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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Παρατηρούµε καθηµερινά τις ραγδαίες εξελίξεις που έφερε η παγκοσµιοποίηση 

στο χώρο της οικονοµίας. Οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν αλλαγές σε πολλούς τοµείς 

της ζωής µας, ένας από τους οποίους είναι και ο τοµέας της λογιστικής και 

ελεγκτικής. Είναι γενικά αποδεκτό από την πλειοψηφία του κόσµου ότι το επάγγελµα 

του λογιστή και του ελεγκτή επηρεάζει πρωτίστως τις εξελίξεις τις οποίες 

προαναφέραµε. Εποµένως, δε θα ήταν δυνατό να µην πρωτοστατεί ο τοµέας αυτός σε 

µία προσπάθεια διεθνοποίησης των αντίστοιχων επαγγελµάτων µε την δηµιουργία 

κοινών προτύπων που στόχο έχουν να διευκολύνουν και να παρέχουν ένα κοινό 

µέτρο σύγκρισης στην επιχειρηµατικότητα διεθνώς. 

Γι αυτό το σκοπό δηµιουργήθηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και 

σήµερα πλέον ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). Στην 

πραγµατικότητα υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην 

εφαρµογή τους παρά τις συνεχιζόµενες προσπάθειες των αρµόδιων αρχών για 

βελτίωση τους. Η βασική καινοτοµία, αν θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε έτσι, 

και βασική διαφορά µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα των ∆.Π.Χ.Α. είναι οι 

Σηµειώσεις (Notes) ή Γνωστοποιήσεις. Οι γνωστοποιήσεις αποτελούν το µεγαλύτερο 

σε όγκο κοµµάτι των Οικονοµικών Καταστάσεων, αλλά είναι αναπόσπαστες από 

αυτές και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εξεταστούν µεµονωµένα.  

Στόχος αυτής της µελέτης είναι στο πρώτο µέρος, η παρουσίαση των 

γνωστοποιήσεων που είναι υποχρεωµένες οι επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα να δηµοσιεύουν και συγκεκριµένα, εκείνες που αφορούν τις παροχές σε 

εργαζοµένους και βασικά διοικητικά στελέχη καθώς και τις γνωστοποιήσεις που 

αφορούν τα συνταξιοδοτικά ταµεία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Ενώ στο 

δεύτερο µέρος θα εξετασθούν οι οικονοµικές καταστάσεις των ελληνικών 

εισηγµένων στο Χ.Α. χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων για τις χρήσεις 2005 ως 2008 

έτσι ώστε να ερευνηθεί ο βαθµός συµµόρφωσης των συγκεκριµένων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε τις γνωστοποιήσεις που ορίζει το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο των Λογιστικών Προτύπων. 
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Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον κ. Χρήστο 

Νεγκάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του τµήµατος Λογιστικής και 
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ΣΥΝΟΨΗ (ABSTRACT) 

 

Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί να αναδείξει τη µεγάλη σηµασία των 

Γνωστοποιήσεων των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς στην 

πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των αρµόδιων αρχών. Οι κύριες 

Γνωστοποιήσεις που εξετάζονται είναι οι Γνωστοποιήσεις για παροχές σε 

εργαζοµένους και σε βασικά διοικητικά στελέχη του ∆ΛΠ 19 και οι Γνωστοποιήσεις 

για τον λογιστικό χειρισµό και την παρουσίαση των προγραµµάτων παροχών εξόδου 

προσωπικού από την υπηρεσία του ∆ΛΠ 26.  

Στο δεύτερο µέρος της παρούσας µελέτης εξετάζεται ο βαθµός συµµόρφωσης 

µε τις προαναφερόµενες Γνωστοποιήσεις, των εισηγµένων χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ενώ στο τέλος εξετάζεται η σχέση µεταξύ 

της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και του 

βαθµού συµµόρφωσης των Γνωστοποιήσεων που εµφανίζουν στις Σηµειώσεις των 

Οικονοµικών τους Καταστάσεων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ∆ΛΠ 19, Παροχές σε εργαζοµένους και σε βασικά 

διοικητικά στελέχη, ∆ΛΠ 26, Λογιστικός χειρισµός και παρουσίαση των 

προγραµµάτων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, ∆ΠΧΑ, 

Γνωστοποιήσεις 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ήταν αρχές της δεκαετίας του 1930 όταν οι ΗΠΑ προσπαθούσαν µε πολύ 

αργούς ρυθµούς να ορθοποδήσουν έπειτα από τη µεγάλη χρηµατιστηριακή κρίση του 

1929. Τότε, ενώ δεν ήταν πολλοί εκείνοι που υποστήριζαν πως η έλλειψη προτύπων 

συνέβαλλε στο οικονοµικό κραχ, είχε δηµιουργηθεί η πεποίθηση στην πλειοψηφία 

του επιχειρηµατικού κόσµου πως η καθιέρωση αρχών και κανόνων λογιστικής ήταν 

µία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική 

λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Έτσι, ενώ στις ΗΠΑ λειτουργούσαν σταθερά από τις αρχές της δεκαετίας του 

1930 υπεύθυνα όργανα για τη λογιστική τυποποίηση, στις υπόλοιπες χώρες του 

κόσµου λειτουργούσαν τοπικά πρότυπα προσαρµοσµένα στις ανάγκες τις κάθε χώρας 

ξεχωριστα. Η πρώτη προσπάθεια για τη δηµιουργία προτύπων που θα ίσχυαν σε 

παγκόσµια κλίµακα έγινε το 1973, οπότε και ιδρύθηκε η ∆ιεθνής Επιτροπή 

Λογιστικών Προτύπων. Στην προσπάθεια της να εναρµονίσει τη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση που παρέχουν οι εισηγµένες και µη στις οργανωµένες κεφαλαιαγορές 

εταιρείες, προκειµένου να εξασφαλισθεί η προστασία των επενδυτών, εφήρµοσε τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα αποσκοπώντας στη διαφύλαξη της εµπιστοσύνης προς τις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές και, ταυτόχρονα, στη διευκόλυνση της διαπραγµάτευσης 

κινητών αξιών σε διασυνοριακό και διεθνές επίπεδο.  

Κάνοντας λόγο για ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εννοούµε ένα σύνολο αρχών, 

µεθόδων και οδηγιών για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων λογιστικής 

φύσεως, η εφαρµογή των οποίων οδηγεί στον υπολογισµό του οικονοµικού 

αποτελέσµατος και την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, 

µε αυστηρά προσδιοριζόµενο και οµοιόµορφο τρόπο. (ΓεωργίουΑθως, 2003) 

Το τελευταίο διάστηµα και µεσούσης της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης, είναι ολοένα και µεγαλύτερη η ανάγκη για την έκδοση κοινών προτύπων σε 

όλο τον κόσµο. Οι υποστηρικτές των U.S. GAAP απέρριπταν κάθε πρόταση για 

µεταστροφή προς τα ∆ΛΠ αλλά τα εταιρικά σκάνδαλα που κατά το παρελθόν έχουν 

συµβεί στις ΗΠΑ, µαζί µε την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 

2008 και ταλανίζει ακόµα την παγκόσµια οικονοµία, τους έκαναν να 
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συνειδητοποιούσουν πως η καλύτερη λύση είναι η συνεργασία FASB και IASB προς 

την έκδοση κοινών προτύπων παγκοσµίως. Είναι βέβαιο, ότι στο εγγύς µέλλον κάτι 

τέτοιο θα συµβεί , αυτό που δεν γνωρίζουµε είναι ποια θα είναι η κατάλληλη χρονική 

συγκυρία για να επιτευχθεί. 

Οι ρυθµιστικές αρχές, οι συντάκτες και οι χρήστες των Οικονοµικών 

Καταστάσεων έχουν εκφράσει ότι η υιοθέτηση των διεθνών προτύπων, όπως τα 

∆ΛΠ/∆ΠΧΑ ή τα U.S. GAAP, από τις επιχειρήσεις ανά τον κόσµο θα οδηγήσει σε 

περισσότερη διαφάνεια, µεγαλύτερη συγκρισιµότητα και υψηλότερη ποιότητα 

λογιστικής πληροφόρησης. (Levitt, 1998) (Regulation No 1606/2002, 2002) 
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1 ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

1.1 Κύρια όργανα κατάρτισης των λογιστικών προτύπων 

 

Τα ∆.Π.Χ.Α. (I.F.R.S.) εκδίδονται από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Λογιστικών 

Προτύπων (International Accounting Standards Committee) που είναι εγκατεστηµένη 

στο Λονδίνο. Η ∆ιεθνή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου 

1973 στο Λονδίνο προϊόν συµφωνίας 16 λογιστικών επιτροπών από εννέα χώρες, την 

Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο- Ιρλανδία, τις ΗΠΑ, την 

Ιαπωνία, τον Καναδά, το Μεξικό και την Ολλανδία. Η IASC λειτούργησε χωρίς 

διακοπή από το 1973 ως το 2001 εκδίδοντας συνολικά 41 πρότυπα. Τα πρότυπα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από την IASC ονοµάζονται ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS).  

Τον Απρίλιο του 2001 η IASC στα πλαίσια εναρµόνισης της µε το πρότυπο 

του αµερικάνικου FASB µετονοµάσθηκε σε ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικό Προτύπων 

(International Accounting Standards Board-IASB), τα πρότυπα τα οποία εκδίδονται 

από την IASB ονοµάζονται ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς-∆ΠΧΑ 

(International Financial Reporting Standards-IFRS). Το IASB για να διασφαλίσει την 

ανεξαρτησία του και ακολουθώντας το πρότυπο του αµερικάνικου FASB δεν 

υπάγεται στην δικαιοδοσία κάποιου κράτους αλλά σε ίδρυµα µε την ονοµασία Ίδρυµα 

της Επιτροπής ∆ιαθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards 

Committee Foundation-IASCF). (GrantThornton, ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 2009) (Σακκέλης, 2002) (Κόντος, 2007) 

1.1.1 Επίτροποι (Trustees) 

 

Υπεύθυνοι για την αναζήτηση και εξέυρεση πόρων για το ίδρυµα είναι οι 22 

Επίτροποι (Trustees) του ιδρύµατος οι οποίοι έχουν τις εξής αρµοδιότητες (Κόντος, 

2007) (Σακκέλης, 2002): 

• ∆ιορίζουν τα µέλη του Συµβουλίου, του Συµβουλευτικού Οργάνου 

(SAC) και της Επιτροπής ∆ιερµηνειών (IFRIC). 

• Παρακολουθούν το έργο του Συµβουλίου. 
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• Εγκρίνουν τον ετήσιο προϋπολογισµό, τροποποιήσεις του 

Καταστατικού του Ιδρύµατος  

 

 

1.1.2 ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

 

Σκοπός του IASB είναι η έκδοση υψηλού επιπέδου και γενικής αποδοχής 

λογιστικών προτύπων. Ο αριθµός των µελών του συµβουλίου είναι 14 και είναι το 

αποκλειστικό υπεύθυνο όργανο για την επεξεργασία και έκδοση των ∆ΠΧΑ, των 

Σχεδίων Προτύπων (Exposure Drafts) και την τελική έγκριση των ∆ιερµηνειών που 

εκδίδει η Επιτροπή ∆ιερµηνειών Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς-Ε∆ΠΧΑ 

(International Financial Reporting Interpretations Committee-IFRIC). 

(GrantThornton, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 2009) (Tarca, 

2008) 

 

1.2 Συµβουλευτικό Συµβούλιο Προτύπων (Standards Advisory Council) 

 

Αποτελέιται από περισσότερα από 30 µέλη τα οποία προέρχονται από 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και επαγγελµατικούς χώρους  µε τριετή θητεία. 

Αποτελεί το σύνδεσµο του IASB µε τις Ε.Λ.Τ.Ε. σε κάθε χώρα και του προτείνει 

θέµατα για συζήτηση και επίλυση καθορίζοντας προτεραιότητες για κάθε θέµα. Είναι 

ο τεχνικός σύµβουλος του IASB στη λήψη αποφάσεων και γι αυτό το λόγο 

προβλέπονται ανά έτος τρεις τακτικές συνεδριάσεις µε το IASB. (Κόντος, 2007) 

(GrantThornton, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 2009) 

 

1.2.1 Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) 

 

Η ΜΕ∆ έχει σαν σκοπό να διευκολύνει το έργο του IASB παρέχοντας έγκαιρα 

οδηγίες, λύσεις και παραδείγµατα εφαρµογής σχετικά µε θέµατα που δεν αναλύονται 
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επαρκώς στα ήδη εκδοθέντα Πρότυπα. Οι παραγόµενες από την IFRIC διερµηνείες 

υποβάλλονται στο IASB για έγκριση. (GrantThornton, ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 2009) (Κόντος, 2007) 

 

1.2.2 Λοιπό Προσωπικό (Staff) 

 

Το λοιπό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τις εκδόσεις, τις επαφές και γενικά 

για τα οργανωτικά θέµατα και την οικονοµική λειτουργία του Ιδρύµατος. Αποτελέιται 

από: 

• το ∆ιευθυντή Τεχνικών Θεµάτων (Director of Technical Activities) 

• το ∆ιευθυντή Λειτουργιών (Director of Operations) 

• τον Εµπορικό ∆ιευθυντή (Commercial Director) και 

• το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 

(Κόντος, 2007) 

 

Το σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζει όλη τη δοµή οργάνωσης του Ιδρύµατος 
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Πηγή: (Κόντος, 2007) 

International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) 

Ίδρυµα της Επιτροπής ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων

Σκοπός:

Η έκδοση υψηλού επιπέδου και γενικής αποδοχής λογιστικών προτύπων

Trustees

Επίτροποι

Αποστολή:

∆ιορίζουν τα µέλη του IASB, του SAC και της IFRIC

Αναζητούν πόρους για τη χρηµτοδότηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος

Φροντίζουν για την επίτευξη του αντικειµενικού στόχου του Ιδρύµατος

Standards Advisory 
Council-SAC

Συµβουλευτικό Όργανο 
για τα Πρότυπα

Αποστολή:

Αποτελεί το σύνδεσµο του 
Συµβουλίου µε τις 

Ε.Λ.Τ.Ε.

Προτείνει στο Συµβούλιο 
τα θέµατα για συζήτηση

Είναι ο τεχνικός 
σύµβουλος του 

Συµβουλίου κατά τη λήψη 
των αποφάσεων

Επιτροπές Λογιστικής 
Τυποποίησης σε κάθε χώρα, 
Οργανισµοί, Ιδιώτες κ.λπ.

International Accounting 
Standards Board-IASB

Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων

Αποστολή:
Είναι υπεύθυνο για την 
έκδοση των προτύπων και 
των σχεδίων προτύπων

Οργανώνει ανοικτές 
συζητήσεις για ανάπτυξη 
των υπό επεξεργασία 

προτύπων

Συµβουλέυεται τη SAC για 
τις προτεραιότητες

Staff

Προσωπικό

Είναι υπεύθυνο για τις εκδόσεις, 
τις επαφές και γενικά για τα 
οργανωτικά θέµατα και την 
οικονοµική λειτουργία του 

ιδρύµατος

International Financial 
Reporting 

Interpretations 
Committee-IFRIC

Επιτροπή ∆ιερµηνειών 
∆ιεθνούς 

Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης

Αποστολή:

Εκδίδει οδηγίες, λύσεις 
και παραδείγµατα 

εφαρµογής
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1.3 Η διαδικασία έκδοσης ενός ∆ΠΧΑ 

 

Το IASB ακολουθεί µία πολύ αυστηρή διαδικασία για την έκδοση ενός ∆ΠΧΑ. 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και της ανταλλαγής απόψεων από 

όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη το IASB συζητά και καταγράφει τις απόψεις των 

λογιστών, ελεγκτών, χρηµατοοικονοµικών αναλυτών, των ρυθµιστικών αρχών, των 

ακαδηµαϊκών καθώς και όλων των ενδιαφερόµενων ιδιωτών και οργανισµών.  

Κύριο ρόλο στην έκδοση ενός ∆ΠΧΑ έχει το Συµβουλευτικό Συµβούλιο 

Προτύπων το οποίο αποτελεί το κύριο µέσο επαφής µε όλους τους φορείς ενώ 

ταυτόχρονα συµβουλεύει το IASB . Το τεχνικό προσωπικό εξετάζει εάν ακολουθείται 

πιστά το πλαίσιο αρχών του θέµατος που είναι υπό συζήτηση. Αν υπάρξει 

πλειοψηφία 8 µελών (8/14), γίνεται σχέδιο προτύπου (Exposure Draft-ED) και µαζί 

µε µία βάση συµπερασµάτων (Basis for Conclusion) καθώς και τις τυχόν 

διαφορετικές απόψεις των µελών του IASB (Dissenting Options) τίθενται σε όλους 

τους ενδιαφερόµενους για έλεγχο και σχολιασµό. 

Τέλος, µε πλειοψηφία πάλι 8 µελών (8/14) εκδίδεται το οριστικό πρότυπο µαζί 

µε µία βάση συµπερασµάτων καθώς και τυχόν διαφορετικές απόψεις των µελών του 

IASB. (Κόντος, 2007) 

1.4 Τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα ∆ΠΧΑ 

 

Συνοπτικά παρακάτω παρατίθενται τα µέρη, κατά σειρά εµφανίσεως ενός 

∆ΠΧΑ. Είναι τα εξής: 

• Εισαγωγή 

• Βασικό Κείµενο του Προτύπου 

• Παράρτηµα Α-Ορισµοί 

• Λοιπά Παραρτήµατα 

• Βάση Συµπερασµάτων (Basis for Conclusion) 

• ∆ιαφορετικές απόψεις των µελών του IASB (Dissenting Opinions) 

• Χαρακτηριστικά Παραδείγµατα 

• Οδηγίες Εφαρµογής 
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1.5 Περιεχόµενο Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ είναι οι ακόλουθες: 

� Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

� Ισολογισµός 

� Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης 

� Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

� Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις (Notes) 

Κάθε ένα από τα παραπάνω αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. Η διοίκηση της επιχείρησης µπορεί να καταρτίσει τις Οικονοµικές 

Καταστάσεις της µε οποιονδήποτε τρόπο εάν επρόκειτο για εσωτερική πληροφόρηση 

αλλά είναι υποχρεωµένη να τις εκδώσει σύµφωνα µε τις Γενικά Παραδεκτές Αρχές 

της Λογιστικής και τα ∆ΛΠ για το εξωτερικό περιβάλλον και τους άµεσα 

ενδιαφεροµένους. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις δηµοσιεύονται µία φορά το χρόνο. 

 

1.6 Τα ∆ΠΧΑ στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαίτησε την υιοθέτηση των 

∆ΠΧΑ από τις εισηγµένες στο ΧΑ εταιρείες, από την 1 Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα µε 

τον Ε.Κ. 1606/2002 της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(Regulation No 1606/2002, 2002).  

Για τις επιχειρήσεις, η υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ αποτέλεσε µία πρόκληση, αφού 

κλήθηκαν να µετρήσουν τις δυνάµεις τους στο διεθνές περιβάλλον. Τα ∆ΠΧΑ δεν 

αποτελούν µία απλή υποχρέωση, αλλά ανάγκη για την αποτελεσµατικότερη 

διοικητική λειτουργία της επιχείρησης και ταυτόχρονα ένα εργαλείο, που εάv 

χρησιµοποιηθεί σωστά, µπορεί να αποτελέσει εκείνο το συγκριτικό πλεονέκτηµα που 

θα διαφοροποιήσει και θα καθιερώσει µία επιχείρηση στις συνθήκες ανταγωνισµού 

που επικρατούν στις διεθνείς αγορές. (GrantThornton, ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 2009) 
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2 ∆.Λ.Π., ∆.Π.Χ.Α. ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

2.1 Εισαγωγή 

 

Μετά από πέντε περίπου χρόνια υποχρεωτικής εφαρµογής των ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ 

από τις εισηγµένες εταιρείες στις οργανωµένες κεφαλαιαγορές των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα της σωστής και διαφανούς 

πληροφόρησης που πρέπει να απολαµβάνουν οι άµεσοι ενδιαφερόµενοι µε τις 

επιχειρήσεις, είτε αυτοί είναι επενδυτές και µέτοχοι είτε εποπτικοί και ελεγκτικοί 

οργανισµοί. 

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα των Προτύπων σε σχέση µε τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα αλλά και παγκοσµίως είναι, όπως προαναφέραµε στην εισαγωγή 

µας, οι Γνωστοποιήσεις ή Σηµειώσεις (Notes). Είναι κοινά αποδεκτό ότι πολλά 

προβλήµατα από την πρώτη υιοθέτηση των Προτύπων έχουν λυθεί και ξεπεραστεί 

και έτσι η εναρµόνιση των ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ που µέχρι πριν από κάποια χρόνια φαινόταν 

κάτι αδιανόητο σήµερα έχει κάνει σηµαντικά βήµατα προόδου. Το κυριότερο και πιο 

δύσκολα εφαρµόσιµο κοµµάτι των Προτύπων όµως, είναι η συµµόρφωση των 

επιχειρήσεων µε τις γνωστοποιήσεις, που το IASB υποχρεώνει να εφαρµόσουν. Είναι 

κοινή η πεποίθηση ότι η καλύτερη συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων 

στο διεθνές περιβάλλον µόνο θετικά αποτελέσµατα µπορεί να έχει, παρόλες τις 

αντιρρήσεις µία µερίδας του επιχειρηµατικού κόσµου που υποστηρίζει πως η 

ενδελεχής πληροφόρηση που προβλέπεται από τις γνωστοποιήσεις θα κάνει πολλές 

επιχειρήσεις να χάσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων 

ανταγωνιστριών του ιδίου κλάδου.  

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα σταθούµε ιδιαίτερα στα Πρότυπα 

εκείνα και τις γνωστοποιήσεις τους που έχουν άµεση σχέση µε τις παροχές σε 

εργαζοµένους και βασικά διοικητικά στελέχη καθώς και µε εκείνα που αφορούν 

συνταξιοδοτικά προγράµµατα κρατικά ή των ίδιων των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο πρότυπο που 

αφορά το λογιστικό χειρισµό των προγραµµάτων παροχών εξόδου προσωπικού 

(συνταξιοδοτικά προγράµµατα) δεν έτυχε µέχρι στιγµής ευρείας αποδοχής από τα 
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ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, βέβαια θα αναλύσουµε µε κάθε λεπτοµέρεια 

για τις εισηγµένες τράπεζες στο Χ.Α. στο δεύτερο µέρος της παρούσας µελέτης. 

 

2.2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Πολλοί είναι οι ακαδηµαϊκοί που τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα µετά από 

την εφαρµογή των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΑ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ασχολήθηκαν µε την διερεύνηση τόσο των επιπτώσεων από την εφαρµογή των 

Προτύπων στις επιχειρήσεις των χωρών που τα υιοθέτησαν όσο και µε τη σχέση 

γνωστοποιήσεων και διαφάνειας που είναι και ο κύριος σκοπός των προτύπων.  

 Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουµε συνοπτικά κάποιες µελέτες που έχουν 

εκπονηθεί από ακαδηµαϊκούς αλλά και οργανισµούς για το βαθµό εναρµόνισης και 

συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µε τους κανονισµούς που προβλέπονται από το 

IASB. Ιδιαίτερα θα σταθούµε στην συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε τις 

γνωστοποιήσεις που προβλέπονται για τις παροχές σε εργαζοµένους και βασικά 

διοικητικά στελέχη καθώς και µε τις γνωστοποιήσεις που το IASB υποχρεώνει σε 

δηµοσιεύση τα συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά ή µη.  

Το κύριο ζήτηµα που απασχολεί τους περισσότερους ακαδηµαϊκούς που 

ασχολούνται µε τον τοµέα των ∆ΠΧΑ και συγκεκριµένατων Σηµειώσεων είναι το 

πώς  η υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ και η εφαρµογή των γνωστοποιήσεων θα οδηγήσουν σε 

υψηλότερης ποιότητας χρηµατοοικονοµικές αναφορές και σαφώς ποιοτικότερης 

πληροφόρησης. Υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις από την πλευρά των 

ακαδηµαϊκών για το αποτέλεσµα της εφαρµογής των ∆ΠΧΑ στην πληροφόρηση των 

άµεσα ενδιαφεροµένων µε τις επιχειρήσεις. 

 

2.2.1 Η υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. 

 

Οι Ball et al. (2003) εξετάζοντας επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τα ∆ΛΠ από τις 

χώρες της Μαλαισίας, Σιγκαπούρης, Ταϋλάνδης και Χονγκ Κονγκ, κατέληξαν στο 

γεγονός ότι η υιοθέτηση των Προτύπων δεν είναι απαραίτητο να συνεπάγεται και 
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υψηλότερης ποιότητας αναφορές (Ball Ray, Robin Ashok, Wu Joanna Shuang, 2003). 

Ένα καίριο θέµα ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό εφαρµογής των Προτύπων ήτανε το 

αναµενόµενο κόστος από την εφαρµογή τους. Ο Daske (2006) κατέληξε στο 

συµπέρασµα πως υψηλότερης ποιότητας ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα οδηγούν σε 

υψηλότερης ποιότητας χρηµατοοικονοµικές αναφορές (Daske, 2006) που τελικώς 

οδηγούν σε χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου αλλά και σε υψηλότεη ρευστότητα στις 

κεφαλαιαγορές (Leuz Christian, Verrecchia E. Robert , 2000). 

Οι Barth et al. (2008) εξέτασαν επιχειρήσεις, από 21 χώρες, που υϊοθέτησαν 

τα ∆ΛΠ µεταξύ των ετών 1994 εώς 2003 και συµπέραναν, χρησιµοποιώντας 

ποιοτικές µετρήσεις πριν την εφαρµογή των ∆ΛΠ και µετά, ό,τι υπήρχε πολύ µεγάλη 

διαφορά και βελτίωση στην ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης (Barth E. Mary, 

Landsman R. Wayne, Lang H. Mark, 2008).  

  Σε έρευνα τους σε επιχειρήσεις από την Αυστρία, την Ελβετία και την 

Γερµανία που υϊοθέτησαν τα ∆ΠΧΑ οι Daske & Gebhardt (2006) συµπέραναν πως η 

ποιότητα των γνωστοποιήσεων έχει αυξηθεί αισθητά για τις επιχειρήσεις που 

εφάρµοσαν Γενικά Αποδεκτά Λογιστικά Πρότυπα, και ιδιαίτερα τα ∆ΠΧΑ. Το 

συµπέρασµα αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις που ήταν υποχρεωµένες να τα 

εφαρµόσουν αλλά και για εκείνες που εθελοντικά ή για λόγους εσωτερικής 

πληροφόρησης τα υϊοθέτησαν (Daske Holger,Gebhardt Gunther , 2006).  

Οι S. Bozzolan et al. (2009) χρησιµοποίησαν ένα δείγµα επιχειρήσεων από 

χώρες µε χαµηλές απαιτήσεις γνωστοποιήσεων, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελβετία 

και την Ιταλία, που όµως είναι εισηγµένες και στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης 

(NYSE). Σε αυτό το δείγµα αναλύσανε τις γνωστοποιήσεις των εταιρειών βασισµένοι 

σε δύο διαφορετικά έγγραφα. Την Ετήσια Έκθεση τοπικά και το έγγραφο 20F
1
 για τις 

ΗΠΑ. Στην πρώτη τους µελέτη δείξανε ότι το ποσοστό αποδοτικότητας το να 

επαληθευτούν οι αναµενόµενες γνωστοποιήσεις σχετίζεται θετικά µε την ακρίβεια 

των πληροφοριών ανεξαρτήτως πιο έγγραφο εξετάσανε. Αλλά όσο αφορά την 

διασπορά, µόνο το ποσοστό των πληροφοριών που περιέχονταν στο έγγραφο 20F τη 

µείωνε, ενώ οι γνωστοποιήσεις της Ετήσιας Έκθεσης την αύξανε. Επίσης, σαν 

                                                           
1
 Το έγγραφο 20F έχει δηµιουργηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities 

and Exchange Commission-SEC) για την εναρµόνιση των U.S. GAAP µε τα IFRS. Είναι µία 

έκθεση η οποία συµπληρώνεται από ξένες επιχειρήσεις και η οποία περιέχει αρκετές και 
σηµαντικές γνωστοποιήσεις για την εταιρεία. (SecuritiesandExchangeCommission, 2001) 
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συνέχεια του πρώτου συµπεράσµατος οι συγγραφείς του άρθρου σύγκριναν τις δύο 

εκθέσεις όσον αφορά την αξία που έχει η πληροφόρηση από την κάθε µία για τους 

αναλυτές. Έτσι, διαπίστωσαν ότι η µεγαλύτερη ποσότητα από πληροφόρηση µε βάση 

τις µελλοντικές προσδοκίες αυξάνει την ακρίβεια αλλά αυξάνει και τη διασπορά. 

Μόνο το υψηλότερο ποσοστό της επαληθεύσιµης πληροφόρησης µε βάση τις 

µελλοντικές προσδοκίες αυξάνει την ακρίβεια και µειώνει τη διασπορά. Καταλήγουν 

λέγοντας ότι η έκθεση 20F είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης για τους αναλυτές γιατι 

στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων περιέχει περισσότερα και υψηλότερα ποσοστά 

από επαληθεύσιµη πληροφόρηση µε βάση τις µελλοντικές προσδοκίες και θα έπρεπε 

οι άµεσοι ενδιαφερόµενοι µε την επιχείρηση που δεν έχουν πρόσβαση στο 20F να 

λαµβάνουν και αυτοί την αντίστοιχη πληροφόρηση (Bozzolan Saverio, Trombetta 

Marco, Beretta Sergio, 2009). 

 

2.2.2 Προγενέστερη έρευνα σχετικά µε τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε τις 

γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 19 

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 οι επιχειρήσεις µε προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών έχουν να διαλέξουν µία από τις τρεις µεθόδους για τη αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών. Οι τρεις µέθοδοι έχουν ως παρακάτω: 

α) “Corridor Approach”- Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες προσωρινά δεν 

αναγνωρίζονται και συσσωρευµένα µεταφέρονται στον Ισολογισµό. Εάν το µη 

αναγνωρισµένο ποσό υπερβαίνει το προκαθορισµένο όριο, το παραπάνω ποσό 

αναγνωρίζεται πάνω από το µέσο όρο της εργασιακής ζωής των εργαζοµένων, 

οδηγώντας έτσι σε βαθµιαία αναγνώριση και σε µεγάλη µείωση της Κατάστασης 

Αποτελεσµάτων  και αστάθειας του Ισολογισµού. 

β) Πλήρη αναγνώριση µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης, και 

γ) Πλήρη αναγνώριση µέσω της SORIE-Statement of Recognized Income and 

Expense, όπου τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες δεν επηρεάζουν την Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Η διαδικασία µίας συνεχούς εναλλαγής των παραπάνω µεθόδων που 

προαναφέραµε ξεκινάει στις Η.Π.Α. στα µέσα της δεκαετίας του 1980, οπότε και 
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πολλές επιχειρήσεις αντιτίθενται µε το FASB που έχει δώσει οδηγίες µέσω του 

Προτύπου SFAS 87 για άµεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών 

(Saeman, 1995). Λόγω των έντονων πιέσεων το FASB αναπτύσσει την “Corridor 

approach”. Η IASC δέκα χρόνια περίπου αργότερα αντιµετώπισε την ίδια αντίδραση 

από πολλές επιχειρήσεις και έτσι αναγκάστηκε και αυτή να υιοθετήσει την ίδια 

προσέγγιση που υιοθέτησε το FASB µε την νέα έκδοση του ∆.Λ.Π. 19 το 1998 

(Deloitte Touche Tohmatsu, 2009). Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση του 

Ηνωµένου Βασιλείου όπου όταν το U.K. ASB (United Kingdom Accounting 

Standards Board) ανέπτυξε την προσέγγιση της πλήρους αναγνώρισης µέσω της 

SORIE, βρήκε πολλές αντιδράσεις διότι αυξάνονταν µε αυτό τον τρόπο οι 

συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις και µειώνονταν σηµαντικά τα ιδία κεφάλαια. Βέβαια, 

αυτές οι επιχειρήσεις βρήκαν απέναντι τους όλους τους πολιτικούς, τους ρυθµιστές 

των προτύπων, τους ελεγκτές οι οποίοι στην προσπάθεια τους για περισσότερη 

διαφάνεια πίστευαν στη µέθοδο της άµεσους αναγνώρισης. Υποστηρικτές τους ήταν 

επίσης και οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές (Credit Suisse First Boston, 2005). 

Και ενώ η τάση όλων των ρυθµιστών των προτύπων παγκόσµια, είναι η 

πλήρης αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών, το FASB προχωράει το 

2006 στην έκδοση του προτύπου SFAS 158 µε το οποίο απαιτεί την πλήρη 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών. Το IASB στην προσπάθεια 

σύγκλησης των IFRS  µε τα U.S. GAAP εκδίδει έγγραφο συζήτησης (Discussion 

Paper) έτσι ώστε όλα τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες να αναγνωρίζονται κατά τη 

χρονική στιγµή που συµβαίνουν (ICAEW, 2008). Το προσωρινό πρότυπο αναµένεται 

το 2010. 

∆εν έχουν πολλά χρόνια που ξεκίνησαν οι έρευνες από διάφορους 

ακαδηµαϊκούς για τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε τις γνωστοποιήσεις που 

προβλέπεται από το ∆.Λ.Π. 19. Το 2006 δηµοσιεύτηκε από το UK Financial 

Reporting Review Panel µία έρευνα µε τις γνωστοποιήσεις για συντάξεις που 

συµπεριελάµβαναν είκοσι εισηγµένες επιχειρήσεις οι οποίες εφάρµοζαν τα ∆ΠΧΑ 

κατά το ∆εκέµβριο του 2005, η οποία έδειχνε την αρκετά υψηλή συµµόρφωση των εν 

λόγω επιχειρήσεων µε τις γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 19 (UK Financial Reporting 

Review Panel, 2006) 
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Ένα χρόνο αργότερα το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και της 

Ουαλίας (ICAEW-The Institute of Chartered Accountants in England and Wales)  σε 

µία έρευνα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε θέµα την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ κατά το 

έτος 2005, ανακάλυψε ότι από τις 200 επιχειρήσεις που εξέτασε το 19% δεν είχε 

πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, το 44% χρησιµοποιούσε την “Corridor 

Approach” και το 36,5% την πλήρη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή 

ζηµιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων που 

χρησιµοποίησαν τη νέα µέθοδο της πλήρους αναγνώρισης προέρχοταν από το 

Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. (ICAEW, 2007) 

Το Νοέµβριο του 2007 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Αρχών Κεφαλαιαγοράς 

(CESR-The Committee of European Securities Regulators) σε µία έρευνα της 

διαπίστωσε ότι τα ∆ΠΧΑ βελτίωσαν σηµαντικά την ποιότητα της πληροφόρησης 

αλλά θα πρέπει να απαιτηθούν καλύτερης ποιότητας γνωστοποιήσεις σε µερικούς 

τοµείς όπως αυτός των συντάξεων (The Committee of European Securities 

Regulators, 2007). 

Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα µίας άλλης έρευνας που έγινε το 2008 

από τον A. I. Morais, ο οποίος εξέτασε 523 ευρωπαϊκές εισηγµένες σε οργανωµένες 

αγορές επιχειρήσεις. Η έρευνα του έδειξε ότι την παραδοσιακή µέθοδο “Corridor 

approach” την έχει υιοθετήσει το 48,95%, την µέθοδο της πλήρους αναγνώρισης 

µέσω των ιδίων κεφαλαίων το 44,36%, ενώ τη µέθοδο της πλήρους αναγνώρισης των 

αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών µέσω της κατάστασης των Αποτελεσµάτων Χρήσης 

το 6,69% (Morais, 2008). 

Το 2008 οι Fasshauer et al. από το ACCA-Association of Chartered Certified 

Accountants δηµοσιεύσαν µία έρευνα στην οποία εξέτασαν τις γνωστοποιήσεις των 

προγραµµάτων καθορισµένων περιοχών, των πρώτων 265 επιχειρήσεων από είκοσι 

ευρωπαϊκές χώρες. Περίπου οι µισές χώρες (136) εφαρµόσανε την “Corridor 

approach”, 7 χώρες την πλήρη αναγνώριση µέσω των αποτελεσµάτων χρήσεως και 

122 χώρες την πλήρη αναγνώριση µέσω του SORIE των αναλογιστικών κερδών ή 

ζηµιών. Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που εφήρµοσαν της πλήρη 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών µέσω του SORIE ήταν επιχειρήσεις 

του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Συγκεκριµένα το 90% των επιχειρήσεων 

του Ηνωµένου Βασιλείου και το 76% της Ιρλανδίας εφάρµοζαν τη συγκεκριµένη 
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µέθοδο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που διάλεξαν την παραδοσιακή 

µέθοδο “Corridor approach” έναντι της πλήρους αναγνώρισης, δεν παρείχαν σχεδόν 

καµία πληροφόρηση γι αυτή την επιλογή τους (Fasshauer D. Jan, Martin Glaum, 

Donna L. Street, 2008). 

 

2.3 ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 

 

2.3.1 Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής 

 

Το ∆.Λ.Π. 19 προδιαγράφει τη λογιστική και τις γνωστοποιήσεις των 

εργοδοτών για παροχές σε εργαζοµένους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εν λόγω 

πρότυπο αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 19 «Κόστος Παροχών λόγω Εξόδου από την 

Υπηρεσία» το οποίο είχε εγκριθεί το 1993 (Πρωτοψάλτης, 2008).  

 Σκοπός του Προτύπου αυτού είναι να προδιαγράψει τη λογιστική απεικόνιση 

και τις γνωστοποιήσεις για παροχές σε εργαζοµένους. Το πρότυπο απαιτεί η 

επιχείρηση να αναγνωρίζει: 

• Μία υποχρέωση, όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία µε 

αντάλλαγµα παροχές σε εργαζοµένους, που θα πληρωθούν µελλοντικά και 

• Ένα έξοδο, όταν η επιχείρηση αναλώνει τα οικονοµικά οφέλη που 

προκύπτουν από την υπηρεσία που παρασχέθηκε από έναν εργαζόµενο µε 

αντάλλαγµα τις παροχές σε εργαζοµένους. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι το ∆.Λ.Π. 19 δεν εξετάζει τις 

παροχές σε εργαζοµένους που εµπίπτουν στις πρόνοιες του ∆.Π.Χ.Α. 2 (Χρίστος 

Βλάχος, Λουκάς Λουκά, 2009). 

Το ∆.Λ.Π. 19 καλύπτει το λογιστικό χειρισµό όλων των παροχών προσωπικού 

εκτός από τις παροχές που εµπίπτουν στις πρόνοιες του ∆.Π.Χ.Α. 2 όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Επίσης, εφαρµόζεται για παροχές προσωπικού στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που καλύπτονται από 

επίσηµα σχέδια ή συµφωνίες της οντότητας µε ένα ή περισσότερους υπαλλήλους ή 
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νοµοθετικές ή άλλες ρυθµίσεις ή ανεπίσηµες πρακτικές που δηµιουργούν 

τεκµαιρόµενη δέσµευση για την οντότητα. 

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι το ∆.Λ.Π. 19 δεν περιλαµβάνει τη 

χρηµατοοικονοµική αναφορά των σχεδίων παροχών του προσωπικού διότι έχει 

υιοθετηθεί γι αυτό το λόγο το ∆.Λ.Π. 26, στο οποίο θα αναφερθούµε εκτενώς 

παρακάτω. 

2.3.2 Κατηγορίες Παροχών 

 

Το ∆.Λ.Π. 19 διαχωρίζει τις παροχές σε τέσσερις κατηγορίες και καθορίζει 

διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για την κάθε µία κατηγορία. 

 

2.3.2.1 Βραχύχρονες Παροχές σε εργαζοµένους 

 

Οι βραχύχρονες παροχές σε εργαζοµένους συνοπτικά αναφέρουµε ότι 

περιλαµβάνουν τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια, τις εισφορές των κοινωνικών 

ασφαλίσεων, τα επιδόµατα ετήσιας άδειας καθώς και άδειας ασθενείας, τα σχέδια 

συµµετοχής στα κέρδη και επιµίσθια που είναι πληρωτέα µέσα σε 12 µήνες µετά το 

τέλος της περιόδου και µη χρηµατικά ωφελήµατα όπως π.χ. δωρεάν προϊόντα, παροχή 

αυτοκινήτου κτλ. 

 

2.3.2.2 Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία 

 

Στην συγκεκριµένη κατηγορία τα ποσά που η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη 

να καταβάλει σε περίπτωση ύπαρξης προγράµµατος εθελουσίας εξόδου ή απόλυσης 

του εργαζοµένου ή ακόµη και η ύπαρξη εφάπαξ ποσού στον εργαζόµενο κατά την 

αποχώρηση του από την υπηρεσία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 19. 
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2.3.2.3 Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές 

 

Οι µακροπρόθεσµες παροχές δεν είναι συνηθισµένες στη χώρα µας και έτσι 

συναντώνται σπάνια. ∆είγµατα τέτοιων παροχών είναι οι άδειες µακροπρόθεσµων 

υπηρεσιών, οι παροχές ανικανότητας, τα σχέδια συµµετοχής στα κέρδη, επιµίσθια και 

αναβαλλόµενες αµοιβές, πληρωτέα µετά την παρέλευση 12 µηνών από το τέλος της 

περιόδου. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των παροχών είναι ότι αποτιµούνται και 

λογίζονται, όταν αναλαµβάνεται η υποχρέωση. Επειδή τις περισσότερες φορές δεν 

είναι επακριβώς προσδιορισµένο το ποσό το οποίο θα καταβληθεί, θα πρέπει σε κάθε 

χρήσηνα επαναϋπολογίζονται από αναλογιστές και εποµένως προκύπτουν 

αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, για αυτές τις παροχές (Ντζανάτος, Τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά, 2008). 

 

2.3.2.4 Παροχές µετά την Έξοδο από την Υπηρεσία 

 

Την συγκεκριµένη κατηγορία την αφήσαµε να την αναλύσουµε τελευταία 

διότι είναι και η πιο σηµαντική απ’ όλες. Στις παροχές εξόδου από την υπηρεσία 

συµπεριλαµβάνονται οι συντάξεις, οι ασφάλειες ζωής ή ασθενείας µετά την 

αποχώρηση από την υπηρεσία. Το κύριο χαρακτηριστικό όµως των συγκεκριµένων 

παροχών είναι ότι χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στις παροχές 

καθορισµένων εισφορών και στις παροχές καθορισµένων παροχών.  

Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών: είναι προγράµµατα παροχών µετά 

την έξοδο από την υπηρεσία κατά τα οποία µια επιχείρηση καταβάλλει καθορισµένες 

εισφορές σε µία ξεχωριστή οικονοµική µονάδα (Ταµείο) και δε θα έχει καµία νόµιµη 

ή τακµαιρόµενη δέσµευση να πληρώνει περαιτέρω εισφορές, αν το ταµείο δεν 

κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές σε 

εργαζόµενους που αφορούν στην υπηρεσία του εργαζόµενου κατά την τρέχουσα και 

τις προηγούµενες περιόδους (Πρωτοψάλτης, 2008).  

Σε ένα τέτοιο πρόγραµµα, η µόνη υποχρέωση της επιχείρησης είναι να 

καταβάλλει κάποιες εισφορές κάθε χρήση για τον κάθε εργαζόµενο της και δεν έχει 

καµία άλλη ευθύνη για τις παροχές που τελικά θα λάβει ο εργαζόµενος. Οι εισφορές 
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που καταβάλλονται λογίζονται στη χρήση που πραγµατοποιούνται ανεξαρτήτως πότε 

θα καταβληθούν. 

Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών: είναι προγράµµατα παροχών µετά 

την έξοδο από την υπηρεσία, άλλα εκτός από τα προγράµµατα καθορισµένων 

εισφορών. 

Η υποχρέωση τους δεν είναι να καταβάλλουν συγκεκριµένες εισφορές, αλλά 

υποχρέωση τους είναι να καταβάλλουν συγκεκριµένες συντάξεις στο µέλλον ή άλλες 

παροχές στους εργαζόµενους που απασχολούν. Με αυτά τα προγράµµατα η 

επιχείρηση ουσιαστικά υποχρεούται να καταβάλλει τις παροχές στους ασφαλισµένους 

στο µέλλον. Επειδή όµως αυτές οι υποχρεώσεις αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του 

παθητικού ενός ταµείου, γίνονται αντικείµενο εκτίµησης από αναλογιστές. 

Αντικέιµενο των αναλογιστών είναι µε βάση τον κανονισµό του προγράµµατος, τον 

αριθµό των ασφαλισµένων, τους πίνακες θνησιµότητας και κάποιες άλλες 

παραµέτρους να υπολογίσουν το ποσό που θα χρειαστεί το ταµείο έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι υποχρεώσεις του. 

Μία άλλη κατηγορία προγραµµάτων είναι τα προγράµµατα πολλαπλών 

εργοδοτών.  

Προγράµµατα Πολλαπλών Εργοδοτών: είναι προγράµµατα καθορισµένων 

εισφορών ή προγράµµατα καθορισµένων παροχών εξαιρουµένων των κρατικών 

προγραµµάτων που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• συγκεντρώνουν τα περιουσιακά στοιχεία που συνεισφέρονται από 

διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν βρίσκονται κάτω από κοινό 

έλεγχο, και 

• χρησιµοποιούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να παρέχουν οφέλη 

σε εργαζοµένους περισσοτέρων της µιας επιχείρησης, πάνω στη βάση 

ότι τα επίπεδα εισφορών και παροχών προσδιορίζονται χωρίς αναφορά 

στην ταυτότητα της επιχείρησης που απασχολείτους εργαζοµένους που 

αφορούν. 
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2.3.3 ∆ιαφορές ∆.Λ.Π. 19 µε Ε.Λ.Π. 

 

Συνοπτικά θα αναφερθούµε στις κύριες διαφορές των ελληνικών λογιστικών 

προτύπων µε το ∆.Λ.Π. 19. Ίσως η κυριότερη αλλαγή που επέφερε το ∆.Λ.Π. 19 

έναντι των Ε.Λ.Π. είναι η διαφορετική λογιστική αντιµετώπιση των διανεµηµένων 

κερδών σε µέλη του ∆.Σ. και το προσωπικό καθώς το ∆.Λ.Π. 19 τα αντιµετωπίζει σαν 

έξοδα στα Α.Χ. σε αντίθεση µε τα Ε.Λ.Π. όπου τα ποσά αυτά εµφανίζονταν στον 

πίνακα διανοµής αποτελεσµάτων και όχι εις βάρος των αποτελεσµάτων. 

Με βάση το ∆.Λ.Π. 19 προβλέπεται η γνωστοποίηση ενός µεγάλου πλήθους 

πληροφοριών για τις παροχές σε εργαζόµενους, ενώ µε τα Ε.Λ.Π. η αντίστοιχη 

πληροφόρηση στο Προσάρτηµα ήταν ελάχιστη. 

 

2.3.4 Γνωστοποιήσεις 

 

Λόγω της παγκόσµιας εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 19 αλλά και των διαφορετικών 

ασφαλιστικών συστηµάτων της κάθε χώρας, δεν έχουν εφαρµογή όλες οι ρυθµίσεις 

του παντού και φυσικά στην Ελλάδα. Οι γνωστοποιήσεις που θα πρέπει οι 

επιχειρήσεις που το εφαρµόζουν να έχουν είναι οι εξής: 

 

2.3.4.1 Βραχύχρονες Παροχές σε εργαζοµένους 

 

• Το ∆ΛΠ 19 δεν προβλέπει ειδικές γνωστοποιήσεις για βραχύχρονες παροχές, 

όµως το ∆ΛΠ 24 και το ∆ΛΠ 1 προβλέπει γνωστοποιήσεις για βραχύχρονες 

παροχές σε διοικητικά στελέχη και το συνολικό κόστος του προσωπικού, 

αντίστοιχα. 

 

2.3.4.2 Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία 

 

• Σε περίπτωση εθελούσιας εξόδου µε αβέβαιο αριθµό υπαλλήλων που θέλουν 

να φύγουν θα πρέπει να γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις» η 
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ενδεχόµενη υποχρέωση της επιχείρησης από την εθελούσια έξοδο εκτός και 

αν η εκροή είναι µηδαµινή.  

• Επίσης, αν το ποσό της υποχρέωσης που γεννάται από την εθελούσια έξοδο 

είναι σηµαντικό θα πρέπει σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 να γίνει γνωστοποίηση 

του ποσού αυτού. 

• Όπου απαιτείται από το ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών», 

η επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες για τις παροχές λήξης απασχόλησης, 

για τα στελέχη του διευθυντικού προσωπικού. 

 

2.3.4.3 Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές 

 

Το συγκεκριµένο πρότυπο δεν απαιτεί συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις σχετικά 

µε τις άλλες µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους, άλλα ∆.Λ.Π. απαιτούν 

γνωστοποιήσεις όπως όταν το έξοδο που προκύπτεοι από τέτοιες παροχές είναι 

σηµαντικό το ∆.Λ.Π. 1 απαιτεί την γνωστοποίηση του. 

 Παρόµοια απαίτηση υπάρχει και από το ∆.Λ.Π. 24 στην περίπτωση που η 

επιχείρηση δίνει µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους και στελέχη του 

διευθυντικού προσωπικού. 

 

2.3.4.4 Παροχές µετά την Έξοδο από την Υπηρεσία 

 

 

Η οικονοµική µονάδα έχει την υποχρέωση της γνωστοποίησης πληροφοριών 

που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη 

φύση των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και τις οικονοµικές επιπτώσεις των 

µεταβολών σε εκείνα τα προγράµµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Πρόγραµµα Καθορισµένων Εισφορών 

• Γνωστοποιείται το έξοδο που µεταφέρθηκε στα αποτελέσµατα στην περίοδο 

και αφορούσε Πρόγραµµαα Καθορισµένων Εισφορών και αναφέρεται 

ξεχωριστά τα ποσά που πληρώθηκαν για στελέχη. 
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Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών 

• Γνωστοποιείται αρχικά, µία γενική περίγραφη και η λογιστική πολιτική για 

την αναγνώριση Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

• Ένας πίνακας συµφωνίας των υπολοίπων ανοίγµατος και κλεισίµατος της 

παρούσας αξίας για την υποχρέωση µόνο, χωρίς συµψηφισµό των 

Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος, δείχνοντας ξεχωριστά αν είναι 

δυνατό, τις συνέπειες κατά τη διάρκεια της περιόδου στο κόστος τρέχουσας 

υπηρεσίας, στο κόστος τόκου, στις εισφορές από συµµετέχοντες του 

προγράµµατος, στα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, στις µεταβολές 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας ξένου νοµίσµατος στα προγράµµατα αποτιµώµενα 

σε ένα διαφορετικό νόµισµα από το νόµισµα της πρώτης παρουσίασης της 

οικονοµικής µονάδας, στις πληρωθείσες παροχές, στο κόστος προϋπηρεσίας, 

στις ενοποιήσεις επιχειρήσεων, στις περικοπές και στους διακανονισµούς. 

• Μία ανάλυση της υποχρέωσης καθορισµένης παροχής σε ποσά που 

προέρχονται από προγράµµατα που είναι εξ’ολοκλήρου χρηµατοδοτούµενα ή 

µη. 

• Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων 

του Προγράµµατος και των αποζηµιώσεων που λογίζονται στο Ενεργητικό 

καθώς και των υπολοίπων ανοίγµατος και κλεισίµατος κάθε χρηµατοδοτικού 

δικαιώµατος καταχωρηµένου ως περιουσιακού στοιχείου, δείχνοντας 

ξεχωριστά αν είναι δυνατό τις επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου στην 

αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, στα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, στις µεταβολές ισοτιµίας του ξένου νοµίσµατος 

σε προγράµµατα αποτιµώµενα σε ένα νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα 

παρουσίασης της οικονοµικής µονάδος, στις εισφορές του εργοδότη και των 

συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, στις πληρωθείσες παροχές στις ενοποιήσεις 

επιχειρήσεων και στους διακανονισµούς. 

• Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που εµφανίζεται στον 

Ισολογισµό καθώς και ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στο 

Ισολογισµό Λήξης. 

• Το συνολικό έξοδο που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα για καθένα από τα 

ακόλουθα: α) κόστος τρέχουσας υπηρεσίας, β) έξοδο τόκου, γ) αναµενόµενη 

απόδοση περιουσιακού στοιχείου προγράµµατος, δ) αναµενόµενη απόδοση σε 
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κάθε χρηµατοδοτικό δικαίωµα που καταχωρήθηκε ως ένα περιουσιακό 

στοιχείο, ε) αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, στ) κόστος προϋπηρεσίας, και ζ) 

το αποτέλεσµα κάθε περικοπής και διακανονισµού. 

• Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των Αναλογιστικών 

Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, γνωστοποιείται το ποσό των 

Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών που λογίστηκε. 

• Ένας πίνακας µε τις αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού για κάθε πρόγραµµα συµπεριλαµβάνοντας 

τον συντελεστή προεξόφλησης, τους αναµενόµενους συντελεστές απόδοσης 

περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, τους αναµενόµενους συντελεστές 

αύξησης µισθών, τις τάσεις των συντελεστών ιατρικού κόστους και κάθε άλλη 

ουσιαστική αναλογιστική παραδοχή που χρησιµοποιήθηκε. Μια οικονοµική 

µονάδα θα πρέπει να γνωστοποιεί κάθε αναλογιστική παραδοχή σε απόλυτους 

όρους και όχι ακριβώς ως ένα όριο µεταξύ διαφόρων ποσοστών ή άλλων 

µεταβλητών. 

• Για τα πέντε τελευταία χρόνια ένα πίνακα µε α) τις υποχρεώσεις, β) τα 

Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, γ) το έλλειµµα ή το πλεόνασµα και 

δ) τις προσαρµογές εµπειρίας που ανακύπτουν από τις υποχρεώσεις και τα 

περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος. 

• Την ορθή εκτίµηση του εργοδότη για τις αναµενόµενες εισφορές που 

πρόκειται να καταβληθούν για το πρόγραµµα στην επόµενη χρήση µετά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει περισσότερα του ενός προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών, µπορεί να γίνουν συνολικές γνωστοποιήσεις για κάθε 

πρόγραµµα ξεχωριστά ή σε τέτοιες οµαδοποιήσεις που θεωρούνται ότι είναι πιο 

χρήσιµες. Μπορεί να είναι πιο χρήσιµο να οµαδοποιούνται τα προγράµµατα κατά 

γεωγραφική θέση (π.χ. εγχώρια και προγράµµατα εξωτερικού) ή µε το κατά πόσον τα 

προγράµµατα υπόκεινται σε σηµαντικά διαφορετικούς κινδύνους. 

 Όπου απαιτείται από το ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» 

η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές µε συναλλαγές 

συνδεδεµένων µερών µε προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
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και µε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία για τα στελέχη του διευθυντικού 

προσωπικού. 

Παροµοίως, όπου απαιτείται από το ∆.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις», η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί 

πληροφορίες για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις που ανακύπτουν από υποχρεώσεις για 

παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

 

Πρόγραµµα Πολλαπλών Εργοδοτών 

• Αν ένα Πρόγραµµα Πολλαπλών Εργοδοτών είναι Πρόγραµµα Καθορισµένων 

Παροχών αντιµετωπίζεται σαν Πρόγραµµα Καθορισµένων Εισφορών 

γνωστοποιείται: α) το γεγονός, β) για ποιο λόγο δεν λογίζεται σαν Πρόγραµµα 

Καθορισµένων Παροχών, επίπρόσθετα σε περίπτωση που υπάρχει πλεόνασµα 

ή έλλειµµα γνωστοποιούνται πληροφορίες για το πλεόνασµα ή έλλειµµα, πως 

προσδιορίστηκε και οι επιπτώσεις του στην επιχείρηση. 

 

2.3.5 ∆ιερµηνεία ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση-Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού» 

 

Μέχρι την 31
η
 ∆εκεµβρίου του 2004 η συγκεκριµένη διερµηνεία εφαρµοζόταν σε 

προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία ή σε άλλα προγράµµατα 

µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζοµένους στα οποία εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 19. 

Από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης της, την 1
η
 Ιανουαρίου 2005 παύει να 

εφαρµόζεται. 

 

2.3.6 ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΠ 14 «Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων 

παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους» 

 

 Η συγκεκριµένη διερµηνεία ασχολείται µε ένα ειδικό αντικείµενο που µπορεί 

να σχετίζεται µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών ή µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις προς το προσωπικό. Υπάρχει η περίπτωση ο εργοδότης να έχει 

δικαιώµατα από το πρόγραµµα, που να αφορούν είτε επιστροφή χρηµάτων που πρέπει 
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να γυρίσει το πρόγραµµα προς τον εργοδότη ή δικαίωµα για µελλοντική µείωση των 

εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται στο πρόγραµµα. Αν όµως το πρόγραµµα 

λειτουργεί κάτω από ένα συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο που καθορίζει συγκεκριµένες 

κεφαλαιακές υποχρεώσεις όπως ένα κατώτατο όριο εισφορών ανά έτος από την 

πλευρά του εργοδότη, τότε υπάρχει πιθανότητα αυτές οι απαιτήσεις της εταιρείας να 

περιορίζονται λόγω της ύπαρξης των κεφαλαιακών υποχρεώσεων ή υπάρχει ακόµα 

και η περίπτωση αυτές οι υποχρεώσεις να συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες για τον 

εργοδότη. 

 Τα ζητήµατα που καλύπτονται από την Ε∆∆ΠΧΑ 14 είναι απίθανο να 

αντιµετωπιστούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω του ασφαλιστικού συστήµατος 

της χώρας µας. 

 

2.4 ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» 

 

∆οµή Οµίλου: εδώ η οντότητα γνωστοποιεί τις σχέσεις µεταξύ µητρικών και 

θυγατρικών, ανεξάρτητα από τον αν υφίστανται συναλλαγές ή όχι. Η οντότητα θα 

γνωστοποιεί το όνοµα της µητρικής εταιρείας της οντότητας και, αν διαφέρει, της 

τελικής ελέγχουσας οντότητας. Αν ούτε η µητρική εταιρεία της οντότητας, ούτε η 

τελική ελέγχουσα οντότητα δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις, θα 

γνωστοποιείται επίσης το όνοµα της αµέσως ανώτερης µητρικής εταιρείας που 

δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις.            

Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη: Η οντότητα θα γνωστοποιεί τις παροχές προς 

τα βασικά διοικητικά στελέχη συνολικά και για κάθε µια από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

• Βραχυπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους 

• Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

• Λοιπές µακροχρόνιες παροχές σε εργαζόµενους 

• Παροχές λήξης απασχόλησης 

• Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 
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Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα, συναλλαγές που 

επιδρούν στο ενεργητικό και αφορούν αποκτήσεις ή µεταβιβάσεις περιουσιακών 

στοιχείων, συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που επιδρούν στις απαιτήσεις, τις 

υποχρεώσεις ή την καθαρή θέση, συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, εκτός 

ισολογισµού που δηµιουργούν πιθανές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη, ασφάλειες και επισφάλειες για απαιτήσεις από 

συνδεδεµένα µέρη: Αν έχουν υπάρξει συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών, η 

οντότητα θα γνωστοποιεί τη φύση της σχέσης, όπως επίσης και πληροφορίες για τις 

συναλλαγές και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, που είναι αναγκαίες για την κατανόηση 

των δυνητικών επιπτώσεων της σχέσης στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

γνωστοποιήσεις κατ ελάχιστο περιλαµβάνουν: 

• Το ποσό των συναλλαγών 

• Το ποσό των ανεξόφλητων υπολοίπων και 

o Τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών, συµπεριλαµβανοµένου του 

αν είναι εξασφαλισµένα και τη φύση του ανταλλάγµατος µε το οποίο 

θα γίνει ο διακανονισµός 

o Λεπτοµέρειες των εγγυήσεων που δόθηκαν ή λήφθηκαν 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχετίζονται µε το ποσό των 

ανεξόφλητων υπολοίπων 

• Η δαπάνη που αναγνωρίστηκε στην περίοδο σε σχέση µε επισφάλειες ή 

επισφαλείς απαιτήσεις συνδεδεµένων µερών  

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις θα γίνονται διακεκριµένα για τη µητρική εταιρία, τις 

οντότητες που ελέγχουν από κοινού ή ασκούν σηµαντική επιρροή στην οντότητα, τις 

θυγατρικές, τις συγγενείς επιχειρήσεις, τις κοινοπραξίες στις οποίες η οντότητα είναι 

µέλος, τα βασικά διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της µητρικής της εταιρείας και 

τα άλλα συνδεδεµένα µέρη. Παραδείγµατα συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη που 

γνωστοποιούνται αν έχουν γίνει είναι η αγορά ή πώληση αγαθών, αγορά ή πώληση 

ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, παροχή ή λήψη υπηρεσιών, 

µισθώσεις, µεταβίβαση έρευνας και ανάπτυξης, συµφωνίες βάσει συµβάσεων 

παραχώρησης δικαιωµάτων, µεταβιβάσεις βάσει χρηµατοδοτήσεων 

(συµπεριλαµβανοµένων δανείων και εισφορές κεφαλαίων τοις µετρητοίς ή σε είδος), 

προβλέψεις για εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις, η συµµετοχή της ή θυγατρικής εταιρείας 
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σε πρόγραµµα καθορισµένων παροχών που µοιράζει τους κινδύνους ανάµεσα σε 

οικονοµικές οντότητες του οµίλου, ο διακανονισµός των υποχρεώσεων για 

λογαριασµό της οντότητας ή από την οντότητα για λογαριασµό τρίτου µέρους. 

Γνωστοποίηση ότι οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έγιναν µε τους συνήθεις 

όρους της αγοράς: Οι γνωστοποιήσεις ότι οι συναλλαγές συνδεδεµένων µερών 

έγιναν υπό όρους που ισοδυναµούν µε εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές 

εµπορικής βάσης, θα γίνονται µόνο εφόσον οι όροι αυτοί µπορούν να τεκµηριωθούν. 

 

2.5 ∆.Λ.Π. 26 «Λογιστικός χειρισµός και παρουσίαση των 

προγραµµάτων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία» 

 

2.5.1 Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής 

 

Το ∆.Λ.Π. 26 περιλαµβάνει τη χρηµατοοικονοµική αναφορά των σχεδίων 

παροχών του προσωπικού. Πρέπει να εφαρµόζεται στις οικονοµικές καταστάσεις των 

προγραµµάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, όταν και εφόσον καταρτίζονται 

τέτοιες καταστάσεις. Τέτοια προγράµµατα µπορεί να είναι τα «συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα», «τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία» και τα 

«προγράµµατα συνταξιοδότησης λόγω ορίου ηλικίας». 

Τα προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία µπορεί να είναι 

προγράµµατα καθορισµένων εισφορών ή προγράµµατα καθορισµένων παροχών. 

Πολλά απαιτούν τη δηµιουργία ξεχωριστού ταµείου, που µπορεί ή όχι να έχει 

ξεχωριστή νοµική υπόσταση και µπορεί ή όχι να έχει θεµατοφύλακες, στα οποία 

γίνονται εισφορές και από τα οποία καταβάλλονται οι παροχές εξόδου από την 

υπηρεσία. 

 

2.5.2 ∆ιαφορές ∆.Λ.Π. 26 µε Ε.Λ.Π. 

 

Οι διαφορές που κρίνονται σηµαντικές ανάµεσα στο ∆ΛΠ 26 και τα Ε.Λ.Π. 

είναι οι εξής (Ντζανάτος ∆ηµήτρης, 2008): 
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Πίνακας 2.1. ∆ιαφορές µεταξύ ∆.Λ.Π. 26 και Ε.Λ.Π. 

Ιδιωτικός και 

δηµόσιος 

τοµέας  

Στα Ε.Λ.Π. υπάρχει µέριµνα και ρυθµίσεις µόνο για τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, για τους 

οποίους έχει θεσµοθετηθεί ειδικό κλαδικό λογιστικό σχέδιο. Για 

ταµεία του ιδιωτικού τοµέα, δεν υπάρχουν σχετικές ειδικές ρυθµίσεις 

λογιστικής αντιµετώπισης 

Εναλλακτικές 

Καταστάσεις 

Με το ΚΛΣ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, συντάσσεται 

Ισολογισµός, Προσάρτηµα και Έκθεση ∆ιαχείρισης. Με βάση το 

∆.Λ.Π. 26 ορίζονται τρεις εναλλακτικές δυνατότητες παρουσίασης 

οικονοµικών καταστάσεων που διαφέρουν από τις κλασικές 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Άλλες 

διαφορές 

Υπάρχουν και άλλες διαφορές, όπως το έυρος και το είδος των 

γνωστοποιήσεων, υποχρέωση και τρόπος γνωστοποίησης των 

αναλογιστικών υποχρεώσεων, τρόπος αποτίµησης τίτλων κ.τ.λ. 

 

2.5.3 Γνωστοποιήσεις 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις ενός προγράµµατος παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία, είτε καθορισµένων παροχών είτε καθορισµένων εισφορών, πρέπει να 

έχουν µία κατάσταση των µεταβολών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, 

διαθεσίµων για παροχές, µία περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και 

µεθόδων καθώς και µία συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος και των επιδράσεων 

κάθε µεταβολής στο πρόγραµµα κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Στις Οικονοµικές Καταστάσεις που παρέχονται για τα προγράµµατα παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τα ακόλουθα, όπου βέβαια συντρέχει λόγος 

και αιτία: 

• Μία κατάσταση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, διαθέσιµων για 

παροχές, που να γνωστοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία στο τέλος της 

περιόδου, τη βάση εκτίµησης των περιουσιακών στοιχείων, λεπτοµέρειες κάθε 

απλής επένδυσης που υπερβαίνει είτε το 5% των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων των διαθέσιµων για παροχές είτε το 5% κάθε κατηγορίας ή τύπου 
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αξιογράφων, λεπτοµέρειες κάθε απλής επένδυσης στον εργοδότη και 

υποχρεώσεις, εκτός από την αναλογιστική παρουσα αξία των υπεσχηµένων 

παροχών εξόδου από την υπηρεσία. 

• Μία κατάσταση µεταβολών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, 

διαθεσίµων για παροχές, µέσα από την οποία να γνωστοποιούνται οι 

εργοδοτικές εισφορές και οι εισφορές των εργαζοµένων, τα έσοδα 

επενδύσεων (τόκοι, µερίσµατα), οι πληρωθείσες ή πληρωτέες παροχές 

(αναλυόµενες ως παροχές εξόδου από την υπηρεσία, θανάτου και 

ανικανότητας και καταβολής εφάπαξ ποσών), τα διοικητικά έξοδα, οι φόροι 

εισοδήµατος, τα κέρδη και οι ζηµίες από εκποίηση επενδύσεων και οι 

µεταβολές στην αξία των επενδύσεων και τέλος οι µεταφορές από και προς σε 

αλλά προγράµµατα. 

• Μία περιγραφή της κεφαλαιοδοτικής πολιτικής 

• Για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, την αναλογιστική παρούσα 

αξία των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, βασιζόµενη στις 

υπεσχηµένες παροχές κατά τους όρους του προγράµµατος, στην παρεσχεθείσα 

υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης και χρησιµοποιώντας, είτε τα 

τρέχοντα επίπεδα µισθοδοσίας, είτε τα εκτιµώµενα µελλοντικά επίπεδα 

µισθοδοσίας. Αυτή η πληροφορία θα µπορούσε να συµπεριλαµβάνεται σε 

συνηµµένη αναλογιστική έκθεση για να διαβαστεί σε συνδυασµό µε τις 

σχετικές οικονοµικές καταστάσεις, και  

• Για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών µία περιγραφή των ουσιωδών 

αναλογιστικών παραδοχών που έγιναν και τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε 

για να υπολογιστεί η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία. 

Η οικονοµική έκθεση ενός προγράµµατος παροχών αποχώρησης περιέχει µια 

περιγραφή του προγράµµατος, είτε ως µέρος των οικονοµικών καταστάσεων είτε σε 

ξεχωριστή έκθεση. Οφείλει να γνωστοποιεί τα ονόµατα των εργοδοτών και των 

οµάδων των εργαζοµένων που καλύπτει, τον αριθµό συµµετεχόντων που λαµβάνουν 

παροχές και τον αριθµό λοιπών συµµετεχόντων, το είδος του προγράµµατος 

(καθορισµένων παροχών ή καθορισµένων εισοφρών), σηµείωση αν οι συµµετέχοντες 

εισφέρουν στο πρόγραµµα, περιγραφή των υπεσχηµένων παροχών εξόδου από την 
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υπηρεσία στους συµµετέχοντες καθώς και των τυχόν όρων τερµατισµού του 

προγράµµατος. 

2.6 ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

 

Ο σκοπός του παρόντος ∆.Π.Χ.Α. 2 είναι να καθορίσει την παρουσίαση 

οικονοµικών στοιχείων της οικονοµικής µονάδας, όταν αναλαµβάνει να διενεργήσει 

συναλλαγή πληρωµής που βασίζεται στην αξία των µετοχών της. Ειδικότερα 

απαιτεί, να απεικονίζει µία οικονοµική µονάδα τις επιπτώσεις των συναλλαγών 

πληρωµής που βασίζονται στην αξία των µετοχών στα αποτελέσµατα και στην 

οικονοµική θέση της, συµπεριλαµβάνοντας τα έξοδα που σχετίζονται µε συναλλαγές 

όπου χορηγούνται µετοχικά δικαιώµατα προαίρεσης στος εργαζόµενους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ευθυµίου Ηλ. Ευθύµιος                                                                  ∆ιπλωµατική Εργασία (MAF) 

38 | Σ ε λ ί δ α  

 

3 ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

3.1 ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

 

3.1.1 Εισαγωγή 

 

Το ∆ΠΧΑ 7 είναι το πιο πολύπλοκο πρότυπο σε ότι αφορά τον τοµέα των 

γνωστοποιήσεων. Καλύπτει ένα µεγάλο αριθµό γνωστοποιήσεων οι οποίες είναι 

εξαιρετικά δύσκολες και περίπλοκες. Οι γνωστοποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω 

χωρίζονται σε 20 διαφορετικές ενότητες όπως και χωρίζονται: 

3.1.2 Γενικές Πληροφορίες 

Στις Σηµειώσεις αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές για τα 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και οι σχετικές βάσεις αποτίµησης. 

3.1.3 Πληροφορίες στον Ισολογισµό ή τις Σηµειώσεις 

• Στον Ισολογισµό ή τις Σηµειώσεις εµφανίζεται η λογιστική αξία των 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων στην Εύλογη Αξία µέσω των 

Αποτελεσµάτων µε διάκριση α) στα προσδιορισµένα µε την απόκτηση και β) 

στα προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση. 

• Στον Ισολογισµό ή τις Σηµειώσεις εµφανίζεται η λογιστική αξία των 

Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων στην Εύλογη Αξία µέσω των 

Αποτελεσµάτων µε διάκριση α) στις προσδιορισµένες µε την απόκτηση και β) 

στις προοριζόµενες για εµπορική εκµετάλλευση. 

• Στον Ισολογισµό ή τις Σηµειώσεις εµφανίζεται η λογιστική αξία των 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων που είναι διαθέσιµα προς 

πώληση. 

3.1.4 Πληροφορίες για Αποτιµήσεις σε Εύλογες Αξίες 

• Γνωστοποιούνται τα κέρδη ή ζηµίες από αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών 

Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων στην Εύλογη 

Αξία µέσω Αποτελεσµάτων µε διάκριση α) σε αυτά που ορίστηκαν αρχικά 

στην Εύλογη Αξία µέσω Αποτελεσµάτων και β) σε αυτά που είναι για 

εµπορική εκµετάλλευση. 
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• Γνωστοποιούνται οι επιδράσεις από την αποτίµηση σε Εύλογη Αξία κατά 

κατηγορία σε σχέση µε τη λογιστική αξία, όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό. 

• Για τις αποτιµήσεις σε Εύλογη Αξία, γνωστοποιείται αν έγιναν µε 

δηµοσιευµένες τιµές όπως τιµές Χ.Α. ή µε τεχνικές Αποτίµησης.  

3.1.5 ∆ιαθέσιµα προς Πώληση 

• Γνωστοποιούνται τα κέρδη ή ζηµίες από αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών 

Περιουσιακών Στοιχείων που είναι ∆ιαθέσιµα προς Πώληση 

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, µε ανάλυση τι µεταφέρθηκε στην 

Καθαρή Θέση και τι µεταφέρθηκε από την Καθαρή Θέση στα Αποτελέσµατα 

Χρήσης. 

3.1.6 Κρατούµενα µέχρι τη λήξη 

• Γνωστοποιούνται τα κέρδη ή οι ζηµίες από αποτίµηση Επενδύσεων 

∆ιακρατούµενων Μέχρι τη Λήξη. 

3.1.7 ∆άνεια και Απαιτήσεις 

• Γνωστοποιούνται τα κέρδη ή οι ζηµίες από αποτίµηση για ∆άνεια και 

Απαιτήσεις. 

3.1.8 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 

• Γνωστοποιούνται τα κέρδη ή οι ζηµίες από αποτίµηση για 

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις στο Αποσβεσµένο Κόστος. 

3.1.9 Τίτλοι που δεν αποτιµήθηκαν σε εύλογη αξία 

• Για συµµετοχικούς τίτλους και συµβάσεις µε στοιχεία προαιρετικής 

συµµετοχής, που δεν µπορούσαν να εκτιµηθούν αξιόπιστα στην Εύλογη Αξία, 

γνωστοποιείται το γεγονός, οι λογιστικές αξίες καθώς και αιτιολογία γιατί δεν 

µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. 

3.1.10 Έσοδα και Έξοδα από αποτιµήσεις εκτός από Εύλογη Αξία 

• Γνωστοποιούνται τόκοι έσοδα και έξοδα, από την αποτίµηση µε τη Μέθοδο 

του Πραγµατικού Επιτοκίου. 

• Γνωστοποιούνται έξοδα για αµοιβές, που αφορούν Χρηµατοοικονοµικά 

Περιουσιακά Στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, τα οποία δεν 

είναι στην Εύλογη Αξία µέσω Αποτελεσµάτων, εκτός αυτών που 

συνυπολογίζονται στη Μέθοδο του Πραγµατικού Επιτοκίου. 



Ευθυµίου Ηλ. Ευθύµιος                                                                  ∆ιπλωµατική Εργασία (MAF) 

40 | Σ ε λ ί δ α  

 

• Γνωστοποιούνται οι τόκοι έσοδα για τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά 

Στοιχεία που αποµειώθηκαν, οι οποίοι πρέπει πλέον να υπολογίζονται µε το 

επιτόκιο που χρησιµοποιήθηκε για την προεξόφληση των ταµειακών ροών. 

3.1.11 Αποµειώσεις-Προβλέψεις 

• Γνωστοποιείται κάθε πρόβλεψη υποτίµησης για Χρηµατοοικονοµικά 

Περιουσιακά Στοιχεία που έγινε στη χρήση, ανά κατηγορία 

3.1.12 Μεταβίβαση µε όρους και εξασφαλίσεις 

• Για Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία που έχουν µεταβιβαστεί αλλά 

δεν έχουν διαγραφεί γνωστοποιούνται τα εξής: α) η φύση τους, β) οι κίνδυνοι 

που παραµένουν στην εταιρεία, γ) οι υποχρεώσεις που έχουν λογιστεί στην 

περίτπωση που παρέµεναν τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

στην εταιρεία, δ) αν παρέµεινε µέρος των Χρηµατοοικονοµικών 

Περιουσιακών Στοιχείων, η αρχική και τωρινή τους αξία και  οι αντίστοιχες 

υποχρεώσεις. 

• Αν η εταιρεία έχει πάρει εξασφαλίσεις, που µπορεί οποτεδήποτε να πουλήσει 

ή να ενεχυριάσει γνωστοποιεί: α) την εύλογη αξία τους, β) την εύλογη αξία 

αυτών που έχει πουλήσει ή ενεχυριάσει, γ) πιθανές υποχρεώσεις από πώληση 

ή ενεχυρίαση, δ) τους συµβατικούς όρους λήψης ενεχύρων. 

3.1.13 Αντισταθµίσεις 

• Για κάθε τύπο αντιστάθµισης γνωστοποιούνται οι τρόποι αντιστάθµισης, η 

εύλογη αξία των αντισταθµιστικών µέσων και η φύση των κινδύνων. 

• Επιπλέον γνωστοποιείται: α) Αποτελέσµατα από Μεταβολές σε Εύλογη Αξία 

των αντισταθµιζόµενων  στοιχείων και Μέσων Αντιστάθµισης, β) 

αναποτελεσµατικότητα που µεταφέρθηκε στα Αποτελέσµατα Χρήσης, για 

Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών και αναποτελεσµατικότητα που που 

µεταφέρθηκε στα Αποτελέσµατα Χρήσης, για Αντιστάθµιση Καθαρής 

Επένδυσης στο Εξωτερικό. 

3.1.14 Γενικά για τους Κινδύνους 

• Για κάθε κίνδυνο γνωστοποιείται το πώς προκύπτει, οι τρόποι διαχείρισης από 

την εταιρεία, ο τρόπος επιµέτρησης του από την εταιρεία και οι τυχόν αλλαγές 

που υπήρξαν από την αρχή της περιόδου. 



Ευθυµίου Ηλ. Ευθύµιος                                                                  ∆ιπλωµατική Εργασία (MAF) 

41 | Σ ε λ ί δ α  

 

• Αν τα ποσοτικά στοιχεία για τους κινδύνους δεν είναι επαρκή δίνονται 

περιφραστικές πληροφορίες. 

3.1.15 Πιστωτικός Κίνδυνος 

• Για τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία στην Εύλογη Αξία µέσω 

των Αποτελεσµάτων, που αφορούν απαιτήσεις ή δάνεια, γνωστοποιείται ο 

µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στο τέλος της περιόδου και το ποσό µείωσης 

του µε παράγωγα ή άλλα µέσα. 

• Επίσης για τον πιστωτικό κίνδυνο των Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών 

Στοιχείων, γνωστοποιούνται: α) η µέγιστη έκθεση στο τέλος της περιόδου 

χωρίς τις εξασφαλίσεις, β) οι εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί, γ) πληροφορίες 

πιστωτικής ποιότητας Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, που 

δεν είναι σε καθυστέρηση ή αποµειωµένα, δ) αξία Χρηµατοοικονοµικών 

Περιουσιακών Στοιχείων σε καθυστέρηση ή αποµειωµένα, ε) για τα 

καθυστερηµένα υπόλοιπα, ανάλυση ηλικίας, β) για τα αποµειωµένα µε ειδικές 

προβλέψεις υπόλοιπα, ανάλυση και αιτιολόγηση της αποµείωσης, γ) για το 

καθένα από καθυστερηµένα και αποµειωµένα υπόλοιπα, εξασφαλίσεις µε 

εκτίµηση εύλογης αξίας αν είναι εφικτό. 

3.1.16 Κίνδυνος Ρευστότητας 

• Για τον Κίνδυνο Ρευστότητας τωνΧρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 

γνωστοποιούνται η ανάλυση της ληκτότητας τους καθώς και πως γίνεται η 

διαχείριση του Κινδύνου Ρευστότητας τους. 

3.1.17 Κίνδυνος Αγοράς 

• Για τον Κίνδυνο Αγοράς των Χρηµατοοικονοµικών  Μέσων γνωστοποιούνται 

αρχικά µία ανάλυση ευαισθησίας σε κάθε είδος Κινδύνου Αγοράςστο Τέλος 

µε επίδραση στην Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσµατα Χρήσης. 

• Για τις αναλύσεις ευαισθησίας που αναφέρθηκαν θα πρέπει η ∆ιοίκηση να 

γνωστοποιεί τη µέθοδο και τις βασικές παραδοχές της ανάλυσης. 

3.1.18 Ανακατατάξεις 

• Γνωστοποιούνται οι επανακατατάξεις από την Εύλογη Αξία µέσω 

Αποτελεσµάτων σε Αποσβεσµένο Κόστος ή Κόστος και από Αποσβεσµένο 

Κόστος ή Κόστος στην Εύλογη Αξία µέσω Αποτελεσµάτων.  
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3.1.19 ∆άνεια σε Καθυστέρηση 

• Για δάνεια σε καθυστέρηση ή που µπήκαν σε καθυστέρηση και 

αναδιαπραγµατεύτηκαν γνωστοποιούνται: α) τα ποσά κεφαλαίου και τόκων 

που µπήκαν σε καθυστέρηση στη χρήση, β) τα δάνεια που είναι σε 

καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου και γ) αν κάποια διαπραγµατεύτηκαν 

στην επόµενη χρήση και µέχρι τη σύνταξη του Ισολογισµού. 

3.1.20 ∆ιαχείριση Επενδύσεων 

• Γνωστοποιούνται έξοδα από αµοιβές, που αφορούν διαχείριση επενδύσεων 

για λογαριασµό τρίτων 
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Β’ ΜΕΡΟΣ  

Εµπερική προσέγγιση των εισηγµένων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών.  
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4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Στο δεύτερο µέρος αυτής της µελέτης εξετάσαµε το βαθµό συµµόρφωσης των 

εισηγµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στο Χ.Α. µε τις γνωστοποιήσεις για 

παροχές σε εργαζοµένους και βασικά διοικητικά στελέχη που το IASB υποχρεώνει να 

εφαρµόζουν.  

4.1 ∆είγµα και δεδοµένα 

 

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που εξετάστηκαν είναι δεκατέσσερα και έχουν 

ως εξής: ASPIS BANK, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, 

EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, MARFIN EGNATIA BANK, LAIKI BANK, 

PROTON BANK, ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ BANK, ALPHA BANK, 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ATTICA BANK, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ενώ οι χρήσεις που εξετάστηκαν είναι 

τέσσερις από το 2005 εώς το 2008, αυτές στις οποίες που εφαρµόζονται τα ∆ΠΧΑ 

στη χώρα µας υποχρεωτικά βάσει νόµου. 

Οι γνωστοποιήσεις πάνω στις οποίες εξετάστηκε η συµµόρφωση των 

συγκεκριµένων τραπεζών ανήκουν κατά κύριο λόγο στο ∆ΛΠ 19 αλλά και στα ∆ΛΠ 

1, ∆ΛΠ 24 και ∆ΠΧΑ 2. Συγκεκριµένα όµως για τις τράπεζες ALPHA BANK, 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ2
, ATTICA BANK, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ εξετάστηκαν αν εφαρµόζουν και τις 

γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 26 διότι έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του Ν.3371/2005
3
 

και στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ) από την ίδρυση 

του. 

Οι γνωστοποιήσεις πάνω στις οποίες εξετάστηκαν οι εν λόγω επιχειρήσεις 

παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες4
.  

                                                           
2
 Από 1

ης Ιανουαρίου 2007 οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του Ειδικού Λογαριασµού 

Επικούρησης Μελών προσωπικού της ΑΤΕbank υπάγονται στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης 
Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). 
3
 Βλ. Παράρτηµα Β’ 

4
 Οι πίνακες δηµιουργήθηκαν στηριζόµενοι στα βιβλία (Ντζανάτος, ∆ηµιουργία των 
σηµειώσεων (notes) των οικονοµικών καταστάσεων και έλεγχος της πληρότητας τους, 2008) 
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Πίνακας 4.1. Πίνακας Γνωστοποιήσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 1 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  1 

1 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι 
σηµαντικά όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και 
το ποσό τους θα αναφέρονται ξεχωριστά. 

2 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε 
λειτουργίας πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να 

παρουσιάζονται διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε 
εργαζοµένους. 

 

Πίνακας 4.2. Πίνακας Γνωστοποιήσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  19 

    ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

3 23 
Το ∆.Λ.Π. 24 απαιτεί γνωστοποιήσεις για τις Βραχύχρονες 
Παροχές σε διοικητικά στελέχη 

4 23 
Το ∆.Λ.Π. 1 προβλέπει γνωστοποίηση για το σύνολο των 
αµοιβών προσωπικού 

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

5 30 

Αν ένα Πρόγραµµα πολλών εργοδοτών που είναι Πρόγραµµα 

Καθορισµένων Παροχών, αντιµετωπίζεται σαν Πρόγραµµα 

Καθορισµένων Εισφορών, γνωστοποιείται: α) το γεγονός, β) 

γιατί δεν υπάρχουν οι πληροφορίες να λογιστεί σαν 
Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών. 

6 30 

Αν ένα Πρόγραµµα πολλών εργοδοτών που είναι Πρόγραµµα 

Καθορισµένων Παροχών, αντιµετωπίζεται σαν Πρόγραµµα 

Καθορισµένων Εισφορών και υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει 
πλεόνασµα ή ελλειµµα που θα αυξήσει µελλοντικά τις 
εισφορές, γνωστοποιούνται επιπλέον: α) πληροφορίες για το 

πλεόνασµα ή έλλειµµα, β) πως προσδιορίστηκε, γ) επιπτώσεις 
από την εταιρεία. 

                                                                                                                                                                      

και (Ντζανάτος, ∆ηµιουργία των σηµειώσεων (notes) των οικονοµικών καταστάσεων και 
έλεγχος της πληρότητας τους (Σχέδια Πινάκων), 2008). 
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7 32Β 

Με βάση το ∆.Λ.Π. 37 γνωστοποιούνται οι ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις. Σε ένα πρόγραµµα πολλαπλών εργοδοτών θα 

µπορούσαν να αφορούν: α) αναλογιστικές ζηµίες που αφορούν 
τους άλλους εργοδότες, αν η ευθύνη είναι "εις ολόκληρον", β) 

ευθύνες εκδότριας αν οι άλλοι εργοδότες δεν κάλυψαν τις 
υποχρεώσεις τους. 

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝOΣ 

ΟΜΙΛΟΥ 

8 34Β 

Γνωστοποιείται αν υπάρχει ή όχι πολιτική για την κατανοµή 

του κόστους στις επιµέρους εταιρείες και ποια είναι αυτή. 

Επίσης η πολιτική κατανοµή των εισφορών. 

9 34Β 

Γνωστοποιείται για τις περιπτώσεις που είναι γνωστό το 

κόστος των παροχών και λογίζεται, όλες οι πληροφορίες για το 

πρόγραµµα στο σύνολο του, σαν να ήταν ένα µεµονωµένο 

Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών. 

10 34Β 

Γνωστοποιείται αν λογίζεται µόνο η εισφορά, γιατί δεν είναι 
γνωστό το κόστος, γίνονται πιο περιορισµένες 
γνωστοποιήσεις. 

    ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 11 131 

Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις µακροχρόνιες 
παροχές δεν ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 19 αλλά από τα ∆.Λ.Π. 

1, ∆.Λ.Π. 24 και ∆.Λ.Π. 8. 

    ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

12 

 
141 

Αν υπάρχει πρόγραµµα για εθελουσία αποχώρηση, αλλά 

αβεβαιότητα για τον αριθµό που θα φύγει, τότε υπάρχει 
ενδεχόµενη υποχρέωση και σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 πρέπει 
να αναφερθεί. 

13 142 

Αν το ποσό για τις Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία είναι 
µεγάλο, τότε αναφέρεται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 επειδή είναι 
σηµαντικό ποσό. 

14 143 

Όπου υπάρχουν συναλλαγές σε συνδεδεµένα µέρη, που 

σχετίζονται µε Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, πρέπει να 

γνωστοποιούνται. 

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

15 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 

Καθορισµένων Εισφορών. 

16 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα 

ποσά που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων 
Εισφορών για στελέχη. 

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
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17 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών 
γνωστοποιείται: α) µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική 

πολιτική για την αναγνώριση Αναλογιστικών Κερδών ή 

Ζηµιών. 

18 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 
12 κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την 
απασχόληση στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από 

ασφαλισµένους, ε) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για προγράµµατα σε Ξένο 

Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην περίοδο, η) 

κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 

διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

19 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα 

Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς 
χρηµατοδότηση, β) εκείνα που χρηµατοδοτούνται ολικά ή 

µερικά. 

20 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των 
Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και των 
αποζηµιώσεων που λογίζονται στο ενεργητικό, µε τις εξής 
πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για στοιχεία σε 
Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν τα 

Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς 
και θ) υπόλοιπο λήξης. 

21 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που 

εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το 

σύνολο στον Ισολογισµό, β) το ποσό που αφορά 

αναγνωρισµένη δέσµευση και έχει αναλυθεί, γ) το ποσό που 

αφορά αξία Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος και έχει 
αναλυθεί και δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον 
Ισολογισµό. 

22 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) 

Κόστη Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται 
στον Ισολογισµό. 
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23 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου 

δικαιώµατος, β) περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και 
της δέσµευσης για πληρωµή. 

24 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) 

Το σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που 

εµφανίζεται στα Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της 
περιόδου, δ) το κόστος τόκου, ε) αναµενόµενη απόδοση 

Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, στ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) επιδράσεις από 

περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. Επίσης µία 

αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. και 
αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του 

Προγράµµατος λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό 

υπόλοιπο του προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

25 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών 
που λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

26 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και 
ποσοστά, ως εξής: α) το σύνολο Εύλογης Αξίας του 

Προγράµµατος, β) Συµµετοχές, γ) λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) 
ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 

27 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) 

κατηγορία Ιδίων µετοχών, β) Εύλογη Αξία και γ) το 

πρόγραµµα που αφορά. 

28 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 

ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες 
για τη χρήση. 

29 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη 

απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και 
την επίδραση των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος. 

30 120Α 

Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων 
αποζηµίωσης στη χρήση. 
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31 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, 

ως εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 

απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) 
αναµενόµενα ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) 
αναµενόµενα ποσοστά αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις 
συντελεστών ιατροφαρµακευτικού κόστους και στ) άλλες 
σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

32 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: 
α) το συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία 

µονάδα πάνω και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα 

της περιόδου για κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 
β) για τις σωρευµένες υποχρεώσεις λήξης για το κόστος 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

33 120Α 

Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις 
υποχρεώσεις, β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος 
και γ) το έλλειµµα ή το πλεόνασµα 

34 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 

πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

35 120Α 
Εκτίµηση για τις εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για 

το πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

36 122 
Οι γνωστοποιήσεις για τα προγράµµατα παρέχονται είτε για 

καθένα ξεχωριστά ή σε οµάδες. 

37 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε 
προγράµµατα και β) για τις παροχές σε διευθυντικό 

προσωπικό από τα προγράµµατα. 

 

Πίνακας 4.3. Πίνακας Γνωστοποιήσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  24 

38 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα γνωστοποιούνται 
κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) βραχυπρόθεσµες παροχές, β) 

παροχές αποχώρησης, γ) παροχές σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock 

Options), δ) παροχές µετά την έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες 
παροχές. 
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Πίνακας 4.4. Πίνακας Γνωστοποιήσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 26 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  26 

39 34 

Στις καταστάσεις γνωστοποιούνται: α) Μεταβολή των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος β) Οι σηµαντικές 
λογιστικές πολιτικές γ) Περιγραφή του προγράµµατος και δ) 
Κάθε µεταβολή στους όρους τους προγράµµατος στην περίοδο. 

40 35 

Για την "Κατάσταση Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων 
∆ιαθέσιµων για Παροχές", γνωστοποιούνται: α) Τα περιουσιακά 

στοιχεία τέλους κατά κατηγορία β) Ο τρόπος αποτίµησής τους γ) 
Λεπτοµέρειες για κάθε επένδυση πάνω από 5% του συνόλου των 
καθαρών στοιχείων δ) Λεπτοµέρειες για κάθε επένδυση πάνω 

από 5% µεµονωµένης κατηγορίας ε) Λεπτοµέρειες για 

επενδύσεις στον ή τους εργοδότες και στ) Άλλες υποχρεώσεις 
εκτός της παρούσας αξίας. 

41 35 

Για την "Κατάσταση Μεταβολών" γνωστοποιούνται: α) 

Εργοδοτικές εισφορές β) Εισφορές εργαζόµενων γ) έσοδα 

επενδύσεων δ) Άλλα έσοδα ε) Παροχές λογισµένες, κατά 

κατηγορία στ) Έξοδα διοίκησης ζ) Άλλα έξοδα η) Φόροι 
εισοδήµατος θ) αποτελέσµατα διάθεσης επενδύσεων και ι) 
∆οσοληψίες µε άλλα προγράµµατα. 

42 35 

Για "Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών" γνωστοποιείται η 

παρούσα αξία των υπεσχηµένων παροχών βασισµένη 

εναλλακτικά: α) στην τρέχουσα µισθοδοσία β) στην 
προβλεπόµενη µισθοδοσία. Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνεται 
και µε ξεχωριστή αναλογιστική έκθεση. ∆υνητικά µπορεί να 

διαχωρίζεται σε κατοχυρωµένες ή µη παροχές. 

43 35 

Για "Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών" γνωστοποιείται η 

αναλογιστική µέθοδος και οι βασικές παραδοχές υπολογισµού 

της παρούσας αξίας. 

44 36 

Στην "Έκθεση" του θεµατοφύλακα, ενσωµατωµένη στις 
καταστάσεις ή ανεξάρτητη, γνωστοποιούνται: α) οι εργοδότες β) 

οι κατηγορίες ασφαλισµένων γ) αριθµός συνταξιούχων δ) 
αριθµός λοιπών ασφαλισµένων ε) το είδος του προγράµµατος στ) 
αναφορά αν εισφέρουν οι ασφαλισµένοι ζ) περιγραφή των 
παροχών η) περιγραφή τυχόν όρων τερµατισµού προγράµµατος 
και θ) αλλαγές που έγιναν στα πιο πάνω στοιχεία στην περίοδο. 
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Πίνακας 4.5. Πίνακας Γνωστοποιήσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 2 

 

Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι γνωστοποιήσεις για την 

κάθε τράπεζα ξεχωριστά την κάθε χρήση. Σηµειώνεται µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν το 

συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα παρουσιάζει τη γνωστοποίηση στις 

Σηµειώσεις της, ενώ δίπλα παρατίθενται διάφορες παρατηρήσεις συνήθως για το 

σηµείο που βρίσκεται η συγκεκριµένη γνωστοποίηση στο Ετήσιο ∆ελτίο. 

4.2 Μερικά συµπεράσµατα 

 

Τα αποτελέσµατα στα οποία οδηγηθήκαµε παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα5
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Τα αναλυτικά αποτελέσµατα για κάθε τράπεζα ανά χρήση µε την κάθε γνωστοποίηση 

ξεχωριστά και τις αντίστοιχες παρατηρήσεις, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α της 
παρούσας µελέτης. 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΠΧΑ 2 

45 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά αµοιβές 
εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 
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Πίνακας 4.6. Βαθµός Συµµόρφωσης κατά τράπεζα και χρήση 

BANKS/YEARS 2005 2006 2007 2008 

Aspis Bank 25% 25% 25% 25% 

Geniki Bank 17% 25% 25% 33% 

National Bank 41% 41% 41% 41% 

Eurobank 80% 80% 80% 80% 

Bank of Cyprus 33% 42% 50% 50% 

Marfin Egnatia Bank 38% 36% 40% 40% 

Laiki Bank 36% 36% 40% 36% 

Proton Bank
6
 20% 32% 40% 36% 

TT bank           -
7
 36% 32% 32% 

Alpha Bank 24% 34% 38% 31% 

Ate Bank 16% 28% 24% 24% 

Attica Bank 17% 30% 30% 33% 

Emporiki Bank 30% 30% 30% 30% 

Piraeus Bank 21% 24% 24% 24% 

Μ.Ο. 31% 36% 37% 37% 

 

Παρατηρούµε τον πολύ µικρό βαθµό συµµόρφωσης των ελληνικών 

εισηγµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε τις γνωστοποιήσεις των παροχών σε 

εργαζοµένους και σε βασικά διοικητικά στελέχη. Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί το 

γεγονός πως υπάρχει τα τελευταία δύο χρόνια µία αρκετά σηµαντική βελτίωση σε 

σχέση µε τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής των ∆ΠΧΑ και φαίνεται στις δύο τελευταίες 

χρήσεις 2007 και 2008 αυτό το ποσοστό αν και χαµηλό να διατηρείται.  

Η τράπεζα η οποία ξεχωρίζει µε το βαθµό συµµόρφωσης της είναι η Eurobank 

και αυτό συµβαίνει διότι γνωστοποιεί πως δεν εφαρµόζει κανένα πρόγραµµα 

καθορισµένων παροχών οπότε δεν έχει και υποχρέωση παρουσίασης των 

γνωστοποιήσεων του. Τη µεγαλύτερη βελτίωση από το 2005 εώς το 2008 πέτυχε η 

                                                           
6
 Η Proton Bank εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το ∆εκέµβριο του 2005. 

7
 Το ΤΤbank µετατράπηκε σε Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία βάσει του Ν. 3082/2002 το έτος 

2002. Κατά το έτος 2004 έγινε η επέκταση εργασιών στην λιανική τραπεζική και το 2006 

χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και έκτοτε τίθεται υπό την 
εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 2006, ήταν και το έτος που το ΤΤbank εισάγεται 
επιτυχώς στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
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Γενική Τράπεζα, µε 17% συµµόρφωση στο 2005 και 33% στο 2006, µία αύξηση της 

τάξεως του 100%. Ενώ σταθερές καθόλη τη διάρκεια των εξεταζοµένων χρήσεων 

είχαν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος και η 

Eurobank. 

4.3 Συνάφεια χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε 

χρηµατιστηριακή τιµή  

 

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε τη συνάφεια µεταξύ 

της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µέσω των γνωστοποιήσεων των υπό εξέταση 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε την χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής τους στο 

Χ.Α. κατά την ηµεροµηνία δηµοσιεύσης των Οικονοµικών Καταστάσεων.  

Το µοντέλο µε το οποίο θα εξετάσουµε τη χρηµατοοικονοµική συνάφεια είναι 

το µοντέλο των Feltham και Ohlson (1995) στο οποίο γίνεται παλινδρόµηση της 

χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής µε την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης και πιο συγκεκριµένα µε την Λογιστική Αξία (Book Value per Share) και τα 

Καθαρά Κέρδη ανά µετοχή (Net Income ή Earnings per Share). Το µοντέλο το οποίο 

χρησιµοποιείται έχει την εξής µαθηµατική µορφή: 

 

 

Όπου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pit = c + a1BVPSit + a2EPSit + εit 

Pit = Χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της i τράπεζας στο τέλος της t 

περιόδου 

C = σταθερά c (Constant) 

BVPSit = Λογιστική Αξία της i τράπεζας στο τέλος της t περιόδου ανά 

µετοχή 

EPSit = Καθαρά Κέρδη προ Φόρων της i τράπεζας στο τέλος της t περιόδου 

ανά µετοχή 

εit = τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης 
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Το µοντέλο λαµβάνει κάποιες παραδοχές. Θεωρεί ότι λειτουργούµε σε 

αποτελεσµατική αγορά όπου υπάρχει διαθέσιµη η πληροφόρηση σε όλους και 

σίγουρα αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα. Επίσης, προϋποθέτει το γεγονός της 

γραµµικής συσχέτισης του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων µε τα Καθαρά Κέρδη προ 

Φόρων και τη Χρηµατιστηρική Τιµή της µετοχής. (Feltham, Ohlson, 1995) 

4.4 Οικονοµετρική Ανάλυση
8
 

 

Η Λογιστική Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων και τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 

υπολογίζονται για τα έτη 2005 έως 2008, για το ίδιο χρονικό διάστηµα δηλαδή που 

µετρήσαµε τη συµµόρφωση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε τις 

γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν τα ∆ΠΧΠ, αλλά σε τριµηνιαία βάση. Η 

χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής υπολογίστηκε και αυτή σε τριµηνιαία βάση για το 

ίδιο χρονικό διάστηµα µε τη διαφορά ότι για κάθε στοιχείο της Λογιστικής Αξίας των 

Ιδίων Κεφαλαίων και των Καθαρών Κερδών προ Φόρων αντιστοιχεί η 

χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής τρεις µήνες µετά, όσο διάστηµα δηλαδή 

επιτρέπεται βάσει νόµου, η δηµοσίευση των Οικονοµικών Καταστάσεων και έτσι η 

επιρροή της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης στην χρηµατιστηριακή τιµή της 

µετοχής. 

 Συνολικά τρέξαµε τρεις παλινδροµήσεις, χρησιµοποιώντας δεδοµένα Panel 

(Panel Data) και τη µέθοδο “Panel Least Squares”. 

Στην πρώτη παλινδρόµηση που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα δεν 

έχει ληφθεί υπόψιν ο βαθµός συµµόρφωσης µε τις γνωστοποιήσεις σε παροχές σε 

εργαζοµένους και σε βασικά διοικητικά στελέχη. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Η οικονοµετρική ανάλυση και οι τρεις παλινδροµήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το 

πρόγραµµα Eviews 
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Πίνακας 4.7. Παλινδρόµηση σύµφωνα µε το µοντέλο Feltham & Ohlson των 14 

εισηγµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

        

Pit = c + a1BVPSit + a2EPSit + εit 

Ανεξάρτητη µεταβλητή: Χρηµατιστηριακή Τιµή (P) 

Αριθµός τραπεζών: 14 

Περίοδοι 2005-2008     

Coefficient9 t-Statistic
10

 Probability
11

  

Const. (c ) 3,03 3,93 0,00 

BV/SHARES (a1) 1,44 7,06 0,00 

NI/SHARES (a2) 0,98 0,92 0,36 

R-squared 0,49                  Adjusted R-squared12 0,49 

Σηµειώσεις: Στη συγκεκριµένη παλινδρόµηση χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από τις 14 εισηγµένες 
τράπεζες στο Χ.Α. για τις περιόδους 2005 εώς 2008 χωρίς να ληφθεί υπόψιν ο βαθµός συµµόρφωσης 
τους µε τις γνωστοποιήσεις. 

 

Από την παλινδρόµηση συµπεραίνουµε ότι η µεταβλητή των Καθαρών 

Κερδών προ Φόρων δεν είναι στατιστικά σηµαντική αφού έχει t-Statistic µεταξύ -2 

εώς 2 και probability>0,05. Το µοντέλο µας ερµηνέυεται µε σχετικά χαµηλό ποσοστό 

στην πραγµατικότητα αφού το Adjusted R-squared είναι στο 48,75%. 

Στη δεύτερη παλινδρόµηση τρέξαµε τα δεδοµένα από τις τράπεζες µε υψηλό 

βαθµό συµµόρφωσης (High Compliance Group) στις γνωστοποιήσεις που εξετάσαµε. 

 

 

 

                                                           
9
 Το Coefficient µας δείχνει το βαθµό ευαισθησίας της Χρηµατιστηριακής Τιµής στην κάθε 
µεταβλητή. 
10

 Το t-Statistic δείχνει το βαθµό σηµαντικότητας της µεταβλητής. Για τιµές από -2 εώς 2 οι 
µεταβλητές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές, ενώ εκτός του συγκεκριµένου διαστήµατος οι 
µεταβλητές είναι σηµαντικές. (Brooks, 2008) 
11

 Το Probability ορίζεται από τη σχέση  
�����������

	
�	�	�	�
 και δείχνει το βαθµό σηµαντικότητας της 

κάθε µεταβλητής. Για τιµές µικρότερες του 0,05, οι µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές 
ενώ για τιµές µεγαλύτερες του 0,05 οι µεταβλητές είναι ασήµαντες. (Brooks, 2008) 
12

 To Adjusted R-squared µας δείχνει το βαθµό ερµηνείας του µοντέλου στην πραγµατικότητα 

και εκφράζεται ως ποσοστό. Λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο µε το R-squared, µε τη διαφορά ότι 
είναι λίγο πιο αυστηρό. 
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Πίνακας 4.8. Παλινδρόµηση σύµφωνα µε το µοντέλο Feltham & Ohlson για τις 

τράπεζες µε υψηλό βαθµό συµµόρφωσης 

        

Pit = c + a1BVPSit + a2EPSit + εit 

Ανεξάρτητη µεταβλητή: Χρηµατιστηριακή Τιµή (P) 

Αριθµός τραπεζών: 10 

Περίοδοι 2005-2008     

Coefficient t-Statistic Probability 

Const. (c ) 2,04 1,81 0,07 

BV/SHARES (a1) 1,72 6,80 0,00 

NI/SHARES (a2) -0,11 -0,08 0,94 

R-squared 0,59 Adjusted R-squared 0,58 

Σηµειώσεις: Στη συγκεκριµένη παλινδρόµηση χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από τις 10 εισηγµένες 
τράπεζες στο Χ.Α. για τις περιόδους 2005 εώς 2008 που είχαν τον υψηλότερο βαθµό συµµόρφωσης  µε 
τις γνωστοποιήσεις που εξετάσαµε. 

 Από την δεύτερη παλινδρόµηση συµπεραίνουµε ότι µόνο η µεταβλητή της 

Λογιστικής Αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων είναι στατιστικά σηµαντική αφού έχει t-

Statistic εκτός του διαστήµατος από -2 εώς 2 και probability <0,05. Το µοντέλο µας 

και σε αυτή τη δεύτερη παλινδρόµηση ερµηνεύεται µε σχετικά χαµηλό ποσοστό στην 

πραγµατικότητα αλλά αρκετά πιο πολύ από την πρώτη αφού το Adjusted R-squared 

είναι στο 57,97%. 

Τέλος, στην τρίτη παλινδρόµηση του παρακάτω πίνακα, τρέξαµε τα δεδοµένα 

από τις τράπεζες µε χαµηλό βαθµό συµµόρφωσης (Low Compliance Group). 
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Πίνακας 4.9. Παλινδρόµηση σύµφωνα µε το µοντέλο Feltham & Ohlson για τις 

τράπεζες µε χαµηλό βαθµό συµµόρφωσης 

        

Pit = c + a1BVPSit + a2EPSit + εit 

Ανεξάρτητη µεταβλητή: Χρηµατιστηριακή Τιµή (P) 

Αριθµός τραπεζών: 9 

Περίοδοι 2005-2008     

Coefficient t-Statistic Probability 

Const. (c ) 4,79 4,10 0,00 

BV/SHARES (a1) 0,83 2,29 0,02 

NI/SHARES (a2) 3,14 1,80 0,08 

   

R-squared 0,27 Adjusted R-squared 0,26 

Σηµείωσεις: Στη συγκεκριµένη παλινδρόµηση χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από τις 9 εισηγµένες 
τράπεζες στο Χ.Α. για τις περιόδους 2005 εώς 2008 που είχαν τον χαµηλότερο βαθµό συµµόρφωσης  
µε τις γνωστοποιήσεις που εξετάσαµε. 

Από την δεύτερη παλινδρόµηση συµπεραίνουµε ότι για τρίτη φορά η 

µεταβλητή των Καθαρών Κερδών προ Φόρων δεν είναι στατιστικά σηµαντική αφού 

έχει t-Statistic εντός του διαστήµατος από -2 εώς 2 και probability >0,05. Σε αντίθεση 

µε τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων η σταθερά C και η Λογιστική Αξία των Ιδίων 

Κεφαλαίων είναι στατιστικά σηµαντικές και ερµηνεύουν το µοντέλο αφού t-Statistic 

εκτός του διαστήµατος από -2 εώς 2 και probability <0,05. Το µοντέλο µας και σε 

αυτή τη τρίτη παλινδρόµηση ερµηνεύεται στην πραγµατικότητα µε το πιο χαµηλό 

ποσοστό µεταξύ των τριών παλινδροµήσεων αφού το Adjusted R-squared είναι στο 

25,65%. 

Συνολικά παρατηρούµε ότι για καµία παλινδρόµηση δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική η µεταβλητή των Καθαρών Κερδών προ Φόρων σε αντίθεση µε τη 

Λογιστική Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων που είναι στατιστικά σηµαντική και για τις 

τρεις παλινδροµήσεις. Βέβαια, ο βαθµός σηµαντικότητας δεν είναι ίδιος για την κάθε 

µία παλινδρόµηση. Αυτό εύκολα συµπεραίνεται από το “Coefficient” της µεταβλητής 

όπου παρατηρούµε ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε υψηλό βαθµό 

συµµόρφωσης έχουν µεγαλύτερη ευαισθησία στη Χρηµατιστηριακή Τιµή από την 

Λογιστική Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων (Coefficient=1,72) έναντι των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε χαµηλή συµµόρφωση (Coefficient=0,83). Θα 

πρέπει όµως να τονισθεί ότι η τρίτη παλινδρόµηση µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

µε τη χαµηλή συµµόρφωση έχει πολύ χαµηλό ποσοστό ερµηνείας του µοντέλου στην 
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πραγµατικότητα (Adjusted R-squared=25,65%) έναντι των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων µε υψηλή συµµόρφωση (Adjusted R-squared=57,98%) αλλά και της 

πρώτης παλινδρόµησης (Adjusted R-squared=48,74%) όπου είχαµε σαν δεδοµένα 

όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ανεξαρτήτως της συµµόρφωσης τους. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 

Μέσα από αυτή τη µελέτη προσπαθήσαµε να αναδείξουµε τη µεγάλη σηµασία 

που έχουν οι Σηµειώσεις των ∆ΠΧΑ στις Οικονοµικές Καταστάσεις των 

επιχειρήσεων που τα εφαρµόζουν. Θα πρέπει να τονισθεί για ακόµη µία φορά η 

µέγιστη σηµασία της πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό αλλά και σε κάθε 

ενδιαφερόµενο, µέσω των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται. 

∆υστυχώς, η πληθώρα των γνωστοποιήσεων σε παροχές σε εργαζοµένους και 

σε βασικά διοικητικά στελέχη, τις οποίες εξετάσαµε, δεν εφαρµόζονται στην 

συντριπτική πλειοψηφία του τραπεζικού κλάδου, των εισηγµένων επιχειρήσεων στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών. Τα αποτελέσµατα στα οποία οδηγηθήκαµε από την έρευνα 

µας είναι απογοητευτικά, κατά τη χρήση του 2005 ο µέσος όρος συµµόρφωσης των 

13 εισηγµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε τις γνωστοποιήσεις των παροχών 

σε εργαζοµένους και σε βασικά διοικητικά στελέχη ήταν 31%, ένα εξαιρετικά χαµηλό 

ποσοστό για έναν κλάδο, όπως ο τραπεζικός, µε πολύ έντονο ανταγωνισµό. Κατά το 

έτος 2006 υπήρξε µία αύξηση του µέσου όρου συµµόρφωσης από τα 14
13

 πλέον 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στο 36%. Από το 2006 µέχρι και το 2008 πολύ µικρές 

ήταν οι αλλαγές στο σύνολο του κλάδου µε τη συµµόρφωση να διαµορφώνεται και 

να σταθεροποιείται στο 37%  και για το έτος 2007 αλλά και για το 2008. 

Εφαρµόζοντας το µοντέλο των Feltham και Ohlson και τρέχοντας τις 

παλινδροµήσεις που παρουσιάσαµε παραπάνω καταλήξαµε πρωτίστως στο γεγονός 

ότι τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων είναι στατιστικά ασήµαντη µεταβλητή και δεν 

επηρεάζουν την Χρηµατιστηριακή Τιµή της µετοχής, ανεξαρτήτως της συµµόρφωσης 

µε τις γνωστοποιήσεις που ορίζουν τα ∆ΠΧΑ για τις παροχές σε εργαζοµένους και σε 

βασικά διοικητικά στελέχη. Το κυριότερο σηµείο όµως που καταλήξαµε είναι ότι τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε υψηλό ποσοστό συµµόρφωσης έχουν µεγαλύτερη 

ευαισθησία στη Χρηµατιστηριακή Τιµή της µετοχής τους από τη Λογιστική Αξία των 

Ιδίων Κεφαλαίων από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε χαµηλό ποσοστό 

συµµόρφωσης. Μάλιστα, η διαφορά είναι σχεδόν διπλάσια αφού το ο συντελεστής 

της Λογιστικής Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων για τις τράπεζες µε υψηλή συµµόρφωση 

                                                           
13

 Όπως αναφέραµε και σε προηγούµενη ενότητα κατά το έτος 2006, το ΤΤbank εισήχθη στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
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είναι CoefficientBVυψηλή συµµόρφωση=1,72 ενώ για τις τράπεζες µε χαµηλή συµµόρφωση 

είναι CoefficientBVχαµηλή συµµόρφωση=0,83.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επενδυτές, θεσµικοί 

και µη, δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το µέγεθος της πληροφόρησης 

που λαµβάνουν. Αν και η οικονοµία της Ελλάδας θεωρείται µία ανεπτυγµένη 

οικονοµία, µε όλα τα συνεπακόλουθα της όπως π.χ. αποτελεσµατική αγορά µε 

διαθέσιµη και προσβάσιµη την πληροφορία σε όλους, διαπιστώνουµε µέσα από την 

εξέταση ενός µικρού δείγµατος επιχειρήσεων, πως η συντριπτική πλειοψηφία δεν 

εφαρµόζει βασικούς κανονισµούς πληροφόρησης που το IASB επιβάλλει σε όλες τις 

επιχειρήσεις ανά τον κόσµο. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει οι αρµόδιες ελεγκτικές 

αρχές της χώρας όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να παρέµβουν είτε διενεργώντας 

προληπτικούς στην αρχή, είτε κατασταλτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν τις 

νόµιµες ποινές στους παραβάτες. 

Εάν θέλουµε κάποια στιγµή στο µέλλον η ελληνική οικονοµία να είναι 

πράγµατι ανταγωνιστική µεταξύ άλλων ανταγωνιστικών οικονοµιών του πλανήτη και 

εάν οι ίδιες οι ελληνικές επιχειρήσεις επιθυµούν να είναι ανταγωνιστικές, µεταξύ 

όλων των άλλων του ίδιου κλάδου τους ανά τον κόσµο, θα πρέπει να υιοθετήσουµε 

τους όρους που το παγκόσµιο επιχειρηµατικό στερέωµα επιβάλλει. 
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7.1 Παράρτηµα Α 

7.1.1 Aspis Bank 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  19 

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2005 

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2006 

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2007 

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 

Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ σελ.27 ΝΑΙ σελ.35 ΝΑΙ σελ.46 ΝΑΙ σελ.29 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

2 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: α) 

µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την αναγνώριση 

Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

ΝΑΙ σελ.24 ΝΑΙ σελ.26 ΝΑΙ σελ.25 ΝΑΙ σελ.13 

3 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 12 

κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την απασχόληση 

στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από ασφαλισµένους, ε) 
Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

προγράµµατα σε Ξένο Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην 
περίοδο, η) κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 
διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

4 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 
Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) εκείνα 

που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

ΟΧΙ σελ. 35 ΟΧΙ σελ. 44 ΟΧΙ   ΟΧΙ   

5 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των αποζηµιώσεων που λογίζονται 
στο ενεργητικό, µε τις εξής πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) 

αναµενόµενη απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
γ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

στοιχεία σε Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν 
τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς και θ) 
υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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6 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που εµφανίζεται 
στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο στον Ισολογισµό, 
β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη δέσµευση και έχει αναλυθεί, 
γ) το ποσό που αφορά αξία Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος 
και έχει αναλυθεί και δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον 
Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

7 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) Κόστη 

Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται στον 
Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

8 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου δικαιώµατος, β) 

περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και της δέσµευσης για 

πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

9 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) Το 

σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που εµφανίζεται στα 

Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της περιόδου, δ) το κόστος τόκου, 

ε) αναµενόµενη απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
στ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) 

επιδράσεις από περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. 
Επίσης µία αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. 

και αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος 
λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό υπόλοιπο του 

προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ σελ.45 ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών που 
λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΝΑΙ σελ.22 ΝΑΙ σελ.26 ΝΑΙ σελ.25 ΝΑΙ σελ.13 

11 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως εξής: α) 

το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) Συµµετοχές, γ) 
λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

12 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν Περιουσιακά 

Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) κατηγορία Ιδίων µετοχών, 
β) Εύλογη Αξία και γ) το πρόγραµµα που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

13 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες για τη 

χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

14 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και την επίδραση 

των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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15 120Α 
Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

16 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, ως 
εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 
απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) αναµενόµενα 

ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) αναµενόµενα ποσοστά 

αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις συντελεστών ιατροφαρµακευτικού 
κόστους και στ) άλλες σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ σελ.36 ΝΑΙ σελ.45 ΝΑΙ σελ.55 ΝΑΙ σελ.36-37 

17 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) το 

συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία µονάδα πάνω 

και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα της περιόδου για 

κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και β) για τις σωρευµένες 
υποχρεώσεις λήξης για το κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

18 120Α 

Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις υποχρεώσεις, 
β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος και γ) το έλλειµµα ή 

το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 
πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε προγράµµατα 
και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό από τα 

προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  1 

ASPIS BANK                
ΧΡΗΣΗ 2005  

ASPIS BANK                
ΧΡΗΣΗ 2006 

ASPIS BANK                
ΧΡΗΣΗ 2007 

ASPIS BANK                
ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

21 86 
Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι σηµαντικά 
όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το ποσό τους θα 

αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΝΑΙ σελ.27 ΝΑΙ Σηµείωση 11 στην 
Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 στην 
Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 στην 
Κ.Α.Χ. 

22 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε λειτουργίας 
πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να παρουσιάζονται 
διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε εργαζοµένους. 

ΟΧΙ σελ.25 ΟΧΙ Σηµείωση 6 (σελ. 
33-34) 

ΟΧΙ Σηµείωση 6 (σελ. 
44) 

ΟΧΙ Σηµείωση 6 (σελ. 
28) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  24 

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2005 

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2006 

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2007 

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

23 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα γνωστοποιούνται 
κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) βραχυπρόθεσµες παροχές, β) 

παροχές αποχώρησης, γ) παροχές σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock 
Options), δ) παροχές µετά την έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες 
παροχές. 

ΝΑΙ σελ.37 ΝΑΙ Σηµείωση 34 

(σελ.46) 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 

(σελ.56) 

ΝΑΙ Σηµείωση 35 

(σελ.38) 
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α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΠΧΑ 2 

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2005 

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2006 

ASPIS BANK               

ΧΡΗΣΗ 2007  

ASPIS BANK                

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

24 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα Χρήσης 
από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά αµοιβές 
εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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7.1.2 Γενική Τράπεζα 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  19 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 

Καθορισµένων Εισφορών. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 10 

(σελ.15) 

ΝΑΙ Σηµείωση 10 

(σελ.15) 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.36) 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

2 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών 
γνωστοποιείται: α) µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική 

πολιτική για την αναγνώριση Αναλογιστικών Κερδών ή 

Ζηµιών. 

ΟΧΙ Σηµείωση 2.16 

(σελ.89): ∆εν κάνει 
καµία σχετική 

αναφορά 

ΝΑΙ Σηµείωση 2θζ 
(σελ.12) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2θζ 
(σελ.9) 

ΝΑΙ Σηµείωση ιζ 
(σελ.20) 

3 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 
12 κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την 
απασχόληση στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από 
ασφαλισµένους, ε) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για προγράµµατα σε Ξένο 
Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην περίοδο, η) 
κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 
διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

4 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) 

εκείνα που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

5 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των 
Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και των 
αποζηµιώσεων που λογίζονται στο ενεργητικό, µε τις εξής 
πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για στοιχεία σε 
Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν τα 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς 
και θ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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6 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που 
εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το 
σύνολο στον Ισολογισµό, β) το ποσό που αφορά 

αναγνωρισµένη δέσµευση και έχει αναλυθεί, γ) το ποσό που 
αφορά αξία Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος και έχει 
αναλυθεί και δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον 
Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.19) 

ΝΑΙ Σηµείωση 27 

(σελ.18) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.49) 

7 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) 

Κόστη Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται 
στον Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

8 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου 
δικαιώµατος, β) περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και 
της δέσµευσης για πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

9 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) 

Το σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που 
εµφανίζεται στα Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της 
περιόδου, δ) το κόστος τόκου, ε) αναµενόµενη απόδοση 

Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, στ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) επιδράσεις από 
περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. Επίσης µία 

αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. και 
αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό 
υπόλοιπο του προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΟΧΙ Σηµείωση 28 

(σελ.109): ∆εν είναι 
αρκετή η ανάλυση 
του 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών 
που λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 2θζ 
(σελ.12) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2θζ 
(σελ.9) 

ΝΑΙ Σηµείωση ιζ 
(σελ.21) 

11 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως 
εξής: α) το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) 

Συµµετοχές, γ) λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

12 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) 

κατηγορία Ιδίων µετοχών, β) Εύλογη Αξία και γ) το 
πρόγραµµα που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

13 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες 
για τη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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14 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη 

απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και 
την επίδραση των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

15 120Α 

Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων 
αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

16 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, 

ως εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 

απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) 
αναµενόµενα ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) 
αναµενόµενα ποσοστά αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις 
συντελεστών ιατροφαρµακευτικού κόστους και στ) άλλες 
σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.109) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.19) 

ΝΑΙ Σηµείωση 27 

(σελ.18) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.49) 

17 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) 

το συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία 

µονάδα πάνω και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα 

της περιόδου για κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 
β) για τις σωρευµένες υποχρεώσεις λήξης για το κόστος 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

18 120Α 

Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις 
υποχρεώσεις, β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος 
και γ) το έλλειµµα ή το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 
πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε 
προγράµµατα και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό 
από τα προγράµµατα. 

ΝΑΙ Σηµείωση 39 

(σελ.126) 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  1 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

21 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι 
σηµαντικά όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το 
ποσό τους θα αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 9 & 10 

στην Κ.Α.Χ. (σελ.76) 

ΝΑΙ Σηµείωση 9 & 10 

στην Κ.Α.Χ. (σελ.4) 

ΝΑΙ Σηµείωση 9 & 10 

στην Κ.Α.Χ. (σελ.1) 

ΝΑΙ Σηµείωση 10 & 11 

στην Κ.Α.Χ. (σελ.1) 

22 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε 
λειτουργίας πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να 

παρουσιάζονται διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε 
εργαζοµένους. 

ΟΧΙ Σηµείωση 37 

(σελ.115) 

ΟΧΙ Σηµείωση 35 

(σελ.21) 

ΟΧΙ Σηµείωση 34 

(σελ.20) 

ΟΧΙ Σηµείωση 35 

(σελ.56) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  24 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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23 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα 

γνωστοποιούνται κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) 

βραχυπρόθεσµες παροχές, β) παροχές αποχώρησης, γ) παροχές 
σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock Options), δ) παροχές µετά την 
έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες παροχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 39 

(σελ.126) 

ΟΧΙ Σηµείωση 41 

(σελ.23) 

ΝΑΙ Σηµείωση 39 

(σελ.22) 

ΝΑΙ Σηµείωση 41 

(σελ.76) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΠΧΑ 2 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

GENIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

24 51 
Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα 
Χρήσης από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά 

αµοιβές εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 10 
(σελ.15) 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 
(σελ.36) 
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7.1.3 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  19 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

1 141 

Αν υπάρχει πρόγραµµα για εθελουσία αποχώρηση, αλλά 

αβεβαιότητα για τον αριθµό που θα φύγει, τότε υπάρχει 
ενδεχόµενη υποχρέωση και σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 πρέπει 
να αναφερθεί. 

ΟΧΙ Σηµείωση 11 

(σελ.146): Θα 

έπρεπε να αναφέρει 
αναλυτικά το ποσό 

λόγω εθελουσίας 

         

2 142 

Αν το ποσό για τις Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία είναι 
µεγάλο, τότε αναφέρεται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 επειδή είναι 
σηµαντικό ποσό. 

- 

              

3 143 

Όπου υπάρχουν συναλλαγές σε συνδεδεµένα µέρη, που 

σχετίζονται µε Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, πρέπει να 
γνωστοποιούνται. 

- 

           

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

4 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 

Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.146) 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.141) 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

5 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: 
α) µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την 
αναγνώριση Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.21 

(σελ.126) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.21 

(σελ.122) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.26 

(σελ.22) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.26 

(σελ.40) 

6 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 
12 κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την 
απασχόληση στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από 

ασφαλισµένους, ε) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για προγράµµατα σε Ξένο 

Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην περίοδο, η) 

κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 
διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 
(σελ.147) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 
(σελ.143) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 
(σελ.73) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 
(σελ.79) 

7 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 
Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) 

εκείνα που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.148) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.143) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.73) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.79) 
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8 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των 
Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και των 
αποζηµιώσεων που λογίζονται στο ενεργητικό, µε τις εξής 
πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για στοιχεία σε 
Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν τα 

Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς 
και θ) υπόλοιπο λήξης. 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.148) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.144) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.74) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.80) 

9 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που 
εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο 
στον Ισολογισµό, β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη 

δέσµευση και έχει αναλυθεί, γ) το ποσό που αφορά αξία 

Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος και έχει αναλυθεί και 
δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) 

Κόστη Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται 
στον Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

11 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου 

δικαιώµατος, β) περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και 
της δέσµευσης για πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

12 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) 

Το σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που 
εµφανίζεται στα Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της 
περιόδου, δ) το κόστος τόκου, ε) αναµενόµενη απόδοση 

Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, στ) Αναλογιστικά 
Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) επιδράσεις από 

περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. Επίσης µία 

αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. και 
αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του 

Προγράµµατος λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό 

υπόλοιπο του προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΟΧΙ Σηµείωση 12 

(σελ.148): Αναφέρει 
αλλά είναι αρκετά 

ελλιπές 

ΟΧΙ Σηµείωση 12 

(σελ.143): Αναφέρει 
αλλά είναι αρκετά 

ελλιπές 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.72) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.79) 

13 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών 
που λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.21 

(σελ.126) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.21 

(σελ.122) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.26 

(σελ.22) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.26 

(σελ.40) 

14 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως 
εξής: α) το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) 

Συµµετοχές, γ) λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.144) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.75) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.81) 
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15 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) 

κατηγορία Ιδίων µετοχών, β) Εύλογη Αξία και γ) το 

πρόγραµµα που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

16 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες 
για τη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

17 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη 

απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και 
την επίδραση των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

18 120Α 

Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων 
αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, 

ως εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 

απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) 
αναµενόµενα ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) 
αναµενόµενα ποσοστά αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις 
συντελεστών ιατροφαρµακευτικού κόστους και στ) άλλες 
σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.148) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.144) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.74) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.80) 

20 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) 

το συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία 

µονάδα πάνω και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα 

της περιόδου για κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 
β) για τις σωρευµένες υποχρεώσεις λήξης για το κόστος 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

21 120Α 

Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις 
υποχρεώσεις, β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος 
και γ) το έλλειµµα ή το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

22 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 

πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

23 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε 
προγράµµατα και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό 

από τα προγράµµατα. 

ΝΑΙ Σηµείωση 38 

(σελ.160-161) 

ΟΧΙ Σηµείωση 38 

(σελ.158) 

ΟΧΙ Σηµείωση 45 

(σελ.97): ∆εν 
αναφέρει αναλυτικά 

τα ποσά 

ΟΧΙ Σηµείωση 44 

(σελ.108): ∆εν 
αναφέρει αναλυτικά 

τα ποσά 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  1 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

24 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι 
σηµαντικά όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το 

ποσό τους θα αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 & 13 

στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.110) 

ΝΑΙ Σηµείωση 11,12 & 

13 στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.106) 

ΝΑΙ Σηµείωση 11,12 & 

13 στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.17) 

ΝΑΙ Σηµείωση 11,12 & 

13 στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.20) 
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25 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε 
λειτουργίας πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να 

παρουσιάζονται διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε 
εργαζοµένους. 

ΟΧΙ Σηµείωση 5 

(σελ.144): ∆εν 
αναφέρει τις 
δαπάνες ειδικά 

ΟΧΙ Σηµείωση 5 

(σελ.139-140): ∆εν 
αναφέρει τις 
δαπάνες ειδικά 

ΟΧΙ Σηµείωση 5 (σελ.63-

64): ∆εν αναφέρει 
τις δαπάνες ειδικά 

ΟΧΙ Σηµείωση 5 

(σελ.71-72): ∆εν 
αναφέρει τις 
δαπάνες ειδικά 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  24 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

26 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα 

γνωστοποιούνται κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) 

βραχυπρόθεσµες παροχές, β) παροχές αποχώρησης, γ) παροχές 
σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock Options), δ) παροχές µετά την 
έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες παροχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 38 

(σελ.160-161) 

ΝΑΙ Σηµείωση 38 

(σελ.158) 

ΝΑΙ Σηµείωση 45 

(σελ.97) 

ΝΑΙ Σηµείωση 44 

(σελ.108) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΠΧΑ 2 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

NATIONAL BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

27 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά 

αµοιβές εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.158) 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.141) 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.70-71) 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.76-77) 
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7.1.4 Eurobank 

 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  19 

EUROBANK                  

ΧΡΗΣΗ 2005 

EUROBANK                  

ΧΡΗΣΗ 2006 

EUROBANK                    

ΧΡΗΣΗ 2007 

EUROBANK                    

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ         

1 141 

Αν υπάρχει πρόγραµµα για εθελουσία αποχώρηση, αλλά 

αβεβαιότητα για τον αριθµό που θα φύγει, τότε υπάρχει ενδεχόµενη 
υποχρέωση και σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 πρέπει να αναφερθεί. 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.30) 

ΝΑΙ Σηµείωση 27 

(σελ.30) 

ΝΑΙ Σηµείωση 27 

(σελ.30) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.33) 

2 142 

Αν το ποσό για τις Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία είναι µεγάλο, 

τότε αναφέρεται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 επειδή είναι σηµαντικό 
ποσό. 

-   -   -   -   

3 143 
Όπου υπάρχουν συναλλαγές σε συνδεδεµένα µέρη, που σχετίζονται 
µε Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, πρέπει να γνωστοποιούνται. 

-   -   -   -   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

4 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 
Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.20) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.17) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.22) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.22) 

5 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα ποσά 

που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών για 
στελέχη. 

  Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

6 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: α) 

µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την αναγνώριση 

Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 
- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

7 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 12 

κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την απασχόληση 

στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από ασφαλισµένους, ε) 
Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

προγράµµατα σε Ξένο Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην 
περίοδο, η) κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 
διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

8 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) εκείνα 

που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 
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9 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των αποζηµιώσεων που λογίζονται 
στο ενεργητικό, µε τις εξής πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) 

αναµενόµενη απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
γ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

στοιχεία σε Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν 
τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς και θ) 
υπόλοιπο λήξης. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

10 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που εµφανίζεται 
στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο στον Ισολογισµό, 
β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη δέσµευση και έχει αναλυθεί, 
γ) το ποσό που αφορά αξία Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος 
και έχει αναλυθεί και δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον 
Ισολογισµό. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

11 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) Κόστη 

Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται στον 
Ισολογισµό. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

12 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου δικαιώµατος, β) 

περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και της δέσµευσης για 

πληρωµή. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

13 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) Το 

σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που εµφανίζεται στα 

Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της περιόδου, δ) το κόστος τόκου, 

ε) αναµενόµενη απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
στ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) 

επιδράσεις από περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. 
Επίσης µία αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. 

και αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος 
λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό υπόλοιπο του 

προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

14 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών που 
λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

15 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως εξής: α) 

το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) Συµµετοχές, γ) 
λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

16 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν Περιουσιακά 

Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) κατηγορία Ιδίων µετοχών, 
β) Εύλογη Αξία και γ) το πρόγραµµα που αφορά. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 
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17 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες για τη 

χρήση. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

18 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και την επίδραση 

των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

19 120Α 
Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων αποζηµίωσης στη χρήση. - 

  
- 

  
- 

  
- 

  

20 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, ως 
εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 
απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) αναµενόµενα 

ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) αναµενόµενα ποσοστά 

αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις συντελεστών ιατροφαρµακευτικού 
κόστους και στ) άλλες σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

21 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) το 

συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία µονάδα πάνω 

και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα της περιόδου για 

κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και β) για τις σωρευµένες 
υποχρεώσεις λήξης για το κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

22 120Α 

Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις υποχρεώσεις, 
β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος και γ) το έλλειµµα ή 

το πλεόνασµα 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

23 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 
πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

24 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε προγράµµατα 

και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό από τα 

προγράµµατα. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  1 

EUROBANK                    
ΧΡΗΣΗ 2005 

EUROBANK                   
ΧΡΗΣΗ 2006 

EUROBANK                 
ΧΡΗΣΗ 2007 

EUROBANK                   
ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι σηµαντικά 

όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το ποσό τους θα 

αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.20) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.17) 

ΝΑΙ Σηµείωση 6 & 7 

(σελ.21-22) 

ΝΑΙ Σηµείωση 6 & 7 

(σελ.22) 

26 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε λειτουργίας 
πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να παρουσιάζονται 
διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε εργαζοµένους. 

- 

∆εν εµφανίζονται 
κατά λειτουργία - 

∆εν εµφανίζονται 
κατά λειτουργία - 

∆εν εµφανίζονται 
κατά λειτουργία - 

∆εν εµφανίζονται 
κατά λειτουργία 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  24 

EUROBANK                  

ΧΡΗΣΗ 2005 

EUROBANK                   

ΧΡΗΣΗ 2006 

EUROBANK                    

ΧΡΗΣΗ 2007 

EUROBANK                   

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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27 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα γνωστοποιούνται 
κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) βραχυπρόθεσµες παροχές, β) 

παροχές αποχώρησης, γ) παροχές σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock 

Options), δ) παροχές µετά την έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες 
παροχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 40 

(σελ.38) 

ΝΑΙ Σηµείωση 39 

(σελ.36) 

ΝΑΙ Σηµείωση 35 

(σελ.36) 

ΝΑΙ Σηµείωση 37 

(σελ.38) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΠΧΑ 2 

EUROBANK                     
ΧΡΗΣΗ 2005 

EUROBANK                     
ΧΡΗΣΗ 2006 

EUROBANK                    
ΧΡΗΣΗ 2007 

EUROBANK                   
ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

28 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα Χρήσης 
από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά αµοιβές 
εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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7.1.5 Τράπεζα Κύπρου 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  19 

BANK OF CYPRUS             
ΧΡΗΣΗ 2005 

BANK OF CYPRUS             
ΧΡΗΣΗ 2006 

BANK OF CYPRUS             
ΧΡΗΣΗ 2007 

BANK OF CYPRUS             
ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 

Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ σελ.24 ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.27) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.33) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.34) 

2 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα ποσά 

που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών για 

στελέχη. 

  Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

3 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: α) 

µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την αναγνώριση 

Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

ΝΑΙ σελ. 19-20 ΝΑΙ σελ. 15 ΝΑΙ σελ. 18 ΝΑΙ σελ. 20 

4 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 12 

κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την απασχόληση 
στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από ασφαλισµένους, ε) 
Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

προγράµµατα σε Ξένο Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην 
περίοδο, η) κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 
διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.30) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
37) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
38) 

5 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) εκείνα 

που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
25) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 (σελ. 
29) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
36) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
37) 

6 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των αποζηµιώσεων που λογίζονται 
στο ενεργητικό, µε τις εξής πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) 

αναµενόµενη απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
γ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 
στοιχεία σε Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν 
τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς και θ) 
υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.30) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
38) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
38) 
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7 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που εµφανίζεται 
στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο στον Ισολογισµό, 
β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη δέσµευση και έχει αναλυθεί, 
γ) το ποσό που αφορά αξία Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος 
και έχει αναλυθεί και δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον 
 Ισολογισµό. 

ΟΧΙ 
 

  ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

  
  

ΟΧΙ 
       

8 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) Κόστη 

Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται στον 
Ισολογισµό. 

  ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

9 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου δικαιώµατος, β) 

περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και της δέσµευσης για 

πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) Το 

σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που εµφανίζεται στα 

Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της περιόδου, δ) το κόστος τόκου, 

ε) αναµενόµενη απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
στ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) 

επιδράσεις από περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. 
Επίσης µία αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. 

και αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος 
λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό υπόλοιπο του 

προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.31) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
39) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
39) 

11 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών που 
λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΝΑΙ σελ.20 ΝΑΙ σελ.15 ΝΑΙ σελ.18 ΝΑΙ σελ.20 

12 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως εξής: α) 

το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) Συµµετοχές, γ) 
λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

13 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν Περιουσιακά 

Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) κατηγορία Ιδίων µετοχών, 
β) Εύλογη Αξία και γ) το πρόγραµµα που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

14 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες για τη 

χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

15 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και την επίδραση 

των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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16 120Α 
Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

17 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, ως 
εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 

απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) αναµενόµενα 

ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) αναµενόµενα ποσοστά 

αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις συντελεστών ιατροφαρµακευτικού 
κόστους και στ) άλλες σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 

24-25) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 (σελ. 
28) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
34) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 (σελ. 
35) 

18 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) το 

συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία µονάδα πάνω 

και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα της περιόδου για 

κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και β) για τις σωρευµένες 
υποχρεώσεις λήξης για το κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 

Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις υποχρεώσεις, 
β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος και γ) το έλλειµµα ή 

το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 
πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

21 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε προγράµµατα 

και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό από τα 

προγράµµατα. 

ΝΑΙ Σηµείωση 40 

(σελ.56-57) 

ΝΑΙ Σηµείωση 36 

(σελ.75-77) 

ΝΑΙ Σηµείωση 41 

(σελ.98-100) 

ΝΑΙ Σηµείωση 41 

(σελ.101-103 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  1 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2005 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2006 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2007 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22 86 
Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι σηµαντικά 
όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το ποσό τους θα 

αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 στην 
Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 στην 
Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 στην 
Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 στην 
Κ.Α.Χ. 

23 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε λειτουργίας 
πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να παρουσιάζονται 
διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε εργαζοµένους. 

- 

∆εν εµφανίζονται 
κατά λειτουργία - 

∆εν εµφανίζονται 
κατά λειτουργία - 

∆εν εµφανίζονται 
κατά λειτουργία - 

∆εν εµφανίζονται 
κατά λειτουργία 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  24 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2005 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2006 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2007 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

24 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα γνωστοποιούνται 
κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) βραχυπρόθεσµες παροχές, β) 

παροχές αποχώρησης, γ) παροχές σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock 

Options), δ) παροχές µετά την έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες 
παροχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 40 

(σελ.56-57) 

ΝΑΙ Σηµείωση 36 

(σελ.75-77) 

ΝΑΙ Σηµείωση 41 

(σελ.98-100) 

ΝΑΙ Σηµείωση 41 

(σελ.101-103 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΠΧΑ 2 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2005 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2006 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2007 

BANK OF CYPRUS             

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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25 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα Χρήσης 
από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά αµοιβές 
εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 26 

(σελ.64) 

ΝΑΙ Σηµείωση 26 

(σελ.66) 
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7.1.6 Marfin Egnatia Bank 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  19 

MARFIN EGNATIA BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2005 

MARFIN EGNATIA BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2006 

MARFIN EGNATIA BANK            

ΧΡΗΣΗ 2007 

MARFIN EGNATIA BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 
Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 9 

(σελ.20) 

ΝΑΙ Σηµείωση 10 

(σελ.22) 

ΝΑΙ Σηµείωση 13 

(σελ.37) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 (σελ.71) 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

3 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών 
γνωστοποιείται: α) µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική 

πολιτική για την αναγνώριση Αναλογιστικών Κερδών ή 

Ζηµιών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.13 

(σελ.14) 

ΝΑΙ Σηµείωση 3.12 

(σελ.15) 

ΝΑΙ Σηµείωση 3.13 

(σελ.20) 

ΝΑΙ Σηµείωση 3.14 (σελ.58-

59) 

4 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις 
εξής 12 κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την 
απασχόληση στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από 
ασφαλισµένους, ε) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για προγράµµατα σε Ξένο 

Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην περίοδο, η) 

κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 

διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

5 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα 

Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς 
χρηµατοδότηση, β) εκείνα που χρηµατοδοτούνται ολικά ή 

µερικά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 27 

(σελ.31) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.32) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.53) 

ΝΑΙ Σηµείωση 37 (σελ.91) 

6 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των 
Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και των 
αποζηµιώσεων που λογίζονται στο ενεργητικό, µε τις εξής 
πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) αναµενόµενη απόδοση 
των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για στοιχεία 

σε Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν τα 

Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από 

διακανονισµούς και θ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.32) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.53) 

ΝΑΙ Σηµείωση 37 (σελ.91) 
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7 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που 
εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το 
σύνολο στον Ισολογισµό, β) το ποσό που αφορά 

αναγνωρισµένη δέσµευση και έχει αναλυθεί, γ) το ποσό που 

αφορά αξία Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος και έχει 
αναλυθεί και δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον 
Ισολογισµό. 

ΝΑΙ Σηµείωση 27 

(σελ.31) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.32) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.53) 

ΟΧΙ   

8 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) 

Κόστη Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται 
στον Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

9 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου 

δικαιώµατος, β) περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και 
της δέσµευσης για πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) 

Το σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που 
εµφανίζεται στα Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της 
περιόδου, δ) το κόστος τόκου, ε) αναµενόµενη απόδοση 

Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, στ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) επιδράσεις από 
περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. Επίσης µία 

αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. και 
αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό 

υπόλοιπο του προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΝΑΙ Σηµείωση 27 

(σελ.31) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.32) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.53) 

ΝΑΙ Σηµείωση 37 (σελ.91) 

11 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 
γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών 
που λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.13 

(σελ.14) 

ΝΑΙ Σηµείωση 3.12 

(σελ.15) 

ΝΑΙ σελ.18 ΝΑΙ Σηµείωση 3.14 (σελ.59) 

12 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και 
ποσοστά, ως εξής: α) το σύνολο Εύλογης Αξίας του 

Προγράµµατος, β) Συµµετοχές, γ) λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) 
ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

13 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) 

κατηγορία Ιδίων µετοχών, β) Εύλογη Αξία και γ) το 

πρόγραµµα που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

14 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες 
για τη χρήση. 

ΟΧΙ   
  

ΟΧΙ   
  

ΟΧΙ   
  

ΟΧΙ   
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15 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη 

απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και 
την επίδραση των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος. 

ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  

16 120Α 

Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων 
αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ  

17 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, 

ως εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα 

ποσοστά απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
γ) αναµενόµενα ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) 
αναµενόµενα ποσοστά αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις 
συντελεστών ιατροφαρµακευτικού κόστους και στ) άλλες 
σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 27 

(σελ.31) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.32) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.53) 

ΝΑΙ Σηµείωση 37 (σελ.92) 

18 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: 
α) το συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία 

µονάδα πάνω και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα 
της περιόδου για κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 
β) για τις σωρευµένες υποχρεώσεις λήξης για το κόστος 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 
Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις 
υποχρεώσεις, β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος 
και γ) το έλλειµµα ή το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 
πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

21 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε 
προγράµµατα και β) για τις παροχές σε διευθυντικό 
προσωπικό από τα προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  1 

MARFIN EGNATIA BANK                   
ΧΡΗΣΗ 2005 

MARFIN EGNATIA BANK                   
ΧΡΗΣΗ 2006 

MARFIN EGNATIA BANK                   
ΧΡΗΣΗ 2007 

MARFIN EGNATIA BANK                   
ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι 
σηµαντικά όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το 

ποσό τους θα αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 27 

στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.3) 

ΝΑΙ Σηµείωση 10 

στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.3) 

ΝΑΙ Σηµείωση 13 

στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.3) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.35) 

23 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε 
λειτουργίας πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να 

παρουσιάζονται διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε 
εργαζοµένους. 

- 

∆εν εµφανίζονται 
κατά λειτουργία 

ΟΧΙ 

Σηµείωση 4 

(σελ.19-20) 
ΟΧΙ 

Σηµείωση 6 

(σελ.34-35) 
ΟΧΙ 

Σηµείωση 6 (σελ.67-68) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  24 

MARFIN EGNATIA BANK                 

ΧΡΗΣΗ 2005 

MARFIN EGNATIA BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2006 

MARFIN EGNATIA BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2007 

MARFIN EGNATIA BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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24 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα 

γνωστοποιούνται κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) 

βραχυπρόθεσµες παροχές, β) παροχές αποχώρησης, γ) 
παροχές σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock Options), δ) παροχές 
µετά την έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες παροχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.33) 

ΟΧΙ Σηµείωση 33 

(σελ.35): Πολύ 
λίγα τα δεδοµένα 

που παρατίθενται 

ΝΑΙ Σηµείωση 38 

(σελ.57) 

ΝΑΙ Σηµείωση 41 (σελ.94) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΠΧΑ  2 

MARFIN EGNATIA BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2005 

MARFIN EGNATIA BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2006 

MARFIN EGNATIA BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2007 

MARFIN EGNATIA BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25 51 

 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά 

αµοιβές εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 
ΟΧΙ   ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
Σηµείωση 12 (σελ.71-72) 
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7.1.7 Marfin Laiki Bank 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  19 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2005 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2006 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2007 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 
Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.83) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.128) 

ΟΧΙ σελ.148 Σηµείωση 

8:Τα αναφέρει µαζί 
µε τους µισθούς 

ΟΧΙ σελ.36 Σηµείωση 

8:Τα αναφέρει µαζί 
µε τους µισθούς 

2 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα 

ποσά που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων 
Εισφορών για στελέχη. 

  Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

3 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: 
α) µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την 
αναγνώριση Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

ΝΑΙ σελ.69-70 ΝΑΙ σελ.118 ΝΑΙ σελ.137 ΝΑΙ σελ.21-22 

4 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 
12 κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την 
απασχόληση στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από 

ασφαλισµένους, ε) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για προγράµµατα σε Ξένο Νόµισµα, 
ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην περίοδο, η) κόστος 
προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) αποτελέσµατα 

από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από διακανονισµούς, ιβ) 

υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

5 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) 

εκείνα που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.83) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.128) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.146) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.36) 

6 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των 
Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και των 
αποζηµιώσεων που λογίζονται στο ενεργητικό, µε τις εξής 
πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για στοιχεία σε 
Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν τα 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς 
και θ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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7 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που 
εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο 

στον Ισολογισµό, β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη 

δέσµευση και έχει αναλυθεί, γ) το ποσό που αφορά αξία 

Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος και έχει αναλυθεί και 
δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον Ισολογισµό. 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.84) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.129) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.147) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.37) 

8 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) 

Κόστη Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται 
στον Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

9 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου 

δικαιώµατος, β) περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και της 
δέσµευσης για πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) 

Το σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που 
εµφανίζεται στα Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της περιόδου, 
δ) το κόστος τόκου, ε) αναµενόµενη απόδοση Περιουσιακών 
Στοιχείων Προγράµµατος, στ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) 
Κόστη Προϋπηρεσίας, η) επιδράσεις από περικοπές ή 

τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. Επίσης µία αναφορά στα 

συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. και αφορούν α) 

Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις στην 
αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος 
λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό υπόλοιπο του 

προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.84) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.129) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.146) 

ΟΧΙ   

11 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών 
που λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΝΑΙ σελ.69-70 ΝΑΙ σελ.118 ΝΑΙ σελ.137 ΝΑΙ σελ.22 

12 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως 
εξής: α) το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) 

Συµµετοχές, γ) λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

13 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) 

κατηγορία Ιδίων µετοχών, β) Εύλογη Αξία και γ) το πρόγραµµα 

που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

14 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες 
για τη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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15 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη 

απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και 
την επίδραση των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

16 120Α 

Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων 
αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

17 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, 

ως εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 

απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) 
αναµενόµενα ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) 
αναµενόµενα ποσοστά αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις 
συντελεστών ιατροφαρµακευτικού κόστους και στ) άλλες 
σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 11 

(σελ.84) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.129) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.147) 

ΝΑΙ Σηµείωση 8 

(σελ.38) 

18 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) 

το συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία µονάδα 

πάνω και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα της 
περιόδου για κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και β) για 
τις σωρευµένες υποχρεώσεις λήξης για το κόστος 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 
Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις 
υποχρεώσεις, β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος 
και γ) το έλλειµµα ή το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 
πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

21 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε 
προγράµµατα και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό 
από τα προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 44 

(σελ.199) 

ΝΑΙ Σηµείωση 47 

(σελ.103) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  1 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2005 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2006 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2007 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι σηµαντικά 

όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το ποσό τους θα 

αναφέρονται ξεχωριστά. 

NAI Σηµείωση 11 & 12 

στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.58) 

NAI Σηµείωση 8 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.110) 

NAI Σηµείωση 8 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.128) 

NAI Σηµείωση 8 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.7) 

23 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε 
λειτουργίας πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να 

παρουσιάζονται διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε 
εργαζοµένους. 

ΟΧΙ σελ.115-116 ΟΧΙ σελ.153-154 ΟΧΙ Σηµείωση 38 

(σελ.169-170) 

ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  24 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2005 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2006 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2007 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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24 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα γνωστοποιούνται 
κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) βραχυπρόθεσµες παροχές, β) 

παροχές αποχώρησης, γ) παροχές σχετιζόµενες µε µετοχές 
(Stock Options), δ) παροχές µετά την έξοδο και ε) 
µακροπρόθεσµες παροχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 50 

(σελ.134) 

ΝΑΙ Σηµείωση 44 

(σελ.168) 

ΝΑΙ Σηµείωση 44 

(σελ.199-200) 

ΝΑΙ Σηµείωση 47 

(σελ.101-104) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΠΧΑ 2 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2005 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2006 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2007 

MARFIN POPULAR BANK 

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά 

αµοιβές εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 33 

(σελ.165) 

ΝΑΙ Σηµείωση 37 

(σελ.60) 
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7.1.8 Proton Bank 

 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  19 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 

Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 15 

(σελ.45) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.72) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.91) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.98) 

2 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα ποσά 

που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών για 

στελέχη. 

  Βλ. ∆ΛΠ 1 & 24   Βλ. ∆ΛΠ 1 & 24   Βλ. ∆ΛΠ 1 & 24   Βλ. ∆ΛΠ 1 & 24 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

3 120Α 
Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: α) 
µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την αναγνώριση 

Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

ΝΑΙ σελ.34 ΝΑΙ σελ.54-55 ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 
(σελ.70) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 
(σελ.81) 

4 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 12 
κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την απασχόληση 

στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από ασφαλισµένους, ε) 
Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

προγράµµατα σε Ξένο Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην 
περίοδο, η) κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 
διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

5 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) εκείνα 
που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

6 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των αποζηµιώσεων που λογίζονται 
στο ενεργητικό, µε τις εξής πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) 
αναµενόµενη απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
γ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

στοιχεία σε Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν 
τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς και θ) 
υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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7 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που εµφανίζεται 
στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο στον Ισολογισµό, 
β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη δέσµευση και έχει αναλυθεί, 
γ) το ποσό που αφορά αξία Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος 
και έχει αναλυθεί και δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον 
Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 39 

(σελ.110) 

ΝΑΙ Σηµείωση 35 

(σελ.111) 

8 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) Κόστη 

Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται στον 
Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

9 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου δικαιώµατος, β) 

περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και της δέσµευσης για 

πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) Το 

σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που εµφανίζεται στα 

Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της περιόδου, δ) το κόστος τόκου, 

ε) αναµενόµενη απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
στ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) 

επιδράσεις από περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. 
Επίσης µία αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. 
και αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος 
λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό υπόλοιπο του 

προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 41 

(σελ.86) 

ΝΑΙ Σηµείωση 39 

(σελ.110) 

ΝΑΙ Σηµείωση 35 

(σελ.111) 

11 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών που 
λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΝΑΙ σελ.34 ΝΑΙ σελ.54-55 ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 

(σελ.70) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 

(σελ.81) 

12 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως εξής: α) 

το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) Συµµετοχές, γ) 
λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

13 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν Περιουσιακά 

Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) κατηγορία Ιδίων µετοχών, 
β) Εύλογη Αξία και γ) το πρόγραµµα που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

14 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες για τη 

χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

15 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και την επίδραση 

των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   



Ευθυµίου Ηλ. Ευθύµιος                                                                  ∆ιπλωµατική Εργασία (MAF) 

31 | Σ ε λ ί δ α  

 

16 120Α 
Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

17 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, ως 
εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 
απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) αναµενόµενα 

ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) αναµενόµενα ποσοστά 

αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις συντελεστών ιατροφαρµακευτικού 
κόστους και στ) άλλες σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 31 

(σελ.58) 

ΝΑΙ Σηµείωση 41 

(σελ.86) 

ΝΑΙ Σηµείωση 39 

(σελ.110) 

ΝΑΙ Σηµείωση 35 

(σελ.111) 

18 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) το 

συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία µονάδα πάνω 

και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα της περιόδου για 

κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και β) για τις σωρευµένες 
υποχρεώσεις λήξης για το κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 

Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις υποχρεώσεις, 
β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος και γ) το έλλειµµα ή 

το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 
πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

21 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε προγράµµατα 
και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό από τα 

προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  1 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22 86 
Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι σηµαντικά 
όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το ποσό τους θα 

αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 15 
(σελ.45) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 στην 
Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 στην 
Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 στην 
Κ.Α.Χ. 

23 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε λειτουργίας 
πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να παρουσιάζονται 
διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε εργαζοµένους. 

ΟΧΙ σελ.42 ΝΑΙ Σηµείωση 5 

(σελ.69-70) 

ΝΑΙ Σηµείωση 5 

(σελ.88) 

ΝΑΙ Σηµείωση 5 

(σελ.95) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  24 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

24 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα γνωστοποιούνται 
κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) βραχυπρόθεσµες παροχές, β) 

παροχές αποχώρησης, γ) παροχές σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock 

Options), δ) παροχές µετά την έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες 
παροχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 37 

(σελ.68) 

ΝΑΙ Σηµείωση 48 

(σελ.90) 

ΝΑΙ Σηµείωση 49 

(σελ.116) 

ΝΑΙ Σηµείωση 44 

(σελ.114-115) 
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α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΠΧΑ 2 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

PROTON BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα Χρήσης 
από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά αµοιβές 
εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 40 

(σελ.171) & 49 
(σελ.116)  

ΝΑΙ Σηµείωση 40 

(σελ.112) & 44 
(σελ.115) 
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7.1.9 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  19 

TT                                   

ΧΡΗΣΗ 2005 

TT                                  

ΧΡΗΣΗ 2006 

TT                                  

ΧΡΗΣΗ 2007 

TT                                 

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 

Καθορισµένων Εισφορών. 

   ΝΑΙ Σηµείωση 9 

(σελ.42) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.58) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.73) 

2 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα ποσά 

που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών για 

στελέχη. 

     Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

3 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: α) µία 

γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την αναγνώριση 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

   ΝΑΙ Σηµείωση 2.12 

σελ.25 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.12 

σελ.30 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.12 

σελ.39 

4 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 12 

κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την απασχόληση 
στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από ασφαλισµένους, ε) 
Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

προγράµµατα σε Ξένο Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην 
περίοδο, η) κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από διακανονισµούς, 
ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

5 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) εκείνα 

που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

6 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των αποζηµιώσεων που λογίζονται 
στο ενεργητικό, µε τις εξής πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) 

αναµενόµενη απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
γ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

στοιχεία σε Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν τα 

Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς και θ) 
υπόλοιπο λήξης. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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7 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που εµφανίζεται 
στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο στον Ισολογισµό, 

β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη δέσµευση και έχει αναλυθεί, γ) 
το ποσό που αφορά αξία Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος και 
έχει αναλυθεί και δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον 
Ισολογισµό. 

   ΝΑΙ Σηµείωση 39 

(σελ.51) 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   

8 120Α 
Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) Κόστη Προϋπηρεσίας, 
γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

9 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον Ισολογισµό 

ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου δικαιώµατος, β) 
περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και της δέσµευσης για 

πληρωµή. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) Το 
σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που εµφανίζεται στα 

Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της περιόδου, δ) το κόστος τόκου, ε) 
αναµενόµενη απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, στ) 
Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) 

επιδράσεις από περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. 
Επίσης µία αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. 

και αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις στην 
αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος λόγω 
προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό υπόλοιπο του προγράµµατος 
γίνεται χρεωστικό. 

   ΝΑΙ Σηµείωση 39 
(σελ.51) 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 
(σελ.71) 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 
(σελ.93) 

11 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 
γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών που 

λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

   ΝΑΙ Ενότητα 2.12 

σελ.25 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.12 

σελ.30 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.12 

σελ.39 

12 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων του 

Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως εξής: α) το 
σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) Συµµετοχές, γ) λοιποί 
χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

13 120Α 
Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν Περιουσιακά 
Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) κατηγορία Ιδίων µετοχών, 
β) Εύλογη Αξία και γ) το πρόγραµµα που αφορά. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

14 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 

ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες για τη 

χρήση. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

15 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και την επίδραση 
των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών Στοιχείων του 

Προγράµµατος. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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16 120Α 
Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων αποζηµίωσης στη χρήση. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

17 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, ως 
εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 
απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) αναµενόµενα 

ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) αναµενόµενα ποσοστά 

αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις συντελεστών ιατροφαρµακευτικού 

κόστους και στ) άλλες σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

   ΝΑΙ Σηµείωση 39 

(σελ.51) 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 

(σελ.71) 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 

(σελ.93) 

18 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) το 

συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία µονάδα πάνω 

και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα της περιόδου για 

κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και β) για τις σωρευµένες 
υποχρεώσεις λήξης για το κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 

Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις υποχρεώσεις, 
β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος και γ) το έλλειµµα ή 

το πλεόνασµα 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 

πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

21 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε προγράµµατα 
και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό από τα 

προγράµµατα. 

   ΟΧΙ Σηµείωση 36 

(σελ.63) 

ΟΧΙ Σηµείωση 40 

(σελ.76) 

ΟΧΙ Σηµείωση 40 

(σελ.100) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  1 

TT                          

ΧΡΗΣΗ 2005 

TT                              

ΧΡΗΣΗ 2006 

TT                                  

ΧΡΗΣΗ 2007 

TT                           

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι σηµαντικά όπως 
οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το ποσό τους θα 

αναφέρονται ξεχωριστά. 

   ΝΑΙ Σηµειώση 10 & 11 

στην Κ.Α.Χ.  

ΝΑΙ Σηµειώση 12 & 13 

στην Κ.Α.Χ.  

ΝΑΙ Σηµειώση 12 & 13 

στην Κ.Α.Χ.  

23 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε λειτουργίας 
πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να παρουσιάζονται 
διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε εργαζοµένους. 

   ΟΧΙ Σηµείωση 5 

(σελ.38): Αναφέρει 
γενικά έξοδα 

ΟΧΙ Σηµείωση 5 

(σελ.55): Αναφέρει 
γενικά έξοδα 

ΟΧΙ Σηµείωση 5 

(σελ.69-70): 

Αναφέρει γενικά 

έξοδα 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  24 

TT                           

ΧΡΗΣΗ 2005 

TT                             

ΧΡΗΣΗ 2006 

TT                                     

ΧΡΗΣΗ 2007 

TT                                     

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

24 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα γνωστοποιούνται 
κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) βραχυπρόθεσµες παροχές, β) 
παροχές αποχώρησης, γ) παροχές σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock 

Options), δ) παροχές µετά την έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες παροχές. 

   ΝΑΙ Σηµείωση 36 

(σελ.63) 

ΝΑΙ Σηµείωση 40 

(σελ.76) 

ΝΑΙ Σηµείωση 40 

(σελ.100) 
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α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΠΧΑ 2 

TT                             

ΧΡΗΣΗ 2005    

TT                                     

ΧΡΗΣΗ 2006 

TT                            

ΧΡΗΣΗ 2007 

TT                                   

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα Χρήσης 
από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά αµοιβές εργαζοµένων 
κ.λ.π. (Stock Options). 

   ΝΑΙ Σηµείωση 9 

(σελ.42) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.58) & 
Σηµείωση 36 

(σελ.72-73) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.73) & 
Σηµείωση 36 

(σελ.94-96) 
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7.1.10 Alpha Bank 

 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  19 

ALPHA BANK                 

ΧΡΗΣΗ 2005 

ALPHA BANK                

ΧΡΗΣΗ 2006 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2007 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 
Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.129) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.106) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.119) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.131) 

2 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα 

ποσά που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων 
Εισφορών για στελέχη. 

  Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

3 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: 
α) µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την 
αναγνώριση Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 1.15 

(σελ.124-125) 

ΝΑΙ Σηµείωση 1.16 

(σελ.102) 

ΝΑΙ Σηµείωση 1.16 

(σελ.115) 

ΝΑΙ Σηµείωση 1.16 

(σελ.126) 

4 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 
12 κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την 
απασχόληση στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από 

ασφαλισµένους, ε) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για προγράµµατα σε Ξένο 
Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην περίοδο, η) 

κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 

διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.137,139) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.150-151) 

5 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) 

εκείνα που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

6 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των 
Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και των 
αποζηµιώσεων που λογίζονται στο ενεργητικό, µε τις εξής 
πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για στοιχεία σε 
Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν τα 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς 
και θ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.125-126) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.138) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.150-151) 
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7 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που 
εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο 
στον Ισολογισµό, β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη 

δέσµευση και έχει αναλυθεί, γ) το ποσό που αφορά αξία 

Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος και έχει αναλυθεί και 
δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον Ισολογισµό. 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.144-145) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.124-125) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.137) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.149-151) 

8 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) 

Κόστη Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται 
στον Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

9 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου 

δικαιώµατος, β) περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και 
της δέσµευσης για πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) 

Το σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που 
εµφανίζεται στα Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της 
περιόδου, δ) το κόστος τόκου, ε) αναµενόµενη απόδοση 
Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, στ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) επιδράσεις από 

περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. Επίσης µία 

αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. και 
αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του 

Προγράµµατος λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό 
υπόλοιπο του προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.145-146) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.124,126) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.137) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.150-151) 

11 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 
γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών 
που λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΝΑΙ Σηµείωση 1.15 

(σελ.124-125) 

ΝΑΙ Σηµείωση 1.16 

(σελ.102) 

ΝΑΙ Σηµείωση 1.16 

(σελ.115) 

ΝΑΙ Σηµείωση 1.16 

(σελ.126) 

12 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως 
εξής: α) το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) 

Συµµετοχές, γ) λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.126) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.139) 

ΟΧΙ   

13 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) 

κατηγορία Ιδίων µετοχών, β) Εύλογη Αξία και γ) το 

πρόγραµµα που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

14 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες 
για τη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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15 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη 

απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και 
την επίδραση των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

16 120Α 

Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων 
αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

17 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, 

ως εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 

απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) 
αναµενόµενα ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) 
αναµενόµενα ποσοστά αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις 
συντελεστών ιατροφαρµακευτικού κόστους και στ) άλλες 
σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.145-146) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.125,127) 

ΝΑΙ Σηµείωση 28 

(σελ.137,138) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.150-151) 

18 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) 

το συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία 

µονάδα πάνω και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα 

της περιόδου για κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 
β) για τις σωρευµένες υποχρεώσεις λήξης για το κόστος 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 
Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις 
υποχρεώσεις, β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος 
και γ) το έλλειµµα ή το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 

πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

21 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε 
προγράµµατα και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό 

από τα προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  1 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2005 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2006 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2007 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22 86 
Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι 
σηµαντικά όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το 

ποσό τους θα αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 & 8 
στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.107) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 & 8 
στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.85) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 & 8 
στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.95) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 & 8 
στην Κ.Α.Χ. 

(σελ.105) 

23 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε 
λειτουργίας πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να 
παρουσιάζονται διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε 
εργαζοµένους. 

ΟΧΙ Σηµείωση 38 

(σελ.150) 

ΟΧΙ Σηµείωση 38 

(σελ.131) 

ΟΧΙ Σηµείωση 38 

(σελ.144) 

ΟΧΙ Σηµείωση 38 

(σελ.156) 
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α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  24 

ALPHA BANK               
ΧΡΗΣΗ 2005 

ALPHA BANK               
ΧΡΗΣΗ 2006 

ALPHA BANK             ΧΡΗΣΗ 
2007 

ALPHA BANK               
ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

24 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα 

γνωστοποιούνται κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) 

βραχυπρόθεσµες παροχές, β) παροχές αποχώρησης, γ) παροχές 
σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock Options), δ) παροχές µετά την 
έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες παροχές. 

ΟΧΙ Παρουσιάζεται πολύ 
µικρό µέρος των 
γνωστοποιήσεων 

ΟΧΙ Παρουσιάζεται πολύ 
µικρό µέρος των 
γνωστοποιήσεων 

ΟΧΙ Παρουσιάζεται πολύ 
µικρό µέρος των 
γνωστοποιήσεων 

ΟΧΙ Παρουσιάζεται πολύ 
µικρό µέρος των 
γνωστοποιήσεων 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΠΧΑ 2 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2005 

ALPHA BANK                

ΧΡΗΣΗ 2006 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2007 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά 
αµοιβές εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΝΑΙ Σηµείωση 42 σελ. 

(161-162) 

ΝΑΙ Σηµείωση 7 

(σελ.106) & 42 
(σελ.142-143) 

ΝΑΙ Σηµείωση 42 

(σελ.165-166) 

ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  26 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2005 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2006 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2007 

ALPHA BANK               

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

26 34 

Στις καταστάσεις γνωστοποιούνται: α) Μεταβολή των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος β) Οι σηµαντικές 
λογιστικές πολιτικές γ) Περιγραφή του προγράµµατος και δ) 
Κάθε µεταβολή στους όρους τους προγράµµατος στην περίοδο. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

27 35 

Για την "Κατάσταση Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων 
∆ιαθέσιµων για Παροχές", γνωστοποιούνται: α) Τα 

περιουσιακά στοιχεία τέλους κατά κατηγορία β) Ο τρόπος 
αποτίµησής τους γ) Λεπτοµέρειες για κάθε επένδυση πάνω από 

5% του συνόλου των καθαρών στοιχείων δ) Λεπτοµέρειες για 

κάθε επένδυση πάνω από 5% µεµονωµένης κατηγορίας ε) 
Λεπτοµέρειες για επενδύσεις στον ή τους εργοδότες και στ) 
Άλλες υποχρεώσεις εκτός της παρούσας αξίας. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

28 35 

Για την "Κατάσταση Μεταβολών" γνωστοποιούνται: α) 

Εργοδοτικές εισφορές β) Εισφορές εργαζόµενων γ) έσοδα 

επενδύσεων δ) Άλλα έσοδα ε) Παροχές λογισµένες, κατά 
κατηγορία στ) Έξοδα διοίκησης ζ) Άλλα έξοδα η) Φόροι 
εισοδήµατος θ) αποτελέσµατα διάθεσης επενδύσεων και ι) 
∆οσοληψίες µε άλλα προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

29 36 

Στην "Έκθεση" του θεµατοφύλακα, ενσωµατωµένη στις 
καταστάσεις ή ανεξάρτητη, γνωστοποιούνται: α) οι εργοδότες 
β) οι κατηγορίες ασφαλισµένων γ) αριθµός συνταξιούχων δ) 
αριθµός λοιπών ασφαλισµένων ε) το είδος του προγράµµατος 
στ) αναφορά αν εισφέρουν οι ασφαλισµένοι ζ) περιγραφή των 
παροχών η) περιγραφή τυχόν όρων τερµατισµού προγράµµατος 
και θ) αλλαγές που έγιναν στα πιο πάνω στοιχεία στην περίοδο. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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7.1.11 Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  19 

ATE BANK                     

ΧΡΗΣΗ 2005 

ATE BANK                     

ΧΡΗΣΗ 2006 

ATE BANK                     

ΧΡΗΣΗ 2007 

ATE BANK                     

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 

Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 13 

(σελ.238) 

ΝΑΙ Σηµείωση 15 

(σελ.235) 

ΝΑΙ Σηµείωση 14α 

(σελ.133) 

ΝΑΙ Σηµείωση 13 

(σελ.38) 

2 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα 

ποσά που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων 
Εισφορών για στελέχη. 

  Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

3 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: 
α) µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την 
αναγνώριση Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.19 

(σελ.232) 

ΝΑΙ Σηµείωση 3.19 

(σελ.220-221) 

ΝΑΙ Σηµείωση 3.19 

(σελ.104) 

ΝΑΙ Σηµείωση 3.21 

(σελ.16) 

4 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 
12 κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την 
απασχόληση στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από 

ασφαλισµένους, ε) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για προγράµµατα σε Ξένο 

Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην περίοδο, η) 
κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 

διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

5 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) 

εκείνα που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 31 
(σελ.250) 

ΝΑΙ Σηµείωση 33 
(σελ.248) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 
(σελ.143) 

ΝΑΙ Σηµείωση 33 
(σελ.49) 

6 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των 
Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και των 
αποζηµιώσεων που λογίζονται στο ενεργητικό, µε τις εξής 
πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για στοιχεία σε 
Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν τα 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς 
και θ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ    ΟΧΙ 

      



Ευθυµίου Ηλ. Ευθύµιος                                                                  ∆ιπλωµατική Εργασία (MAF) 

42 | Σ ε λ ί δ α  

 

7 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που 
εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο 
στον Ισολογισµό, β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη 

δέσµευση και έχει αναλυθεί, γ) το ποσό που αφορά αξία 

Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος και έχει αναλυθεί και 
δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον Ισολογισµό. 

ΝΑΙ Σηµείωση 31 

(σελ.250) 

ΝΑΙ Σηµείωση 33 

(σελ.248) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.143) 

ΝΑΙ Σηµείωση 33 

(σελ.49) 

8 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) 

Κόστη Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται 
στον Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

9 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου 

δικαιώµατος, β) περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και 
της δέσµευσης για πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) 

Το σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που 
εµφανίζεται στα Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της 
περιόδου, δ) το κόστος τόκου, ε) αναµενόµενη απόδοση 
Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, στ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) επιδράσεις από 

περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. Επίσης µία 

αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. και 
αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του 

Προγράµµατος λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό 
υπόλοιπο του προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΟΧΙ Σηµείωση 31 

(σελ.250): 

Αναφέρονται 
ελάχιστες 
γνωστοποιήσεις από 

αυτές που το 

πρότυπο 

προϋποθέτει. 

ΝΑΙ Σηµείωση 33 

(σελ.248) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.144) 

ΟΧΙ Σηµείωση 33 

(σελ.49): 

Αναφέρονται 
ελάχιστες 
γνωστοποιήσεις από 

αυτές που το 

πρότυπο 

προϋποθέτει 

11 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών 
που λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ     ΟΧΙ 

12 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως 
εξής: α) το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) 

Συµµετοχές, γ) λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ     ΟΧΙ 

13 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) 

κατηγορία Ιδίων µετοχών, β) Εύλογη Αξία και γ) το 

πρόγραµµα που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ     ΟΧΙ 

14 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες 
για τη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ     ΟΧΙ 
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15 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη 

απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και 
την επίδραση των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος. 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.19 

(σελ.232) 

ΝΑΙ Σηµείωση 3.19 

(σελ.221) 

ΝΑΙ Σηµείωση 3.19 

(σελ.104) 

ΝΑΙ Σηµείωση 3.21 

(σελ.16) 

16 120Α 

Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων 
αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

17 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, 

ως εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 

απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) 
αναµενόµενα ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) 
αναµενόµενα ποσοστά αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις 
συντελεστών ιατροφαρµακευτικού κόστους και στ) άλλες 
σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 31 

(σελ.250) 

ΝΑΙ Σηµείωση 33 

(σελ.248) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.144) 

ΝΑΙ Σηµείωση 33 

(σελ.49) 

18 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) 

το συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία 

µονάδα πάνω και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα 

της περιόδου για κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 
β) για τις σωρευµένες υποχρεώσεις λήξης για το κόστος 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 
Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις 
υποχρεώσεις, β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος 
και γ) το έλλειµµα ή το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 

πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

21 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε 
προγράµµατα και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό 

από τα προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  1 

ATE BANK                      
ΧΡΗΣΗ 2005 

ATE BANK                     
ΧΡΗΣΗ 2006 

ATE BANK                   
ΧΡΗΣΗ 2007 

ATE BANK                      
ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι 
σηµαντικά όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το 

ποσό τους θα αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 13 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.1) 

23 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε 
λειτουργίας πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να 

παρουσιάζονται διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε 
εργαζοµένους. 

ΟΧΙ Σηµείωση 3 

(σελ.234) 

ΟΧΙ Σηµείωση 6 

(σελ.230) 

ΟΧΙ Σηµείωση 6 

(σελ.129) 

ΟΧΙ Σηµείωση 6 

(σελ.35) 
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α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  24 

ATE BANK                       

ΧΡΗΣΗ 2005 

ATE BANK                       

ΧΡΗΣΗ 2006  

ATE BANK                      

ΧΡΗΣΗ 2007 

ATE BANK                     

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

24 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα 

γνωστοποιούνται κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) 
βραχυπρόθεσµες παροχές, β) παροχές αποχώρησης, γ) παροχές 
σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock Options), δ) παροχές µετά την 
έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες παροχές. 

ΟΧΙ Γνωστοποιείται ένα 

πολύ µικρό µέρος  
ΟΧΙ Γνωστοποιείται ένα 

πολύ µικρό µέρος  
ΟΧΙ Γνωστοποιείται ένα 

πολύ µικρό µέρος  
ΟΧΙ Γνωστοποιείται ένα 

πολύ µικρό µέρος  

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΠΧΑ 2 

ATE BANK                     

ΧΡΗΣΗ 2005 

ATE BANK                      

ΧΡΗΣΗ 2006 

ATE BANK                   

ΧΡΗΣΗ 2007 

ATE BANK                     

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά 

αµοιβές εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  26 

ATE BANK                   
ΧΡΗΣΗ 2005 

ATE BANK                     
ΧΡΗΣΗ 2006 

ATE BANK                   
ΧΡΗΣΗ 2007 

ATE BANK                    
ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

26 34 

Στις καταστάσεις γνωστοποιούνται: α) Μεταβολή των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος β) Οι σηµαντικές 
λογιστικές πολιτικές γ) Περιγραφή του προγράµµατος και δ) 
Κάθε µεταβολή στους όρους τους προγράµµατος στην περίοδο. 

       ΟΧΙ   ΟΧΙ   

27 35 

Για την "Κατάσταση Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων 
∆ιαθέσιµων για Παροχές", γνωστοποιούνται: α) Τα 

περιουσιακά στοιχεία τέλους κατά κατηγορία β) Ο τρόπος 
αποτίµησής τους γ) Λεπτοµέρειες για κάθε επένδυση πάνω από 

5% του συνόλου των καθαρών στοιχείων δ) Λεπτοµέρειες για 
κάθε επένδυση πάνω από 5% µεµονωµένης κατηγορίας ε) 
Λεπτοµέρειες για επενδύσεις στον ή τους εργοδότες και στ) 
Άλλες υποχρεώσεις εκτός της παρούσας αξίας. 

        ΟΧΙ   ΟΧΙ   

28 35 

Για την "Κατάσταση Μεταβολών" γνωστοποιούνται: α) 
Εργοδοτικές εισφορές β) Εισφορές εργαζόµενων γ) έσοδα 

επενδύσεων δ) Άλλα έσοδα ε) Παροχές λογισµένες, κατά 

κατηγορία στ) Έξοδα διοίκησης ζ) Άλλα έξοδα η) Φόροι 
εισοδήµατος θ) αποτελέσµατα διάθεσης επενδύσεων και ι) 
∆οσοληψίες µε άλλα προγράµµατα. 

        ΟΧΙ   ΟΧΙ   

29 36 

Στην "Έκθεση" του θεµατοφύλακα, ενσωµατωµένη στις 
καταστάσεις ή ανεξάρτητη, γνωστοποιούνται: α) οι εργοδότες 
β) οι κατηγορίες ασφαλισµένων γ) αριθµός συνταξιούχων δ) 
αριθµός λοιπών ασφαλισµένων ε) το είδος του προγράµµατος 
στ) αναφορά αν εισφέρουν οι ασφαλισµένοι ζ) περιγραφή των 
παροχών η) περιγραφή τυχόν όρων τερµατισµού προγράµµατος 
και θ) αλλαγές που έγιναν στα πιο πάνω στοιχεία στην περίοδο. 

       ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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7.1.12 Τράπεζα Αττικής 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  19 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ         

1 141 

Αν υπάρχει πρόγραµµα για εθελουσία αποχώρηση, αλλά 

αβεβαιότητα για τον αριθµό που θα φύγει, τότε υπάρχει 
ενδεχόµενη υποχρέωση και σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 πρέπει 
να αναφερθεί. 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

2 142 

Αν το ποσό για τις Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία είναι 
µεγάλο, τότε αναφέρεται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 επειδή είναι 
σηµαντικό ποσό. 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 στον 
Ισολογισµό (σελ.4) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 στον 
Ισολογισµό (σελ.81) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 στον 
Ισολογισµό (σελ.5) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 στον 
Ισολογισµό (σελ.77) 

3 143 

Όπου υπάρχουν συναλλαγές σε συνδεδεµένα µέρη, που 

σχετίζονται µε Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, πρέπει να 

γνωστοποιούνται. 
- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

4 46 
Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 
κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 

Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 
(σελ.18) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 
(σελ.98) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 
(σελ.81) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 
(σελ.97) 

5 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα 

ποσά που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων 
Εισφορών για στελέχη. 

  Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

6 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: 
α) µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την 
αναγνώριση Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.21 

(σελ.13) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.21 

(σελ.18-19) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.21 

(σελ.74) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 

(σελ.88) 

7 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 
12 κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την 
απασχόληση στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από 

ασφαλισµένους, ε) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για προγράµµατα σε Ξένο 

Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην περίοδο, η) 

κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 

διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

8 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 

Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) 

εκείνα που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.111-112) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.97-98) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.116) 
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9 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των 
Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και των 
αποζηµιώσεων που λογίζονται στο ενεργητικό, µε τις εξής 
πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για στοιχεία σε 
Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν τα 

Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς 
και θ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.116) 

10 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που 
εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο 
στον Ισολογισµό, β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη 

δέσµευση και έχει αναλυθεί, γ) το ποσό που αφορά αξία 
Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος και έχει αναλυθεί και 
δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

11 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) 
Κόστη Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται 
στον Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

12 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου 

δικαιώµατος, β) περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και 
της δέσµευσης για πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

13 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) 
Το σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που 
εµφανίζεται στα Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της 
περιόδου, δ) το κόστος τόκου, ε) αναµενόµενη απόδοση 

Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, στ) Αναλογιστικά 

Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) επιδράσεις από 

περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. Επίσης µία 

αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. και 
αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του 

Προγράµµατος λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό 

υπόλοιπο του προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΟΧΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 29 
(σελ.112) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 
(σελ.98) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 
(σελ.116-117) 

14 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών 
που λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.21 
(σελ.13) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.21 
(σελ.19) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.21 
(σελ.74) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 
(σελ.88) 

15 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως 
εξής: α) το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) 

Συµµετοχές, γ) λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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16 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν 
Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) 

κατηγορία Ιδίων µετοχών, β) Εύλογη Αξία και γ) το 

πρόγραµµα που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

17 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες 
για τη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

18 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη 

απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και 
την επίδραση των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 

Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων 
αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, 

ως εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 

απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) 
αναµενόµενα ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) 
αναµενόµενα ποσοστά αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις 
συντελεστών ιατροφαρµακευτικού κόστους και στ) άλλες 
σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.31) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.113) 

ΝΑΙ Σηµείωση 29 

(σελ.99) 

ΝΑΙ Σηµείωση 32 

(σελ.117) 

21 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) 

το συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία 

µονάδα πάνω και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα 
της περιόδου για κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 
β) για τις σωρευµένες υποχρεώσεις λήξης για το κόστος 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

22 120Α 
Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις 
υποχρεώσεις, β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος 
και γ) το έλλειµµα ή το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

23 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 

πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

24 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε 
προγράµµατα και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό 

από τα προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  1 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι 
σηµαντικά όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το 

ποσό τους θα αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΟΧΙ ∆εν αναφέρεται 
στην Κ.Α.Χ. ειδικά 

η δαπάνη  

ΝΑΙ Σηµείωση 12 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.80) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.4) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.76) 
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26 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε 
λειτουργίας πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να 

παρουσιάζονται διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε 
εργαζοµένους. 

- 

Αναφέρεται ότι είναι 
µόνο µία  η 

δραστηριότητα 

ΟΧΙ Σηµείωση 3 (σελ.95) ΟΧΙ Σηµείωση 3 (σελ.78) ΟΧΙ Σηµείωση 3 

(σελ.94) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  24 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

27 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα 

γνωστοποιούνται κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) 
βραχυπρόθεσµες παροχές, β) παροχές αποχώρησης, γ) παροχές 
σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock Options), δ) παροχές µετά την 
έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες παροχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 37 

(σελ.33) 

ΝΑΙ Σηµείωση 37 

(σελ.115) 

ΝΑΙ Σηµείωση 36 

(σελ.101) 

ΝΑΙ Σηµείωση 39 

(σελ.121) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΠΧΑ 2 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

28 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά 

αµοιβές εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  26 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

ATTICA BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

29 34 

Στις καταστάσεις γνωστοποιούνται: α) Μεταβολή των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος β) Οι σηµαντικές 
λογιστικές πολιτικές γ) Περιγραφή του προγράµµατος και δ) 
Κάθε µεταβολή στους όρους τους προγράµµατος στην περίοδο. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

30 35 

Για την "Κατάσταση Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων 
∆ιαθέσιµων για Παροχές", γνωστοποιούνται: α) Τα 
περιουσιακά στοιχεία τέλους κατά κατηγορία β) Ο τρόπος 
αποτίµησής τους γ) Λεπτοµέρειες για κάθε επένδυση πάνω από 

5% του συνόλου των καθαρών στοιχείων δ) Λεπτοµέρειες για 

κάθε επένδυση πάνω από 5% µεµονωµένης κατηγορίας ε) 
Λεπτοµέρειες για επενδύσεις στον ή τους εργοδότες και στ) 
Άλλες υποχρεώσεις εκτός της παρούσας αξίας. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

31 35 

Για την "Κατάσταση Μεταβολών" γνωστοποιούνται: α) 

Εργοδοτικές εισφορές β) Εισφορές εργαζόµενων γ) έσοδα 

επενδύσεων δ) Άλλα έσοδα ε) Παροχές λογισµένες, κατά 

κατηγορία στ) Έξοδα διοίκησης ζ) Άλλα έξοδα η) Φόροι 
εισοδήµατος θ) αποτελέσµατα διάθεσης επενδύσεων και ι) 
∆οσοληψίες µε άλλα προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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32 36 

Στην "Έκθεση" του θεµατοφύλακα, ενσωµατωµένη στις 
καταστάσεις ή ανεξάρτητη, γνωστοποιούνται: α) οι εργοδότες 
β) οι κατηγορίες ασφαλισµένων γ) αριθµός συνταξιούχων δ) 
αριθµός λοιπών ασφαλισµένων ε) το είδος του προγράµµατος 
στ) αναφορά αν εισφέρουν οι ασφαλισµένοι ζ) περιγραφή των 
παροχών η) περιγραφή τυχόν όρων τερµατισµού προγράµµατος 
και θ) αλλαγές που έγιναν στα πιο πάνω στοιχεία στην περίοδο. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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7.1.13 Εµπορική Τράπεζα 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  19 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 

Καθορισµένων Εισφορών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 13 

(σελ.47) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.41) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.49) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 

(σελ.34) 

2 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα 

ποσά που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων 
Εισφορών για στελέχη. 

  Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  1 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι 
σηµαντικά όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το 
ποσό τους θα αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 13 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.17) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.19) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.17) 

ΝΑΙ Σηµείωση 12 στην 
Κ.Α.Χ. (σελ.4) 

4 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε 
λειτουργίας πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να 

παρουσιάζονται διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε 
εργαζοµένους. 

ΝΑΙ Σηµείωση 6 (σελ.44-

45) 

ΝΑΙ Σηµείωση 5 (σελ.38-

39) 

ΝΑΙ Σηµείωση 5 (σελ.46-

47) 

ΝΑΙ Σηµείωση 5 

(σελ.31-32) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  24 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα 
γνωστοποιούνται κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) 

βραχυπρόθεσµες παροχές, β) παροχές αποχώρησης, γ) παροχές 
σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock Options), δ) παροχές µετά την 
έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες παροχές. 

ΟΧΙ Σηµείωση 39 
(σελ.63): έχει πολύ 
µικρή ανάλυση 

ΟΧΙ Σηµείωση 38 
(σελ.55): έχει πολύ 
µικρή ανάλυση 

ΟΧΙ Σηµείωση 39 
(σελ.63): έχει πολύ 
µικρή ανάλυση 

ΟΧΙ Σηµείωση 39 
(σελ.51): έχει πολύ 
µικρή ανάλυση 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΠΧΑ 2 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

EMPORIKH BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα 

Χρήσης από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά 

αµοιβές εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ  26 EMPORIKH BANK              
ΧΡΗΣΗ 2005 

EMPORIKH BANK              
ΧΡΗΣΗ 2006 

EMPORIKH BANK              
ΧΡΗΣΗ 2007 

EMPORIKH BANK              
ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7 34 

Στις καταστάσεις γνωστοποιούνται: α) Μεταβολή των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος β) Οι σηµαντικές 
λογιστικές πολιτικές γ) Περιγραφή του προγράµµατος και δ) 
Κάθε µεταβολή στους όρους τους προγράµµατος στην περίοδο. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

8 35 

Για την "Κατάσταση Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων 
∆ιαθέσιµων για Παροχές", γνωστοποιούνται: α) Τα 

περιουσιακά στοιχεία τέλους κατά κατηγορία β) Ο τρόπος 
αποτίµησής τους γ) Λεπτοµέρειες για κάθε επένδυση πάνω από 
5% του συνόλου των καθαρών στοιχείων δ) Λεπτοµέρειες για 

κάθε επένδυση πάνω από 5% µεµονωµένης κατηγορίας ε) 
Λεπτοµέρειες για επενδύσεις στον ή τους εργοδότες και στ) 
Άλλες υποχρεώσεις εκτός της παρούσας αξίας. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

9 35 

Για την "Κατάσταση Μεταβολών" γνωστοποιούνται: α) 

Εργοδοτικές εισφορές β) Εισφορές εργαζόµενων γ) έσοδα 

επενδύσεων δ) Άλλα έσοδα ε) Παροχές λογισµένες, κατά 

κατηγορία στ) Έξοδα διοίκησης ζ) Άλλα έξοδα η) Φόροι 
εισοδήµατος θ) αποτελέσµατα διάθεσης επενδύσεων και ι) 
∆οσοληψίες µε άλλα προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 36 

Στην "Έκθεση" του θεµατοφύλακα, ενσωµατωµένη στις 
καταστάσεις ή ανεξάρτητη, γνωστοποιούνται: α) οι εργοδότες 
β) οι κατηγορίες ασφαλισµένων γ) αριθµός συνταξιούχων δ) 
αριθµός λοιπών ασφαλισµένων ε) το είδος του προγράµµατος 
στ) αναφορά αν εισφέρουν οι ασφαλισµένοι ζ) περιγραφή των 
παροχών η) περιγραφή τυχόν όρων τερµατισµού προγράµµατος 
και θ) αλλαγές που έγιναν στα πιο πάνω στοιχεία στην περίοδο. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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7.1.14 Τράπεζα Πειραιώς 

 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  19 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ         

1 46 

Γνωστοποιείται το έξοδο που βάρυνε τα αποτελέσµατα (ή 

κεφαλαιοποιήθηκε) στην περίοδο και αφορά Προγράµµατα 
Καθορισµένων Εισφορών. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

2 47 

Γνωστοποιούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 24, πληροφορίες για τα ποσά 

που πληρώθηκαν για Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών για 

στελέχη. 

  Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24   Βλ. ∆ΛΠ 24 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ         

3 120Α 

Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών γνωστοποιείται: α) 

µία γενική περιγραφή, β) η λογιστική πολιτική για την αναγνώριση 

Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών. 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.19 

(σελ.15-16) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 

(σελ.17-18) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 

(σελ.17) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 

(σελ.16) 

4 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας για την υποχρέωση µόνο χωρίς τον 
συµψηφισµό των Περιουσιακών Στοιχείων που θα έχει τις εξής 12 

κατηγορίες: α) Υπόλοιπο Έναρξης, β) κόστος από την απασχόληση 

στην περίοδο, γ) κόστος τόκου, δ) εισφορές από ασφαλισµένους, ε) 
Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, στ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

προγράµµατα σε Ξένο Νόµισµα, ζ) παροχές που καταβλήθηκαν στην 
περίοδο, η) κόστος προϋπηρεσίας, θ) επίδραση από συνενώσεις, ι) 
αποτελέσµατα από περικοπές, ια) αποτελέσµατα από 
διακανονισµούς, ιβ) υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

5 120Α 

Ένας πίνακας που να αναλύει το υπόλοιπο λήξης για κάθε 
πρόγραµµα, των δεσµεύσεων µόνο χωρίς συµψηφισµό µε τα 
Περιουσιακά Στοιχεία Προγράµµατος, σε: α) Τα Προγράµµατα 

Καθορισµένων Παροχών που είναι χωρίς χρηµατοδότηση, β) εκείνα 

που χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά. 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 (σελ. 

45-47) 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 (σελ. 

51-53) 

ΝΑΙ Σηµείωση 35 (σελ. 

58-60) 

ΝΑΙ Σηµείωση 36 (σελ. 

49-50) 

6 120Α 

Ένας πίνακας της µεταβολής της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών 
Στοιχείων του Προγράµµατος και των αποζηµιώσεων που λογίζονται 
στο ενεργητικό, µε τις εξής πληροφορίες: α) υπόλοιπο έναρξης, β) 

αναµενόµενη απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
γ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, δ) Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές για 

στοιχεία σε Ξένο Νόµισµα, ε) Εργοδοτικές εισφορές που αυξάνουν 
τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος, στ) κρατήσεις, ζ) 
επιδράσεις από συνενώσεις, η) επιδράσεις από διακανονισµούς και θ) 
υπόλοιπο λήξης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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7 120Α 

Ένας πίνακας συµφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που εµφανίζεται 
στον Ισολογισµό µε τα εξής στοιχεία: α) το σύνολο στον Ισολογισµό, 
β) το ποσό που αφορά αναγνωρισµένη δέσµευση και έχει αναλυθεί, 
γ) το ποσό που αφορά αξία Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος 
και έχει αναλυθεί και δ) κάθε άλλο ποσό που περιλαµβάνεται στον 
Ισολογισµό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

8 120Α 

Ένας πίνακας µε τα ποσά που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
λήξης µε: α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, β) Κόστη 
Προϋπηρεσίας, γ) άλλα ποσά που δεν αναγνωρίζονται στον 
Ισολογισµό. 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 (σελ. 

45-47) 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 (σελ. 

51-53) 

ΝΑΙ Σηµείωση 35 (σελ. 

58-60) 

ΝΑΙ Σηµείωση 36 (σελ. 

49-50) 

9 120Α 

Για τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
ανάλυση µε: α) την Εύλογη Αξία κάθε τέτοιου δικαιώµατος, β) 
περιγραφή της σχέσης του δικαιώµατος και της δέσµευσης για 

πληρωµή. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

10 120Α 

Πίνακας µε ανάλυση του αποτελέσµατος που θα εµφανίζει: α) Το 

σύνολο του αποτελέσµατος, β) το λογαριασµό που εµφανίζεται στα 

Α.Χ., γ) το κόστος απασχόλησης της περιόδου, δ) το κόστος τόκου, 

ε) αναµενόµενη απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, 
στ) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες, ζ) Κόστη Προϋπηρεσίας, η) 

επιδράσεις από περικοπές ή τακτοποιήσεις, θ) λοιπές επιδράσεις. 
Επίσης µία αναφορά στα συνολικά ποσά που εµφανίζονται στα Α.Χ. 

και αφορούν α) Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζηµίες και β) επιδράσεις 
στην αποτίµηση των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος 
λόγω προσαρµογής, επειδή το συµψηφιστικό υπόλοιπο του 

προγράµµατος γίνεται χρεωστικό. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

11 120Α 

Αν για κάποια προγράµµατα αναγνωρίζεται το σύνολο των 
Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών και όχι αναλογία, να 

γνωστοποιηθεί το ποσό των Αναλογιστικών Κερδών ή Ζηµιών που 
λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΝΑΙ   ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 

(σελ.17) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 

(σελ.17) 

ΝΑΙ Σηµείωση 2.22 

(σελ.17) 

12 120Α 

Μία ανάλυση της Εύλογης Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος, κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως εξής: α) 

το σύνολο Εύλογης Αξίας του Προγράµµατος, β) Συµµετοχές, γ) 
λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, δ) ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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13 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των ιδίων µετοχών που αποτελούν Περιουσιακά 

Στοιχεία του Προγράµµατος, ως εξής: α) κατηγορία Ιδίων µετοχών, 
β) Εύλογη Αξία και γ) το πρόγραµµα που αφορά. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

14 120Α 

Πίνακα µε ανάλυση των παγίων του προγράµµατος που 
ιδιοχρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε : α) το πάγιο, β) την 
εύλογη αξία, γ) το πρόγραµµα που αφορά και δ) πληροφορίες για τη 
χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

15 120Α 

Περιγραφικά αναφέρεται πως υπολογίζεται η αναµενόµενη απόδοση 

των Περιουσιακών Στοιχείων του Προγράµµατος και την επίδραση 

των κύριων κατηγοριών των Περιουσιακών Στοιχείων του 
Προγράµµατος. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

16 120Α 
Πίνακας µε τις πραγµατικές αποδόσεις των Περιουσιακών Στοιχείων 
του Προγράµµατος και των δικαιωµάτων αποζηµίωσης στη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

17 120Α 

Πίνακα µε τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραµµα, ως 
εξής: α) Προεξοφλητικό επιτόκιο, β) αναµενόµενα ποσοστά 

απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων Προγράµµατος, γ) αναµενόµενα 

ποσοστά απόδοσης αποζηµιώσεων, δ) αναµενόµενα ποσοστά 

αυξήσεων µισθών, ε) τάσεις συντελεστών ιατροφαρµακευτικού 
κόστους και στ) άλλες σηµαντικές αναλογιστικές αρχές. 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 (σελ. 

47) 

ΝΑΙ Σηµείωση 34 (σελ. 

54) 

ΝΑΙ Σηµείωση 35 (σελ. 

60) 

ΝΑΙ Σηµείωση 36 (σελ. 

50) 

18 120Α 

Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρµακευτικό κόστος µε: α) το 

συντελεστή που χρησιµοποιήθηκε, β) µία ποσοστιαία µονάδα πάνω 

και µία κάτω µε τα εξής ποσά: α) το αποτέλεσµα της περιόδου για 

κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και β) για τις σωρευµένες 
υποχρεώσεις λήξης για το κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

19 120Α 

Για τα τελευταία πέντε χρόνια ένας πίνακας µε: α) τις υποχρεώσεις, 
β) τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος και γ) το έλλειµµα ή 

το πλεόνασµα 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

20 120Α 
Εκτίµηση για εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το 
πρόγραµµα στην επόµενη χρήση. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

21 124 

Για τα συνδεδεµένα µέρη, παρέχεται πληροφόρηση: α) για τις 
συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που σχετίζονται µε προγράµµατα 

και β) για τις παροχές σε διευθυντικό προσωπικό από τα 

προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  1 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22 86 

Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι σηµαντικά 

όπως οι παροχές σε εργαζοµένους, το είδος και το ποσό τους θα 
αναφέρονται ξεχωριστά. 

ΝΑΙ Σηµ. 12 & 13 στην 
Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµ. 12 & 13 στην 
Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµ. 13 & 14 στην 
Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµ. 13 & 14 στην 
Κ.Α.Χ. 
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23 93 

Όταν γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε λειτουργίας 
πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και να παρουσιάζονται 
διακεκριµένα τουλάχιστον οι παροχές σε εργαζοµένους. 

ΟΧΙ Σηµείωση 5: 

Επιχειρηµατικοί 
Τοµείς (σελ.29) 

ΟΧΙ Σηµείωση 5: 

Επιχειρηµατικοί 
Τοµείς (σελ.32) 

ΟΧΙ Σηµείωση 5: 

Επιχειρηµατικοί 
Τοµείς (σελ.39-40) 

ΟΧΙ Σηµείωση 5: 

Επιχειρηµατικοί 
Τοµείς (σελ.34-35) 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  24 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

24 16 

Οι παροχές σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη, θα γνωστοποιούνται 
κατηγοριοποιηµένες ως εξής: α) βραχυπρόθεσµες παροχές, β) 

παροχές αποχώρησης, γ) παροχές σχετιζόµενες µε µετοχές (Stock 

Options), δ) παροχές µετά την έξοδο και ε) µακροπρόθεσµες 
παροχές. 

ΟΧΙ Σηµείωση 40: Τα 

διαχωρίζει µόνο σε 
2 κατηγορίες. 
(σελ.51)  

ΟΧΙ Σηµείωση 40: Τα 

διαχωρίζει µόνο σε 
2 κατηγορίες. 
(σελ.59)  

ΟΧΙ Σηµείωση 41: Τα 

διαχωρίζει µόνο σε 
2 κατηγορίες. 
(σελ.65)  

ΟΧΙ Σηµείωση 42: Τα 

διαχωρίζει µόνο σε 
2 κατηγορίες. 
(σελ.54)  

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΠΧΑ 2 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25 51 

Γνωστοποιείται η δαπάνη που επιβάρυνε τα Αποτελέσµατα Χρήσης 
από συναλλαγές µε βάση τις µετοχές και αφορά αµοιβές 
εργαζοµένων κ.λ.π. (Stock Options). 

ΟΧΙ ∆εν αναφέρει το 

ποσό ξεχωριστά 
ούτε στην Κ.Α.Χ. 

ούτε στις 
σηµειώσεις. 

ΝΑΙ Σηµείωση 40 

(σελ.59) αλλά δεν 
το αναφέρει σαν 
ξεχωριστό ποσό 

στην Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµείωση 41 

(σελ.65-66) αλλά 
δεν το αναφέρει 
σαν ξεχωριστό 

ποσό στην Κ.Α.Χ. 

ΝΑΙ Σηµείωση 42 

(σελ.54) αλλά δεν 
το αναφέρει σαν 
ξεχωριστό ποσό 

στην Κ.Α.Χ. 

α/α 
Παρ. 

Προτύπου 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ  26 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2005 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2006 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2007 

PIRAEUS BANK              

ΧΡΗΣΗ 2008 

CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CHECK ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

26 34 

Στις καταστάσεις γνωστοποιούνται: α) Μεταβολή των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος β) Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές 
γ) Περιγραφή του προγράµµατος και δ) Κάθε µεταβολή στους όρους 
τους προγράµµατος στην περίοδο. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

27 35 

Για την "Κατάσταση Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων 
για Παροχές", γνωστοποιούνται: α) Τα περιουσιακά στοιχεία τέλους 
κατά κατηγορία β) Ο τρόπος αποτίµησής τους γ) Λεπτοµέρειες για 

κάθε επένδυση πάνω από 5% του συνόλου των καθαρών στοιχείων 
δ) Λεπτοµέρειες για κάθε επένδυση πάνω από 5% µεµονωµένης 
κατηγορίας ε) Λεπτοµέρειες για επενδύσεις στον ή τους εργοδότες 
και στ) Άλλες υποχρεώσεις εκτός της παρούσας αξίας. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

28 35 

Για την "Κατάσταση Μεταβολών" γνωστοποιούνται: α) Εργοδοτικές 
εισφορές β) Εισφορές εργαζόµενων γ) έσοδα επενδύσεων δ) Άλλα 

έσοδα ε) Παροχές λογισµένες, κατά κατηγορία στ) Έξοδα διοίκησης 
ζ) Άλλα έξοδα η) Φόροι εισοδήµατος θ) αποτελέσµατα διάθεσης 
επενδύσεων και ι) ∆οσοληψίες µε άλλα προγράµµατα. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   
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29 36 

Στην "Έκθεση" του θεµατοφύλακα, ενσωµατωµένη στις καταστάσεις 
ή ανεξάρτητη, γνωστοποιούνται: α) οι εργοδότες β) οι κατηγορίες 
ασφαλισµένων γ) αριθµός συνταξιούχων δ) αριθµός λοιπών 
ασφαλισµένων ε) το είδος του προγράµµατος στ) αναφορά αν 
εισφέρουν οι ασφαλισµένοι ζ) περιγραφή των παροχών η) περιγραφή 

τυχόν όρων τερµατισµού προγράµµατος και θ) αλλαγές που έγιναν 
στα πιο πάνω στοιχεία στην περίοδο. 

ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   ΟΧΙ   

 



 

 

7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

7.2.1 Ν.3371/2005 

 

Αρθρο 60  

Ίδρυση Ε.Τ.Α.Τ. 

Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία "ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ", αποκαλούµενο εφεξής χάριν συντοµίας 

"Ε.Τ.Α.Τ.". Το Ε.Τ.Α.Τ. τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Η έναρξη λειτουργίας του 

Ε.Τ.Α.Τ. ορίζεται την πρώτη του µεθεπόµενου µήνα από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόµου. 

Αρθρο 61  

Σκοπός 

 

Σκοπός του Ε.Τ.Α.Τ. είναι: 

α) Η καταβολή της διαφοράς των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον 

υπολογισµό της σύνταξης βάσει των καταστατικών διατάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και 

των καταστατικών διατάξεων των οικείων επικουρικών ταµείων ή κλάδων ή 

λογαριασµών ή ενώσεων προσώπων του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων για 

τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992. 

β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τα οικεία ταµεία ή κλάδους ή 

ειδικούς λογαριασµούς ή ενώσεις προσώπων για τους ασφαλισµένους µέχρι 

31.12.1992 δεν θίγονται. 

Η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε συστήµατα προσυνταξιοδότησης που 

χορηγούνται στους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών και κανονισµών παροχών από τα ταµεία ή 

κλάδους ή λογαριασµούς ή ενώσεις προσώπων επικουρικής ασφάλισης του 

προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων και έως της συµπληρώσεως των αντίστοιχων 

προϋποθέσεων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. 

γ) Η καταβολή πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής για τους ασφαλισµένους από 

1.1.1993 στα ταµεία επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών 

ιδρυµάτων για το χρονικό διάστηµα από 1.1.1993 έως την υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. για 

το οποίο έχουν καταβάλει επιπλέον πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές από τις κατά 

νόµο προβλεπόµενες του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Οι προϋποθέσεις χορήγησης, ο τρόπος 

υπολογισµού της παροχής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση για την 
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εφαρµογή του παρόντος καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας µετά εκπόνηση ειδικής οικονοµικής µελέτης. 

δ) Η είσπραξη των εισφορών εργαζόµενου και εργοδότη. 

ε) Η απονοµή των συντάξεων που δικαιούται το προσωπικό των πιστωτικών 

ιδρυµάτων από το Ε.Τ.Α.Τ.. 

στ) Η λειτουργία ως φορέα σύνδεσης και διαµεσολάβησης µεταξύ του προσωπικού 

των πιστωτικών ιδρυµάτων, του Ε.Τ.Α.Τ., του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. 

Αρθρο 62  

Υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. 

1. Στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Τ. υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που εργάζονται 

στα πιστωτικά ιδρύµατα του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α') και ασφαλίζονται για 

επικουρική ασφάλιση στα οικεία ταµεία ασφάλισης του προσωπικού τους µετά τη 

διάλυση τους σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από την επόµενη 

παράγραφο. 

2. Η υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. πραγµατοποιείται µετά από αίτηµα των αρµόδιων 

οργάνων των ενδιαφερόµενων µερών, εργοδότη ή εργαζοµένων, που υποβάλλεται 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Τ.Α.Τ. µετά τη διάλυση των επικουρικών ταµείων ή 

των κλάδων σύνταξης των ταµείων, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.∆. σωµατειακής 

µορφής ή ειδικό λογαριασµό ή ένωση προσώπων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις ή τα καταστατικά των οικείων ταµείων. Σε 

περίπτωση που στην ασφάλιση των επικουρικών ταµείων ή κλάδων ή ενώσεων 

προσώπων ή ειδικών λογαριασµών υπάγεται το προσωπικό περισσότερων 

πιστωτικών ιδρυµάτων είναι δυνατή η αποχώρηση ενός ή περισσότερων πιστωτικών 

ιδρυµάτων από το ταµείο προκειµένου να ενταχθούν στο Ε.Τ.Α.Τ.. Το ποσό της 

επιβάρυνσης του πιστωτικού ιδρύµατος και του ταµείου προσδιορίζεται µετά 

εκπόνηση ειδικής οικονοµικής µελέτης. 

3. Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντασσόµενων ταµείων ή των 

κλάδων επικουρικής ασφάλισης αυτών περιέρχεται στο Ε.Τ.Α.Τ., χωρίς την 

καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλων 

προσώπων. 

4. Για τη µεταβίβαση στο Ε.Τ.Α.Τ. των ακινήτων των ειδικών φορέων επικουρικής 

ασφάλισης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, η οποία µεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του 

αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηµατικά βιβλία. 

5. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικους τα ταµεία επικουρικής ασφάλισης συνεχίζονται, 

χωρίς διακοπή, από τους φορείς υποδοχής. 
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6. Εάν δεν αποφασισθεί η διάλυση των επικουρικών ταµείων ή των κλάδων σύνταξης 

των ανωτέρω ταµείων ή ενώσεων προσώπων ή ειδικών λογαριασµών µε τις 

προβλεπόµενες διαδικασίες και προκύψουν δικαστικές αντιδικίες µεταξύ εργοδότη 

και εργαζοµένων στο πλαίσιο των ιδιωτικών συµφωνιών που έχουν καταρτίσει, το 

Ε.Τ.Α.Τ., µε αίτηµα του αρµόδιου οργάνου του εργοδότη ή των εργαζοµένων ή του 

ταµείου, που υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό του Συµβούλιο µέσα σε έναν µήνα από την 

έναρξη των δικαστικών διενέξεων, αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση και διαχείριση των 

κάθε φύσεως υποθέσεων των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των οικείων 

επικουρικών ταµείων που αφορούν ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά τους ζητήµατα, 

όπως είσπραξη εισφορών ή απονοµή και καταβολή συντάξεων. Σε καµία περίπτωση 

στο Ε.Τ.Α.Τ. δεν ανατίθενται θέµατα σχετικά µε δικαστικές αντιδικίες, που 

προκύπτουν µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένων στο πλαίσιο των ιδιωτικών 

συµφωνιών που έχουν καταρτίσει. Στην περίπτωση αυτή το ταµείο δεν διαλύεται ούτε 

θίγεται η περιουσία του. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει προς το Ε.Τ.Α.Τ. 

το ποσό δαπάνης που του αναλογεί. Το ποσό της δαπάνης προσδιορίζεται µετά από 

ειδική οικονοµική µελέτη, η οποία ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και εκπονείται µέσα σε έναν µήνα από την ανάθεση της. Με προεδρικό 

διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.), καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις διαχείρισης και 

διεκπεραίωσης των θεµάτων, ο τρόπος κατανοµής χρονικά του ποσού της δαπάνης 

που θα καταβάλλει ο εργοδότης και κάθε θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή των 

διατάξεων της παραγράφου αυτής. Έως την έναρξη ισχύος του προεδρικού 

διατάγµατος η διαχείριση και η διεκπεραίωση των υποθέσεων ασφαλισµένων και 

συνταξιούχων, καθώς και η είσπραξη των εισφορών πραγµατοποιούνται από το 

οικείο ταµείο ή ένωση προσώπων ή ειδικό λογαριασµό. 

7. Πιστωτικό ίδρυµα, του οποίου οι µετοχές είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, 

µπορεί κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων να αποτυπώσει στις τριµηνιαίες ή 

εξαµηνιαίες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2005 το εκτιµώµενο 

οικονοµικό αποτέλεσµα της υπαγωγής του προσωπικού στις ρυθµίσεις του κεφαλαίου 

αυτού. Η προθεσµία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων του πρώτου 

τριµήνου της οικονοµικής χρήσης 2005 παρατείνεται µέχρι την 15.7.2005 για τα 

πιστωτικά ιδρύµατα του προηγούµενου εδαφίου. 

Αρθρο 63 

Πόροι Ε.Τ.Α.Τ. 

Πόροι του Ε.Τ.Α.Τ. είναι: 

α) Ποσό εισφοράς κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, το προσωπικό του οποίου έχει ειδικά 

δικαιώµατα πρόσθετης επικουρικής σύνταξης από το Ε.Τ.Α.Τ. κατά το άρθρο 61. Το 

ποσό της εισφοράς αυτής καθορίζεται µε νόµο µετά εκπόνηση ειδικής οικονοµικής 

µελέτης και καταβάλλεται µέσα σε δέκα έτη. 
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β) Η περιουσία των ταµείων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Α.Τ.. 

γ) Οι πρόσοδοι περιουσίας των ως άνω ταµείων επικουρικής ασφάλισης. 

δ) Κάθε άλλος πόρος που ήθελε ορισθεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών ως αντάλλαγµα των πιστωτικών ιδρυµάτων για τις υπηρεσίες 

διαχείρισης που παρέχει το Ε.Τ.Α.Τ.. 

 

Αρθρο 64 

Αρµοδιότητες Ε.Τ.Α.Τ. 

Το Ε.Τ.Α.Τ. ως φορέας σύνδεσης και διαµεσολάβησης µεταξύ αφ' ενός του 

προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων και αφ' ετέρου του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και του 

Ε.Τ.Ε.A.M. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) Την ενηµέρωση και εξυπηρέτηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων σε 

θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών 

υποθέσεων τους από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης µέχρι την έκδοση 

της τελικής πράξης συνταξιοδότησης σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. 

 

β) Την επεξεργασία των συνταξιοδοτικών φακέλων του προσωπικού των πιστωτικών 

ιδρυµάτων, το οποίο βρίσκεται στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, ως εξής: 

βα) πέντε έτη πριν τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη που 

προβλέπονται από τους φορείς που είναι αρµόδιοι για την οριστική απονοµή κύριας 

και επικουρικής σύνταξης, δηµιουργεί ατοµικό συνταξιοδοτικό φάκελο του 

εργαζοµένου, τον οποίο µηχανογραφεί και ενηµερώνει τακτικά, 

ββ) µια φορά το χρόνο το Ε.Τ.Α.Τ. επικοινωνεί µε τον εργαζόµενο σχετικά µε το 

ύψος της σύνταξης που δικαιούται, πόσο αυτό αυξήθηκε εξαιτίας των εισφορών που 

πλήρωσε τον τελευταίο χρόνο και πόσο θα αυξηθεί αν παραµείνει στην υπηρεσία του 

έναν επιπλέον χρόνο. 

γ) Τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

Αρθρο 65 

Ενηµέρωση και εξυπηρέτηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων 

1. Για την ενηµέρωση και εξυπηρέτηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων 

σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών 

υποθέσεων το Ε.Τ.Α.Τ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) Ενηµερώνει το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυµάτων για το χρόνο ασφάλισης 

του, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του και το ποσό της σύνταξης του, καθώς και 

για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών 

τους υποθέσεων. 
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β) Παραλαµβάνει αιτήσεις του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων για τη 

διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών τους υποθέσεων από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 

και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. ∆ιαθέτει για διευκόλυνση τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 

παράγραφος 3 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999). 

γ) Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση 

της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, 

το Ε.Τ.Α.Τ. τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από 

τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση του προσωπικού των 

πιστωτικών ιδρυµάτων. 

δ) ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων του 

προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων στην αρµόδια για τη διεκπεραίωση τους 

υπηρεσία, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

2. Οι αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο κατ' εφαρµογή της 

νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. πρέπει να υποβληθεί εντός 

καθορισµένης προθεσµίας προς το I.K.A. - E.T.A.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., γίνονται 

δεκτά αν υποβληθούν εντός της ίδιας προθεσµίας προς το Ε.Τ.Α.Τ.. Στην περίπτωση 

αυτή το Ε.Τ.Α.Τ. διαβιβάζει τις αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο προς την 

αρµόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Η ηµεροµηνία κατά την 

οποία οι αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο υποβλήθηκαν προς το Ε.Τ.Α.Τ. 

θεωρείται ως η ηµεροµηνία υποβολής τους προς την αρµόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - 

Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. 

3. To I.K.A. - E.T.A.M., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ. αλληλοβοηθούνται 

διοικητικά. Ειδικότερα, το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. παρέχουν στο 

Ε.Τ.Α.Τ. κάθε πληροφορία και κάθε δυνατή διευκόλυνση που αφορά στην κοινωνική 

ασφάλιση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Αρθρο 66  

Προσωρινή συνταξιοδότηση από το Ε.Τ.Α.Τ. 

1. Προς εκπλήρωση των σκοπών του το Ε.Τ.Α.Τ.: 

α) Πέντε τουλάχιστον µήνες πριν την υποχρεωτική αποχώρηση του προσωπικού των 

πιστωτικών ιδρυµάτων απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 

προκειµένου οι φορείς αυτοί να βεβαιώσουν στο Ε.Τ.Α.Τ. το χρόνο ασφάλισης και το 

ποσό της σύνταξης του προς συνταξιοδότηση προσωπικού των πιστωτικών 

ιδρυµάτων. To I.K.A. - E.T.A.M. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. υποχρεούνται να στείλουν στο 

Ε.Τ.Α.Τ. τα στοιχεία που αυτό τους ζητά µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία που 

περιήλθε σε αυτούς το σχετικό έγγραφο. 

β) Εφόσον το Ε.Τ.Α.Τ. διαπιστώνει βάσει των στοιχείων που λαµβάνει από τους 

αρµόδιους φορείς ότι ο ασφαλισµένος συγκεντρώνει τις ελάχιστες βασικές 

προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., 



Ευθυµίου Ηλ. Ευθύµιος                                                                  ∆ιπλωµατική Εργασία (MAF) 

6 | Σ ε λ ί δ α  

 

εκδίδει απόφαση για προσωρινή απονοµή κύριας και επικουρικής σύνταξης από τον 

πρώτο µήνα εξόδου του ασφαλισµένου από το πιστωτικό ίδρυµα. 

 

2. Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται από το Ε.Τ.Α.Τ. για όλο το χρονικό διάστηµα 

από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µέχρι την έκδοση της οριστικής 

απόφασης από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. 

 

3. Αν το ποσό της οριστικής σύνταξης είναι µικρότερο από το ποσό της προσωρινής 

σύνταξης, οι διαφορές που έχουν καταβληθεί επιπλέον συµψηφίζονται κατά την 

εκτέλεση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθµίζεται ο διακανονισµός των οφειλών 

µεταξύ του Ε.Τ.Α.Τ. και του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. 

 

Αρθρο 67 

Οργάνωση, διοίκηση, προσωπικό, λειτουργία του Ε.Τ.Α.Τ. 

1. Το Ε.Τ.Α.Τ. διοικείται από εννεαµελές (9) ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται 

από: 

α) τον Πρόεδρο, 

β) έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων που προτείνεται από την Οµοσπονδία 

Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), 

γ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από την Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), 

δ) έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, 

ε) δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α' του Υπουργείου Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας, 

στ) έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α' του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, 

ζ) ένα (1) µέλος ειδικό σε θέµατα κοινωνικοασφαλιστικά και οικονοµικά, 

η) ένα (1) µέλος ειδικό σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης. 

Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε ισάριθµους αναπληρωτές, 

διορίζονται µε τριετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετέχει χωρίς ψήφο ως Κυβερνητικός 

Επίτροπος, υπάλληλος κατηγορίας Π Ε µε βαθµό Ατού Υπουργείου Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση 

του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας ή υπάλληλος των πιστωτικών ιδρυµάτων αποσπασµένος στο Ταµείο 

οριζόµενος από τον Πρόεδρο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται µέσα σε έναν µήνα από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόµου και αναλαµβάνει εντός δεκαπέντε ηµερών. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει στους χώρους του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µέχρι τη στέγαση των 

υπηρεσιών του Ταµείου. 

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και µετά 

γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι αρµοδιότητες και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Η υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Τ. διεξάγεται, χωρίς επιβάρυνση του, από υπαλλήλους των 

πιστωτικών ιδρυµάτων που εντάσσονται στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης, οι 

οποίοι αποσπώνται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύµατος και 

σύµφωνη γνώµη των αποσπώµενων. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Ε.Τ.Α.Τ. 

κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο Ε.Τ.Α.Τ. και κατά την εκτέλεση αυτής 

υπέχουν τις ευθύνες δηµοσίου υπαλλήλου. 

 

Ο ∆ιευθυντής του Ταµείου ορίζεται από τους αποσπώµενους στο Ε.Τ.Α.Τ. 

υπαλλήλους µε απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου. 

Αρθρο 68 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µέσα σε ένα έτος από την έναρξη 

λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Τ µε προ- τάση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καταρτίζεται 

ο Οργανισµός του Ταµείου και συστήνονται θέσεις προσωπικού. 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

καθορίζεται ο τρόπος οικονοµικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του 

Ε.Τ.Α.Τ. και ρυθµίζεται κάθε θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα αναγκαίο 

για την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Σε περίπτωση 
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αρµοδιότητας και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συνυπογράφει και ο 

Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

3. Οι ειδικές οικονοµικές µελέτες που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό 

προκηρύσσονται και ανατίθενται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Το 

ποσό της δαπάνης που βαρύνει τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορεί να εξοφληθεί είτε 

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες επί µέρους ρυθµίσεις είτε εφάπαξ. 

Αρθρο 69 

1. Σε περίπτωση προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου τα πιστωτικά ιδρύµατα 

βαρύνονται εξ ολοκλήρου µε το κόστος της δαπάνης αυτής. 

2. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγεται και το προσωπικό της πρώην 

Ε.Τ.Β.Α.. 

 


