώθουμε την
υποχρέωση να εκφράσουμε τις ειλικρινείς και βαθιές μας ευχαριστίες.
Ευχαριστίες τόσο στους αιμοδότες που αποδεικνύουν τα περισσεύματα ανθρωπιάς
και κοινωνικής αλληλεγγύης που διαθέτουν όσο και στο προσωπικό του Κέντρου
Αιμοδοσίας του ΓΠΝΑ για την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα διεξαγωγή της
αιμοληψίας
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