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ΔΗΑΓΧΓΖ-ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ζην εμήο ΓΛΠ) θαη Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (ζην εμήο ΓΠΥΠ) ζηνλ Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ρψξν θαζψο θαη κε ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ηηο νπνίεο εηζάγνπλ ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Άκεζνο 

ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο απνηειεί λα θαηαζηήζεη θαηαλνεηέο ηηο δηαθνξέο 

πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνία επεξεάδνληαη ηφζν ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φζν θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, παξαηίζεηαη κηα ζπλνπηηθή θαη 

πεξηεθηηθή αλαζθφπεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο, ε 

νπνία πξνέξρεηαη απφ δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο κε πνιχρξνλε εκπεηξία ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ε νπνία 

παξνπζηάδεη ηνπο ιφγνπο θαη ηηο αθνξκέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε ηεο ινγηζηηθήο 

ηππνπνίεζεο θαζψο  θαη ζηελ δεκηνπξγία ησλ πξνηχπσλ. Δπηπξνζζέησο, 

παξνπζηάδεηαη ε δνκή ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθδνζε ησλ 

πξνηχπσλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο. 

ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα, ηηο δηαθνξέο κε ηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία κέρξη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, θαζψο θαη ηηο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηελ ζχληαμε ηνπο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα εθηελήο ζχγθξηζε ηνπ θιαδηθνχ 

ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηξαπεδψλ κε ην Διιεληθφ γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, αθνχ 

πξψηα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πιήξεο αλάιπζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ. 

ην πέκπην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη, αλάιπζε επηιεγκέλσλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ, 

ησλ νπνίσλ νη δηαηάμεηο επεξεάδνπλ άκεζα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. ηελ αλάιπζε 

πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα δνζνχλ φινη νη απαξαίηεηνη νξηζκνί γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλφεζε ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ εηζάγνπλ ηα ελ ιφγν πξφηππα 

θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

Σέινο, ζην έθην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ αιιαγψλ πνπ εηζάγνπλ ηα πξφηππα θαη ζα παξαηεζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα εμαρζνχλ απφ ηε αλάιπζε πνπ ζα έρεη πξνεγεζεί.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Κξίζεθε απαξαίηεην, πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ζην πξψην θεθάιαην λα παξαηεζεί ε αλαζθφπεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο. 

Ζ Grant Thornton, κε ηελ επηζηεκνληθή ηεο νκάδα (2009), παξαζέηεη κία πιήξε 

παξνπζίαζε, φισλ ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ηζρχ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν έξγν απεπζχλεηαη ηφζν ζε επαγγεικαηίεο φζν θαη ζε ζπνπδαζηέο θαη 

θαζεγεηέο θαη ζπκβάιεη ζηελ εθκάζεζε θαη θαηαλφεζε ησλ πξνηχπσλ, θαζψο 

ρξεζηκνπνηεί απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα θαη παξαζέηεη κηα πιεζψξα 

παξαδεηγκάησλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιεο ηηο πηζαλέο πεξηπηψζεηο. 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ εθάζησηε πξνηχπνπ ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Αξρηθά 

παξαηίζεληαη νη απαξαίηεηνη νξηζκνί θαη ην πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ. 

Καηφπηλ πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θάζε πξνηχπνπ, ηφζν 

αλαιχνληαο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν φζν θαη κε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ. Σέινο, ε 

αλάιπζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, πνπ απαηηεί ην  θάζε 

πξφηππν. εκεηψλεηαη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή 

παξνπζίαζε ησλ δηαθνξψλ ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο πνπ εηζάγνπλ 

ηα ΓΛΠ.    

Ο Κφληνο (2007), παξαζέηεη κία πιήξε θαη εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα, ε νπνία 

επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ εμέιημε ηεο ηξαπεδηθήο, θαζψο θαη ζηηο 

νπζηψδεηο δηαθνξέο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κε ηνπο ινηπνχο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο. Παξαζέηεη επίζεο, ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εηζάγνπλ 

ηα ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ, ζηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο  ινγηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ζχκθσλα κε ηα 

ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ. Σν βηβιίν απεπζχλεηαη ζε θνηλφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη βαζηθέο 

γλψζεηο ινγηζηηθήο, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο  πνπ εηζάγνπλ ηα 

πξφηππα, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ.  

Ο Νηδαλάηνο Γεκήηξεο (2008), νπζηαζηηθά δεκηνχξγεζε έλα πξαθηηθφ εξγαιείν 

ηφζν γηα ηνπο ζπληάθηεο φζν θαη γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ. ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, πξαγκαηνπνηείηαη κηα πιήξε παξνπζίαζε ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ εηζάγνπλ ηα ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ, ζε ζρέζε κε ηνλ λφκν 

2190/1920 θαη ηελ ινηπή Διιεληθή λνκνζεζία. Οπζηαζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, 

μεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα ηεο απιήο παξνπζίαζεο ησλ πξνηχπσλ θαη πξνρσξά ζηελ 

νπζία ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο Διιεληθήο 

επηρείξεζεο.  

Οη Nandakuma, Mehta, Ghosh, Alkafaji, (2010), απεπζχλνληαη θπξίσο ζε 

αλαγλψζηεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηδηαίηεξε εμνηθείσζε κε ηα πξφηππα. Αξρηθά 

πξαγκαηνπνηνχλ κηα παξνπζίαζε, ησλ αλαγθψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα πξφηππα, ησλ 

αξρψλ πνπ ηα δηέπνπλ θαζψο θαη ηεο δνκήο ησλ νξγάλσλ πνπ θαηαξηίζνπλ  ηα 

πξφηππα. Σέινο, παξαζέηνπλ κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ζε ιηηή θαη θαηαλνεηή 

γιψζζα ηνπ θάζε, ελ ηζρχ πξνηχπνπ. εκεηψλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ 

θαιχπηεη ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο θαη ζηειέρνπο, θαζψο 

δελ πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ζε βάζνο ησλ πξνηχπσλ θαη ζηεξείηαη πνηθηιίαο 

παξαδεηγκάησλ.   

Οη Epstein θαη Jermakowicz (2010), έξρνληαη λα θαιχςνπλ, πηζαλφλ ην πην 

δχζθνιν θνκκάηη ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ, απηφ ηεο κεηάβαζεο απφ ηα εζληθά πξφηππα. 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, πέξα απφ ηελ ζε βάζνο αλάιπζε ησλ πξνηχπσλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ηδηαίηεξε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ ηεο κεηάβαζεο, ηφζν 

κέζσ ηνπ απαξαίηεηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ, φζν θαη κέζσ πξαθηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ. ε ζπλδπαζκφ κε ην έξγν ησλ ζπγγξαθέσλ Mirza, Orrell, Holt 

(2008),  ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα πιεζψξα case studies εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ, 

απνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν παθέην πξαθηηθψλ βνεζεκάησλ γηα θάζε ζχγρξνλν 

ζηέιερνο. Σν ζπγθεθξηκέλν, ζχγγξακκα, απεπζχλεηαη θπξίσο ζε γλψζηεο ησλ 

πξνηχπσλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ηνπο πάλσ ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Οη Οηθνλφκνπ θαη Ησάλλνπ (2005) πξαγκαηνπνηνχλ κηα πιήξε παξνπζίαζε θαη 

αλάιπζε φισλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηα πξφηππα, γηα ηνλ επξχηεξν 

ηξαπεδηθφ ρψξν, δεκηνπξγψληαο νπζηαζηηθά έλα πξαθηηθφ εξγαιείν ηφζν γηα ηνπο 

ζπληάθηεο φζν θαη γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ο Φίινπ (2010) πξαγκαηνπνηεί κία επηζθφπεζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη 

θαηφπηλ παξαζέηεη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ εηζάγνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 
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Ο Βεληέξεο (1998), αλαιχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ελαξκφληζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

νηθνλνκηψλ κε ηα πξφηππα, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Ο Taylor (2003), αλαδεηθλχεη, ην εχξνο ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξνπλ ηα πξφηππα 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν θαη εμεηάδεη ην εχξνο ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ αλακέλεηαη λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ηφζν βξαρπρξφληα φζν θαη 

καθξνρξφληα. Δηδηθφηεξα αλαιχεηαη ε επίδξαζε ηνπ ΓΛΠ 39 ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ.  

Οη Iatridis θαη Rouvolis (2010), παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηνπο, 

ζηηο επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ  ζε κία νκάδα 

εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην αμηψλ Αζελψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ νδεγεί ζηελ 

αχμεζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρνπλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

2.1 Οξηζκόο ησλ ΓΛΠ & ΓΠΥΠ 

Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ έλα ζχλνιν αξρψλ, κεζφδσλ, θαλφλσλ, νδεγηψλ θαη 

πνιηηηθψλ, ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή νδεγεί ηφζν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο φζν θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηά ηξφπν 

νκνηφκνξθν, αιεζή θαη αθξηβή. 

2.2 Ηζηνξηθή αλαζθόπεζε 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ζέζπηζεο ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ ην νπνίν ζα θαζηζηνχζε 

αμηφπηζηεο θαη ζπγθξίζηκεο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 ζηηο ΖΠΑ. Αθνξκή γηα ηελ 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηαο ηέηνηαο ηδέαο απνηέιεζε ε ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ε νπνία θαηέδεημε ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη αλέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αληηθεηκεληθήο 

πιεξνθφξεζεο.   

Αξρηθά νη αξκνδηφηεηεο αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή  θεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ, ε 

νπνία ζα μεθηλήζεη ηελ έξεπλα, φκσο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα (1938) ζα δψζεη ηελ 

ζθπηάιε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κελ κπνξψληαο λα αληαπεμέιζεη ζηα απμεκέλα θφζηε 

έξεπλαο. Γηάθνξνη ηδησηηθνί νξγαληζκνί έθαλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηππνπνίεζεο, ρσξίο φκσο ηδηαίηεξε επηηπρία, κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχκε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Financial Accounting Standards Board (ζην εμήο FASB), πνπ απνηειεί 

ην ζεκαληηθφηεξν φξγαλν ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο ζηηο ΖΠΑ. 

Αληίζεηα κε ηηο ΖΠΑ, ε πξνζπάζεηα ζέζπηζεο πξνηχπσλ ζηνλ ππφινηπν θφζκν 

μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φπνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

επηθξαηνχζαλ θπξίσο ηνπηθά πξφηππα. Σν 1973 ηδξχεηαη ε Γηεζλήο επηηξνπή 

Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ (International Accounting Standards Committee, ζην εμήο 

IASC), ε νπνία  κέρξη ην 2001 εμέδσζε 41 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

Σν 2001 ε IASC αιιάδεη δνκή ιεηηνπξγίαο (ζηα πξφηππα ηνπ FASB) θαη 

κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεζλέο πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International 

Accounting Standards Board, ζην εμήο IASB). Δπίζεο ηα πξφηππα, ηα νπνία 
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εθδίδνληαη απφ ηελ ίδξπζε ηεο IASB θαη εμήο νλνκάδνληαη ζε Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial Reporting Standards). 

2.3  Όξγαλα θαηάξηηζεο ησλ ΓΠΥΠ 

2.3.1 Οξγαλόγξακκα  

Κξίλεηαη ζθφπηκν πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ θάζε νξγάλνπ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ, λα 

παξνπζηάζνπκε ηηο αιιεινζρεηίζεηο θαη ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε απηά ηα φξγαλα. 

 

 

  Πεγή: www.ifrs.org 

http://www.ifrs.org/
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2.3.2 Δπηηξνπή Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (I.A.S.C) 

Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standards 

Committee – IASC I.A.S.C) ηδξχζεθε ην1973 θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ Λνγηζηηθψλ 

σκάησλ ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Οιιαλδίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη 

Ηξιαλδίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Μεμηθνχ, ηεο Ηαπσλίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α. 

ηε ζπλέρεηα πξνζαξηήζεθαλ ζηελ IASC ηα Λνγηζηηθά ψκαηα θαη άιισλ ρσξψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην ζψκα νξθσηψλ ινγηζηψλ (ζην εμήο .Ο.Λ.). 

ηφρνη ηεο επηηξνπήο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ απνηεινχλ: 

 Ζ αλάπηπμε ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ δηεζλνχο αλαθνξάο θαη εθαξκνγήο, ηα 

νπνία ζα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, θαηαλνεηά θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

παγθφζκην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα επηηπγράλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζα είλαη ζπγθξίζηκεο θαη δηαθαλείο. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο επηκέξνπο εζληθέο ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηελ ελαξκφληζε 

θαη εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο πξνηχπσλ κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. 

2.3.2.1 Γνκή ηεο επηηξνπήο 

Ζ επηηξνπή εδξεχεη ζην Λνλδίλν θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ κνξθή ηνπ ηδησηηθνχ κε 

θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ. 

Ζ ζχζηαζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ απνηειείηαη απφ: 

 Σελ IASC ε νπνία είλαη έλα αλεμάξηεην ίδξπκα θαη απνηειείηαη απφ δχν 

βαζηθά εθηειεζηηθά ζψκαηα: 

 Σελ επηηξνπή.  

 Σν ζπκβνχιην ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

Τπάξρνπλ επίζεο δχν επηπιένλ ζψκαηα: 

 Σν ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα. 

 Ζ επηηξνπή δηεξκελεηψλ. 

 IASC Foundation-Trustees. 

Ζ επηηξνπή απνηειείηαη απφ 19 κέιε κε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή θαη επηζηεκνληθή 

πξνέιεπζε θαη έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Γηνξίδεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ηεο επηηξνπήο 

δηεξκελεηψλ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ αλάπηπμε θαη 

παξαθνινπζήζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ. 
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Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο είλαη ε εμήο: 

Γεσγξαθηθή 

πεξηνρή 

Αξηζκόο κειώλ 

Βφξεηα Ακεξηθή 5 

Δπξψπε 5 

Αζία-Ωθεαλία 5 

Λνηπέο πεξηνρέο 4 

2.3.3 ώκα Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (IASB) 

Απνηειείηαη απφ 14 κειή εθ ησλ νπνίσλ 12 κέιε είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ηα 

ππφινηπα 2 κεξηθήο. Σα κέιε πξνέξρνληαη απφ 9 ρψξεο θαη πεξηιακβάλνπλ ειεγθηέο, 

ινγηζηέο θαη ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν ζψκα έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα θάζε ηερληθήο θχζεο ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

θαηάξηηζε θαη έθδνζε ελφο ΓΠΥΠ θαζψο θαη ησλ πξνζρεδίσλ απηψλ. 

2.3.4 πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηύπσλ (SAC) 

Απνηειείηαη απφ ηξηάληα ή θαη παξαπάλσ κέιε θαη ιεηηνπξγεί σο ζπκβνπιεπηηθφ 

ζψκα πξνο ηελ επηηξνπή θαη ζθνπνί ηνπ απνηεινχλ: 

 Να ζπκβνπιεχεη ηελ IASB ζε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Να κεηαθέξεη ηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ πάλσ ζε ζεκαληηθέο 

κειέηεο γηα ηελ εηνηκαζία πξνηχπσλ. 

 Να πξνζθέξεη ζπκβνπιέο ζηνπο επηηξφπνπο θαη ζηελ IASB. 

2.3.5 Δπηηξνπή Γηεξκελεηώλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (IFRIC) 

Απνηειείηαη απφ 14 κέιε ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηνπο επηηξφπνπο (trustees). Ζ 

επηηξνπή ζπλεδξηάδεη φηαλ απαηηείηαη  θαη ζηφρνη ηεο απνηεινχλ:  

 Ζ έθδνζε δηεπθξηληζηηθψλ νδεγηψλ θαη δηεξκελεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε αληηκεηψπηζε ζηα πξφηππα. 

 Ζ δεκνζίεπζε πξνζρεδίσλ πξνηχπσλ πξνο ζρνιηαζκφ θαη εμέηαζε ησλ 

ζρνιίσλ πνπ ιακβάλνληαη. 
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2.4 Γηαδηθαζία έθδνζεο πξνηύπσλ 

Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο ελφο πξνηχπνπ είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε θαη πνιχπινθε 

δηαδηθαζία, θαζψο ε εθαξκνγή ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

πξνηχπσλ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά ηνπηθά ινγηζηηθά 

πξφηππα θαη δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα απαηηεί ρξφλν θαη εηδηθά θαηαξηηζκέλνπο 

επηζηήκνλεο, ψζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη βηψζηκν θαη λα πξνζζέηεη άμηα ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο ελφο πξνηχπνπ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί κε ηα εμήο βήκαηα: 

 

Πεγή: www.ifrs.org 

 

 

http://www.ifrs.org/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΓΛΠ 

3.1 Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα 

Γ.Λ.Π 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξνπζίαζεο 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Μηα πιήξεο ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη 

ηα αθφινπζα: 

 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ( Balance Sheet) 

Οξηζκόο: Ζ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζπλνςίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κηαο εηαηξείαο γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

θαη φρη γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν. Δπηπιένλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν λα αληηιεθζεί ην χςνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

θαηέρεη ε επηρείξεζε, ην χςνο ησλ νθεηιψλ ηεο θαζψο θαη ην χςνο ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ εηζέθεξαλ νη κέηνρνη ηεο. 

 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ ( Income Statement) 

Οξηζκόο: Ζ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κεηξά ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε 

κηαο επηρείξεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ινγηζηηθή πεξίνδν. Ζ νηθνλνκηθή 

επίδνζε εθηηκάηε δίλνληαο κία πεξίιεςε ηνπ, πσο ε επηρείξεζε 

πξαγκαηνπνηεί έζνδα θαη έμνδα κέζσ ιεηηνπξγηθψλ θαη κε ιεηηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Παξνπζηάδεη επίζεο ην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ινγηζηηθή πεξίνδν, ζπλήζσο πάλσ απφ έλα ηξίκελν. 

 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα (Statement of Changes in 

Equity) 

Οξηζκόο: Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ νπζηαζηηθά απνηειεί κία 

ζπκθσλία ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο κε ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ.  

 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (Cash Flow Statement) 

Οξηζκόο: Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ παξέρεη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε φιεο ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο πνπ δέρεηαη ε εηαηξεία ηφζν γηα ηηο 

ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο φζν θαη γηα ηηο εμσηεξηθέο πεγέο επελδχζεσλ, 
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θαζψο θαη φιεο ηηο εθξνέο κε ηηο νπνίεο πιεξψλνπλ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. 

 εκεηώζεηο πάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Notes) 

Οξηζκόο: ηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη 

φιεο νη γλσζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο νξίδνληαη απφ ηα πξφηππα. Οπζηαζηηθά 

δίλνληαη ζεκαληηθέο θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε θνλδχιη πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

3.2 Γεληθέο αξρέο, νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

3.2.1 Δύινγε παξνπζίαζε θαη ζπκκόξθσζε κε ηα Γ.Π.Υ.Π 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ νθείινπλ 

λα παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ην απνηέιεζκα θαη ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο. 

Γηα λα ππάξρεη ζπκκφξθσζε κηαο εηαηξείαο  κε ηα ΓΠΥΠ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 1 

ζα πξέπεη: 

 Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο λα δειψζεη ξεηά ηελ ζπκκφξθσζε ηεο κε ηα ΓΠΥΠ 

θαη ε δήισζε απηή λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

θαηαζηάζεσλ. 

 Με ηνλ φξν ζπκκφξθσζε ελλνείηαη ε ελαξκφληζε κε φια ηα ηζρχνληα 

πξφηππα θαη δηεξκελείεο. (Δμαίξεζε απφ ηελ ελαξκφληζε κε θάπνην πξφηππν 

κπνξεί λα ππάξμεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δελ 

επηηπγράλεηαη αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ). 

 Λνγηζηηθνί ρεηξηζκνί νη νπνίνη δελ αθνινπζνχλ ηα πξφηππα νδεγνχλ ζε κε 

ζπκκφξθσζε θαη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξεία νθείιεη λα  γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο. 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο ε πηνζέηεζε θάπνηνπ πξνηχπνπ ή πξνηχπσλ επεξεάδεη ηελ αθξηβνδίθαηε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο νθείιεη: 

 Να βεβαηψζεη φηη παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθξηβνδίθαηα. 

 Να δειψζεη ξεηά ηελ ζπκκφξθσζε ηεο κε ηελ εμαίξεζε θαη φηη δελ 

αθνινπζείηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν-πξφηππα. 

 Αλαιπηηθέο εμεγήζεηο ησλ αηηίσλ παξέθθιηζεο απφ ην πξφηππν. 

 Αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο επίπησζεο ηεο παξέθθιηζεο. 
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3.2.2 Λνγηζηηθέο παξαδνρέο 

3.2.2.1 Αξρή ηεο ζπλερηδόκελεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε δηνίθεζε νθείιεη λα πξνβαίλεη 

ζε εθηίκεζεο ηεο δπλαηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δηαηεξήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη ζηε βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο αλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ 

επηρείξεζε, είηε λα παχζεη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Όηαλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δελ θαηαξηίδνληαη ζηελ βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο νθείιεη: 

 Να γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο. 

 Να γλσζηνπνηήζεη ηελ βάζε ζηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαηαξηίδνληαη.  

 Να γλσζηνπνηήζεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ 

ζεσξείηαη ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

3.2.2.2 Αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζόδσλ-εμόδσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη εθαξκφδνληαο ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε 

βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ-εμφδσλ, κε εμαίξεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ-εμφδσλ νη ζπλαιιαγέο 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο θαη ε απεηθφληζε ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ρξήζεηο πνπ απηέο αθνξνχλ. ηα απνηειέζκαηα 

αλαγλσξίδνληαη ηα έμνδα ζε ζπζρέηηζε κε ηα αληίζηνηρα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχλ. 

3.3 Λνγηζηηθέο αξρέο ησλ Γ.Λ.Π  

 Αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ  

Με ηελ αξρή απηή θάζε ρξήζε ζεσξείηαη αλεμάξηεηε. Αθφκε, ζε θάζε ρξήζε 

θαηαινγίδνληαη κφλν ηα δεδνπιεπκέλα έζνδα-έμνδα. 

 Οκνηνκνξθία ηεο παξνπζίαζεο 

Ζ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε νκνηφκνξθν 

ηξφπν απφ ρξήζε θαη λα κελ δηαθνξνπνηείηαη εθηφο αλ ζπληξέρνπλ νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 

 Αιιαγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Έλα πξφηππν ε κηα δηεξκελεία  δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Οπζηαζηηθόηεηα & νιόηεηα 

Οη ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο νκνίσλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. πλνιηθά παξνπζηάδνληαη κφλν ζηνηρεία ηα νπνία 

θξίλνληαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο ,ηελ 

νπνία παξέρνπλ. 

εκαληηθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη εθείλα ηα ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ ε κε 

γλσζηνπνίεζε ζα επεξέαδε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη θαη’επέθηαζε ηελ 

πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλεη ν ηειηθφο ρξήζηεο. 

Γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ζε ζεκαληηθά θαη κε ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη 

ηφζν ε θχζε ηνπ ζηνηρείνπ φζν θαη ην κέγεζνο ηνπ. 

 πκςεθηζκόο 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο, ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο δελ επηηξέπεηαη 

λα ζπκςεθίδνληαη εθηφο αλ επηηξέπεηαη ε ην νξίδεη θάπνην πξφηππν ε δηεξκελεία. Ο 

ζπκςεθηζκφο δελ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

αληηιακβάλνληαη πιήξσο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ επηρείξεζε 

θαη λα εθηηκνχλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. 

 πγθξηηηθή πιεξνθόξεζε 

Ζ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γλσζηνπνηεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν φια 

ηα πνζά, ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ζπγθξηηηθή 

πιεξνθφξεζε επεθηείλεηαη θαη ζηελ αθεγεκαηηθή θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθφξεζε, 

φηαλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη αιιαγή ζηελ παξνπζίαζε ή ζηελ θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε εηαηξεία νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ην είδνο ηεο 

αλαθαηάηαμεο, ην πνζφ ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αλαθαηάηαμεο.  

3.4 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα 

Γ.Λ.Π 

Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη απηά ηα νπνία 

θαζηζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε απηέο, ζεκαληηθέο θαη 

νπζηψδεηο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 
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 αθήλεηα 

Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη φζν είλαη εθηθηφ κε ηνλ πην θαηαλνεηφ ηξφπν, ψζηε λα γίλνληαη 

εχθνια θαηαλνεηνί απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. εκεηψλεηαη φηη πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ πνιχπινθα ζέκαηα θαη ππνζέζεηο ηεο επηρείξεζεο δελ ζα πξέπεη λα 

απνθιείνληαη απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη δελ ζα είλαη εχθνιν λα 

θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 πλάθεηα 

 Ωο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο νξίδνληαη νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη  ιήςεο απνθάζεσλ ζηα ρέξηα ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Αμηνπηζηία 

Αμηφπηζηεο ζεσξνχληαη νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ πξνέθπςαλ απφ εθνχζην ή 

αθνχζην ιάζνο θαη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βαζίζνπλ ηελ αλάιπζε ηνπ ζε απηέο 

απνδερφκελνη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

 πγθξηζηκόηεηα 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηηο παξειζνχζεο θαη επφκελεο 

ρξήζεηο, ψζηε  λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηαο αλαγλψξηζεο ηεο ηάζεο βαζηθψλ κεγεζψλ 

ηεο επηρείξεζεο(πρ απνδνηηθφηεηα, δαλεηζκφο). Δπνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

απνηειέζκαηνο, ε απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε απνηίκεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη νη ινηπέο πξάμεηο νθείινπλ λα έρνπλ νκνηνκνξθία απφ ρξήζε ζε 

ρξήζε ψζηε λα θαζηζηάηε δπλαηή ε ζπγθξηζηκφηεηα. 

Γηα λα επηηεπρζεί, απηή ε νκνηνκνξθία, ε εθάζηνηε νηθνλνκηθή κνλάδα  επηιέγεη 

ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα πηνζεηήζεη θαη νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο ρξήζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο επηινγέο ηηο. εκεηψλεηαη επίζεο, φηη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηξνρνπέδε ζηελ εηζαγσγή 

βειηησκέλσλ πξνηχπσλ ηα νπνία ζα νδεγνχλ ζε πην αμηφπηζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΧΝΣΡΑΠΔΕΧΝ 

Πξηλ πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηξαπεδψλ (ζην 

εμήο ΚΛΣ) θξίλεηαη ζθφπηκν λα δψζνπκε έλα πιήξε νξηζκφ ηεο ηξάπεδαο, ηα 

θπξηφηεξα είδε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

4.1 Οξηζκόο ηξάπεδαο 

Σξάπεδεο είλαη νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο, θαηά θχξην έξγν, δηεμάγνπλ ην 

εκπφξην ηνπ ρξήκαηνο, ηελ άζθεζε πηζηνδνηηθήο-πηζηνιεπηηθήο πνιηηηθήο, θαη άιιεο 

ππεξεζίεο πξνο ηξίηνπο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Οη ηξάπεδεο κεζνιαβνχλ 

κεηαμχ ησλ πιενλαζκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, απφ ηηο νπνίεο δαλείδνληαη, θαη 

ησλ ειιεηκκαηηθψλ  νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Έηζη γίλνληαη νη θχξηνη ξπζκηζηέο ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο» 

4.2 Δίδε ηξαπεδώλ 

Οη ηξάπεδεο δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Κεληξηθέο ηξάπεδεο 

Κχξηα αξκνδηφηεηα ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ηεο θάζε ρψξαο απνηειεί ε ράξαμε θαη 

άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Πέξα απφ ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο, ε θεληξηθή ηξάπεδα είλαη επηθνξηηζκέλε θαη κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Δίλαη ε κφλε πνπ έρεη ην δηθαίσκα έθδνζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ. 

 Παξέρεη πηζηψζεηο θαη δέρεηαη θαηαζέζεηο απφ ηηο ηξάπεδεο. 

 Δίλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αξκνδηφηεηα ηεο επνπηείαο 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.  

 Δπνπηεχεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ. 

 Λεηηνπξγεί σο ηακίαο ηνπ θξάηνπο θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά 

δηαζέζηκα ηεο ρψξαο. 

Μέρξη ην 2001, σο θεληξηθή ηξάπεδα ραξαθηεξηδφηαλ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

φκσο κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Ννκίζκαηνο, ηνπ ΔΤΡΩ, ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο δηαηήξεζε κφλν ηηο αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, αθνχ ε έθδνζε ηνπ λένπ λνκίζκαηνο αιιά θαη ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή αζθείηαη πιένλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. ην 

ελεξγεηηθφ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ππάξρνπλ νη εμήο ινγαξηαζκνί: 
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 πλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα. 

 Πηζηψζεηο ζην θξάηνο. 

 Πηζηψζεηο ζε ηξάπεδεο. 

 Δπελδχζεηο ζε απφθηεζε αθηλήησλ. 

 Δκπνξηθέο ηξάπεδεο 

Μηα εκπνξηθή ηξάπεδα ζπιιέγεη θεθάιαηα (θαηαζέζεηο φςεσο, θαηαζέζεηο 

ηακηεπηεξίνπ θαη θαηαζέζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ) θαη  ρνξεγεί δάλεηα 

(καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα). Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ ηεο είλαη 

νη θαηαζέζεηο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο είλαη ηα δάλεηα θαη ηα 

ρξεφγξαθα. Πέξα φκσο απφ ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ε ηξάπεδεο κέζσ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ, πνπ δηαζέηνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπο, παξέρνπλ κηα πιεζψξα ππεξεζηψλ 

φπσο: 

 Leasing. 

 Factoring. 

 Αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο. 

 Real estate. 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο 

 πλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο 

Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ 

νηθνλνκηψλ. Αζθνχλ ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο.  

 Δπελδπηηθέο ηξάπεδεο 

Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κνξθέο καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Αθφκε, παξέρνπλ ζηξαηεγηθέο γλσκνδνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο, θηήζεηο 

θαη άιινπο ηχπνπο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Κηεκαηηθέο ηξάπεδεο 

Κχξηνο ζθνπφο ησλ θηεκαηηθψλ ηξαπεδψλ απνηειεί ε ρνξήγεζε δαλείσλ 

(κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ), κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε πάζεο θχζεσο 

θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%8C%CF%88%CE%B5%CF%89%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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4.3 Κύξηεο ιεηηνπξγίεο ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ 

Οη ηξάπεδεο σο πηζησηηθά ηδξχκαηα επηηεινχλ ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ. 

 ρνξήγεζε δαλείσλ ή ινηπψλ πηζηψζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξάμεσλ 

πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ(factoring). 

 ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing). 

 πξάμεηο δηελέξγεηαο πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ. 

 έθδνζε θαη δηαρείξηζε κέζσλ πιεξσκήο (πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ, 

ηαμηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ). 

 εγγπήζεηο θαη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ. 

 ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδξχκαηνο ή ηεο πειαηείαο ηνπ, πνπ 

αθνξνχλ: 

 κέζα ρξεκαηαγνξάο (αμηφγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ θ.ιπ.). 

 ζπλάιιαγκα. 

 πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ ή ρξεκαηνπηζησηηθά 

δηθαηψκαηα. 

 ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο. 

 θηλεηέο αμίεο. 

 ζπκκεηνρέο ζε εθδφζεηο ηίηισλ θαη παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 

πεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθφηεξα θαη ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ εθδφζεσλ ηίηισλ. 

 παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηε 

βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα παξνρήο ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηεο εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ. 

 δηακεζνιάβεζε ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο. 

 δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ή παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 θχιαμε θαη δηαρείξηζε θηλεηψλ αμηψλ. 

 ζπιινγή θαη επεμεξγαζία εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πειαηψλ. 

 εθκίζζσζε ζπξίδσλ. 

 έθδνζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. 
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Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη φηη νη ηξάπεδεο θαηέρνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο θαζψο ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ζηελ δηαζχλδεζε ησλ πιενλαζκαηηθψλ θαη ειιεηκκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

4.4 Σν Διιεληθό γεληθό ινγηζηηθό ζρέδην 

Σν Διιεληθφ γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην (ζην εμήο ΔΓΛ) εηζήρζε ζηελ Διιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ην 1991, ελψ ην Κιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην ησλ ηξαπεδψλ εηζήρζε 

ηελ ρξήζε ηνπ 1994. Ζ Διιάδα αθνινχζεζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ελψ 

ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αθνινπζνχλ μερσξηζηά θιαδηθά ζρέδηα. 

Με ηνλ φξν ινγηζηηθφ ζρέδην δελ ελλννχκε κφλν έλα ζχλνιν ινγαξηαζκψλ αιιά 

έλα ζχλνιν επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπλδπαδφκελα δεκηνπξγνχλ 

έλα πιαίζην ην νπνίν εθαξκνδφκελν ζα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

Αλαιπηηθφηεξα έλα ινγηζηηθφ ζρέδην απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 ρέδην ινγαξηαζκψλ. 

 Δλλνηνινγηθφ πεξηερφκελν. 

 πλδεζκνινγία ινγαξηαζκψλ. 

 ρέδην νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ην πξψην ζπζηαηηθφ ζηνηρείνπ ελφο ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ (ρέδην ινγαξηαζκψλ) 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία νκαδνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, 

ελψ ζην  δεχηεξν ζηνηρείν (Δλλνηνινγηθφ πεξηερφκελν) αλαιχεηαη φινη ε απαξαίηεηε 

ινγηζηηθή νξνινγία κε απνηέιεζκα ηελ νξζή θαη πιήξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ. Ζ 

ζπλδεζκνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηλείηαη θαη 

θιείλεη ν θάζε ινγαξηαζκφο κε απνηέιεζκα  λα απνθεχγνληαη  ζπγρχζεηο θαηά ηελ 

ρξήζε ησλ ινγαξηαζκψλ. Σέινο κε ηελ ελζσκάησζε ζρεδίσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ επηηπγράλεηαη νκνηνκνξθία ζηελ νκαδνπνίεζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πηνζέηεη ην εθάζηνηε ινγηζηηθφ ζρέδην. 

4.5 Βαζηθέο αξρέο ηνπ ΔΓΛ 

Απφ ηελ απαξρή ηεο γέλλεζεο ηνπ, ην ΔΓΛ ζηεξίρζεθεο ζηηο εμήο γεληθέο αξρέο: 

 Ζ αξρή ηεο απηνλνκίαο 

Σν ΔΓΛ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο ρσξίδεηαη ζε ηξία επηκέξνπο κέξε: 

 Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηηο νκάδεο ινγαξηαζκψλ 1 (Πάγην ελεξγεηηθφ), 

2(Απνζέκαηα), 3(Απαηηήζεηο & Γηαζέζηκα), 4(Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

& Καζαξή ζέζε), 5(Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο), 6(Οξγαληθά έμνδα), 

7(Οξγαληθά έζνδα), 8(Λνγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ). Οη παξαπάλσ 
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ινγαξηαζκνί απνηεινχλ ηνπ ινγαξηαζκνχο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ινγηζηηθήο. 

 Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ νκάδα 9. Σν κέξνο απηφ ηνπ ΔΓΛ 

απνηειεί ηκήκα ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο, ε νπνία παξάγεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ. 

 Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ νκάδα 0, φπνπ αλαπηχζζνληαη νη 

ινγαξηαζκνί ηάμεσο. 

Ζ αξρή ηεο απηνλνκίαο απαγνξεχεη ηελ δηελέξγεηα  νπνηαζδήπνηε εγγξαθήο φπνπ: 

 Θα ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζην έλα κέξνο ινγαξηαζκφο ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ ΔΓΛ θαη ζην δεχηεξν κέξνο ζα πηζηψλεηαη ή ρξεψλεηαη ινγαξηαζκφο ηνπ 

δεχηεξνπ ή ηξίηνπ ηκήκαηνο ηνπ ΔΓΛ. 

 Θα ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζην έλα κέξνο ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ΔΓΛ 

θαη ζην δεχηεξν κέξνο ζα πηζηψλεηαη ή ρξεψλεηαη ινγαξηαζκφο ηξίηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ ΔΓΛ. 

 Ζ αξρή ηεο θαη’ είδνπο ζπγθέληξσζεο ησλ εμόδσλ θαη εζόδσλ 

ην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο ηα έμνδα θαη έμνδα ζπγθεληξψλνληαη θαη’ είδνο, ψζηε 

κεηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ λα νδεγεζνχκε ζηελ ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Ζ αξρή ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο κε 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

Ζ θαηάξηηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο ζα γίλεηαη κε 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο ψζηε λα θαηαζηεί επθνιφηεξνο ν έιεγρνο, θαζψο ν ινγαξηαζκφο 

ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε.  

4.6 Γηαθνξέο ΔΓΛ & ΚΛΣ 

Σν ΚΛΣ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ην ΔΓΛ αιιά θαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ(πρ κεγάινο αξηζκφο ππνθαηαζηεκάησλ, απνδνρή 

θαηαζέζεσλ). Οη δηαθνξέο επηθεληξψλνληαη ζηελ νκάδα 2 θαη 5 ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζρεδίνπ, ελψ νη ινηπέο νκάδεο είλαη θνηλέο. Αλαιπηηθφηεξα: 

 Οκάδα 2 

ηελ νκάδα 2 ηνπ ΚΛΣ ησλ ηξαπεδψλ ηελ ζέζε ησλ ρνξεγήζεσλ 

θαηαιακβάλνπλ ηα απνζέκαηα. Αληίζεηα κε ηηο εκπνξηθέο θαη κεηαπνηεηηθέο 
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επηρεηξήζεηο φπνπ ηα απνζέκαηα θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο ηξάπεδεο ηα απνζέκαηα είλαη κηθξά έσο κεδακηλά θαζψο 

αξθνχληαη ζε αλαιψζηκα πιηθά (πρ γξαθηθή χιε) ή δηάθνξεο εθδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (πρ ελεκεξσηηθφ πιηθφ). Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα 

δηαηεζεί ε νκάδα 2 ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρνξεγήζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ 

πξσηεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Οκάδα 5 

ηελ νκάδα 5 ηνπ ΚΛΣ ησλ ηξαπεδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ινγαξηαζκνχο 50, 

51, 52 & 53 παξαθνινπζνχληαη νη θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΓΛΠ & ΓΠΥΠ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΑΜΔΑ ΣΑ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

ην παξφλ θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηελήο παξνπζίαζε εθείλσλ ησλ ΓΛΠ & 

ΓΠΥΠ ηα νπνία ζεσξείηαη φηη επεξεάδνπλ άκεζα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη έρνπλ  

θέξεη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ 

πξνηχπσλ.  

5.1 Γηεζλέο ινγηζηηθό πξόηππν 32 (Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα : 

Γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε) & δηεζλέο ινγηζηηθό πξόηππν 

39(Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα : Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε 

Κξίλεηαη ζθφπηκν ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ησλ ΓΛΠ 32 & 39 ζηελ ίδηα ελφηεηα, 

θαζψο ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ πξνηχπσλ δίλεη νινθιεξσκέλα ην πιαίζην, 

πνπ νξίδνπλ ηα ΓΛΠ, σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

5.1.2 θνπνί ησλ πξνηύπσλ 

θνπφο ηνπ ΓΛΠ 32, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 39 (αλαθέξεηαη 

παξαθάησ) απνηειεί ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην ηειηθφ ρξήζηε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, σο πξνο ηελ επίδξαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ θαζαξή 

ζέζε, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

θνπφο ηνπ ΓΛΠ 39, απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

5.1.3 Οξηζκνί 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ πξνηχπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

παξαηεζνχλ νξηζκέλνη νξηζκνί, νη νπνίνη ζα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκνη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πεξαηηέξσ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Υξεκαηννηθνλνκηθό κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηε κία ζπκβαιιφκελε  νηθνλνκηθή κνλάδα 

θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε  ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζηελ άιιε 

ζπκβαιιφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Υξεκαηννηθνλνκηθό ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνύ είλαη θάζε ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πνπ αθνξά: 
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 Σακεηαθά δηαζέζηκα. 

 πκβαηηθφ δηθαίσκα ιήςεο κεηξεηψλ ή ελφο άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ απφ κηα άιιε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 πκβαηηθφ δηθαίσκα αληαιιαγήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε κία άιιε 

νηθνλνκηθή κνλάδα, κε φξνπο πηζαλά επλντθνχο. 

 Κάζε ηίηινο ζπκκεηνρήο ζε άιιε νηθνλνκηθή κνλάδα.  

 Μηα ζχκβαζε ε νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδερνκέλσο ζα δηαθαλνληζηεί κε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη κπνξεί λα  είλαη: 

 Με παξάγσγα γηα ηα νπνία ε νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη ππνρξεσκέλε ή 

ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα ιάβεη έλα κεηαβιεηφ αξηζκφ  

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο αληηζπκβαιιφκελεο επηρείξεζεο. 

 Παξάγσγα γηα ηα νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδέρεηαη λα δηαθαλνληζηεί 

κε θάζε άιιν ηξφπν εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απαίηεζεο κε έλαλ 

θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε είλαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα : 

 Παξάδνζε είηε κεηξεηψλ είηε ελφο άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζε κηα άιιε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 Αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε κηα άιιε νηθνλνκηθή κνλάδα κε 

φξνπο πνπ πηζαλφλ λα είλαη δπζκελείο. 

 Μηα ζχκβαζε κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ή ελδέρεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί δηαθαλνληζκφο κε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη: 

 Με παξάγσγα, γηα ηα νπνία  ε νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη ππνρξεσκέλε 

ή ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα παξαδψζεη κεηαβιεηφ αξηζκφ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. 

 Παξάγσγα γηα ηα νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδέρεηαη λα δηαθαλνληζηεί 

κε θάζε άιιν ηξφπν εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απαίηεζεο κε έλαλ 

θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

πκκεηνρηθόο ηίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ απνδεηθλχεη ηελ ζπκκεηνρή πνπ έρεη 

θάπνηνο θαη άξα ην δηθαίσκα ζηα ίδηα θεθάιαηα κηαο άιιεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Ωο εύινγε αμία νξίδεηαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα 

κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή έλα ζηνηρείν ππνρξεψζεσλ λα δηαθαλνληζζεί, κεηαμχ 
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κεξψλ πνπ ελεξγνχλ ελζπλείδεηα θαη κε ηελ ζέιεζε ηνπο, ζηα πιαίζηα  κηαο ζπλήζεο 

ζπλαιιαγήο. 

Ζ κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ  είλαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

ρξενιπκέλνπ θφζηνπο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

εηζνδήκαηνο ή εμφδνπ (ηφθσλ) ζηε ζρεηηθή πεξίνδν (ρξεζηκνπνηψληαο ην πξαγκαηηθφ 

επηηφθην). 

5.1.4 Σαμηλόκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ρσξίδνληαη θαηά ην ΓΛΠ 32 ζε 

ηξείο θαηεγνξίεο, ρξεκαηννηθνλνκηθή απαίηεζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε θαη 

ζπκκεηνρηθφ ηίηιν. Δπνκέλσο θαηά ηελ έθδνζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ν 

εθδφηεο ζχκθσλα κε ην ηη νξίδνπλ ηα πξφηππα θαη ε ζχκβαζε  νθείιεη λα 

θαηεγνξηνπνηήζεη  ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή νθείιεη λα δνζεί ζηελ δηάθξηζε κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο θαη ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ, θαζψο εάλ θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν 

ραξαθηεξηζηεί σο ζπκκεηνρηθφο ηίηινο ηφηε επεξεάδεη ηελ θαζαξή πεξηνπζία, ελψ 

εάλ ραξαθηεξηζηεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηφηε επεξεάδεη ηηο ζπλνιηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη θαη’ επέθηαζε ην παζεηηθφ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ε απηφ ην 

ζεκείν ην ΓΛΠ 32 ππνζηεξίδεη φηη νθείιεη λα ιεθζεί ππφςε ε νπζία ηεο ζχκβαζεο 

θαη φρη ν λνκηθφο ηχπνο ηεο. Ζ δηαθνξά κε φηη ίζρπε έσο ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, 

είλαη φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαηαηάζζνληαλ κε βάζε ην λνκηθφ ηνπο ηχπν. 

Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο νη νπνίεο 

ππνρξεψλνπλ ηνλ εθδφηε ηνπο λα ηηο εμαγνξάζεη ζε θάπνηα νξηζκέλε ή αφξηζηε 

εκεξνκελία. Καηά ηα ΓΛΠ νη πξνλνκηνχρεο απηέο κεηνρέο απνηεινχλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε, ελψ θαηά ην Διιεληθά πξφηππα ζπκκεηνρηθφο 

ηίηινο. 

5.1.4.1 ύλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Αθφκε κία θαηλνηνκία πνπ εηζάγεηαη κε ην ΓΛΠ 32 θαη δελ πξνβιεπφηαλε απφ ην 

Διιεληθφ δίθαην θαη ηα Διιεληθά πξφηππα, απνηεινχλ ηα ζχλζεηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Ωο ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα νξίδνληαη ηα κέζα 

ηα νπνία έλα κέξνο ηνπο απνηειεί ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε θαη ην άιιν κέξνο 

ηεο απνηειεί ζπκκεηνρηθφ ηίηιν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην 
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κεηαηξέςηκν νκφινγν ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρν ηνπ λα ην 

κεηαηξέςεη ζε θαζνξηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ είηε λα ην αληαιιάμεη κε κεηξεηά. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε θαηάηαμε θαη ν δηαρσξηζκφο ηέηνησλ πξντφλησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ έθδνζε ηνπο θαη δελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ. 

Σέινο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 32 εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηνπ 

ζπκςεθηζκνχ, θάηη πνπ απαγνξεπφηαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία. Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32 επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ εθ’ φζνλ πιεξνχληαη νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 

 Τπάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα πνπ λα επηηξέπεη ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ πνζψλ. 

 Τπάξρεη πξφζεζε ηαθηνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο θαη ηεο ππνρξέσζεο είηε 

ηαπηφρξνλα είηε ζε ζπκςεθηζκέλε. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, φηη ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ γηα ηα 

Διιεληθά δεδνκέλα απφ ην ΓΛΠ 32 κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαβνιέο ηφζν ζηελ 

θαζαξή ζέζε ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη ζηελ θεξδνθνξία ηνπο. 

5.1.5 Αξρηθή αλαγλώξηζε 

Σν ζέκα ηεο αλαγλψξηζεο, απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ζηελ ηζηνξία 

ηεο ινγηζηηθήο θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζε επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο. 

χκθσλα κε ην πιαίζην σο αλαγλψξηζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ζην 

ηζνινγηζκφ ή ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ελφο ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηα εμήο 

θξηηήξηα: 

 Δίλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ή εθξεχζνπλ 

απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. 

 Σν θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα ππνινγηζζεί αμηφπηζηα. 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 39, ε νηθνλνκηθή κνλάδα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν φηαλ θαηαζηεί ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε ζχκβαζε έθδνζεο 

ηνπ ελ ιφγσ κέζνπ. Ωζηφζν ιφγν ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξαπάλσ δηαηχπσζεο ην 

πξφηππν γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο νξίδεη φηη ε αλαγλψξηζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο εμήο δχν ηξφπνπο: 

 Καηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο, ε νπνία απνηειεί ηελ εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε δέζκεπζε αγνξάο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
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ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ην πφηε ε ζπλαιιαγή ζα επηθέξεη ηα 

νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. 

 Καηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, ε νπνία απνηειεί ηελ εκεξνκελία πνπ 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξλά ζηελ θαηνρή ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Αληίζεηα θαηά ηελ πψιεζε ζπκθψλα κε ην ΓΛΠ 39 ε αλαγλψξηζε πξέπεη λα γίλεη 

κφλν φηαλ ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε έρεη ηαθηνπνηεζεί, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηαθαλνληζκνχ. 

5.1.6 Αξρηθή απνηίκεζε 

Σν ΓΛΠ 39 πηνζεηεί ην κηθηφ ζχζηεκα απνηίκεζεο, δειαδή νξηζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζα απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο θαη νξηζκέλα 

ζηελ εχινγε αμία. Άκεζνο ζηφρνο θαη ζθνπφο ηεο επηηξνπήο είλαη λα πξνρσξήζεη 

ζηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κφλν κε ηελ κέζνδν ηεο εχινγεο 

αμίαο, γηα ζθνπνχο αληηθεηκεληθφηεξεο απεηθφληζεο. 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα 

ζθνπνχο απνηίκεζεο  ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ωο δάλεηα θαη απαηηήζεηο ζεσξνχληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηα νπνία : 

 Γελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο. 

 Έρνπλ θαζνξηζκέλεο πιεξσκέο ή κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ.  

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο θαζψο θαη ηα 

δάλεηα ζε πξνζσπηθφ. Δπηπξφζζεηα ε απνηίκεζε ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο θηήζεσο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαηερόκελα κέρξη ηε ιήμε 

Πξφθεηηαη γηα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο πιεξσκέο 

θαη θαζνξηζκέλε ιήμε, γηα ηα νπνία ε επηρείξεζε έρεη ηελ πξφζεζε αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Ζ απνηίκεζε ηνπο αξρηθά 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην θφζηνο θηήζεο, ελψ ε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηνπο 

(ζπλήζσο ζηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ) ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 

θηήζεο, ελψ έζνδα θαη έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κε βάζε ην 

πξαγκαηηθφ επηηφθην απφδνζεο. Οη ζπλεζέζηεξεο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο θαηερφκελα κέρξη ηελ ιήμε είλαη ηα νκφινγα. 
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 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  θαηερόκελα γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο 

Γηαθξαηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο θαη ππάξρεη πξφζεζε 

πψιεζεο εληφο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. Απνηηκψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο  

θαη κεηαγελέζηεξα ζηε λέα εχινγε αμία ηνπο, κε ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο λα 

θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

Σα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη 

φια εθείλα ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ απνηίκεζε 

γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία θαη ε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε πάιη ζηελ εχινγε αμία αλ 

απηφ είλαη δπλαηφλ, δηαθνξεηηθά ζην θφζηνο θηήζεο. Οη κεηαβνιέο ζηελ αμία 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ είηε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, είηε ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ 

απνζεκαηηθνχ.  

5.1.7 Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε 

ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Δμαηξέζεηο ηνπ παξαπάλσ θαλφλα: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο(πρ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα). 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα 

κεηαβίβαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο 

δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο  δηαγξαθήο. 

5.1.8 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα γίλεη εηδηθή αλαθνξά ζηα παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο, πνπ 

εηζάγνπλ ηα ΓΛΠ & ΓΠΥΠ, θαζψο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηηο 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 

5.1.8.1 Οξηζκόο 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 σο παξάγσγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν νξίδεηαη ην κέζν ην 

νπνίν πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Ζ αμία ηνπ κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε θάπνηα άιιε κεηαβιεηή (πρ 

επηηφθην ή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία). 
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 Ζ αξρηθή επέλδπζε είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα άιινπ 

ηχπνπ ζπκβφιαην απφ ηα νπνία ζα αλακελφηαλ αλάινγε επίδξαζε απφ ηηο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ή δελ απαηηείηαη αξρηθή επέλδπζε. 

 Δθπιεξψλνληαη ζην κέιινλ. 

εκεηψλεηαη πσο ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαπξαγκαηεχνληαη είηε 

ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο είηε εμσρξεκαηεζηεξηαθά. 

5.1.8.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ κέζσλ 

Σν ΓΛΠ 39 θαηεγνξηνπνηεί ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο :  

 Παξάγσγα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ. 

 Παξάγσγα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθηελήο 

παξνπζίαζε ηεο αληηκεηψπηζεο θαηά ησλ ΓΛΠ  ησλ ρεηξηζκψλ αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλσλ κέζσ ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

Οξηζκόο αληηζηάζκηζεο 

Ωο αληηζηάζκηζε νξίδεηαη, ε αγνξά ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ηνπ νπνίνπ ε 

κεηαβνιή, λα ζπκςεθίδεη ηελ κεηαβνιή ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  

Καηεγνξίεο αληηζηάζκηζεο θαηά ην ΓΛΠ 39 

Σν ΓΛΠ 39 δηαρσξίδεη ηξεηο ηχπνπο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ: 

ΠΗΝΑΚΑ 1 : ΣΤΠΟΗ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

Σχπνο Αληηζηάζκηζεο Απνηίκεζε ηνπ 

παξαγψγνπ 

Απεηθφληζε Μεηαβνιή ηεο 

αμίαο ηνπ 

παξαγψγνπ 

Αληηζηάζκηζε εχινγεο 

αμίαο 

ηελ εχινγε αμία Ηζνινγηζκφο Μεηαθνξά ζηα 

απνηειέζκαηα 

Αληηζηάζκηζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ  

ηελ εχινγε αμία Ηζνινγηζκφο Μεηαθνξά ζηελ 

θαζαξή ζέζε 

Αληηζηάζκηζε ηεο 

θαζαξήο επέλδπζεο ζε 

κία αιινδαπή 

επηρείξεζε. 

Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΛΠ 21: Οι Επιδράζεις ηων 

μεηαβολών ζηις ηιμές ηοσ ζσναλλάγμαηος κε ην πνζνζηφ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζην απνδεθηφ εχξνο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

λα κεηαθέξεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ελψ θάζε ππέξβαζε 

απηνχ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα  
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5.1.9 Γηαθνξέο ησλ ΓΛΠ 32 & 39 κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία 

Ζ Διιεληθή λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ν λφκνο 2190/1920 απέρνπλ παξαζάγγαο 

απφ νξηζκέλεο ξπζκίζεηο πνπ εηζάγνπλ ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηα ΓΛΠ 32 & 

39. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

Ο λφκνο 2190/1920 θαηεγνξηνπνηεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα κέρξη ηε ιήμε σο εμήο: 

 Υξεφγξαθα. 

 ηίηινπο κε ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο. 

 ηίηινπο κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ.  

Ζ αξρηθή θαηαρψξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην θφζηνο θηήζεο, ζην νπνίν φκσο δε 

ζπλππνινγίδνληαη ηα έμνδα θηήζεο, ηα νπνία θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο, αληίζεηα κε ην ΓΛΠ 39 ηα έμνδα θηήζεο ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο. Όζνλ αθνξά ηελ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηνπο ηα ρξεφγξαθα θαη ηίηινη κε 

ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ 

ηηκήο θηήζεσο θαη ηξέρνπζαο ηηκήο ελψ νη ηίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ 

απνηηκψληαη ζηελ παξνχζα αμία.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε απνηηκψληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο θαηά ηνλ λφκν 2190/1920 ελψ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Σα 

ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο 

ζθνπνχ. Γηα ηελ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ  

θαηερφκελσλ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο πξνβιέπεηαη απφ ην 2190/1920 ν ίδηνο ηξφπνο 

κε ηελ θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα κέρξη ηε 

ιήμε. 

Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο  αξρηθά απνηηκψληαη  κε ηνλ ίδην ηξφπν ηφζν ζχκθσλα 

κε ηνλ λφκν 2190/1920 φζν θαη κε ΓΛΠ 39. Όζνλ αθνξά ηελ κεηαγελέζηεξε 

απνηίκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ζχκθσλα κε ην λφκν 

2190/1920. 

5.2 ΓΠΥΠ 7: Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 

Σν ΓΠΥΠ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ 

ηελ 1/1/2007 αληηθαζηζηψληαο ην ΓΛΠ 30 Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη φκνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. Γίλεηαη 

άκεζα θαηαλνεηή ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνηχπνπ θαζψο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ΓΛΠ 
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32 & 39 δεκηνπξγνχλ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

5.2.1 θνπόο  

θνπφο ηνπ  ΓΠΥΠ  7 απνηειεί ε γλσζηνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ  ζηνηρεία ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

αμηνινγήζνπλ: 

 Σε ζεκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

θαη ηελ απφδνζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Σε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηα νπνία ε νληφηεηα εθηέζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 

θαη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 

 Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νληφηεηα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ελ ιφγσ θηλδχλνπο. 

5.2.2 Γλσζηνπνηήζεηο 

Οη γλσζηνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 7, νη νπνίεο πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη αθνξνχλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο είλαη νη εμήο: 

Ζ ινγηζηηθή αμία θαζεκίαο απφ ηηο θάησζη θαηεγνξίεο, φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 

39, γλσζηνπνηνχληαη είηε ζηνλ ηζνινγηζκφ είηε ζην πξνζάξηεκά ηνπ: 

 ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ, εκθαλίδνληαο ρσξηζηά: (i) φζα πξνζδηνξίζηεθαλ ζηελ 

εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη (ii) φζα θαηαηάζζνληαη σο 

πξννξηδφκελα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. 

 επελδχζεηο πνπ δηαθξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε. 

 δάλεηα θαη απαηηήζεηο. 

 δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ, εκθαλίδνληαο ρσξηζηά: (i) φζεο πξνζδηνξίζζεθαλ ζηελ 

εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη (ii) φζεο θαηαηάζζνληαη σο 

πξννξηδφκελεο γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. 
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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο. 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δάλ ε νληφηεηα έρεη νξίζεη φηη έλα δάλεην ή κηα απαίηεζε (ή κηα νκάδα δαλείσλ 

ή απαηηήζεσλ) έρεη απνηηκεζεί ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

γλσζηνπνηεί: 

 ηε κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ δαλείνπ ή ηεο απαίηεζεο (ή ηεο 

νκάδαο δαλείσλ ή απαηηήζεσλ) θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 

 ην πνζφ θαηά ην νπνίν ηα ζπλαθή πηζησηηθά παξάγσγα ή παξφκνηα κέζα 

ειαηηψλνπλ ηε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 ην πνζφ ηεο κεηαβνιήο, ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο φζν θαη ζσξεπηηθά, 

ζηελ εχινγε αμία ηνπ δαλείνπ ή ηεο απαίηεζεο ή ηεο νκάδαο δαλείσλ ή 

απαηηήζεσλ πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε κεηαβνιέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

πνπ πεξηέρεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πξνζδηνξηδφκελν: 

 είηε σο ην πνζφ ηεο κεηαβνιήο ζηελ εχινγε αμία πνπ δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο πνπ δεκηνπξγνχλ 

θίλδπλν αγνξάο, ή 

 είηε ρξεζηκνπνηψληαο κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν ηελ νπνία ε νληφηεηα ζεσξεί 

σο αληηπξνζσπεπηηθφηεξε ηνπ πνζνχ ηεο κεηαβνιήο ζηελ εχινγε αμία πνπ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζε κεηαβνιέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. 

ηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο πνπ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν αγνξάο 

πεξηιακβάλνληαη νη κεηαβνιέο ελφο ηξέρνληνο επηηνθίνπ (αλαθνξάο), κηαο ηηκήο 

βαζηθνχ εκπνξεχκαηνο, κηαο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ή ελφο δείθηε ηηκψλ ή 

επηηνθίσλ. 

Δάλ ε νληφηεηα πξνζδηφξηζε κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζηελ εχινγε 

αμία ηεο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ ΓΛΠ 39, ηφηε 

γλσζηνπνηεί: 

 ην πνζφ ηεο κεηαβνιήο, ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο φζν θαη 

ζσξεπηηθά, ζηελ εχινγε αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ 

απνδίδεηαη ζε κεηαβνιέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ππφςε ππνρξέσζεο 

θαζνξηδφκελν: 
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 σο ην πνζφ ηεο κεηαβνιήο ζηελ εχινγε αμία πνπ δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο πνπ δεκηνπξγνχλ 

θίλδπλν αγνξάο,  

ή 

 ρξεζηκνπνηψληαο κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν ηελ νπνία ε νληφηεηα 

ζεσξεί σο αληηπξνζσπεπηηθφηεξε ηνπ πνζνχ ηεο κεηαβνιήο ζηελ 

εχινγε αμία πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε κεηαβνιέο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ηεο ππνρξέσζεο.  

ηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο πνπ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν αγνξάο 

πεξηιακβάλνληαη νη κεηαβνιέο ζε επηηφθην αλαθνξάο, ηηκή αγαζνχ, ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ή ζε δείθηε ηηκψλ ή επηηνθίσλ. Γηα ηα ζπκβφιαηα πνπ εκπεξηέρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδεδεκέλν κε κνλάδεο επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ (unit-linking), ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κεηαβνιέο ζηελ 

απφδνζε ελφο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. 

 ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο θαη ηνπ πνζνχ πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα είρε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηε ιήμε ζηνλ θάηνρν ηεο ππνρξέσζεο. 

Δπίζεο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί: 

 ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 9(γ) θαη 10(α) ηνπ ΓΛΠ 

39. 

 αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζεσξεί φηη ε γλσζηνπνίεζε ζηελ νπνία έρεη 

πξνβεί πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 9(γ) θαη 10(α) ηνπ ΓΛΠ 39 δελ αληηπξνζσπεχεη κε 

αμηνπηζηία ηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ 

νθείιεηαη ζε κεηαβνιέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπο ιφγνπο γηα ην 

ζπκπέξαζκα απηφ, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα ζεσξεί ζπλαθείο. 
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5.2.3 Αλαθαηάηαμε 

Δάλ ε νληφηεηα έρεη αλαθαηαηάμεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο 

ζηνηρείν κεηξνχκελν: 

 ζην θφζηνο ή ζην απνζβεζκέλν θφζηνο αληί ζηελ εχινγε αμία ηνπ, ή 

 ζηελ εχινγε αμία ηνπ αληί ζην θφζηνο ή ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, 

γλσζηνπνηεί ην πνζφ πνπ έρεη αλαθαηαηαγεί απφ ηε κηα θαηεγνξία ζηελ άιιε, 

θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηελ λέα απηή θαηάηαμε. 

5.2.4 Γηαγξαθή 

Μηα νληφηεηα κπνξεί λα έρεη κεηαβηβάζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαηά ηξφπν ψζηε έλα κέξνο ή ην ζχλνιν απηψλ λα κελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

δηαγξαθήο. Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί γηα θάζε θαηεγνξία ηέηνησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: 

 ηε θχζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 ηε θχζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ σθειεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία ηνπο, 

ζηνπο νπνίνπο παξακέλεη εθηεζεηκέλε ε νληφηεηα. 

 φηαλ ε νληφηεηα ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο 

ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ. 

 φηαλ ε νληφηεηα ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ην 

κέηξν ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημήο ηεο, ηε ζπλνιηθή ινγηζηηθή αμία ησλ 

αξρηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ε νληφηεηα ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεη, θαζψο θαη ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ ππνρξεψζεσλ. 

5.2.5 Δμαζθαιίζεηο 

H νηθνλνκηθή νληόηεηα γλσζηνπνηεί: 

 ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη 

ελερπξηάζεη σο εμαζθαιίζεηο γηα ππνρξεψζεηο ή ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνζψλ πνπ έρνπλ αλαθαηαηαγεί βάζεη ηεο 

παξαγξάθνπ 37(α) ηνπ ΓΛΠ 39, θαη 

 ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελερπξίαζε απηή. 

Όηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ιάβεη εμαζθαιίζεηο (ρξεκαηννηθνλνκηθή ή κε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) ηηο νπνίεο δχλαηαη λα πσιήζεη ή λα επαλελερπξηάζεη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αζέηεζε ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ νθεηιέηε, γλσζηνπνηεί: 
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 ηελ εχινγε αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρεη ιάβεη, 

 ηελ εχινγε αμία νπνηαζδήπνηε πσιεζείζαο ή επελερπξηαζζείζαο εμαζθάιηζεο 

θαη αλ έρεη ππνρξέσζε λα ηελ επηζηξέςεη, θαη 

 ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ησλ εμαζθαιίζεσλ. 

5.2.6 Λνγαξηαζκόο πξόβιεςεο γηα πηζησηηθέο δεκίεο 

 Όηαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνκεηψλνληαη εμαηηίαο 

πηζησηηθψλ δεκηψλ θαη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαρσξεί ηελ απνκείσζε ζε ρσξηζηφ 

ινγαξηαζκφ (π.ρ. ινγαξηαζκφ πξφβιεςεο πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ θαηαρψξεζε 

κεκνλσκέλσλ απνκεηψζεσλ ή παξεκθεξή ινγαξηαζκφ πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ 

θαηαρψξεζε κηαο ζπιινγηθήο απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) αληί λα κεηψζεη 

απεπζείαο ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηφηε γλσζηνπνηεί 

ζπκθσλία ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ ππφςε ινγαξηαζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο γηα θάζε θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

5.2.7 ύλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε πνιιαπιά ελζσκαησκέλα 

παξάγσγα 

Δάλ ε νληφηεηα έρεη εθδψζεη κέζν πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν έλα ζηνηρείν ππνρξέσζεο 

φζν θαη έλα ζηνηρείν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην κέζν πεξηέρεη πνιιαπιά ελζσκαησκέλα 

παξάγσγα ησλ νπνίσλ ε αμίεο αιιειεμαξηψληαη (φπσο έλαλ εμαγνξάζηκν 

κεηαηξέςηκν ρξεσζηηθφ ηίηιν) γλσζηνπνηεί ηελ χπαξμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ. 

 Αλεμόθιεηα ρξέε θαη αζεηήζεηο 

ρεηηθά κε πιεξσηέα δάλεηα αλαγλσξηζκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, ε 

νληφηεηα γλσζηνπνηεί: 

 ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο αζεηήζεηο πνπ κεζνιάβεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν, 

ζε ζρέζε κε ην θεθάιαην, ηνπο ηφθνπο, ην ρξενιπηηθφ απφζεκα ή ηελ 

εμφθιεζε ησλ ππφςε πιεξσηέσλ δαλείσλ. 

 ηε ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ δαλείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αζέηεζε θαηά 

ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. 

 αλ ε αζέηεζε απνθαηαζηάζεθε ή αλ νη φξνη ησλ πιεξσηέσλ δαλείσλ 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο πξνηνχ εγθξηζνχλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Γλσζηνπνηήζεηο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ θαη θαζαξήο 

ζέζεο 

 θαζαξά θέξδε ή θαζαξέο δεκίεο ζε: 
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 ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

εκθαλίδνληαο ρσξηζηά εθείλα πνπ αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ νξίζζεθαλ θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε απφ εθείλα πνπ αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ θαηαηάρζεθαλ σο πξννξηδφκελα γηα 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. 

 δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

εκθαλίδνληαο ρσξηζηά ηα θέξδε ή δεκίεο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ πεξίνδν απφ ηα θέξδε ή δεκίεο 

πνπ δηαγξάθεθαλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη αλαγλσξίζζεθαλ ζηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξίνδν. 

 επελδχζεηο πνπ δηαθξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε. 

 δάλεηα θαη απαηηήζεηο. 

 ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο. 

 ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο ,ππνινγηδφκελα κε ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ δελ απεηθνλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 έζνδα θαη έμνδα απφ ακνηβέο, εθηφο ησλ πνζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ) πξνεξρφκελα απφ: 

 ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ δελ απεηθνλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 θαηαπηζηεπκαηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηνρή ή επέλδπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμ 

νλφκαηνο ηδησηψλ, θαηαπηζηεπκάησλ, πξνγξακκάησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

παξνρψλ θαη άιισλ ηδξπκάησλ. 

 έζνδα απφ δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο απνκεησκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 ην πνζφ νπνηαζδήπνηε δεκίαο εμαηηίαο απνκείσζεο γηα θάζε θαηεγνξία 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 Λνηπέο γλσζηνπνηήζεηο: ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 
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χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 108 ηνπ ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ε νληφηεηα γλσζηνπνηεί, ζηελ πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ, ηελ βάζε απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο ινηπέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πξνζθέξνπλ κηα 

πιεζψξα ηφζν πνζνηηθψλ φζν θαη πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη ζε ζρέζε κε ηα φζα πξνβιεπφηαλ κε ηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία έγθεηηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζαξηήκαηνο, ην νπνίν δελ 

πεξηιάκβαλε φιεο απηέο ηηο ιεπηνκεξέζηαηεο πιεξνθνξίεο, απφ ηεο επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο. 

5.3 ΓΠΥΠ 4: Αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο 

Σν ΓΠΥΠ 4 αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο αζάθεηεο θαη ηα θελά πνπ 

ππήξραλ ζρεηηθά κε ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν  

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην ΓΛΠ 39 πνπ αλαιχζεθε εθηελψο ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα 

θαη  παξέρεη νδεγίεο γηα ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο, ηνπο νπνίνπο 

απαηηνχλ νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, έρεη ηδηαίηεξα κεγάιε εθαξκνγή ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, 

θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο δηαζέηνπλ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

5.3.1 θνπόο  

θνπφο ηνπ ΓΠΥΠ 4, απνηειεί λα δψζεη αθελφο ιχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ηα 

νπνία αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο εηαηξείεο θαη αθεηέξνπ λα πξνζθέξεη επαξθείο 

γλσζηνπνηήζεηο, ψζηε ν ηειηθφο ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ λα ιακβάλεη ηηο 

πνηνηηθφηεξεο δπλαηέο πιεξνθνξίεο. 

5.3.2 Οξηζκνί 

Αζθαιηζηηθή ζύκβαζε είλαη κηα ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν έλαο 

ζπκβαιιφκελνο (αζθαιηζηηθή επηρείξεζε) απνδέρεηαη ζεκαληηθφ χςνο αζθαιηζηηθνχ 

θηλδχλνπ απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν (αζθαιηδφκελν), ζπλνκνινγψληαο λα ηνλ 

απνδεκηψζεη αλ έλα ζπγθεθξηκέλν, αιιά αβέβαηα κειινληηθφ γεγνλφο (αζθαιηζκέλν 

γεγνλφο) επεξεάζεη δπζκελψο ηνλ αζθαιηδφκελν. 
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Αζθαιηζηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο (εθηφο απφ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ) ν 

νπνίνο κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ αζθαιηδφκελν ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. 

Γηαρσξηζκόο ηεο ζύκβαζεο είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ κηαο ζχκβαζεο ζαλ 

λα ήηαλ μερσξηζηέο ζπκβάζεηο. 

5.3.3 Γηαρσξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ. 

Σν ΓΠΥΠ 4 εηζάγεη ηνλ δηαρσξηζκφ  ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ 

ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο αζθάιηζεο θαη ηεο θαηαβνιήο. 

Ο δηαρσξηζκφο ζχκθσλα κε ην παξφλ πξφηππν απαηηείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε, 

φπνπ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο αζθάιηζεο θαη 

ηεο θαηαβνιήο. Αλ δελ κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνηίκεζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο 

θαηαβνιήο ηφηε ην πξφηππν απαγνξεχεη ηνλ δηαρσξηζκφ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, φπνπ επηηπγράλεηαη ε απνηίκεζε ηεο θαηαβνιήο θαη 

επνκέλσο ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πξνρψξα ζηνλ δηαρσξηζκφ  ηφηε εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΠ 4 γηα ην ζηνηρείν ηεο αζθάιηζεο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 39 

γηα ην ζηνηρείν ηεο θαηαβνιήο. 

5.3.4 Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε θαηά ην ΓΠΥΠ 4 

ΜΔ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 4 νπζηαζηηθά δελ εηζάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη 

αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, αιιά 

νπζηαζηηθά εθαξκφδνληαη νη ππάξρνπζεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο εθηφο ησλ παξαθάησ 

εμαηξέζεσλ:  

 Πξνβιέςεηο γηα πηζαλέο κειινληηθέο απαηηήζεηο εθφζνλ πξνθχπηνπλ απφ 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα) δελ ζα αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε. 

 Δμεηάδεηαη ε επάξθεηαο ηεο αζθαιηζηηθήο ππνρξέσζεο. Αλ ην ππφινηπν ησλ 

ππνρξεψζεσλ είλαη κηθξφηεξε ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

ηφηε ε δηαθνξά εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.(Καηά ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ & ΓΠΥΠ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα λα ηα εκθαλίζεη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 Σα ελζσκαησκέλα παξάγσγα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία (ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 39 θαη ην απνηέιεζκα, ην νπνίν πξνθχπηεη (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ) εκθαλίδεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο εθφζνλ ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 δελ είλαη ηα ίδηα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα.  

 δελ ζπλδένληαη κε ην θχξην ζπκβφιαην. 
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 δελ ζα ζπκςεθίδνληαη: 

 απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο κε ηηο ζρεηηδφκελεο αζθαιηζηηθέο 

ππνρξεψζεηο. 

 έζνδα ή έμνδα απφ ζπκβφιαηα αληαζθάιηζεο κε ηα έμνδα ή ηα έζνδα απφ ηα 

ζρεηηδφκελα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

 εμεηάδεηαη ε απνκείσζε ησλ  απαηηήζεσλ  απφ αληαζθαιηζηέο. 

5.3.5 Αιιαγέο ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

Σν ΓΠΥΠ 4 αλαθέξεη σο γεληθή αξρή φηη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δχλαηαη λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηηο ινγηζηηθέο ηεο πνιηηηθέο, εθφζνλ απηέο νη αιιαγέο νδεγήζνπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Γηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ, είλαη νη εμήο: 

 Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δχλαηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο ινγηζηηθέο ηηο 

πνιηηηθέο, ψζηε λα νδεγεζεί ζε επαλαπνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο (ή 

κέξνπο ηνπο), κε άκεζν ζηφρν λα αληαλαθινχλ ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Οη 

δηαθνξέο, νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ ζα εκθαληζηνχλ ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο. 

 Σν ΓΠΥΠ 4 δελ ππνρξεψλεη ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα δηαθνξνπνηήζνπλ 

ηηο ινγηζηηθέο ηνπο πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξχλεη ηα κειινληηθά 

πεξηζψξηα επελδχζεσλ, φκσο  εάλ νη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηαζηνχλ ιηγφηεξν ζρεηηθέο θαη αμηφπηζηεο ζα νδεγήζνπλ ηελ 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζηηο ζρεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

 Σν ΓΠΥΠ 4 δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο κηα κνξθήο ζθηψδνπο 

ινγηζηηθήο θαηά ηελ νπνία έλα αλαγλσξηζκέλν αιιά κε 

πξαγκαηνπνηνχκελν θέξδνο ή δεκία  ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

επεξεάδεη ηελ απνηίκεζε  αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα ηελ επεξέαδε 

έλα πξαγκαηνπνηνχκελν θέξδνο ε δεκία. 

5.3.6 Γλσζηνπνηήζεηο θαηά ην ΓΠΥΠ 4 

Σν ΓΠΥΠ 4 απαηηεί λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ 

νη εμήο γλσζηνπνηήζεηο : 

 Πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 

βνεζνχλ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αληηιεθζεί 

ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ αλαγλσξηδφκελσλ 

πνζψλ, ηα νπνία αθνξνχλ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. 
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 Γηα ηελ νξζή θαηαλφεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε 

νθείιεη λα ελζσκαηψζεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο ψζηε λα 

θαηαλνεί ν ηειηθφο ρξήζηεο εχθνια ηελ αβεβαηφηεηα ησλ ξνψλ, ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πφζσλ θαη ηνλ ρξνληθφ ηνπο νξίδνληα. 

5.3.7 Γηαθνξέο ΓΠΥΠ 4 θαη Διιεληθήο λνκνζεζίαο 

Ζ Διιεληθή λνκνζεζία παξνπζίαδε ηεξαζηία θελά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλαινγηθά δηαηάμεηο 

άιισλ θιάδσλ. Με ηελ εηζαγσγή ηνπ ΓΠΥΠ 4 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΓΠΥΠ 8 θαη 

ΓΛΠ 32 & 39 έρεη πιένλ δηακνξθσζεί έλα αξρηθφ πιαίζην (αλακέλεηαη έθδνζε θαη 

άιινπ πξνηχπνπ), ην νπνίν επηιχλεη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο(θπξίσο αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο).  

5.4 ΓΛΠ 17: Μηζζώζεηο 

Αλακθίβνια νη κηζζψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα δε, φζνλ αθνξά ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν έρεη ηδηαίηεξε εθαξκνγή θαζψο νξηζκέλεο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο έρνπλ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ θιάδν ησλ κηζζψζεσλ. 

5.4.1 θνπόο 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ απνηειεί ν θαζνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ γηα ηηο 

κηζζψζεηο, ηφζν γηα ηνπο κηζζσηέο φζν θαη γηα ηνπο εθκηζζσηέο. 

5.4.2 Πεδίν εθαξκνγήο  

Σν ΓΛΠ 17  εθαξκφδεηαη γηα φισλ ησλ εηδψλ ησλ κηζζψζεσλ, εθηφο ησλ παξαθάησ 

εμαηξέζεσλ: 

 κηζζψζεηο γηα εμεξεχλεζε ή ρξήζε κεηαιιεπκάησλ, πεηξειαίσλ, θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη νκνίσλ κε αλαγελλψκελσλ πφξσλ. 

 ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ζηνηρείσλ φπσο νη 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, νη καγλεηνζθνπήζεηο, ηα ζεαηξηθά έξγα, ηα 

ρεηξφγξαθα θείκελα, νη επξεζηηερλίεο θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. 

Όκσο ην παξφλ Πξφηππν δε ζα εθαξκφδεηαη ζηε βάζε επηκέηξεζεο γηα: 
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 αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη απφ κηζζσηέο πνπ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα. 

 επέλδπζε ζε αθίλεην πνπ παξέρεηαη απφ εθκηζζσηέο κε ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο. 

 βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη απφ κηζζσηέο κε 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο.  

 βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ εθκηζζσηέο κε 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ ΓΛΠ 40 & 41. 

Σέινο, ην Πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε ζπκθσλίεο πνπ κεηαβηβάδνπλ ην δηθαίσκα 

ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έζησ θαη αλ απαηηνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή 

ζεκαληηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Σν Πξφηππν απηφ δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκθσλίεο πνπ απνηεινχλ 

ζπκβάζεηο γηα ππεξεζίεο, πνπ δε κεηαβηβάδνπλ ην δηθαίσκα ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ζην άιιν. 

5.4.3 Οξηζκνί 

Μίζζσζε είλαη κία ζπκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ζην 

κηζζσηή ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα κία ζπκθσλεκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν κε αληάιιαγκα κία πιεξσκή ή κία ζεηξά πιεξσκψλ. 

Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε είλαη ε κίζζσζε, ε νπνία κεηαβηβάδεη φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Ζ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε νξίδεηαη αξλεηηθά, δειαδή σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

λννχληαη φζεο δελ είλαη ρξεκαηνδνηηθέο. 

5.4.4 Σαμηλόκεζε ησλ κηζζώζεσλ 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ κηζζψζεσλ ζε ρξεκαηνδνηηθέο ε ιεηηνπξγηθέο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαζψο απφ απηή ηελ ηαμηλφκεζε πξνθχπηεη θαη ν αλάινγνο ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ ηνλ κηζζσηή θαη ηνλ εθκηζζσηή. Ζ 

ηαμηλφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ελψ αλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δηαθνξνπνηεζνχλ νη φξνη ηεο, νη νπνίνη αλ ίζρπαλ απφ ηελ 

αξρή ηεο ζα νδεγνχζαλ ζε δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη λέα θαη 

αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλνη ρεηξηζκνί γηα ηελ επαλαηαμηλφκεζε ηεο. 
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Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ζπκβάζεσλ εμαξηάηε απφ ηελ νπζία ησλ ζπκβάζεσλ θαη φρη 

απφ ηνλ ηχπν ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα θαηέηαζζαλ  κία ζχκβαζε κίζζσζεο σο ρξεκαηνδνηηθή:  

 ε κίζζσζε κεηαβηβάδεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην 

κηζζσηή κέρξη ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ. 

 ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα αγνξάο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε ηηκή 

πνπ αλακέλεηαη λα είλαη επαξθψο ρακειφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία θαηά 

ηελ εκεξνκελία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, έηζη ψζηε, θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο κίζζσζεο, λα ζεσξείηαη κάιινλ βέβαην φηη ην δηθαίσκα ζα αζθεζεί. 

 ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εθηείλεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, έζησ θαη αλ ν ηίηινο 

θπξηφηεηαο δε κεηαβηβάδεηαη. 

 θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ 

κηζζσκάησλ ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ην ζχλνιν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ 

κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 ηα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εηδηθήο θχζεο, ψζηε κφλνλ ν 

κηζζσηήο λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί ρσξίο λα απαηηνχληαη ζνβαξέο 

ηξνπνπνηήζεηο. 

 αλ ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηε κίζζσζε, νη δεκίεο ηνπ 

εθκηζζσηή πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αθχξσζε θαιχπηνληαη απφ ην κηζζσηή. 

 θέξδε θαη δεκίεο απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ππνιείκκαηνο 

αλήθνπλ ζην κηζζσηή. 

 ν κηζζσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαηείλεη ηε κίζζσζε κε κίζζσκα 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ηα ηξέρνληα κηζζψκαηα ηεο αγνξάο. 

5.4.5 Αξρηθή αλαγλώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε από ηνλ 

κηζζσηή 

 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

ηελ αξρή ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, ν κηζζσηήο νθείιεη λα αλαγλσξίζεη ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ηνπ. Σν πνζφ ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ζα ηζνχηαη, κε πνζφ ίζν πξνο ηελ 

εχινγε αμία ηεο κηζζσκέλεο ηδηνθηεζίαο ή, αλ είλαη ρακειφηεξε, κε ηελ παξνχζα 

αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ, ε θάζε κία πξνζδηνξηδφκελε θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο κίζζσζεο. Σν θαηαβαιιφκελν κίζζσκα δηαρσξίδεηαη δε δχν κέξε : i) ην 
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έλα κέξνο κεηψλεη ηελ ππνρξέσζε, ii) ην δεχηεξν κέξνο απνηειεί  ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

έμνδν. Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ, είλαη ην ηεθκαξηφ επηηφθην ηεο κίζζσζεο, αλ 

απηφ είλαη κπνξεί πξνζδηνξηζηεί. Γηαθνξεηηθά, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

δηαθνξηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ηα άκεζα θφζηε ζχκβαζεο 

θεθαιαηνπνηνχληαη. Οη ππνρξεψζεηο πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη ζε βξαρππξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ ηνθνρξενιπζίνπ. O 

κηζζσηήο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί απνζβέζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ 

ηα ΓΛΠ 16 & 38. Σεινο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 36, ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη έλα ην κηζζσκέλν ζηνηρείν έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ. 

 Λεηηνπξγηθή κίζζσζε 

Ο κηζζσηήο αλαγλσξίδεη ηα θαηαβαιιφκελα κηζζψκαηα ζηελ Καηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ xξήζεσο σο έμνδν, ρσξίο λα αλαγλσξίδεη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. 

5.4.6 Αξρηθή αλαγλώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε από ηνλ 

εθκηζζσηή 

 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

Ο εθκηζζσηήο δελ ζα αλαγλσξίδεη πιένλ ζηα βηβιία ηνπ ηα πάγηα ζηνηρεία θαη δελ ζα 

δηελεξγεί απνζβέζεηο. Σν πνζφ ηεο απαίηεζεο ζα είλαη ίζν κε ηελ παξνχζα αμία ηεο 

κηθηήο επέλδπζεο ζηελ κίζζσζε ηνπ παγίνπ. Δπηπξφζζεηα, ηα εηζπξαηηφκελα 

κηζζψκαηα ζα δηαρσξίδνληαη ζε δχν επηκέξνπο κέξε : i) ην πνζφ, ην νπνίν κεηψλεη 

ηελ απαίηεζε θαη ii) ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν.  

 Λεηηνπξγηθή κίζζσζε 

Καηά ηελ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θαη 

αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΛΠ 16 & 38, ελψ δηελεξγεί θαλνληθά απνζβέζεηο. Σα 

κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα θαη πεξλνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Σα 

άκεζα θφζηε ζχκβαζεο είηε αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν είηε ελζσκαηψλνληαη ζηελ 

αμία ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ. 

5.4.7 Γηαθνξέο ΓΛΠ 17 θαη Διιεληθήο λνκνζεζίαο 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία φιεο νη κηζζψζεηο είλαη ιεηηνπξγηθέο, αληίζεηα 

κε ηα φζα νξίδεη ην ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνηχπνπ, ν κηζζσηήο αθφκε θαη αλ επσκηδφηαλ φια ηα νθέιε θαη ηηο ππνρξεψζεηο 
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πνπ απέξξεαλ απφ ηελ ρξήζε ησλ πάγησλ δελ κπνξνχζε λα ηα εκθαλίδεη ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ. 

5.5 Λνηπά ΓΛΠ-ΓΠΥΠ 

ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο αλαπηχρζεθαλ ιεπηνκεξέζηαηα θαη αλαιχζεθαλ ηα ΓΛΠ 17, 

32, 39 θαη ΓΠΥΠ 4, ηα νπνία έρνπλ επηθέξεη πνιχ κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Ωζηφζν 

νη ηξαπεδηθή νξγαληζκνί δελ παχνπλ λα είλαη νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδνληαη θαη απφ δηαηάμεηο θαη άιισλ ΓΛΠ & ΓΠΥΠ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ κε 

ηελ αληηκεηψπηζε πνπ επέβαιε ε Διιεληθή λνκνζεζία. 

5.5.1 Γ.Λ.Π. 16 Δλζώκαηα Πάγηα 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο επηδξάζεηο ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ην ΓΛΠ 16 ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζεί ν νξηζκφο ησλ 

ελζσκάησλ παγίσλ θαηά ην ΓΛΠ 16. Δλζψκαηα πάγηα είλαη ηα πιηθά ζηνηρεία εθείλα 

ηα νπνία :  

 θαηέρνληαη γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή ή παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, γηα 

εθκίζζσζε ζε άιινπο ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. 

 αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξν απφ κία ινγηζηηθή πεξίνδν. 

Με ην ΓΛΠ 16 εηζήρζεζαλ ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί νη νπνίνη δηαθέξνπλ αηζζεηά κε 

ην ηη φξηδε ε Διιεληθή λνκνζεζία. Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη ζηελ 

κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ. χκθσλα κε ην παξφλ πξφηππν ε 

κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ γίλεηαη κε ηνπο παξαθάησ 

κεζφδνπο: 

 Σελ κέζνδν ηνπ θφζηνπο. 

 Καη ηελ κέζνδφ ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

Καηά ην ΓΛΠ 16 ε αλαπξνζαξκνγή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ηέινο ηεο 

εθάζηνηε ρξήζεο ζε αληίζεζε κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία ε νπνία επέηξεπε ηελ 

αλαπξνζαξκνγή αλά ηεηξαεηία. εκεηψλεηαη φηη νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή εκθαλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 

5.5.2 ΓΛΠ 36 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

Σν ΓΛΠ 36 εηζήγαγε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ έλλνηα ηεο απνκείσζεο, ε 

νπνία δελ ππήξρε ζηελ έσο ηψξα θείκελε λνκνζεζία. χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν ε νηθνλνκηθή κνλάδα νθείιεη λα εμεηάδεη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο έλα 
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ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νξηζκέλα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ 

ππάξμνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο 

δεκίαο ε νπνία ζα εκθαληζηεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.  

5.5.3 ΓΛΠ 12: Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Αθφκε κία θαηλνηνκία, ε νπνία εηζάγεηε κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, απνηειεί ε 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο είηε σο ππνρξέσζε είηε σο απαίηεζε θαη 

πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηνπ ινγηζηηθνχ θαη θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά πξνθχπηεη θαζψο είλαη δηαθνξεηηθφο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ 

ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ απνηειεζκάησλ.  

Γηα ηελ νξζφηεξε θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο δίλνληαη νη εμήο νξηζκνί: 

Λνγηζηηθό απνηέιεζκα είλαη ην θαζαξφ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκηά) πξν θφξσλ. 

Φνξνινγηθό απνηέιεζκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο (θέξδνο ή 

δεκία) ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο 

θάζε ρψξαο. 

5.5.4 Γ.Λ.Π. 38 Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 

Με ην ΓΛΠ 38 ηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζηηο ηζνινγηζκφ 

θαη θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν εάλ είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφλ φηη ε ρξήζε ηνπ άπινπ 

ζηνηρείνπ ζα επηθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπ κπνξεί κα 

πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα, ζε αληίζεζε πεξίπησζε ζεσξνχληαη έμνδα θαη εκθαλίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Αληίζεηα ε Διιεληθή λνκνζεζία επέηξεπε ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ άπισλ θαη ηελ εκθάληζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπληαθηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ην πξφηππν 

παξαζέηεη νξηζκέλα θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνί ην άπιν ζηνηρείν ψζηε λα 

παξνπζηαζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 

 Σν ζηνηρείν πξέπεη λα είλαη αλαγλσξίζηκν. 

 Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα λα θαηέρεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζηνηρείνπ. 

 Να αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. 

 Σν θφζηνο ηνπ λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί ε εμαγσγή  ζπκπεξαζκάησλ , ηα νπνία 

πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε. Δπηπιένλ, ζα επηρεηξεζεί κηα θξηηηθή ησλ 

θαηλνηνκηψλ θαη δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ εηζάγνπλ ηα πξφηππα ζηελ Διιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. 

Ζ πην εκθαλήο δηαθνξνπνίεζε πνπ εηζάγνπλ ηα πξφηππα,  θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

ΓΛΠ 1 είλαη ζηελ κνξθή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

ελζσκάησζε ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο, 

απνηειεί ηδηαίηεξα ζεηηθή εμέιημε, θαζψο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε πιένλ θαηαθζάλεη ε 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πιεξνθνξία ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ πιεξνθνξία 

ηεο ξεπζηφηεηαο γίλεηαη αθφκε πην αλαγθαία θαη ρξήζηκε, αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία βηψλεη ε Διιεληθή νηθνλνκία, θαζψο νπθ νιίγα 

παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ ππάξρνπλ, πνπ ελψ παξνπζίαδαλ θεξδνθφξεο ρξήζεηο 

ρξενθφπεζαλ ιφγν έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. Αθφκε  νη επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, νη 

νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ην πξνζάξηεκα, ίζσο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε εμέιημε ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πιένλ, θάζε θνλδχιη, ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, επεμεγείηαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο θαη παξνπζηάδνληαη ηφζν νη αξρέο θαη ηα πξφηππα πάλσ ζηηο νπνίεο 

βαζίζηεθε ν ππνινγηζκφο ηνπ, θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο απηφο θάζε απηφο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ, απνηειεί φηη ε έθηαζε ησλ ζεκεηψζεσλ είλαη πνιιαπιάζηα απηήο 

ηνπ πξνζαξηήκαηνο ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. 

Σν θξαηαηφ επηρείξεκα, ην νπνίν πξνηάζζνπλ νη ππνζηεξηθηέο ησλ πξνηχπσλ, 

είλαη ε δπλαηφηεηα ζπγθξηζηκφηεηαο, πνπ πξνζθέξεη, ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Με ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, ν ηειηθφο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα  ζπγθξίλεη 

εηαηξείεο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ελαξκνληζηεί κε ηα 

πξφηππα, θαζψο εθαξκφδνληαη θνηλέο αξρέο θαη πνιηηηθέο γηα ηελ ζχληαμε ησλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο εχινγεο αμίαο απνηέιεζε πξαγκαηηθή θαηλνηνκία γηα 

ηα Διιεληθά δεδνκέλα, θαζψο ήηαλ άγλσζηε έλλνηα ζηελ ηζρχνπζα κέρξη ηφηε 

λνκνζεζία. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ δέρζεθαλ ζαξσηηθέο αιιαγέο, ηφζν ζηελ αξρηθή ηνπο 

αλαγλψξηζε φζν θαη ζηελ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηνπο. Οη επηπηψζεηο ηεο 
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εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ΓΛΠ 32 & 39, φπσο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ θξίλνληαη 

ηδηαίηεξα επεξγεηηθέο, θαζψο ε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο, ζπκβάιεη ζηελ παξνπζίαζε 

ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη αμίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Βέβαηα, νη παξαπάλσ 

δηαηάμεηο δεκηνχξγεζαλ θαη πξνβιήκαηα ζηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο δηέζεηαλ ζηα 

ραξηνθπιάθηα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία ήηαλ 

κεδεληθή ή πνιχ κηθξφηεξε απφ απηή πνπ εκθαληδφηαλ. ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο ε απνκείσζε ηεο αμίαο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κεηαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο, κε άκεζε επίπησζε ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ ή ηελ αχμεζε 

ησλ δεκηψλ. Δπνκέλσο ηξάπεδεο, νη νπνίεο αθνινπζνχζαλ επηζεηηθέο πνιηηηθέο κε ηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αληηκεηψπηζαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα κε ηελ θεξδνθνξία ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ. 

Οη ηξάπεδεο πέξα απφ ηηο θιαζηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, πνπ ιίγν ή πνιχ είλαη 

γλσζηέο ζην επξχηεξν θνηλφ, δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε άιινπο θιάδνπο θπξίσο 

κέζσ  ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θιάδσλ απνηεινχλ ην 

leasing θαη νη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, κεηαμχ άιισλ. Όζνλ αθνξά ην leasing ηα 

πξφηππα εηζάγνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πέξα 

απφ ηελ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε (ήηαλ ε κφλε πνπ αλαγλψξηδε ε Διιεληθή λνκνζεζία). 

Με ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

κία αθφκε ζεκαληηθή αιιαγή, ε νπνία ππνρξεψλεη ηνλ κηζζσηή λα αλαγλσξίδεη ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ ην εθκηζζσκέλν πάγην θαη λα δηελεξγεί απνζβέζεηο, ελψ ν εθκηζζσηήο 

παχεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ παγίνπ ζην ελεξγεηηθφ ηνπ. Ο ελ ιφγν ρεηξηζκφο θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζσζηφο, θαζψο κε ηελ αξρή ησλ πξνηχπσλ, ε νπνία επηβάιεη ε νπζία λα 

ππεξηζρχεη ηνπ ηχπνπ, ην ζπκβαιιφκελν κέξνο ην νπνίν απνιακβάλεη φια ην νθέιε 

θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ, νθείιεη 

λα ην εκθαλίδεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.  

  Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί, φηη 

εκθαλίδνπλ απμεκέλν φγθν ελζψκαησλ παγίσλ. Με ην ΓΛΠ 16 δίλεηαη ε ηθαλφηεηα 

ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ αμία ησλ παγίσλ ηνπο ζην ηέινο 

ηεο ρξήζεσο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία ε αλαπξνζαξκνγή 

επηηξεπφηαλ αλά ηεηξαεηία. Ζ αλαπξνζαξκνγή αλά έηνο θαη φρη αλά ηεηξαεηία 

θξίλεηαη επεξγεηηθή ζηελ δηθαηνινγεηηθή βάζε φηη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο 

ησλ ελζσκάησλ παγίσλ επηηπγράλεηαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε απεηθφληζε ηεο αμίαο 

ηνπο.   
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Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ην ΓΛΠ 38, φζνλ αθνξά ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θξίλνληαη επεξγεηηθέο θαζψο, ε κνλφπιεπξε αληηκεηψπηζε ηεο 

Διιεληθήο λνκνζεζίαο, έζεηε ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ηελ 

γεληθφηεξε θηινζνθία ησλ πξνηχπσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, πξνθάιεζε 

ηεξάζηηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ηξαπεδψλ, αθνχ θαη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, ε 

πιεηνςεθία ησλ πξνηχπσλ έρεη επίδξαζε επάλσ ζε απηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα θξίλεηαη ζεηηθφ γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ, πνπ δηέπνπλ ηα 

πξφηππα, θαζψο θαη κε ηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ, θηάλνπλ ζηελ θαηνρή 

ηνπ πεξηζζφηεξν αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο θαηαζηάζεηο. Βέβαηα, πάληα ππάξρεη θαη ν 

αληίινγνο, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ηα πξφηππα, ιφγσ ηεο επειημίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ, παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ιεγφκελεο δεκηνπξγηθήο 

ινγηζηηθήο, κε ηελ ρξήζε ηεο νπνίαο δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

δελ παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα, αιιά ηελ εηθφλα πνπ ιεηηνπξγεί πξνο 

φθεινο ηεο δηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Σέινο, ε έσο ηψξα αληηκεηψπηζε 

ησλ νξγάλσλ θαηάξηηζεο ησλ πξνηχπσλ έρεη απνδείμεη απέλαληη ζηα δηάθνξα ζέκαηα 

παξαιείςεσλ  πνπ έρνπλ πξνθχςεη, φηη ππάξρεη άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπο.   
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