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Οιτελευταίες εξελίξεις γύρω από την εταιρική πληροφόρηση και τα νέα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ – IFRS) παρουσιάσθηκαν στην 4η ετήσια εκδήλωση
"Financial Reporting Insights", που πραγματοποίησε η ΕΥ Ελλάδος την περασμένη εβδομάδα,
αναδεικνύοντας την ανάγκη για ευρύτερη – πέραν της χρηματοοικονομικής – εταιρική
πληροφόρηση, έτσι ώστε οι εταιρείες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς.
Σύμφωναμε σχετική ανακοίνωση, η κα Χριστιάνα Παναγίδου, Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και
υπεύθυνη για θέματα IFRS στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά
ότι: "Διανύουμε μία περίοδο που η εμπιστοσύνη στην επιχειρηματική κοινότητα, στις αγορές, στην
εταιρική πληροφόρηση, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα",
συμπληρώνοντας ότι: "Απαντήσεις στην έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να αποτελέσουν η
μεγαλύτερη διαφάνεια, η αποτελεσματικότερη εποπτεία, η εφαρμογή ουσιαστικών και χρήσιμων
κανόνων, καθώς και η συνάφεια στην πληροφόρηση, στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν
τελικά στην αξιοπιστία". Η κα Παναγίδου αναφέρθηκε στην ευρύτερη εταιρική πληροφόρηση (wider
corporate reporting) που αναδεικνύει πώς μια εταιρεία δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία, αλλά και
στην ανάγκη προσαρμογής της πληροφόρησης στις νέες τάσεις, όπως είναι τα big data και οι
λοιπές ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Integrated Reporting
Γιατο πλαίσιο του Integrated Reporting μίλησε η κα Κιάρα Κόντη, Senior Manager των Υπηρεσιών
Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνοντας ότι: "Πρόκειται για
ένα πλαίσιο που διευκολύνει έναν οργανισμό να εξηγήσει πώς δημιουργεί αξία για όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη με έναν ξεκάθαρο, συνοπτικό και κατανοητό τρόπο". Επίσης, αναφέρθηκε
στην πρωτοβουλία της ΕΥ μέσα από μία συνεργασία με ηγέτες επιχειρήσεων, θεσμικούς
επενδυτές και ακαδημαϊκούς για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης γύρω από ένα μοντέλο
μέτρησης της μακροπρόθεσμης αξίας.
Εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο
Οιεξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο γύρω από τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην Ευρώπη

και τις ΗΠΑ παρουσιάσθηκαν σε συζήτηση μεταξύ της κας Παναγίδου και της κας Σοφίας
Καλομενίδου, Εταίρου της ΕΥ Ελλάδος και υπεύθυνης για θέματα Capital Markets για την Κεντρική
και Νοτιοανατολική Ευρώπη, την οποία συντόνισε ο κ. Γιαννάκης Θεοκλήτου, υπεύθυνος Εταίρος
της ΕΥ για τεχνικά θέματα στην περιοχή. "Η γνωστοποίηση της αναμενόμενης επίδρασης των
νέων προτύπων (έσοδα, χρηματοοικονομικά στοιχεία, μισθώσεις) αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
των εποπτικών αρχών για το 2017. Ταυτόχρονα, οι επόπτες εστιάζουν σε θέματα που αφορούν
κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων",
τόνισε η κα Παναγίδου, αναφερόμενη στις κοινές προτεραιότητες σχετικά με την εποπτεία των
οικονομικών καταστάσεων στην Ευρώπη και τη θεματολογία των ευρημάτων από προηγούμενους
εποπτικούς ελέγχους.
Αναφερόμενηστις βασικές προτεραιότητες του νέου προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των
ΗΠΑ, η κα Καλομενίδου ανέφερε ότι: "Η θέσπιση κανόνων από μόνη της δεν οδηγεί πάντα στην
αποτελεσματική εφαρμογή τους και, κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη εποπτεία",
ενώ μίλησε και για τη σημασία της έγκαιρης εξέτασης από τις εταιρείες θεμάτων που σχετίζονται
με νέες τεχνολογίες, όπως blockchain.
Ο νέος ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η Νέα Έκθεση Ελέγχου
Στησυνέχεια, η κα Καλομενίδου παρουσίασε το νέο ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου, αναλύοντας τη
σύνθεσή της, τις αυξημένες υποχρεώσεις της, αλλά και την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με
τον εξωτερικό ελεγκτή. Στην ενισχυμένη αξία της έκθεσης ελέγχου αναφέρθηκε ο κ. Βασίλης
Τζίφας, Senior Manager στο Ελεγκτικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος, υπογραμμίζοντας: "Η ενίσχυση
της αξίας των εκθέσεων ελέγχου θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια του ελέγχου και των
αποτελεσμάτων του".
IFRS 15: Προκλήσεις κατά την εφαρμογή του – η εμπειρία της Vodafone
Ηπροσέγγιση στη λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και η πρακτική εφαρμογή του νέου
λογιστικού προτύπου αναλύθηκαν σε συζήτηση μεταξύ των κ. Μάριου Κουλουφάκου, Head of
Finance, Operations & Controls της Vodafone-Panafon S.A., κ. Γιάννη Απέργη, IFRS 15 Project
Leader της Vodafone-Panafon S.A., κας Παναγίδου και κ. Τριαντάφυλλου Σταυράκη, Senior
Manager στο Τμήμα Παροχής Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος.
"Οι βασικές προκλήσεις που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια του έργου ήταν η σύσταση της
κατάλληλης ομάδας, η υιοθέτηση κοινής γλώσσας κατά μήκος της εταιρείας, και η επιλογή των
κατάλληλων εξωτερικών συνεργατών. Βασικό συστατικό στοιχείο επιτυχίας αποτέλεσε η δέσμευση
από την ανώτερη διοίκηση του οργανισμού", τόνισε ο κ. Κουλουφάκος, σημειώνοντας πως το έργο
πλέον βρίσκεται σε τελικό στάδιο, αλλά οι προκλήσεις είναι ακόμη αρκετές. "Δεν είναι απλά ένα
χρηματοοικονομικό έργο και ήταν σημαντικό να απευθύνομαι καθημερινά στους κατάλληλους
ανθρώπους που γνώριζαν τους όρους των συμβολαίων και τη δουλειά γενικότερα, έτσι ώστε να
γίνει ολοκληρωμένη ανάλυση των συμβάσεων και καταγραφή των απαιτήσεων", είπε ο κ.
Απέργης.

Παράλληλα, η κα Παναγίδου και ο κ. Σταυράκης αναφέρθηκαν στα ελάχιστα βήματα που πρέπει
να κάνουν οι εταιρείες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επίπτωσης του νέου προτύπου
για την αναγνώριση των εσόδων, εν όψει της υποχρεωτικής εφαρμογής του σε λίγες μόνο μέρες.
"Η ανάλυση των διαφορετικών πηγών εσόδων μιας εταιρείας και η επιλογή αντιπροσωπευτικού
δείγματος συμβολαίων αποτελούν σημαντικά πρώτα βήματα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να
αναλυθούν οι όροι των αντιπροσωπευτικών συμβολαίων με βάση τα πέντε βασικά βήματα του
προτύπου. Η ομάδα έργου πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει αποφάσεις κατά την
υλοποίηση του έργου", σημείωσε ο κ. Σταυράκης.
IFRS και US GAAP: Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις
Ηεκδήλωση έκλεισε με τεχνικές παρουσιάσεις αναφορικά με τις αλλαγές που επιφέρουν τα IFRS 9
και IFRS 16 και τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά την εφαρμογή τους,
τα οποία παρουσιάσθηκαν από τους κ. Κώστα Σταθόπουλο, Εταίρο στο Τμήμα Παροχής
Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ΕΥ Ελλάδος, και κ. Σταυράκη, αντιστοίχως.
Παράλληλα, παρουσιάσθηκαν και αντίστοιχες τεχνικές εξελίξεις στα US GAAP από ομάδα Senior
Managers στο Ελεγκτικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος: κα Elly Denoudsten, κ. Δημήτρη Αθανασόπουλο,
κ. Ιωάννη Μπράβο, κα Φωτεινή Μέγα, και κα Σοφία Σταματέλου.
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