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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάγθε ηεο γλσζηνπνίεζεο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρεη απαζρνιήζεη πνιχ ην επηζηεκνληθφ 

θνηλφ θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο αξκφδηεο αξρέο. Σν πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ άξρηζε λα αιιάδεη απφ ην 2007 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο 

Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 7. Ο εκπινπηηζκφο φκσο ηνπ πξνηχπνπ κε ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

αθνινχζεζαλ θαζψο θαη ε ελαζρφιεζε θη άιισλ θνξέσλ, φπσο ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία, πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο λνκνζεζίαο 

γχξσ απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο απμήζεθε κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008. Η 

νηθνλνκηθή θξίζε έθαλε εκθαλή ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη επαξθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ κέζσ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. θνπφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ γλσζηνπνηήζεσλ κε βάζε ην 

Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 7. Η έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηνπο ειιεληθνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. ηελ κειέηε γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο 

πιεξφηεηαο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη ε ζρέζε ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ην επελδπηηθφ θνηλφ. Δμεηάδεηαη κέζσ ηεο 

κεζφδνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ε ζεκαληηθφηεηα θαη ε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη απφ ην επελδπηηθφ 

θνηλφ ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Σα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε είλαη ε αχμεζε ηεο πιεξφηεηαο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ην φηη 

ε βαξχηεηα ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

 

 

Η πηζησηηθή θξίζε πνπ εθδειψζεθε ην 2008 είρε ζην ζηφραζηξν ηεο ην ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη 

θπξίσο ηελ έιιεηςε ηεο δηαθάλεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

γλσζηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηψλ. Έλαο εμάιινπ απφ ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο πνπ πξνθιήζεθε ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε απνηέιεζε ε έιιεηςε 

δηαθάλεηαο θαη ε ειιηπήο γλσζηνπνίεζε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο θαη θπξίσο ζηνπο επελδπηέο. Η γλσζηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο θαη είλαη απαξαίηεηε 

γηα λα γλσξίδεη ν επελδπηήο ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη ε εηαηξία πνπ ζέιεη λα επελδχζεη θαη 

ηη θηλδχλνπο ελέρεη ε επέλδπζή ζνπ. Η κε επαξθήο δεκνζίεπζε εμάιινπ, ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ιήςε ιαλζαζκέλσλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ.  

 Με αθνξκή ινηπφλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

θαηάξξεπζε πνιιψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο απνηεινχζαλ θνινζζφ ζην θιάδν ηνπο, 

δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα δεκηνπξγία λέσλ λνκνζεηηθψλ 

πιαηζίσλ  ψζηε λα απνθεπρζεί κηα λέα θξίζε ζην κέιινλ. Η επαξθήο πιεξνθφξεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ, ε πιήξεο γλσζηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε 

θεξεγγπφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ  

ζεκαληηθά ζηελ απνθπγή κηαο κειινληηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Λφγσ ινηπφλ, ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ην 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο 

Πξνηχπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 7, Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Γλσζηνπνηήζεηο θαη εηδηθφηεξα επηθεληξψλεηαη ε έξεπλα ζηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

  Πην αλαιπηηθά ζην πξψην θεθάιαην, παξαηίζεηαη κηα επηζθφπεζε παξφκνησλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ θαη αθνξνχλ ην πεδίν ησλ γλσζηνπνηήζεσλ. Απφ ηελ 

επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη ην επηζηεκνληθφ θνηλφ 

αζρνιείηαη κε ην ζέκα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνιχ πξηλ ηελ αλάγθε γηα εκπινπηηζκφ ησλ 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ. Όινη νη ζπγγξαθείο ζηηο κειέηεο ηνπο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα 

δηαθάλεηα θαη αθξίβεηα ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Δπηζεκαίλεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο επαξθήο παξνπζίαζεο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο απφ ηελ   

ειιηπή παξνπζίαζε ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. ηηο έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα 

ιφγνο γίλεηαη θαη γηα ηελ εζεινληηθή γλσζηνπνίεζε πξφζζεησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ θαζψο θαη γηα ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη ε γλσζηνπνίεζε εζεινληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ πνξεία ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη θαη έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ ζην ηξαπεδηθφ θιάδν ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο πιήξεο θαη δηαθαλήο ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξαηίζεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν θαη βαζίδεηαη ε αλάιπζε ηνπ κνληέινπ πνπ ζα αθνινπζήζεη. Παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά 

ν ζθνπφο, ε ζεκαζία θαη ε εθαξκνγή ηνπ Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
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Πιεξνθφξεζεο 7.  Αλαθέξεηαη, επίζεο ν ηξφπνο θαη ε παξνπζίαζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην πξφηππν. ηελ 

ελφηεηα 2.3 γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ νξίδεη ην πξφηππν γηα ηελ 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαζψο ε έξεπλα καο ζα επηθεληξσζεί ζηελ εμέηαζε ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θηλδχλνπ αγνξάο θαη θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο. Κξίζεθε επίζεο απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην 

πξφηππν θαη νη νπνίεο ζηφρν έρνπλ λα  βειηηψζνπλ ηνπο φξνπο γλσζηνπνίεζεο ζρεηηθά κε 

ηελ κέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη λα εληζρχνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο αξρέο γηα 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα.  

πλερίδνληαο ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηεο Βαζηιείαο ΙΙ, πνπ αθνξά ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη ηα επνπηηθά 

θεθάιαηα βάζεη ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θεξεγγπφηεηά. Η 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

είλαη πιένλ αλαγθαηφηεηα. Δηδηθφηεξα, ν Ππιψλαο ΙΙΙ, έλαο απφ ηνπο ηξείο ππιψλεο ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, επηθεληξψλεηαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη 

ηξάπεδεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπο. 

Σέινο, ζην θεθάιαην ηξία, παξνπζηάδεηαη ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλάο καο. ηελ 

ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 13 ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ δεκνζηεχνπλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 – 2010. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο κεζφδνπ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ εμεηάδεηαη γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ζεκαληηθφηεηα θαη ε βαξχηεηα 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ  γηα ην επελδπηηθφ θνηλφ κε βάζε 

ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
 Τπάξρεη εθηελήο βηβιηνγξαθία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ζην ξφιν 

ησλ γλσζηνπνηήζεσλ. Σν επηζηεκνληθφ θνηλφ έρεη αζρνιεζεί κε πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο 

έρνπλ σο βαζηθφ ζέκα ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πηπρέο, φπσο ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ, ηε ρξενθνπία, ην ηξαπεδηθφ θιάδν. Η δεκνζηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ επεξεάδεη ηνπο επελδπηέο πνιχπιεπξα θαη φπσο έρεη αλαθέξεη θαη ν Foster 

(2003), κέινο ηνπ FASB, «πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε ηζνχηαη κε ιηγφηεξε αβεβαηφηεηα θαη 

ην επελδπηηθφ θνηλφ είλαη δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη γηα ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε 

πιεξνθφξεζε.» 

Οη Francis θαη Schipper (1999) αλαιχνπλ θαη εμεηάδνπλ ηελ αλεζπρία φηη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ράζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ην επελδπηηθφ 

θνηλφ. Οη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ φηη ε αμία ηεο ζεκαζίαο πνπ απνξξέεη απφ ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθή κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, κέζσ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ επηδεηθλχνπλ νη επελδπηέο γηα ηελ αλάγλσζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θαζψο κπνξνχλ έηζη λα ππνινγίζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηελ ζπλνιηθή 

απφδνζε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ επέλδπζή ηνπο ζηελ εθάζηνηε εηαηξία πνπ 

ηνπο ελδηαθέξεη θαη δεχηεξνλ, ζηελ εξκελεπηηθή δχλακε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

απνδψζνπλ κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ησλ απαξαίηεησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηελ αμία ηεο 

αγνξάο. Ο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο απψιεηαο ηεο ζπλάθεηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γίλεηαη σο εμήο: κεηξηέηαη ε κείσζε ζηηο απνδφζεηο, ε νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθεπρζεί αλ γηλφηαλ πξφγλσζε θάπνησλ γεγνλφησλ κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ 

νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε κείσζε ηεο αηηηνιφγεζεο επί ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Βαζηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλάο ηνπο είλαη αλ νη επελδχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνδίδνπλ φιν θαη ιηγφηεξν κε ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ. Μέζσ ηεο έξεπλάο ηνπο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αηηηνινγηθή δχλακε ησλ 

απνδνρψλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ελψ ε επεμεγεκαηηθή δχλακε 

ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ παξνπζίαζε θάπνηα έλδεημε ππνρψξεζεο παξφιν πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

Οη Leuz, et al. (2006) ζπλδένπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ κε ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ ησλ εηαηξηψλ αιιά θαη πσο επεξεάδνληαη άκεζα θαη έκκεζα νη επελδπηέο. 

Υξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλάο ηνπο παξνπζηάδνπλ 

πσο ε άκεζε επηξξνή πξνο ηνπο επελδπηέο πξνθχπηεη θαζψο πςειφηεξε πνηφηεηα 

γλσζηνπνηήζεσλ κεηψλεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλδηαθχκαλζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο άιισλ εηαηξηψλ ελψ ε έκκεζε επηξξνή, φπνπ πθίζηαηαη επηξξνή θαη ε εηαηξία αιιά θαη 

νη επελδπηέο, ζπκβαίλεη επεηδή πςειφηεξε πνηφηεηα γλσζηνπνηήζεσλ επεξεάδεη ηηο 

απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη πηζαλφλ έηζη λα αιιάμνπλ νη αλακελφκελεο κειινληηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ην άζξνηζκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ αγνξά.   
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 Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη απφ ηνλ Miihkinen (2008) φπνπ 

εξεπλά θαηά πφζν νη εηαηξίεο επηιέγνπλ λα γλσζηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ 

απηέο πνπ απαηηνχληαη απφ ην λφκν. Δμεηάδνληαο ζηελ εκπεηξηθή ηνπ κειέηε εηαηξίεο απφ ηελ 

Φηιαλδία ζπκπεξαίλεη πσο νη εηαηξίεο δελ παξέρνπλ εζεινληηθή πιεξνθφξεζε αιιά 

παξέρνπλ απζηεξά κφλν απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ηφηε ηζρχνπζεο λνκνζεζίεο. 

πκπιεξσκαηηθά ζηελ παξαπάλσ έξεπλα νη Apostolou θαη Nanopoulos (2009) βαζηδφκελνη 

ζε εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ειιεληθψλ εηαηξηψλ πνπ ζπγθέληξσζαλ κέζσ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ ην 2004 εμεηάδνπλ δχν ζθέιε. Αξρηθά θαηά πφζν νη ηφηε 

ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο κε βάζε ηα ειιεληθά πξφηππα εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη θαηά δεχηεξνλ εμεηάδνπλ αλ ζηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο παξαηίζεληαη 

εζεινληηθά πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κε βάζε ην IASs
1
, πνπ γηα εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ήηαλ πξναηξεηηθή ε εθαξκνγή ηνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κεηά 

απφ αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ηφζν κε βάζε ηα ειιεληθά 

πξφηππα φζν θαη κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα είλαη φηη νη ειιεληθέο εηαηξίεο επηδείθλπαλ 

κεγάιν βαζκφ κε ζπκκφξθσζεο ζηελ εζεινληηθή πιεξνθφξεζε κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα 

θάηη ην νπνίν δπζθφιεςε ηελ νκαιή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ζηελ ρψξα καο.    

 Όζν αλαθνξά ηελ πξναηξεηηθή γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, ν Skinner (1994) ζηελ 

έξεπλα πνπ δηεμήγαγε εμέηαζε θαηά πφζν νη εηαηξίεο γλσζηνπνηνχλ πξναηξεηηθά άζρεκέο 

εηδήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο απνδφζεηο ηεο εηαηξίαο. πγθεληξψλνληαο έλα δείγκα απφ 93 εηαηξίεο 

παξαηεξεί αλ γλσζηνπνηνχληαη πξναηξεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλ απηέο πνπ ηειηθά 

γλσζηνπνηνχληαη είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο  γηα ηελ εηαηξία. Οη πξναηξεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο 

θαιψλ εηδήζεσλ φπσο αλαθέξεη απνηεινχλ ζεκείν εθηίκεζεο ησλ εηήζησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκνζίεπζεο άζρεκσλ εηδήζεσλ γηα ηελ εηαηξία 

απνηειεί κηα πνηνηηθή δήισζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξεη 

πσο νη εηαηξίεο επηιέγνπλ λα γλσζηνπνηήζνπλ πξναηξεηηθά άζρεκα λέα γηα ηα θέξδε θαη ηελ 

απφδνζε ηεο εηαηξίαο θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη φρη ηφζν ζηα εηήζηα 

απνηειέζκαηα. Ο ιφγνο πνπ εηαηξίεο επηιέγνπλ λα δξάζνπλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη γηα λα 

απνθχγνπλ κελχζεηο θαη θαηαγγειίεο απφ ηνπο επελδπηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηελ 

θαηεγνξήζνπλ γηα ειιηπή πιεξνθφξεζε. Κάηη αλάινγν σζηφζν δελ παξαηεξείηαη θαηά ηελ 

παξάιεςε ζεηηθψλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε  θάζε επηρείξεζε 

παξφιν πνπ δε ππνρξενχηαη λα ηηο αλαθέξεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα ηηο 

δεκνζηεχζεη κε ζθνπφ λα δηαθξηζεί απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο θαη φρη γηα λα απνθχγεη 

θαηεγνξίεο απφ ηνπο επελδπηέο ηεο. Δπηπιένλ, αλαθέξεη φηη ε δεκνζίεπζε άζρεκσλ εηδήζεσλ 

απνηξέπεη ηελ παξνπζίαζε  κεγάισλ  αληηδξάζεσλ ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο γλσζηνπνίεζεο θαιψλ εηδήζεσλ. 

πκπιεξσκαηηθά ζηελ παξαπάλσ έξεπλα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θαη ηελ κειέηε ηνπ 

Graham et al (2005), νη νπνίνη παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο απφ 401 νηθνλνκηθά ζηειέρε, κε 

ζηφρν λα θαζνξίζνπλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εζεινληηθή 

γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη  ζηελ κέηξεζε ηεο απφδνζεο. Καζψο αλαιπηέο θαη 

επελδπηέο αληηπαζνχλ ηελ αβεβαηφηεηα νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ φηη ηα δηεπζπληηθά 

                                                 
1
 Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ φξηζε ππνρξεσηηθή ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλή Λνγηζηηθψλ Πξφηππψλ  απφ ην 

2005 ζηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, ην λνκνζρέδην 

παξείρε ηελ επρέξεηα γηα πξναηξεηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θαζψο επέηξεπε ζηηο επηρεηξήζεηο  λα ζπληάμνπλ ηνπο 

ηζνινγηζκνχο απφ ην 2004 κε βάζε ηα ΓΛΠ. 
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ζηειέρε πξνβαίλνπλ ζε εζεινληηθή πιεξνθφξεζε ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηξεηο βαζηθνχο 

ιφγνπο: κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο, πξνψζεζε ηεο θήκεο γηα δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ησλ ππνρξεσηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Όπσο αλαθέξνπλ, ε δηνίθεζε απνθεχγεη λα νξίζεη θάπνην πνζνζηφ 

εζεινληηθήο γλσζηνπνίεζεο ιφγσ ηνπ φηη ππάξρεη ν θφβνο αζέηεζεο ηνπ. Δπίζεο, 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ αλεζπρία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ φηη κέζσ ησλ πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξαηίζεληαη, πιεξνθνξνχληαη εθηφο απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη νη 

αληαγσληζηέο. 

Οη Leuz θαη Verrecchia (2000) εμεηάδνπλ ηελ επηξξνή ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζην θφζηνο 

θεθαιαίνπ. Αλαιχεηαη ζην άξζξν ηνπο ε επηξξνή ησλ γλσζηνπνηήζεσλ θαη νη επηπηψζεηο 

απηψλ ζηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. πγθεληξψλνληαο έλα δείγκα απφ γεξκαληθέο εηαηξίεο 

νη νπνίεο θεκίδνληαλ γηα ηα ρακειά επίπεδα γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο 

θαηαζηάζεηο, ην δηάζηεκα πνπ δηεμήγαγαλ ηελ κειέηε ηνπο, παξαηεξνχλ φηη φζν απμάλνληαη 

νη γλσζηνπνηήζεηο ηφζν κεηψλεηαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη θαη’ επέθηαζε ε αζχκκεηξε 

πιεξνθφξεζε κεηαμχ εηαηξίαο, κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Δπίζεο αλαθέξνπλ φηη 

κε ηελ αχμεζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ απφ ηηο εηαηξίεο κεηψλεηαη ε δηαθνξά ζηελ θακπχιε 

δήηεζεο θαη πξνζθνξάο θαη παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο. ηφρνο 

ηεο κειέηεο ηνπο είλαη λα ηνλίζνπλ ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο θνηλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

(IAS or GAAP) θαζψο απαηηνχλ ηελ γλσζηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ ηεο θάζε ρψξαο θαη παξέρνπλ επίζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο 

νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ. 

Η έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη φπσο έρνπκε αλαθέξεη επηθεληξψλεηαη ζηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο αληηπξνζσπεχεη  έλα 

ζεκαληηθφ θαη κε επηξξνέο επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα παγθνζκίσο. Πνιινί ηδηψηεο θαη νξγαληζκνί 

θάλνπλ ρξήζε ησλ Σξαπεδψλ. Οη ηξάπεδεο παίδνπλ έλα ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλεπψο ππάξρεη ζεκαληηθφ θαη επξχηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ ηφζν γηα ηελ θεξεγγπφηεηά ηνπο φζν θαη 

γηα ηελ δηαθάλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο επελδπηέο ηνπο. Οη ρξήζηεο 

ελδηαθέξνληαη  γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ ηζνινγηζκφ αιιά θαη ζηα εθηφο ηζνινγηζκφ ζηνηρεία. Γηα ην 

ιφγν απηφ γχξσ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν  ππάξρεη κηα πιεζψξα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχνπλ  θαη γηα ηελ δηαθάλεηα πνπ πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Ο Linsley θαη Shrivers (2005) νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο σο ηε δεκνζηνπνίεζε 

αμηφπηζηεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο πνπ επηηξέπεη  ζηνπο ρξήζηεο ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ λα θάλνπλ κηα αθξηβή εθηίκεζε γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο 

εηαηξίαο. ην άξζξν ηνπο επηθεληξψλνληαη επίζεο ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο απμεκέλεο 

γλψζεο γηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ δπζρεξεηψλ θαη  παξαζέηνπλ έξεπλεο 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο νη νπνίεο ζηφρν έρνπλ λα εληζρχζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ. Οη έξεπλεο πνπ έρεη δηεμάγεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

δηεξεπλνχλ θαηά πφζν νη ηξάπεδεο γλσζηνπνηνχλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ. πγθεληξψλνληαο έλα δείγκα 57 ηξαπεδψλ εμεηάδνληαη 12 θαηεγνξίεο 
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ζεκαληηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηξία ζπλερή έηε. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ έδεημαλ 

πσο νη ηξάπεδεο παξφιν πνπ δεκνζηνπνηνχλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο ππάξρεη αθφκα κεγάιε 

αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο θιάδνο. 

 Ο Cordella θαη ν Yeyati (1998) αλαιχνπλ ηελ επηξξνή ηεο γλσζηνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη είλαη εθηεζεηκέλνη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί  ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ηνπο. Δμεηάδνπλ ζε 

πνία έθηαζε πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη νη πιεξνθνξίεο ζε πνηνπο θαη πψο. Σν κνληέιν πνπ 

αλαπηχζζνπλ έρεη δχν πηπρέο εμέηαζεο. Η πξψηε πεξίπησζε εμεηάδεη ην θίλδπλν ηνλ νπνίν 

αλαιακβάλεη ε ηξάπεδα φηαλ επηιέγεη ε ίδηα ηηο επελδπηηθέο θηλήζεηο γηα ην ραξηνθπιαθίνπ 

ηεο ελψ ε δεχηεξε πεξίπησζε εμεηάζεη ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλν ην 

ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο απφ εμσγελήο παξάγνληεο. Καη ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

αλαιχνληαη πνίεο πιεξνθνξίεο γλσζηνπνηνχληαη ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη πνίεο θξαηάεη ε 

ηξάπεδα γηα εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε θαη ρξήζε. ην άξζξν ηνπο, κε βάζε ην κνληέιν πνπ 

αλέπηπμαλ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ ε ηξάπεδα επελδχεη έρνληαο επίγλσζε ηνπ 

θίλδπλνπ πνπ ελέρεη ε επέλδπζή ηεο γηα ην ραξηνθπιάθην ηφηε ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο 

κεηψλεηαη αλ έρεη γλσζηνπνηήζεη ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη θξαηψληαο αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα εζσηεξηθή ρξήζε. 

Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί ν πειάηεο ηεο ηξάπεδαο ζέιεη λα ληψζεη ζηγνπξηά θαη 

αλ είρε θάπνηα επηινγή ζα πξνηηκνχζε ε ηξάπεδα λα επηιέγεη επελδχζεηο κε κεδεληθφ 

θίλδπλν. Όηαλ ε ηξάπεδα έρεη λα αληηκεησπίζεη εμσγελήο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν ηεο επέλδπζήο ηεο, ηφηε νη γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 

ρξενθνπίαο εμαξηάηαη θαη απφ ην επίπεδν θηλδχλνπ ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Ο Huang (2006) δεκνζίεπζε έλα επξεηήξην ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξαθηηθψλ 

δεκνζίεπζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν. ρνιηάδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα βειηίσζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη θαη αλαιχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα πεηζαξρίαο ψζηε 

λα παξέρεηαη ζηνπο επελδπηέο αίζζεκα δηαθάλεηαο θαη εηιηθξίλεηαο. Σνλίδεη φηη ε αγνξά κέζσ 

ηεο γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ έρεη θαιχηεξε εηθφλα γηα ηελ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελε 

ηξάπεδα θαζψο θαη γηα ηνλ θίλδπλν πνπ έρεη ε επέλδπζε ηνπο. Η δεκνζηνπνίεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζεσξεί φηη είλαη πην ζεκαληηθή θαη πην απαηηεηηθή 

απφ φηη ζηνπο ππφινηπνπο κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Απηφ πηζηεχεη φηη νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη γλσζηνπνηήζεηο απνηεινχλ γηα ην ηξαπεδηθφ θιάδν ηε κνλαδηθή πεγή 

πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο πξνο ηνπο πειάηεο θαη ην επελδπηηθφ θνηλφ. Λφγν ηεο δνκήο 

θαη ηεο κνξθήο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία  δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ησλ κε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ φπνπ είλαη πην μεθάζαξα ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, 

κεραλήκαηα νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, ε θεθαιαηαθή ηεο ζέζε θηι., νη 

γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα είλαη επαξθήο, αλαιπηηθέο θαη πιήξεο ψζηε λα κπνξεί ν θαζέλαο 

λα θαηαλνήζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ηξάπεδαο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη αιιά θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη.  

 ρεηηθά κε ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ βειηίσζε ηεο πεηζαξρίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα κε 

ζθνπφ ηελ επαξθή, πιήξε θαη επίθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ αγνξαζηψλ γηα ηελ ζσζηή ιήςε 

ησλ επελδπηηθψλ ηνπο απνθάζεσλ, έρεη αλαθεξζεί θαη ν Hoenig (2003) ζηελ νκηιία ηνπ ζηελ 

39
ε
 Δηήζηα Γηάζθεςε γηα ηελ δνκή ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Αληαγσληζκνχ. ηελ νκηιία ηνπ 

αλαθέξεη φηη νη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαθάλεηα θαη ζηε δηαβεβαίσζε 
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ηεο έγθπξεο πιεξνθφξεζεο πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ. Δπηζεκαίλεη φηη επεηδή ν ξφινο ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ είλαη θνκβηθφο θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ, 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ γλσζηνπνίεζε πξφζζεησλ νπζηαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο 

άκεζα ελδηαθεξφκελνπο. Παξαζέηεη ηξεηο πηπρέο πνπ πηζηεχεη φηη κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζε 

απηφ. Πξψηνλ, αλαθέξεη φηη νη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα επαλεμεηάδνπλ ηελ πιεξφηεηα 

θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ γηα ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο, ρσξίο σζηφζν λα εηζβάιινπλ ζην ξφιν ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Γεχηεξνλ, 

αλαθέξεη φηη ηπρφλ επξήκαηα απφ ηνλ επαλέιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα νπνία 

δελ ήηαλ απαξαίηεηα λα γλσζηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία αιιά είλαη 

ζεκαληηθά γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

ηξάπεδαο κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη λα δεκνζηεχνληαη ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ κέζσ ζπκπιεξσκαηηθψλ αλαθνξψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ελδηαθεξφκελνη 

επελδπηέο ζα έρνπλ πιήξε γλψζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

ελδηαθέξνληαη. Σξίηνλ, αλαθέξεηαη, κε επηθχιαμε σζηφζν ζηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα 

επηθέξεη, ε γλσζηνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζα βάδνπλ νη επνπηηθέο αξρέο ζηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ.  

 Η θξίζε πνπ έπιεμε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν απφ θάπνηνπο ζπλδέζεθε έληνλα κε 

ηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Οη Barth θαη Landsman (2010) εμέηαζαλ ην θαηά πφζν νη 

πιεξνθνξίεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλέβαιαλ ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε ηνπ 2008. ηελ κειέηε ηνπο αλαθέξνπλ φηη ε εχινγε αμία έπαημε κηθξφ ή αθφκα θαη 

κεδεληθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Αληηζέησο πηζηεχνπλ πσο ε αλεπαξθήο δηαθάλεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηηηινπνηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παξαγψγσλ, 

ζπλέβαιε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ θξίζε θαζψο είρε ζαλ απνηέιεζκα νη επελδπηέο λα κελ 

αληηιακβάλνληαη ζσζηά ηηο αμίεο θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ επελδχζεσλ ηνπο. Σνλίδνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηφζν απφ ην  IASB φζν θαη απφ ην FASB γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην επελδπηηθφ θνηλφ ζρεηηθά κε ηηο ηηηινπνηήζεηο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Πξνηείλνπλ σζηφζν φζν αλαθνξά ηα παξάγσγα 

λα ππάξμεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έλαο δηαρσξηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα 

επηηξέπεη ζηνπο επελδπηέο λα έρνπλ κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ην πνην κέξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ 

θξαηάεη ε ηξάπεδα, πνηνη νη θίλδπλνη θαη ε εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ θαη ηα ινηπά. 

εκεηψλνπλ θιείλνληαο ηελ κειέηε ηνπο πσο ν ηξαπεδηθφο θιάδνο πξέπεη λα βξεη ηελ ρξπζή 

ηνκή πνπ ζα επηθέξεη ζηαζεξφηεηα θαη ζηγνπξηά ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.  

Η επηξξνή ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηελ πνξεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εμεηάδεηαη 

θαη ζηελ κειέηε ηνπ Tadesse (2006), φπνπ αλαιχεηαη ε επίπησζε πνπ έρνπλ νη 

γλσζηνπνηήζεηο θαη νη απζηεξνί έιεγρνη ζηελ πηζαλφηεηα θξίζεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Αλαιπηηθφηεξα, κειεηψληαο  49 ρψξεο γηα ην δηάζηεκα 1990-1997 θαη κε αθνξκή ηελ 

αχμεζε ησλ θξίζεσλ ζην ηξαπεδηθφ ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί πνπ αχμεζαλ ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κείσζαλ ηαπηφρξνλα ηελ πηζαλφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα θξίζε. 

εκεηψλνπλ επίζεο, φηη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απφ ηνπο επελδπηέο πξνο ην ηξαπεδηθφ 

ηνκέα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα λέα θξίζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θάηη πνπ  κπνξεί φκσο 

λα απνθεπρζεί αλ εληζρπζεί  ν ξφινο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζηελ αχμεζε ηεο πεηζαξρίαο θαη 
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ηεο δηαθάλεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη αλ νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί απμήζνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ γλσζηνπνηνχλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Βαζηδφκελνη ζηηο έξεπλεο θαη ζηηο κειέηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη αθνξνχλ 

ηηο γλσζηνπνηήζεηο, είηε σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο, είηε σο πξνο ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ 

κε ην θφζηνο θεθαιαίνπ, είηε ηελ επηξξνή πνπ έρνπλ γηα ην επελδπηηθφ θνηλφ  θαη εηδηθφηεξα 

γηα ηελ πνξεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ζπκπεξαίλνπκε φηη έρνπλ απαζρνιήζεη αξθεηά ην 

επηζηεκνληθφ θνηλφ θαη ζπλερίδνπλ λα απαζρνινχλ θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο αθφκα πηπρέο 

ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πξνο εμέηαζε. Με βάζε ηελ παξαπάλσ επηζθφπεζε ζεσξήζεθε 

ζθφπηκν ε έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη λα επηθεληξσζεί ζηηο γλσζηνπνηήζεηο γχξσ απφ ηελ 

δηαρείξηζε ησλ  θηλδχλσλ θαη λα ζπκβάιιεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηνλ 

εκπινπηηζκφ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 
 

2.1  Δπηζθόπεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 

 

 

Σν ΓΠΥΑ 7, Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθφ 

δηεζλέο πξφηππν ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη, παγηψλεη θαη δηεπξχλεη 

νξηζκέλεο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη πξνζζέηεη 

θάπνηεο επηπιένλ ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ νη 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θάζε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007 θαη έπεηηα, κε ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ φπνπ απαηηείηαη. Μεξηθέο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ΓΠΥΑ 7 είλαη ήδε γλσζηέο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη, ελ κέξεη, αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 32, 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε.  

Ο ζηφρνο  ηνπ παξφληνο ΓΠΥΠ είλαη λα ππνρξεσζνχλ νη νληφηεηεο λα γλσζηνπνηνχλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζηνηρεία ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

αμηνινγήζνπλ ηφζν ηε ζεκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηελ απφδνζε ηεο νληφηεηαο, φζν θαη ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηα νπνία ε νληφηεηα εθηέζεθε θαηά ηελ 

πεξίνδν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νληφηεηα 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο ελ ιφγσ θηλδχλνπο. 

Δθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηηθά κέζα. 

Δθαξκφδεηαη ηφζν γηα ηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

δηεζλέο πξφηππν 39 αιιά θαη γηα ηα κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΠΥΠ 7. Γηα ηηο ηξάπεδεο θαη άιια παξφκνηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ην ΓΠΥΑ 7 αληηθαζηζηά  ην ΓΛΠ 30, Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ φκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ελψ ηξνπνπνηεί 

νξηζκέλεο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαλ ζην ΓΠΥΑ 4, Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα. 

 Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ είλαη ηα παξάγσγα πνπ ζπλδένληαη κε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο ή 

θνηλνπξαμίεο, εθηφο αλ νξίδνληαη ζαλ ζπκκεηνρηθφο ηίηινο θαζψο επίζεο θαη νξηζκέλα 

ζπκβφιαηα αγνξάο ή πψιεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Σν πξφηππν δελ εθαξκφδεηαη 

γηα ζπγαηξηθέο (ΓΛΠ 27), ζπγγελείο (ΓΛΠ28) θαη θνηλνπξαμίεο (ΓΛΠ 31) εθηφο απφ εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ. Δπηπιένλ, δελ εθαξκφδεηαη γηα stock options 

(ΓΠΥΠ 2) πέξα απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο, γηα ππνρξεψζεηο παξνρήο ζε εξγαδνκέλνπο (ΓΛΠ 

19) θαη δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκβάζεηο κειινληηθήο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ απνθηψληα (ΓΠΥΠ 3).  
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Σν δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 7 απνζθνπεί ζηελ 

ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ πξέπεη λα παξαζέηεη θάζε είδνπο 

εηαηξία, είηε είλαη ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο είηε δελ είλαη, ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο γηα ηελ επαξθή θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΓΛΠ 30 θαη κε ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 ζην παξφλ πξφηππν. Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ 

ην  ΓΠΥΠ 7 γηα ηηο ηξάπεδεο είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθέο απφ απηέο ηνπ φξηδε ην ΓΛΠ 30 θαη 

πιένλ δελ νξίδνπλ ηα πξφηππα ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην πξφηππν επεξεάδεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ 

θαηέρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αθφκα φκσο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ ηα απιά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα φπσο κεηξεηά, δάλεηα, πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο, ινγαξηαζκνχο 

πξνο είζπξαμε, επελδχζεηο.  

Οη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΥA 7 είλαη: 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 

Δηδηθφηεξα ην ΓΠΥΑ 7 πεξηιακβάλεη:  

 

 απαηηήζεηο γηα βειηίσζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ θαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο κε βάζε ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξνβιέςεηο εηο βάξνο ησλ απνκεησκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

 πξφζζεηεο  γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία  ησλ εμαζθαιίζεσλ 

θαη άιισλ πηζησηηθψλ αλαβαζκίζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

 παξάζεζε αλάιπζεο επαηζζεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν αγνξάο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. 

 

Οη γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχλ ηελ παξάζεζε ηφζν πνηνηηθψλ φζν θαη πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη  ν βαζκφο ιεπηνκέξεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε νη ρξήζηεο 

απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα 

πξέπεη λα επηζθηάδνληαη απφ αζήκαληεο θαη αλνχζηεο πιεξνθνξίεο.  

Αληίζεηα απφ φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ νξίδεη ην ΓΠΥΑ 7, νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εθάζηνηε εηαηξία, ηε θχζε θαη 

ηελ έθηαζε απηψλ, παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηα θαζψο δελ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν, ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απνθιεηζηηθά ζηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο εθζέζεηο. Γίλεηαη αληαπηνχ ε επηινγή ζηηο εηαηξίεο λα δεκνζηεχνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ είηε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, είηε κε αλαθνξά ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα παξαπέκπνπλ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ζε άιιεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλαθνξά   

δηαρείξηζεο θαη ζρφιηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη 

γλσζηνπνηήζεηο γηα ηνπο θηλδχλνπο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζε θάπνην άιιν εηδηθφ έγγξαθν 
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αιιά ε ζεκαληηθφηεηα θαη ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πιήξεο κφλν 

αλ είλαη ζπλνιηθή. 

 

 

2.2 ύλδεζε κε άιια ΓΛΠ 

 

 

Οη αξρέο ηνπ παξφληνο Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο  

ζπκπιεξψλνπλ ηηο αξρέο αλαγλψξηζεο, επηκέηξεζεο θαη παξνπζίαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32: 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε θαη ηνπ ΓΛΠ 39 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Καηαρψξεζε θαη Απνηίκεζε. Καη ηα ηξία παξαπάλσ πξφηππα 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο θαη αλάιπζεο απνηεινχλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.  

Ο νξηζκφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δίλεηαη ζην δηεζλέο πξόηππν 32 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί γηα ηνλ 

έλα ζπκβαιιφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη γηα ηνλ άιιν κηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλαλ ζπκκεηνρηθφ ηίηιν.
2
  θνπφο ηνπ ΓΛΠ 32 είλαη ν  

πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαζνξίδνληαο πνηα απνηεινχλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρσξηζκνχ ηνπο ζε θαηεγνξίεο θαζψο θαη 

ε αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ζπκςεθηζκψλ ηνπο θαη ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 ην ΓΛΠ 32 αλαθέξεηαη πνην ζηνηρείν απνηειεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαη πνην ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε θαηεγνξηνπνηψληαο έηζη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, φπσο ηνπο γλσξίδακε απφ ηα ειιεληθά 

ινγηζηηθά πξφηππα. χκθσλα ινηπφλ κε ην πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν είλαη θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά: 

α) ηακηαθά δηαζέζηκα 

β) ζπκκεηνρηθφ ηίηιν άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

γ) ζπκβαηηθφ δηθαίσκα: 

i) γηα ηελ παξαιαβή κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ κηα 

άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

ii) γηα ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κηα 

άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά επλντθνχο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

δ) ζχκβαζε πνπ δχλαηαη ή πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζηεί κε ίδηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη: 

i) κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη ή κπνξεί λα ππνρξενχηαη λα 

ιάβεη κεηαβιεηή πνζφηεηα ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή 

ii) παξάγσγν πνπ δχλαηαη ή πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ηνλ 

                                                 
2
  Πεγή: Παξάγξαθνο 11 ηνπ Γηεζλέο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 32 
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ζθνπφ απηφ ζηνπο ίδηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ηα νπνία είλαη θάζε απηά ζπκβφιαηα γηα ηε κειινληηθή παξαιαβή 

ή παξάδνζε ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ην δηεζλέο πξφηππν 32 νξίδεη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε θάζε 

ππνρξέσζε πνπ αθνξά κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 α) ζπκβαηηθή δέζκεπζε: 

i) γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κηα άιιε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

ii) γηα ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κηα 

άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά δπζκελείο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

β) ζχκβαζε πνπ δχλαηαη ή πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζηεί κε ίδηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη: 

i) κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη ή κπνξεί λα ππνρξενχηαη λα 

παξαδψζεη κεηαβιεηή πνζφηεηα ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

ή ii) παξάγσγν πνπ δχλαηαη ή πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ ζηνπο ίδηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ηα νπνία είλαη θάζε απηά ζπκβφιαηα γηα ηε κειινληηθή παξαιαβή 

ή παξάδνζε ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
3
 

 Η ηξίηε θαηεγνξία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ είλαη νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη. Με 

ηνλ φξν πκκεηνρηθνί ηίηινη ελλννχκε θάζε ζχκβαζε πνπ απνδεηθλχεη έλα δηθαίσκα ζην 

ππφινηπν πνπ απνκέλεη, εάλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο. Όινη νη παξαπάλσ νξηζκνί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ δίλνληαη ζην ΓΛΠ 32. 

 Η δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, απνηίκεζεο θαη απνκείσζεο πνπ αθνινπζνχλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαθέξεηαη ζην δηεζλέο πξόηππν 39. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, 

κε βάζε ηε ινγηθή ησλ απνηηκήζεσλ ρσξίδεη  ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 
4
 

1. Χπημαηοοικονομικά ζηοισεία ηος ενεπγηηικού ζηην εύλογη αξία
5
 μέζω ηηρ καηάζηαζηρ 

αποηελεζμάηων σπήζηρ: φπνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηα νπνία θαηέρνληαη γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο 
6
 θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

εληάρζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ζηα ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

                                                 
3
 Πεγή: Παξάγξαθνο 11 ηνπ Γηεζλέο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 32 

4
 Γθίθαο, Κεθάιαην 9 ζει. 233-237 

5
 Δχινγε αμία είλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα 

αληαιιαρζεί ή κηα ππνρξέσζε κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί κεηαμχ πξφζπκσλ κεξψλ ηα νπνία έρνπλ πιήξε γλψζε 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ζε κηα θαζαξά εκπνξηθή ζπλαιιαγή. 
6
 Ωο ηέηνηα ζεσξνχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία απνθηψληαη ή πξνθχπηνπλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή 

ηελ επαλαγνξά ζε βξαρπρξφλην ρξνληθφ δηάζηεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ δηαθξηηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ απνδείμεηο βξαρπρξφληαο 

απνθφκηζεο θεξδψλ θαη ηα παξάγσγα. 
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2. Διακπαηούμενερ μέσπι ηη λήξη επενδύζειρ : είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξηζηέεο πιεξσκέο θαη θαζνξηζκέλε 

ιήμε ηα νπνία ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαθξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε
7
 εθηφο απφ: εθείλα πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

πξνζδηνξίδεη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε, εθείλα πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζδηνξίδεη σο δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε θαη εθείλα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξηζκφ ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ. 

3. Δάνεια και απαιηήζειρ: είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε 

ελεξγφ αγνξά εθηφο απφ: εθείλα πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζθνπεχεη λα πσιήζεη 

ακέζσο ή ζην εγγχο κέιινλ, πνπ ζα θαηαηαρζνχλ σο πξννξηδφκελα γηα εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε θαη εθείλα πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζδηνξίδεη ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, εθείλα πνπ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πξνζδηνξίδεη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ή 

εθείλα ησλ νπνίσλ ν θάηνρνο δχλαηαη λα κελ αλαθηήζεη νπζηαζηηθά νιφθιεξε ηελ 

αξρηθή επέλδπζε, γηα ιφγνπο εθηφο απφ επηδείλσζε πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο, ηα 

νπνία ζα θαηαηαρζνχλ σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 

4. Διαθέζιμα ππορ πώληζη σπημαηοοικονομικά ζηοισεία : είλαη εθείλα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δελ είλαη παξάγσγα θαη πνπ δελ θαηαηάζζνληαη ζε κηα 

απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

 

Όζν αλαθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ην πξφηππν ηηο ρσξίδεη ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο: 

 

1. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο : φπνπ εληάζζνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ππνρξεψζεηο νη 

νπνίεο θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο
8
 θαη ζηνηρεία ηα νπνία θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε εληάρζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ζηα ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζηελ 

εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

2. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην πνζφ ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο κείνλ ηηο πιεξσκέο 

ρξενιπζίσλ ζπλ (κείνλ) ηελ αλαπφζβεζηε δηαθνξά απφ έθδνζε ππέξ (ππφ) ην άξηην, 

κείνλ νπνηεζδήπνηε κεηψζεηο ηεο αμίαο απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 

 

 

 

                                                 
7 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ θαηαηάζζεη θαλέλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο δηαθξαηνχκελν 

κέρξη ηε ιήμε, εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ή ησλ δχν πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ, έρεη πσιήζεη ή επαλαθαηαηάμεη ζεκαληηθνχ χςνπο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο. 
8
 Ωο ηέηνηα ζεσξνχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κε ζθνπφ ην δηαθαλνληζκφ  ζε 

βξαρπρξφλην ρξνληθφ δηάζηεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ δηαθξηηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ απνδείμεηο βξαρπρξφληαο 

απνθφκηζεο θεξδψλ θαη νη ππνρξεψζεηο απφ ηα παξάγσγα. 
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2.3 Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 πξνο εμέηαζε 

 

 

πλνιηθά ην δηεζλέο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο πεξηιακβάλεη ζαξάληα δχν 

θαηεγνξίεο γλσζηνπνηήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε θάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα 

δεκνζηεχζεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ζα κειεηεζνχλ αλαιπηηθά νη εμήο ηξείο θαηεγνξίεο γλσζηνπνηήζεσλ: πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, θηλδχλνπ αγνξάο θαη θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίζεθε απαξαίηεηε 

ε αλαθνξά ζην δηεζλέο πξφηππν αλαθνξάο
9
 θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπεη ζε θάζε 

κία απφ ηηο ππφ εμέηαζε θαηεγνξίεο.  

χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 7 γηα θάζε είδνο θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ε επηρείξεζε πξέπεη λα παξαζέηεη ποιοηικέρ γνωζηοποιήζειρ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζή ηεο ζε θηλδχλνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνθχπηνπλ, ηνπο 

ζηφρνπο, πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζήο ηνπο θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο επηκέηξεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ. Να ζεκεησζεί πσο νπνηεζδήπνηε αιιαγή ζην ρεηξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ 

γλσζηνπνηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν πξέπεη λα αλαθέξεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε.  

Πξνζζεηηθά γηα θάζε είδνο θίλδπλν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα παξέρεη θαη 

ποζοηικέρ γνωζηοποιήζειρ ζρεηηθά κε ηελ έθζεζή ηεο επηρείξεζεο ζηνλ εθάζηνηε θίλδπλν 

θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Η γλσζηνπνίεζε απηή βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη εζσηεξηθά ζηα βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (φπσο 

νξίδεηαη ζην ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ), γηα παξάδεηγκα, ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ αλψηεξν εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη αλαιπηηθφηεξα νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε 

θαηεγνξία θηλδχλνπ.  

Δάλ ηα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ γλσζηνπνηνχληαη σο έρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο έθζεζεο ηεο νληφηεηαο ζε θηλδχλνπο θαηά ηελ 

πεξίνδν, ε νληφηεηα παξέρεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο. 

 

2.3.1 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνξξέεη απφ ηελ πηζαλφηεηα αδπλακίαο νιηθήο ή κεξηθήο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θάζε είδνπο ζπκβαιιφκελνπ έλαληη ηνπ νπνίνπ ππάξρεη 

απαίηεζε. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεξηέρεη κφλν αξλεηηθφ ελδερφκελν. Γειαδή ε 

ζπκθσλεζείζα πιεξσκή ή ζα γίλεη φπσο αλακελφηαλ ή ζα γίλεη κεξηθψο ή δε ζα γίλεη 

θαζφινπ πξάγκα πνπ απηφκαηα ζπλεπάγεηαη απψιεηα έσο θαη 100% επί ηνπ πνζνχ ηεο 

επέλδπζεο. 

Σα ζηνηρεία πνπ επηβάιιεηαη λα γλσζηνπνηνχληαη γηα θάζε θαηεγνξία 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ εθηίζεηαη  ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη: 

                                                 
9
 Η πεγή άληιεζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην  
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 ην αληηπξνζσπεπηηθφ κέγεζνο ηεο κέγηζηεο έθζεζήο ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά 

ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμαζθαιίζεηο πνπ έρεη 

ιάβεη ή άιιεο πηζησηηθέο αλαβαζκίζεηο (π.ρ. ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνχ πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ζπκςεθηζκνχ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32). 

 φζνλ αθνξά ην γλσζηνπνηνχκελν παξαπάλσ πνζφ, απαηηείηαη πεξηγξαθή ησλ 

εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαζψο θαη άιισλ πηζησηηθψλ αλαβαζκίζεσλ 

 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε ή απνκεησκέλα. 

  ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ήηαλ ζε 

θαζπζηέξεζε ή απνκεησκέλα θαη ηα νπνία έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν 

αλαδηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Όζν αλαθνξά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε θαζπζηέξεζε ή απνκεησκέλα, ε 

νληφηεηα νθείιεη λα γλσζηνπνηεί αλάιπζε ηεο ειηθίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ήηαλ ζε θαζπζηέξεζε αιιά φρη απνκεησκέλα θαηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο θαη αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζε κεκνλσκέλε βάζε σο απνκεησκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ ηνπο νπνίνπο ε νληφηεηα έιαβε ππφςε γηα λα ηα 

ραξαθηεξίζεη απνκεησκέλα.   Καη ζηηο δπν αλσηέξσ γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη 

θαη ε πεξηγξαθή ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ε νληφηεηα, θαζψο θαη ησλ άιισλ 

πηζησηηθψλ εληζρχζεσλ, κε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο, εθηφο εάλ απηφ δελ είλαη 

εθηθηφ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ νληφηεηα πεξηέξρνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ή κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είηε κε ηελ απφθηεζε ηεο θπξηφηεηαο 

παξαζρεζεηζψλ εμαζθαιίζεσλ είηε κε ηελ ελεξγνπνίεζε άιισλ πηζησηηθψλ αλαβαζκίζεσλ 

(π.ρ. εγγπήζεηο), θαη ηα ππφςε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο 

άιισλ πξνηχπσλ, ε νληφηεηα νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηε θχζε θαη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ απνθηεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Όηαλ ηα 

πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία δελ είλαη άκεζα κεηαηξέςηκα ζε κεηξεηά, ηφηε αλαθέξεη ηηο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί γηα ηε δηάζεζε ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

 

 

2.3.2 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζε ζηελ 

εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ν 

δηαθαλνληζκφο ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη κε ξεπζηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Ο θίλδπλνο απηφο δεκηνπξγείηαη φηαλ πνιινί θαηαζέηεο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο πξνζπαζήζνπλ ζπγρξφλσο λα απνζχξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα δηαθξαηνχλ κηθξά πνζά δηαζεζίκσλ επεηδή ηα δηαζέζηκα δελ πξνζθέξνπλ πςειφ 

επηηφθην. Έηζη, αλ ζε κηα κέξα νη αλαιήςεηο μεπεξάζνπλ ηηο θαηαζέζεηο ηεο εκέξαο ζπλ ηα 



21 

 

ειεχζεξα δηαζέζηκα, ηφηε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα αλαγθάδεηαη λα δαλεηζηεί άκεζα θαη 

κε φξνπο πνπ πηζαλφλ λα κε ζπκθέξνπλ
10

. 

Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζρεηηθά κε ην θίλδπλν ξεπζηφηεηαο 

αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ιεθηφηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ δείρλεη ηηο 

ζπκβαηηθέο νθεηιέο πνπ απνκέλνπλ θαη ηελ  πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ. 

 

 

2.3.3 Κίλδπλνο αγνξάο 

 

 

Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο κείσζεο ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο εμαηηίαο αιιαγψλ 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αμία ηεο αγνξάο. Όηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πξντφλ είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν αγνξάο, νπζηαζηηθά πθίζηαηαη έλα ζπλδπαζκφ απφ 

ηνπο παξαθάησ ηέζζεξηο επηκέξνπο θηλδχλνπο αγνξάο: ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, ηνλ 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θίλδπλν θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αιιαγήο 

ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Ο επηηνθηαθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν φηη ε εχινγε αμία ή νη ηακεηαθέο 

ξνέο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ζα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ 

ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο ελψ ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο φηη ε εχινγε αμία 

ή νη ηακεηαθέο ξνέο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ζα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο 

εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

Οη δχν ηειεπηαίνη θίλδπλνη πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζηελ βηβιηνγξαθία 

παξνπζηάδνληαη θαη σο ινηπνί θίλδπλνη θαη αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζηνλ θίλδπλν πνπ 

ππάξρεη ε εχινγε αμία θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ λα 

παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο εθηφο απφ απηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ επηηνθηαθφ θαη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, αιιά απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

παξάγνληεο γηα ην θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. 

χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 7  ε θάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί ηα θάησζη, πνπ 

πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, ηα νπνία είλαη αλάιπζε 

επαηζζεζίαο γηα θάζε είδνο θηλδχλνπ αγνξάο ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλε θαηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο, φπνπ δείρλεη ηηο επηπηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα 

ηεο νληφηεηαο απφ ινγηθά πηζαλέο γηα ηελ εκεξνκελία εθείλε κεηαβνιέο ηεο ζρεηηθήο 

κεηαβιεηήο θηλδχλνπ, ηηο κεζφδνπο θαη παξαδνρέο πνπ ρξεζίκεπζαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο 

αλάιπζεο επαηζζεζίαο, θαη ηηο κεηαβνιέο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζηηο 

κεζφδνπο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηηο κεηαβνιέο 

απηέο. 

Όηαλ ε νληφηεηα θαηαξηίδεη αλάιπζε επαηζζεζίαο, φπσο ε δπλεηηθή δεκία, πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ θηλδχλνπ (π.ρ. επηηφθηα θαη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο) θαη ηελ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε επαηζζεζίαο αληί γηα ηελ αλάιπζε 

                                                 
10

   Η δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη νη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (Repos) δεκηνπξγήζεθαλ απφ απηή ηελ αλάγθε. 
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πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Η νληφηεηα γλσζηνπνηεί, επίζεο επεμήγεζε ηεο κεζφδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο, θαζψο θαη ησλ θπξηφηεξσλ 

παξακέηξσλ θαη παξαδνρψλ ζηα νπνία βαζίδνληαη ηα παξερφκελα δεδνκέλα, θαη επεμήγεζε 

ηνπ ζηφρνπ ηεο ρξεζηκνπνηεζείζαο κεζφδνπ θαη ησλ ηπρφλ πεξηνξηζκψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

σο απνηέιεζκα λα κελ αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο νη πιεξνθνξίεο ηελ εχινγε αμία ησλ ππφςε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

 Όηαλ νη γλσζηνπνηνχκελεο αλαιχζεηο επαηζζεζίαο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ ελέρεηαη ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (γηα παξάδεηγκα, 

ιφγσ ηνπ φηη ε έθζεζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ έθζεζε θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο) ε νληφηεηα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ θαζψο θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν ζεσξεί φηη νη αλαιχζεηο επαηζζεζίαο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο. 

 

 

2.4 Λνηπέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΠΥΑ 7  

 

 

Η νληφηεηα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηελ απφδνζή ηεο. 

 

 Γλσζηνπνηήζεηο ζηνλ Ιζνινγηζκό 

 

Η επηρείξεζε πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία θαζεκίαο απφ ηηο θάησζη θαηεγνξίεο, 

φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 39. Η  γλσζηνπνίεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη είηε ζηνλ ηζνινγηζκφ 

είηε ζην πξνζάξηεκά ηνπ. 

 

1. ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ, εκθαλίδνληαο ρσξηζηά φζα πξνζδηνξίζηεθαλ ζηελ εχινγε αμία θαηά 

ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη φζα θαηαηάζζνληαη σο πξννξηδφκελα γηα εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε  

2. επελδχζεηο πνπ δηαθξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε 

3. δάλεηα θαη απαηηήζεηο 

4. δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

5. ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

εκθαλίδνληαο ρσξηζηά φζεο πξνζδηνξίζζεθαλ ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε θαη φζεο θαηαηάζζνληαη σο πξννξηδφκελεο γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε  

6. ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο.  

 

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

απαηηήζεσλ) ζα απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, γλσζηνπνηεί: 
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1. ηε κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ δαλείνπ ή ηεο απαίηεζεο (ή ηεο νκάδαο 

δαλείσλ ή απαηηήζεσλ) θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζήο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

2. ην πνζφ θαηά ην νπνίν ηα ζπλαθή πηζησηηθά παξάγσγα ή παξφκνηα κέζα ειαηηψλνπλ 

ηε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, 

3. 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. 

4. Σν πνζφ ηεο κεηαβνιήο ζηελ εχινγε αμία νπνηνπδήπνηε πηζησηηθνχ παξαγψγνπ ή 

παξφκνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη αζξνηζηηθά 

 

       Δάλ κηα επηρείξεζε πξνζδηφξηζε κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζηελ εχινγε αμία 

ηεο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ηφηε γλσζηνπνηεί: 

1. 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: 

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

κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο πνπ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν αγνξάο,  

- 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 ηεο ππνρξέσζεο. 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  

2. ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ηνπ 

πνζνχ πνπ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

 

 

 Δπαλαθαηάηαμε 

 

        Δάλ κηα επηρείξεζε έρεη επαλαθαηαηάμεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ην νπνίν πιένλ απνηηκάηαη, ηφηε γλσζηνπνηεί 

 

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

2. ζηελ εχινγε αμία ηνπ παξά ζην θφζηνο ή ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, γλσζηνπνηεί ην 

πνζφ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηε κία νκάδα ζηελ άιιε θαη ηνπο ιφγνπο κεηαθνξάο 
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 Γηαγξαθή 

 

       Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη κεηαβηβάζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

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

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηρείξεζε γλσζηνπνηεί γηα θάζε θαηεγνξία ηέηνησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: 

1. ηε θχζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

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

νπνίνπο παξακέλεη εθηεζεηκέλε ε νληφηεηα 

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

αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ ππνρξεψζεσλ 

4. 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. 

 

 Δμαζθαιίζεηο 

 

H νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί: 

1 ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη 

ελερπξηάζεη σο εμαζθαιίζεηο γηα ππνρξεψζεηο ή ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνζψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ κε ηίηιν ν 

νπνίνο δείρλεη φηη πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί σο 

εμαζθαιίζεηο  

2 ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελερπξίαζε απηή. 

 

       Όηαλ κηα επηρείξεζε 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: 

1 ηελ εχινγε αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρεη ιάβεη, 

2 ηελ εχινγε αμία νπνηαζδήπνηε εμαζθάιηζε έρεη πσιεζεί ή έρεη δνζεί εθ λένπ σο 

εμαζθάιηζεο θαη ηελ ππνρξέσζε λα ηελ επηζηξέςεη 

3 ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ησλ εμαζθαιίζεσλ. 

 

 

 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. 
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 ύλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε πνιιαπιά ελζσκαησκέλα παξάγσγα 

 

        Δάλ ε επηρείξεζε έρεη εθδψζεη έλα ζχλζεην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν
11

 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. 

 

 

 Παξαβίαζε ησλ όξσλ δαλεηαθήο ζπκθσλίαο 

 

       ρεηηθά κε πιεξσηέα δάλεηα αλαγλσξηζκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα  γλσζηνπνηεί: 

1 ηηο 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, 

2 ηε ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ δαλείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αζέηεζε θαηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο, θαη 

3 αλ ε αζέηεζε απνθαηαζηάζεθε ή αλ νη φξνη ησλ πιεξσηέσλ δαλείσλ απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο πξνηνχ εγθξηζνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ θαη θαζαξή ζέζε Έζνδα, έμνδα, θέξδε 

ή δεκίεο 

 

      Η επηρείξεζε γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα έζνδα, έμνδα, θέξδε ή δεκίεο είηε ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηηο θαηαζηάζεηο είηε ζην πξνζάξηεκα: 

 

1 θαζαξά θέξδε ή θαζαξέο δεκίεο απφ: 

- 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, θαη 

                                                 
11

 Γηα παξάδεηγκα, έλα νκφινγν ή ζπλαθέο κέζν, κεηαηξέςηκν απφ ηνλ θάηνρν ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θνηλψλ 

κεηνρψλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, απνηειεί έλα ζχλζεην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. 
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- ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, 

 

2 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, 

3 έζνδα θαη έμνδα απφ ακνηβέο (πιελ 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, θαη 

- θαηαπηζηεπκαηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηνρή ή επέλδπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμ νλφκαηνο ηδησηψλ, 

θαηαπηζηεπκάησλ, πξνγξακκάησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ θαη άιισλ 

ηδξπκάησλ, 

4 έζνδα απφ δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο απνκεησκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

5 ην πνζφ νπνηαζδήπνηε δεκίαο εμαηηίαο απνκείσζεο γηα θάζε θαηεγνξία 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

 

 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο 

 

    χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 108 ηνπ ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ε νληφηεηα γλσζηνπνηεί, ζηελ πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ, ηελ βάζε (ή ηηο βάζεηο) 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. 

 

 

 Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο  

 

Η νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί ρσξηζηά ηα αθφινπζα γηα θάζε ηχπν αληηζηάζκηζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην ΓΛΠ 39 (αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο, αληηζηαζκίζεηο ηακηαθψλ ξνψλ θαη 

αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ): 

 

 πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αληηζηάζκηζεο, 

 πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί σο 

αληηζηαζκηζηηθά κέζα θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, θαη 

 ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ. 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο αληηζηαζκίζεηο ηακηαθψλ ξνψλ, ε νληφηεηα γλσζηνπνηεί ηηο πεξηφδνπο 

θαηά ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ηακηαθέο ξνέο θαη πφηε αλακέλεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα, ηελ  πεξηγξαθή ησλ πξνζδνθψκελσλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο 

νπνίεο είρε παιαηφηεξα εθαξκνζζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, θαη νη νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη 

φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πιένλ, ην πνζφ πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 
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πεξίνδν, ην πνζφ πνπ αθαηξέζεθε απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη πεξηιήθζεθε ζηα απνηειέζκαηα 

γηα ηελ πεξίνδν, εκθαλίδνληαο ην πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε γξακκή ηεο θαηάζηαζεο 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, θαη ην πνζφ πνπ αθαηξέζεθε απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 

πεξίνδν θαη πεξηιήθζεθε ζην αξρηθφ θφζηνο ή άιιε ινγηζηηθή αμία ελφο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, 

ησλ νπνίσλ ε απφθηεζε ή πξαγκαηνπνίεζε ήηαλ κηα αληηζηαζκηδφκελε πνιχ πηζαλή 

πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή. 

 H νηθνλνκηθή νληφηεηα νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ρσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηα  

θέξδε ή δεκίεο, ζε αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο, επί ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο θαη επί ηνπ 

αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν, ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ε νπνία νθείιεηαη ζε 

αληηζηαζκίζεηο ηακηαθψλ ξνψλ, θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα, ε νπνία νθείιεηαη ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε εθκεηαιιεχζεηο 

ζην εμσηεξηθφ. 

 

 

 Δύινγε αμία 

 

 

Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί γηα θάζε θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ εχινγε αμία ηεο 

εθάζηνηε θαηεγνξίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηε 

ζχγθξηζε κε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο. Καηά ηελ γλσζηνπνίεζε εχινγσλ αμηψλ, ε επηρείξεζε 

νκαδνπνηεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ζε θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο ζπκςεθίδεη κφλνλ ζην κέηξν πνπ νη ινγηζηηθέο ηνπο 

αμίεο ζπκςεθίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 

H επηρείξεζε ζα γλσζηνπνηεί: 

 

1 ηηο κεζφδνπο θαη, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ηερληθή απνηίκεζεο, ηηο παξαδνρέο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εχινγσλ αμηψλ γηα θάζε θαηεγνξία 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, θαηά πεξίπησζε, ε νληφηεηα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπληειεζηέο πξνπιεξσκψλ, πνζνζηά εθηηκψκελσλ 

δεκηψλ απφ επηζθάιεηεο θαη επηηφθηα ή πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα. 

2 αλ νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη, κεξηθψο ή εμ νινθιήξνπ, απεπζείαο κε αλαθνξά 

ζε δεκνζηεπκέλεο ηηκέο ζπλαιιαγήο ελεξγνχο αγνξάο ή αλ εθηηκψληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ππφδεηγκα ππνινγηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο 

3 αλ νη εχινγεο αμίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη ή γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξνζδηνξίδνληαη κεξηθψο ή εμ νινθιήξνπ,  κε ηερληθή απνηίκεζεο 

βαζηδφκελε ζε παξαδνρέο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηηκέο παξαηεξήζηκσλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο αγνξάο πνπ αθνξνχλ ην ίδην κέζν (δειαδή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ή 

αλαζθεπή ηνπ κέζνπ) ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ 

παξαηεξήζηκεο αγνξέο. Αλ ε αληηθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο παξαδνρήο κε 
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ινγηθά πηζαλή ελαιιαθηηθή παξαδνρή ζα θαηέιεγε ζε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή εχινγε 

αμία, ε νληφηεηα ζα δειψλεη ην γεγνλφο απηφ θαζψο θαη ηνλ αληίθηππν ησλ 

κεηαβνιψλ απηψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ε ζεκαληηθφηεηα ζα θξίλεηαη ζε ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ή, φηαλ 

νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, ην ζχλνιν ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

4 εάλ ηζρχεη ε πεξίπησζε (γ), ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο πνπ 

εθηηκήζεθε κε ηε ρξήζε ηερληθήο απνηίκεζεο πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο πεξηφδνπ. 

 

 

Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία, αιιά 

κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη κε θάπνην ππφδεηγκα ππνινγηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ππάξρεη 

κία δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πνζψλ θαη ε επηρείξεζε απαηηείηαη λα γλσζηνπνηήζεη γηα 

θάζε νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ:  

1 ηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο ελ ιφγσ 

δηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεηαη κηα κεηαβνιή ζηνπο 

παξάγνληεο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ) πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ζα 

ιάκβαλαλ ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ηηκήο θαη 

2 ηελ ζπλνιηθή δηαθνξά πνπ δελ έρεη αθφκε αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα ζηελ 

αξρή θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ζπκθσλία ησλ κεηαβνιψλ ζην ππφινηπν 

ηεο δηαθνξάο απηήο. 

 

Γελ απαηηνχληαη γλσζηνπνηήζεηο ζηελ εχινγε αμία: 

1 φηαλ ε ινγηζηηθή αμία είλαη έλαο ινγηθφο θαη εθηίκεζε ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο 

αμίαο, γηα παξάδεηγκα, γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο 

βξαρππξφζεζκεο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί, 

2 γηα κηα επέλδπζε ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε ελεξγφ αγνξά, ή ζε παξάγσγα ζπλδεφκελα κε ηέηνηνπο 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ε νπνία επηκεηξάηε ζην θφζηνο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39 δηφηη ε 

εχινγε αμία ηεο δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία, ή 

3 γηα κηα ζχκβαζε πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζηνηρείν πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο (φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ΓΠΥΠ 4), εάλ ε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ δελ κπνξεί λα 

επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί 

πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

βγάινπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ έθηαζε ησλ δπλαηψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ππφςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο εχινγεο 

αμίαο ηνπο, φπσο: 

1 ην γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εχινγε αμία δελ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί γηα ηα 

ππφςε κέζα εμαηηίαο ηνπ φηη ε εχινγε αμία ηνπο δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε 

αμηνπηζηία, 
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2 πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία θαη επεμήγεζε 

ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ε εχινγε αμία ηνπο δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία, 

3 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ησλ ππφςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, 

4 πιεξνθνξίεο σο πξνο ην εάλ θαη κε πνηνλ ηξφπν πξνηίζεηαη ε νληφηεηα λα δηαζέζεη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, θαη 

5 ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ 

κπνξνχζε παιαηφηεξα λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία, ην γεγνλφο απηφ, ηε ινγηζηηθή 

ηνπο αμία ηελ επνρή ηεο δηαγξαθήο θαη ην πνζφ ησλ αλαγλσξηζζέλησλ 

απνηειεζκάησλ 

 

 

2.5 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 

 

 

Με ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) 

αλαζεψξεζε ηελ εγθπξφηεηα θαη ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ  θαη ελέθξηλε 

ηξνπνινγίεο ψζηε λα εληζρπζεί θαη λα βειηησζεί ε δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ε απηφ ην θιίκα ελίζρπζεο θαη αλαζεψξεζεο βξέζεθε θαη ην δηεζλέο πξφηππν 7 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα : Γλσζηνπνηήζεηο.  

 Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ απνθαζίζηεθαλ γηα ην ΓΠΥΑ 7 δηεπθξηλίδνπλ θαη 

αλαβαζκίδνπλ ηνπο ήδε ππάξρνληεο φξνπο γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηελ έθηαζε θαη ηελ θχζε ησλ θηλδχλσλ 

ξεπζηφηεηαο πνπ πθίζηαληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαζψο θαη γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ ηεο εχινγεο αμίαο.  

 Αλαιπηηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη πιένλ κε βάζε ηηο 

απνθάζεηο πνπ έιαβε ε επηηξνπή, φζν αλαθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο, ζηφρν έρνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο επελδπηέο, νη νπνίνη ζα έρνπλ κεηά απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ ηξνπνινγηψλ, πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξν φγθν πιεξνθνξηψλ. Οη ρξήζηεο 

ζα κπνξνχλ έηζη λα αμηνινγνχλ ζθαηξηθφηεξα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα 

αλαιακβάλνπλ ηηο αλάινγεο απνθάζεηο. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» φζν αλαθνξά ηελ εχινγε αμία, εηζάγνπλ κηα ηεξάξρεζε ηξηψλ 

επηπέδσλ γηα ηελ κέηξεζε γλσζηνπνηήζεσλ ηεο εχινγεο αμίαο. Απαηηείηαη πιένλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ε  παξνρή επηπιένλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηε αμηνπηζηία ησλ κεζφδσλ 

κεηξήζεσο ηεο εχινγεο αμίαο. Απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο ζηφρν έρνπλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ 

απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία. 

 Όπσο είρε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν ηφηε Πξφεδξνο ηνπ IASB, Sir David Tweedie 

θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ: « Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δείμεη φηη ε ζαθήο 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη νληφηεηεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ κφλν πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο. Οη πξφζζεηνη φξνη γλσζηνπνίεζεο θαη ε ηεξάξρεζε ηξηψλ επηπέδσλ, ζα ζπκβάινπλ 
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ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη ηξνπνινγίεο ζα αλαβαζκίζνπλ επίζεο ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ξεπζηφηεηα ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Οη πξνηάζεηο ζηεξίδνληαη ζηηο ζπκβνπιέο πνπ έρνπκε ιάβεη απφ 

ηελ πκβνπιεπηηθή Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ IASB.»
12

 

 

 

2.6 Βαζηιεία ΙΙ θαη Ππιώλαο 3 

 

 

πκπιεξσκαηηθά ηνπ ΓΠΥΑ 7 θαη κε ζηφρν ηε δηαθάλεηα θαη ηελ επαξθή γλσζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα απνηειεί ε δηεχξπλζε ηεο 

Βαζηιείαο Ι ην 2007 ζηελ Βαζηιεία ΙΙ.  

Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (Basel Committee on Banking 

Supervision), ηδξχζεθε ην 1974 κε ηε ζπκκεηνρή 13 ρσξψλ (Βέιγην, Καλαδάο, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Ιηαιία, Ιαπσλία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Ιζπαλία, νπεδία, Διβεηία, Ηλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ΗΠΑ). Απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ 

επνπηηθψλ αξρψλ. Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ απνηειεί θάπνην είδνο δηαθπβεξλεηηθνχ 

νξγαληζκνχ, αιιά κία νξγάλσζε – forum  ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη εμνπζία. Σν έξγν 

ηεο Δπηηξνπήο απνβιέπεη θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηζνδχλακσλ φξσλ αληαγσληζκνχ. 

      Σνλ Ινχιην ηνπ 1988, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δεκνζίεπζε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο 

γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα κε ηίηιν «Γηεζλήο χγθιεζε ηεο Κεθαιαηαθήο Μέηξεζεο θαη 

ησλ Κεθαιαηαθψλ Πξνηχπσλ» (International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards) ή Basel I. Σν ζχκθσλν απηφ αθνξνχζε ηε δηεζλή ελαξκφληζε ησλ 

θαλφλσλ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν. 

Οη δηαηάμεηο ηεο Βαζηιείαο Ι φξηδαλ ηα εμήο: 

 ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ 

γηα ηελ θάιπςε έλαληη ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, απφ ηα εληφο θαη 

εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη  

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ησλ 

επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηηο αλάγθεο ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ 

Η Δπηηξνπή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα αληαπεμέξζεη ζηηο λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο λένπ πιαηζίνπ κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη ε αξρή 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δελ ζα απνηειέζεη πεγή αληαγσληζηηθήο αληζφηεηαο κεηαμχ 

Σξαπεδψλ κε δηεζλή παξνπζία πξνρψξεζε ζε κηα λέα πκθσλία ηε Βαζηιεία ΙΙ. Η Βαζηιεία 

ΙΙ απνηειεί έλα πην αλαιπηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πηζησηηθφ θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη γηα ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο. 
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Η λέα πκθσλία απνηειείηαη απφ ηξεηο ππιψλεο, νη νπνίνη καδί ζπκβάιινπλ ζηελ 

αζθάιεηα θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν πιαίζην απηφ 

πξνζθέξεη µία πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλε ζηε θχζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ 

θηλδχλσλ, εληζρχνληαο ηε  δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.    

Οη ηξεηο ππιψλεο ηεο Βαζηιείαο ΙΙ είλαη νη εμήο: 

 

Ππιψλαο Ι : Τπνινγηζκφο ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ –κε ηελ  πξνζζήθε απαηηήζεσλ γηα θάιπςε έλαληη ηνπ  ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ  

 

Ππιψλαο ΙΙ : Γηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιφγεζεο.  

 

Ππιψλαο ΙΙΙ : Δλίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο ηξάπεδεο κέζσ 

ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ γλσζηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

 

        ηελ ελίζρπζε ηεο άξηηαο θαη πιήξεο γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ ζπκβάιιεη θαη ν ππιψλαο 3 ηεο Βαζηιείαο ΙΙ. Αλαιπηηθφηεξα, ν ππιψλαο 3 θαζνξίδεη 

ηα γεληθά θξηηήξηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο: 

α) ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο (φπσο νξίδεηαη γηα ζθνπνχο 

επνπηείαο αιιά θαη γηα ινγηζηηθνχο), 

β) ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ επάξθεηαο θαη 

γ) ηελ έθζεζή ηνπ ζε θάζε θαηεγνξία θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ, ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ ηερληθψλ κείσζεο ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 

Δπίζεο θαζνξίδνληαη ε ζπρλφηεηα, ν ηξφπνο θαη ηα κέζα δεκνζηνπνίεζεο θαη 

επαιήζεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα δεκνζηνπνηνχληαη, θαηά 

θαλφλα, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

νξγαληζκνχ.
13

  

Η απνηειεζκαηηθή γλσζηνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη 

ζπκκέηνρνη ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηα πξνθίι θηλδχλνπ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηηο ζέζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη λα θαηαλννχλ 

φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ κε ηελ επέλδπζή ηνπο. 

Η Δπηηξνπή ζηνρεχεη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηξίηνπ ππιψλα λα βειηηψζεη ηελ 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη λα εληζρχζεη ην έξγν θαη 

ηνπ IASB γηα δηαθάλεηα θαη ελαξκφληζε ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 
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 χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ΠΓ 2592/2007 



32 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 
Η εκπεηξηθή κειέηε πνπ ζα αθνινπζήζεη βαζίδεηαη ζην βαζηθφ εξψηεκα: « Καηά πφζν ην 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ νξίδεη ην Γηεζλέο πξφηππν 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 7 θαη πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

επεξεάδεη ην επελδπηηθφ θνηλφ;». Γηα ηελ απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο 

ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα απαληήζνπκε θαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία ζα καο 

βνεζήζνπλ ζηελ απάληεζε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ βαζηθνχ 

εξσηήκαηνο. Σα ππνεξσηήκαηα είλαη: 

 

 Πνίεο είλαη νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο; 

 

 Πνηα ε πιεξφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο;  

 

 Πνηα ε επηξξνή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερφκελνπ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ γηα ηνπο επελδπηέο κέζσ ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο; 

 

 ε πνίεο θαηεγνξίεο γλσζηνπνηήζεσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ νη επελδπηέο δίλνπλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα; 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθέξζεθε φιν ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη 

γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο. Αλαιχζακε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ νη εηαηξίεο 

ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 7 θαη ηελ Βαζηιεία ΙΙ 

θαη νπζηαζηηθά απαληήζακε θαη ζην πξψην ππνεξψηεκα ηεο εκπεηξηθήο καο έξεπλαο. 

Αθνινπζεί ζηελ ζπλέρεηα ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλάο καο ην νπνίν πξνζπαζεί λα 

απαληήζεη ζηα ηξία επφκελα ππνεξσηήκαηα.   

Γηα ηελ απάληεζε ησλ ηξηψλ επφκελσλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο καο, επηιέρζεθαλ νη 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα  2005-2010. Δηδηθφηεξα, ην δείγκα απνηειείηαη απφ ηηο 13 ειιεληθέο 

ηξάπεδεο νη νπνίεο είλαη νη εμήο: Alpha bank, ATE bank, Attica bank, Eurobank, Marfin, 

Proton bank, T bank, Γεληθή Σξάπεδα, Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο, Δκπνξηθή Σξάπεδα, 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο. Αθνξκή γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο απνηειεί ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 ε νπνία ζην 

επίθεληξφ ηεο είρε ην ηξαπεδηθφ θιάδν θαη εηδηθφηεξα ηελ πηζαλή έιιεηςε δηαθάλεηαο απφ ηηο 

ηξάπεδεο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο 

θαηεγνξήζεθε γηα κε επαξθή θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ, κέζσ 
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ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξήζεθε ελδηαθέξνλ δείγκα 

πξνο εμέηαζε.  

Γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ηξάπεδεο εμεηάδεηαη σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηε 

πιεξφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ: 

 Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

 Κίλδπλνο Αγνξάο 

 Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο 

Δπίζεο ζα εμεηαζηεί θαηά πφζν επαξθνχλ νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ.  

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θηλδχλνπ, ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ
14

 ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

 

 

3.1 Γείθηεο πιεξόηεηαο 

 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ παξνπζηάζεη αιιαγέο ζηελ πνζφηεηα θαη ζηελ 

πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ. Γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηελ πιεξφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην επελδπηηθφ θνηλφ, απαληψληαο έηζη θαη ζην δεχηεξν 

ππνεξψηεκα ηεο έξεπλαο, δεκηνπξγήζακε ην δείθηε πιεξφηεηαο, βαζηδφκελνη ζηηο απαηηήζεηο 

πνπ νξίδεη ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 7.  

 ηφρνο ηνπ δείθηε είλαη λα εμεηάζεη θαηά πφζν νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ ηξαπεδψλ δεκνζηεχνπλ ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε φηη νξίδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ην Γηεζλέο πξφηππν 7 φξηδε πξναηξεηηθή εθαξκνγή απφ ην 2006 ελψ απφ ην 

2007 ε εθαξκνγή ηνπ έγηλε ππνρξεσηηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ αλακέλνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζηελ πιεξφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ θαηά ηα 

πξψηα έηε ηνπ δείγκαηνο θαζψο; 

 

 ην 2005 νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηα νπνία 

ππνιείπνληαλ ζεκαληηθά ζε θάζε πεξίπησζε (ινγαξηαζκνχο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ινγηζηηθέο αξρέο απνηίκεζεο, θηλδχλνπο ) απφ ηηο 

                                                 
14

 Η δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα γίλεη εληφο δχν κελψλ θαη νθηψ εκεξψλ απφ 

ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, φπσο νξίδεη ν λφκνο. Απηφ γίλεηαη ψζηε λα ε δεκνζίεπζε λα έρεη γίλεη ηνπιάρηζηνλ 20 

κέξεο πξηλ ηελ γεληθή πλέιεπζε.(ε νπνία φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα γίλεη θαηά 

αλψηαην φξην εληφο 3 κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο=31 Μαξηίνπ). 

Γεκνζηεχνληαη: νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, νη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

θαζψο θαη ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ, 20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε σο εμήο: 

α) Καηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη αλαθνίλσζε πεξί ηεο θαηαρψξεζήο ηνπο 

δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Α.Δ. ηεο εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, 

β) Αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν γηα δπν ηνπιάρηζηνλ έηε θαη 

γ) Καηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 
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αληίζηνηρεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηεί ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο 7 

 

 ην 2006 παξαηεξήζεθε φηη ιίγεο ηξάπεδεο επέιεμαλ ηελ πξναηξεηηθή εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, κε ζθνπφ κηα νκαιή ελζσκάησζε ησλ αιιαγψλ ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πηζαλφλ 

δπζθνιηψλ, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο πνπ δελ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηελ 

πξναηξεηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά ζπλέρηδαλ λα 

δεκνζηεχνπλ φηη απαηηνχζαλ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα 

 

 

 ην 2007 θαη έπεηηα αξρίδεη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ νπφηε αξρίδεη λα 

παξαηεξείηαη θαη κηα νκνηνκνξθία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ρσξίο σζηφζν λα ιείπνπλ θαη νη εμαηξέζεηο 

 

 

Ο πίλαθαο 3.1.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ πιεξφηεηα ζηελ ελεκέξσζε γηα ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν. Οη ηηκέο πνπ πήξε ν δείθηεο πιεξφηεηαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν 

νξίζηεθαλ σο εμήο: 0 αλ δελ εκθαλίδεη θακία πιεξνθφξεζε, 0,25 γηα θάζε έλα ζηνηρείν πνπ 

εκθαλίδεη θαη  απαηηείηαη απφ ην πξφηππν, δειαδή κέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηα 

ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ, πεξηγξαθή ησλ εμαζθαιίζεσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζησηηθή 

πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε ή απνκεησκέλα θαη 

ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνπ είλαη ζε θαζπζηέξεζε ή απνκεησκέλα θαη 1 

παίξλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ εκθαλίδεη θαη ηα ηέζζεξα παξαπάλσ ζηνηρεία. Όπσο είλαη 

εκθαλέο θαηά ηα έηε 2005 θαη 2006 νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ παξνπζίαδαλ  θακία 

πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Γελ επηιέγνπλ νχηε ηελ πξναηξεηηθή εθαξκνγή ηνπ 

πξνηχπνπ γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Απφ ην 2007 θαη έπεηηα 

κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην επίπεδν πιεξνθφξεζε αιιάδεη ξηδηθά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα θαζψο ν δείθηεο πιεξφηεηαο γηα φιεο ζρεδφλ ηηο ηξάπεδεο θηλείηαη απφ ην 0,75 έσο 

ην 1 κε εμαίξεζε ηελ T-bank ε νπνία ελψ ην 2007 παίξλεη ηελ ηηκή 0,75 ζηε ζπλέρεηα γηα ηα 

έηε 2008 έσο 2010 παίξλεη ηελ ηηκή 0. Ο ιφγνο πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ηεο ηξάπεδαο 

παξνπζηάδεη κείσζε ζεσξνχκε φηη νθείιεηαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε ηξάπεδα 

θαη ηα νπνία απμήζεθαλ ιφγν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επήιζε ζηελ Διιάδα. Σν 2010, ην  

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ Διιάδνο εμαγφξαζε κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Σξάπεδαο, θαη εγθξίζεθε ε αιιαγή ηεο επσλπκίαο απφ Aspis Bank ζε T Bank Αλψλπκε 

Σξαπεδηθή Δηαηξία (Γηαθξηηηθφο Σίηινο «Σ Bank») κε ζθνπφ λα βνεζεζεί ε ηξάπεδα. 
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Πίλαθαο 3.1.1 - Γείθηεο πιεξόηεηαο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alpha Bank 0 0 1 1 1 1 

ATE bank 0 0 0,75 0,75 0,75 0,75 

Attica bank 0 0 1 1 1 1 

Eurobank 0 0 1 1 1 1 

Marfin 0 0 1 1 1 1 

Proton Bank 0 0 1 1 1 1 

T bank 0 0 0,75 0 0 0 

Γεληθή Σξάπεδα 0 0 1 1 1 1 

Δζληθή Σξάπεδα 0 0 0 1 1 1 

Δκπνξηθή 0 0 1 1 1 1 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 0 0 1 1 1 1 

Σξάπεδα Κχπξνπ 0 0 1 1 1 1 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 0 0 1 1 1 1 

εκείσζε: Οη ηηκέο πνπ πήξε ν δείθηεο πιεξφηεηαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν νξίζηεθαλ σο εμήο: 0 αλ δελ 

εκθαλίδεη θακία πιεξνθφξεζε, 0,25 γηα θάζε έλα ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεη θαη  απαηηείηαη απφ ην πξφηππν, 

δειαδή κέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηα ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ, πεξηγξαθή ησλ εμαζθαιίζεσλ, 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε ή 

απνκεησκέλα θαη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνπ είλαη ζε θαζπζηέξεζε ή απνκεησκέλα θαη 1 

παίξλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ εκθαλίδεη θαη ηα ηέζζεξα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

 

 

 ηνλ πίλαθα 3.1.2 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε πιεξφηεηαο γηα ηνλ θίλδπλν 

αγνξάο. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο δφζεθαλ σο εμήο: 0 αλ δελ εκθαλίδεη 

θακία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, 0,5 αλ παξνπζηάδεη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ θηλδχλνπ, φπσο ζπλαιιαγκαηηθφο θαη επηηνθηαθφο  ή αλ 

παξαζέηεη  αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα θάζε είδνπο θίλδπλν θαη 0,5
 
αλ αλαθέξεη ηηο κεζφδνπο, 

παξαδνρέο θαη κεηαβνιέο ζηηο κεζφδνπο πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. 1 παίξλεη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ αλαθέξεη φηη απαηηεί ην ΓΠΥΠ 7. Όπσο παξαηεξνχκε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο θαη γηα φια ζρεδφλ ηα έηε 

παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη παίξλνπλ ηελ ηηκή 1. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην φηη ε Δκπνξηθή ηξάπεδα παξνπζηάδεη κεδεληθή ηηκή ηα ηξία ηειεπηαία 

έηε. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο 

ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο «ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑSSET MANAGEMENT ΑΔΠΔΤ» ε νπνία έγηλε 

ζηηο 31/01/2007 θαη είλαη ινγηθφ λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2008 θαη 

έπεηηα είηε ζην φηη ε  Crédit Agricole S.A., ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο 

απμάλεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αξρηθά ην 2008 
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θαη έπεηηα ην 2010 κε λέα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αμηνζεκείσηεο είλαη επίζεο θαη 

νη ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο Eurobank γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε. Η ηηκή κεηαβαίλεη απφ ηε κνλάδα 

ζην 0,5 θαη νθείιεηαη πηζαλφηεηα ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα κεηά ην 

μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Γηα ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο T-bank ηζρχνπλ 

νη πιεξνθνξίεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη θαη παξαπάλσ ζην δείθηε πιεξφηεηαο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

 

 

Πίλαθαο 3.1.2 - Γείθηεο πιεξόηεηαο θηλδύλνπ αγνξάο 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alpha bank 1 1 1 1 1 1 

ATE bank 1 1 1 1 1 1 

Attica bank 1 1 1 1 1 1 

Eurobank 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Marfin 1 1 1 1 1 1 

Proton bank 1 1 1 1 1 1 

T bank 1 1 1 0 0 0 

Γεληθή Σξάπεδα 1 1 1 1 1 1 

Δζληθή Σξάπεδα 0,5 0,5 0 1 1 1 

Δκπνξηθή 1 0,5 1 0 0 0 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 0 1 1 1 1 1 

Σξάπεδα Κχπξνπ 0 1 1 1 1 1 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 1 1 1 1 1 1 

εκείσζε: Οη ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο δφζεθαλ σο εμήο: 0 αλ δελ εκθαλίδεη θακία 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, 0,5 αλ παξνπζηάδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ θηλδχλνπ, φπσο ζπλαιιαγκαηηθφο θαη επηηνθηαθφο  ή αλ παξαζέηεη  αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα θάζε 

είδνπο θίλδπλν θαη 0,5
 
αλ αλαθέξεη ηηο κεζφδνπο, παξαδνρέο θαη κεηαβνιέο ζηηο κεζφδνπο πξνεγνχκελσλ 

ρξφλσλ. 1 παίξλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεη φηη απαηηεί ην ΓΠΥΠ 7. 

 

 

 

 ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο πιεξφηεηαο κε βάζε ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο. Ο δείθηεο εδψ ιακβάλεη κηα απφ ηηο παξαθάησ ηξείο ηηκέο: 0 αλ δελ εκθαλίδεη 

θακία πιεξνθφξεζε γηα ηελ ξεπζηφηεηα ηεο ηξάπεδαο, 0,5 αλ παξνπζηάδεη αλάιπζε 

ιεθηφηεηαο ή αλ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη 1 αλ 

θαιχπηεη θαη ηηο δχν παξαπάλσ ζπλζήθεο. Παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο πνπ πήξε ν δείθηεο 

βιέπνπκε φηη φιεο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη γηα φια ηα έηε δεκνζηεχνπλ ζηηο εηήζηεο 
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νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ηελ επάξθεηα ξεπζηφηεηαο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη. 

Δίλαη πνιχ ιίγεο νη ρξνληέο πνπ ν δείθηεο παίξλεη ηηκέο κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο ή κεδεληθέο 

θαη νη ρξνληέο απηέο είλαη πξηλ ην 2007 φπνπ ε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΠ 7 δελ είρε αθφκα 

νξηζηεί. Απφ ην έηνο 2007 θαη κέρξη 2010 ε ηηκή ηνπ δείθηε παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα φια ηα έηε 

θαη γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο  θάλνληαο εκθαλέο φηη νη επελδπηέο αιιά θαη νη ηξάπεδεο ζεσξνχλ 

ζεκαληηθή ηελ δεκνζίεπζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο.  

 

 

 

Πίλαθαο 3.1.3 - Γείθηεο πιεξόηεηαο θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alpha bank 1 1 1 1 1 1 

ATE bank  1 1 1 1 1 1 

Attica bank 1 1 1 1 1 1 

Eurobank 0,5 0,5 1 1 1 1 

Marfin 1 1 1 1 1 1 

Proton bank 1 1 1 1 1 1 

T bank 1 1 1 1 1 1 

Geniki  1 0,5 1 1 1 1 

Δζληθή Σξάπεδα 1 1 0 1 1 1 

Δκπνξηθή  1 1 1 1 1 1 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 0 1 1 1 1 1 

Σξάπεδα Κχπξνπ  1 1 1 1 1 1 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 1 1 1 1 1 1 

εκείσζε: Ο δείθηεο εδψ ιακβάλεη κηα απφ ηηο παξαθάησ ηξείο ηηκέο: 0 αλ δελ εκθαλίδεη θακία πιεξνθφξεζε 

γηα ηελ ξεπζηφηεηα ηεο ηξάπεδαο, 0,5 αλ παξνπζηάδεη αλάιπζε ιεθηφηεηαο ή αλ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη 1 αλ θαιχπηεη θαη ηηο δχν παξαπάλσ ζπλζήθεο. 

 

 

 

Σέινο, ζην πίλαθα 3.1.4 παξαηίζεηαη ν κέζνο φξνο ησλ δεηθηψλ πιεξφηεηαο γηα ηνπο 

ηξείο παξαπάλσ θηλδχλνπο. ηνλ πίλαθα απηφ δίλεηαη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο πιεξφηεηαο 

ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Παξαηεξείηαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν ηα έηε 2005 θαη 2006 ν δείθηεο λα παξνπζηάδεη ηα 

κηθξφηεξα πνζά θαη ζηελ ζπλέρεηα απφ ην 2007 θαη έπεηηα κε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ 

πξνηχπνπ βιέπνπκε φηη ν δείθηεο απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ 
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ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί πσο ην έηνο 2006 πνπ ε 

εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ήηαλ πξναηξεηηθή δελ παξαηεξείηαη θάπνηα αμηνζεκείσηε αιιαγή 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ 2005 θαη 2006 ζπκπεξαίλνληαο έηζη φηη νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο δελ 

επέιεμαλ ηελ πξναηξεηηθή εθαξκνγή αιιά πξνηίκεζαλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο πξνηχπνπ 7. Οη ηξάπεδεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή 

αχμεζε ζην κέζν φξν ηνπο θαηά ηα έηε 2005 -2006 είλαη ε Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ην 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην. Γεληθά, νη ηξάπεδεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα 

ζην δείθηε πιεξφηεηαο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ δείγκα θαη κε απηά πνπ αλακέλακε είλαη ε 

T-bank, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα θαη ε Eurobank. Οη ιφγνη πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδεο 

παξνπζηάδνπλ κηα δηαθνξνπνίεζε, αλαιχζεθαλ θαη παξαπάλσ ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο, νη 

νπνίνη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδνπλ θαη ηελ ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3.1.4 – Μέζνο Όξνο ηηκώλ ηνπ δείθηε πιεξόηεηαο 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alpha bank 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 

ATE bank  0,67 0,67 0,92 0,92 0,92 0,92 

Attica bank 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 

Eurobank 0,50 0,50 0,83 0,83 0,83 0,83 

Marfin 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 

Proton bank 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 

T bank 0,67 0,67 0,92 0,33 0,33 0,33 

Geniki  0,67 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

Δζληθή Σξάπεδα 0,50 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 

Δκπνξηθή  0,67 0,50 1,00 0,67 0,67 0,67 

Σαρπδξνκηθφ  Σακηεπηήξην 0,00 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 

Σξάπεδα θχπξνπ  0,33 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 

εκείσζε: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηηκψλ ηνπ δείθηε πιεξφηεηαο, ιάβακε ππφςε ηεο ηηκέο ησλ 

ηξηψλ παξαπάλσ δεηθηψλ. 
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3.2  Μέζνδνο Υαξηνθπιαθίνπ 

 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε απάληεζε ζηα επφκελα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε, ηα νπνία 

ζπλδένληαη άκεζα κε ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηε κέζνδν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ βαζηζηήθακε ζηελ κειέηε ησλ Francis θαη 

Schipper (1999) νη νπνίνη εμέηαζαλ ην θαηά πφζν ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη κεησζεί δηαρξνληθά. ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αλαθέξζεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο έξεπλάο ηνπο, σζηφζν 

ζην ζεκείν απηφ θαζψο ζα βαζηζηνχκε ζηελ κειέηε ηνπο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά 

ζην ηξφπν θαη ζηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλάο ηνπο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα δψζνπλ απάληεζε 

ζην εξψηεκα εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ράζεη ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηφζν ηελ κέζνδν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ φζν θαη ηε κέζνδν ηνπ δείγκαηνο 

απνηίκεζεο, κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ r
2
. Όπσο αλαθέξνπλ θαη ζηελ 

κειέηε ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν ππέξ ηεο κεζφδνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ιφγσ ηνπ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ειέγρεη ηηο αιιαγέο θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο απνδνηηθφηεξα 

ζε ζρέζε κε ηελ δεχηεξε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Η απνηπρία ηνπ ειέγρνπ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο αγνξάο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή θαη κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε έξεπλαο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ 

ε απφιπηε ηηκή πνπ κεηξάεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπλερψο απμαλφκελε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, θαη ε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο απμάλεηαη γηα ιφγνπο πνπ δελ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηφηε ε κέζνδν ηνπ δείγκαηνο απνηίκεζεο ζα είλαη πξνζθνιιεκέλε 

ζην απνηέιεζκα φηη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα κεηψλεηαη κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, απνδεηθλχνληαο έηζη φηη δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηηο αιιαγέο ζηελ 

κεηαβιεηφηεηα ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ε κέζνδνο ραξηνθπιαθίνπ 

πξνηηκάηαη είλαη ε αλεζπρία φηη ε κέζνδνο ηνπ δείγκαηνο απνηίκεζεο ζε κία παιηλδξφκεζε 

ηεο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ αγνξά κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ην κέζνδνο ηεο 

επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα  ζηηο κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ε επηξξνή ηεο κεζφδνπ είλαη 

δπζαλάινγε.  

Οη ζπγγξαθείο ζηελ κειέηε ηνπο δεκηνπξγνχλ αληηζηαζκηζκέλα ραξηνθπιάθηα  θαη 

επηθεληξψλνληαη ζηηο απνδφζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ νη επελδπηέο εάλ 

κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ην 1952-94. Γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, ππνινγίδνπλ 

φιεο ηηο απνδφζεηο ζε 15κελε βάζε, μεθηλψληαο απφ ην πξψην κήλα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνο γηα 

ηελ θάζε εηαηξία. Γεκηνπξγνχλ ζπλνιηθά πέληε αληηζηαζκηζκέλα ραξηνθπιάθηα θαη γηα θάζε 

έλα απφ ηα παξαπάλσ πέληε ραξηνθπιάθηα, πνπ πεξηέρνπλ θαη απφ κηα θαηεγνξία ινγηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο, ππνινγίδνπλ ηηο απνδφζεηο ηεο αγνξάο δεκηνπξγψληαο έηζη έλα αθφκε 

αληηζηαζκηζκέλν ραξηνθπιάθην βαζηδφκελν ζηηο ηέιεηα πξνβιεπφκελεο απνδφζεηο. Σν 

ραξηνθπιάθην απηφ παίξλεη long ( short ) positions  γηα ηηο κεηνρέο θάζε αληηζηαζκηζκέλνπ 

ραξηνθπιαθίνπ κε αληίζηνηρεο ζεηηθέο ( αξλεηηθέο ) 15κελεο απνδφζεηο ηεο αγνξάο. 
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Βαζηδφκελνη ζηελ κειέηε ησλ  Francis θαη Schipper θαη ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηε 

κέζνδν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη θαη παξαπάλσ, δεκηνπξγήζακε 

νθηψ ραξηνθπιάθηα κε ζηφρν λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα, πνηα ε επηξξνή ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ πεξηερφκελνπ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα ηνπο 

επελδπηέο, κέζσ ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο . Αλαιπηηθφηεξα ηα ραξηνθπιάθηα πνπ 

δεκηνπξγήζακε είλαη ηα εμήο: 

 

 

 RetCH: Υαξηνθπιάθην πςεινχ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ 

 

 RetCL: Υαξηνθπιάθην ρακεινχ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ 

 

 RetRH: Υαξηνθπιάθην πςεινχ Κηλδχλνπ Αγνξάο 

 

 RetRL: Υαξηνθπιάθην ρακεινχ Κηλδχλνπ Αγνξάο 

 

 RetLH: Υαξηνθπιάθην πςεινχ Κηλδχλνπ Ρεπζηφηεηαο 

 

 RetLL: Υαξηνθπιάθην ρακεινχ Κηλδχλνπ Ρεπζηφηεηαο 

 

 RetH: Απφδνζε κεηνρήο εηαηξίαο ζην πςειφ ραξηνθπιάθην 

 

 RetL: Απφδνζε κεηνρήο εηαηξίαο ζην ρακειφ ραξηνθπιάθην 

 

 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ παξαπάλσ ραξηνθπιαθίσλ ζπγθεληξψζεθαλ 

απφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005  - 

2010. Σν δείγκα καο λα ζεκεηψζνπκε φηη αλαπηχζζεηαη ζε 12κελε βάζε. Αλαιπηηθφηεξα ην 

θάζε ραξηνθπιάθην θηλδχλσλ αλαπηχρζεθε σο εμήο: 

 

Βήκα 1
ν
: πγθεληξψζακε γηα ηνλ θάζε θίλδπλν δχν θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ νη νπνίεο 

ζεσξήζεθαλ αληηπξνζσπεχηεθεο θαη νη νπνίεο πεξηέρνληαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα νκνηφκνξθν δείγκα. Σα 

ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηήζεθαλ ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ηξαπεδψλ. Γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν επηιέμακε ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλνιηθή 

αμία ησλ ζηνηρείσλ εληφο ηζνινγηζκνχ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ( credit 

risk1 ) 
15

 θαη ζηελ ζπλνιηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζε 

                                                 
15

 ηα ζηνηρεία εληφο ηζνινγηζκνχ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζε πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηιακβάλνληαη νη εμήο 

ππνθαηεγνξίεο: Γηαζέζηκα ζε Κεληξηθέο Σξάπεδεο , Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, Γάλεηα θαη 

απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ φπσο: ηεγαζηηθά  Γάλεηα, Καηαλαισηηθά Γάλεηα,  Κάξηεο , Λνηπέο ρνξεγήζεηο, 

Γάλεηα πξνο επηρεηξήζεηο, Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, Αμηφγξαθα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, 

Αμηφγξαθα ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε, Αμηφγξαθα ραξηνθπιαθίνπ δηαθξαηνχκελνπ κέρξη ηε 

ιήμε. 
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πηζησηηθφ θίλδπλν ( credit risk2 ) 
16

, ιφγσ ηνπ φηη νη θαηεγνξίεο απηέο παξέρνπλ 

ζπγθεληξσηηθή πιεξνθφξεζε γηα πνιιέο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ππφθεηληαη 

ζην πηζησηηθφ θίλδπλν
17

. Γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο επηιέμακε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε ( 

currency risk ) θαη ηελ επηηνθηαθή ζέζε ( interate rate risk) ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο, θαζψο ν 

επηηνθηαθφο θαη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη νη δπν πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ 

αγνξάο θαη ηέινο γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο επηιέμακε ην άλνηγκα ξεπζηφηεηαο ηεο θάζε 

ηξάπεδαο γηα ην βξαρπρξφλην δηάζηεκα - κηθξφηεξν ηνπ ελφο κήλα ( liquidity1) θαη γηα ην 

καθξνρξφλην δηάζηεκα - κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο ( liquidity2) ψζηε λα επηηχρνπκε κηα ζθαηξηθή 

εηθφλα ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ζρεηηθά κε ην δείγκα πνπ ζπιιέρζεθε γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο γηα ην 

καθξνρξφλην δηάζηεκα, επεηδή θάπνηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηξαπεδψλ έδηλαλ ζηνηρεία 

γηα ην άλνηγκα ξεπζηφηεηαο απφ έλα έσο πέληε έηε θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε εηψλ ελψ 

θάπνηεο άιιεο έδηλαλ ζηνηρεία γηα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο, ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα γηα 

ηηο ηξάπεδεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο λα πξνζζέζνπκε ηηο δπν πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο 

αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ε θαηεγνξία αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο 

κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο.  

 

 

Βήκα 2
ν
: Γηα λα κπνξέζνπκε λα ραξαθηεξίζνπκε ην ραξηνθπιάθην πςεινχ ή ρακεινχ 

θηλδχλνπ αξρηθά, ρξεηάζηεθε λα ππνινγίζνπκε ηελ δηάκεζν ησλ ζηνηρείσλ θάζε θηλδχλνπ γηα 

θάζε έηνο μερσξηζηά. Βξήθακε δειαδή ηελ δηάκεζν γηα ζηα ζηνηρεία ηνπ credit risk1 γηα θάζε 

έηνο μερσξηζηά (κηα δηάκεζν γηα θάζε έηνο). Με βάζε ηε δηάκεζν ηνπ 2005 γηα παξάδεηγκα, 

εμεηάζακε θάζε κηα απφ ηηο δεθαηξείο ηξάπεδεο αλ είραλ ηηκή πάλσ ή θάησ απφ ηελ δηάκεζν 

ηνπ αληηζηνίρνπ έηνπο, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Αλ ε ηηκή ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

ζπιιέμακε απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή 

ηεο δηακέζνπ πνπ ππνινγίζακε ηφηε έπαηξλε ηελ ηηκή 1, πνπ ζπκβνιίδεη ην ραξηνθπιάθην 

πςεινχ θηλδχλνπ, ελψ αλ ε ηηκή ήηαλ κηθξφηεξε ηεο δηακέζνπ ηφηε έπαηξλε ηελ ηηκή 0, πνπ 

ζπκβνιίδεη ην  ραξηνθπιάθην ρακεινχ θηλδχλνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζρεκαηίζακε 

ραξηνθπιάθηα ρακεινχ θαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

θηλδχλσλ ηνπ δείγκαηφο καο.  

 

 

Βήκα 3
ν
: Έρνληαο ζρεκαηίζεη ηνπο πίλαθεο κε ηα δεδνκέλα ( βήκα 1

ν
) θαη έρνληαο 

δεκηνπξγήζεη ηα ραξηνθπιάθηα πςεινχ θαη ρακεινχ θηλδχλνπ ( βήκα 2
ν
) πνιιαπιαζηάδνπκε 

ηηο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζακε απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηα 

ραξηνθπιάθηα πςεινχ θαη ρακεινχ θηλδχλνπ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηειηθφο πίλαθαο ν 

νπνίνο ζα παξνπζηάδεη ηηο ηηκέο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πςεινχ θαη ρακεινχ γηα θάζε έλαλ απφ 

ηνπο ππφ εμέηαζε θηλδχλνπο.  

                                                 
16

 ηα ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζε πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηιακβάλνληαη νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, νη ελέγγπεο πηζηψζεηο, νη ζπκβάζεηο επηηνθίσλ, ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο / ρξπζνχ, ινηπέο ζπκβάζεηο, 

θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ αλνίγκαηα εθηφο ηζνινγηζκνχ. 
17

 Να ζεκεηψζνπκε βέβαηα φηη ε θάζε ηξάπεδα κπνξεί λα ηα αλαθέξεη δηαθνξεηηθά ηελ εθάζηνηε θαηεγνξία ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απιά νη αιιαγέο ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο θάζε θαηεγνξίαο είλαη πνιχ κηθξέο. 

Παξαπάλσ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο θαηεγνξίεο απφ ηελ θάζε θαηεγνξία ζηνηρείσλ εληφο ή εθηφο 

ηζνινγηζκνχ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζε πηζησηηθφ θίλδπλν. 
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 Όζν αλαθνξά ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ δεθαηξηψλ ηξαπεδψλ πνπ εμεηάδνπκε, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζπιιέρζεθαλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη αθνξνχλ ηελ ηηκή 

θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ζηηο 31 Μαξηίνπ θάζε έηνπο θαζψο ηφηε είλαη θαη ε θαηαιπηηθή 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ  RetH  θαη  RetL ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε ίδηα κε απηή ησλ 

παξαπάλσ ραξηνθπιαθίσλ θηλδχλνπ. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ηελ επηξξνή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ ζηνπο επελδπηέο, επηιέμακε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο σο ζηνηρείν απφ φπνπ 

κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ηηο αληηδξάζεηο ησλ επελδπηψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη 

ην θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Θεσξνχκε φηη ε ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη έλα θξηηήξην πνπ 

κπνξεί λα δείμεη ηη πηζηεχνπλ νη επελδπηέο θαη πσο θηλνχληαη ζηα φζα δεκνζηεχνληαη.  

ηελ κειέηε πνπ ζα αθνινπζήζεη δελ ζα επηθεληξσζνχκε ζε θάζε ηξάπεδα μερσξηζηά 

αιιά ζα εμεηάζνπκε ζε βάζνο ρξφλνπ πσο ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

γλσζηνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ην νπνίν φπσο αλαιχζεθε θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζίαζε δηαθνξνπνίεζε ζηελ πνζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ απφ ην 2005-2010, επεξεάδεη ηνπο επελδπηέο. Απηφ δειαδή πνπ ζα 

εμεηάζνπκε κε βάζε ην κνληέιν πνπ ζα αλαπηχμνπκε ζηελ ζπλέρεηα είλαη ζε πνίεο 

γλσζηνπνηήζεηο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ νη επελδπηέο δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη γηα 

πνηεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ελδηαθέξνληαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ. 

Σν κνληέιν ζην νπνίν ζα βαζηζηνχκε γηα ηελ απάληεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ 

νξίδεηαη σο εμήο: 

 

 

                       

   
                 

   
    

               
    

 

 

 

Όπνπ:   

 

n:   ηα έηε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 έσο ην 2010 

i:    ε θάζε ηξάπεδα, ην  i παίξλεη ηηκέο απφ 1 έσο ην 13, φζν δειαδή είλαη θαη ην δείγκα καο 

x: έλαο απφ ηνπο ηξείο θηλδχλνπο, πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο αγνξάο ή θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο 

 

 

 

 Σν αληηζηαζκηζκέλν ραξηνθπιάθην (HP) πνπ αλαπηχμακε βαζίδεηαη ζηελ ζεσξεία ησλ 

Francis θαη Schipper. ηνλ αξηζκεηή ηεο παξαπάλσ ζπλάξηεζεο ε δηαθνξά ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ πςεινχ θαη ρακεινχ θηλδχλνπ καο δίλεη ην αληηζηαζκηζκέλν ραξηνθπιάθην 

κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θίλδπλν, ελψ ζηνλ παξαλνκαζηή ππνινγίδεηαη ην αληηζηαζκηζκέλν 

ραξηνθπιάθην κε βάζε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή απφδνζε ηεο κεηνρήο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 
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λσξίηεξα εμεηάδνπκε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ δεκνζηεχνπλ νη ηξάπεδεο ζε βάζνο ρξφλνπ γηα 

απηφ θαη παίξλνπκε ην κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθνξψλ ησλ ραξηνθπιαθίσλ.  

Ο αξηζκεηήο αλακέλνπκε λα είλαη αξλεηηθφο, θαζψο ε θηινζνθία ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

νξζνινγηθνχ επελδπηή αλαθέξεη φηη αγνξάδσ κεηνρέο νη νπνίεο είλαη ρακεινχ θηλδχλνπ θαη 

πνπιάσ ηηο κεηνρέο πνπ ελέρνπλ πςειφ θίλδπλν κε ζθνπφ λα έρσ έλα ραξηνθπιάθην κεηνρψλ 

ην νπνίν δελ ζα έρεη κεηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ θαη επνκέλσο ζα είλαη θαη πην αζθαιέο. Όζν 

αλαθνξά ηνλ παξαλνκαζηή ε ηηκή πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδεη είλαη ζεηηθή, θαζψο κεηνρέο νη 

νπνίεο έρνπλ ζεηηθέο - πςειέο απνδφζεηο ζα επηιέγνληαη απφ ηνπο επελδπηέο θαη ζα 

παξακέλνπλ ζην πςειφ ραξηνθπιάθην απνδφζεσλ νη κεηνρέο απηέο είλαη γλσζηέο θαη σο 

κεηνρέο winner , ελψ ην αληίζεην ζα ζπκβαίλεη κε ηηο κεηνρέο πνπ νη απνδφζεηο ηνπο ζα είλαη 

ρακειέο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο κεηνρέο loser . Αλακέλνπκε ινηπφλ λα ιάβνπκε 

αξλεηηθή  ηηκή απφ ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε. 

 Ο ιφγνο πνπ δηαηξνχκε κε ηε δηαθνξά ησλ απνδφζεσλ ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ 

κεηνρψλ είλαη γηα κπνξέζνπκε λα ειέγμνπκε δηάθνξνπο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ επελδπηέο νη νπνίνη 

επηιέγνπλ λα επελδχζνπλ ζε κεηνρέο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηα ραξηνθπιάθηα πςεινχ 

θηλδχλνπ, εθηίζεληαη ζε πςειφ ξίζθν, γηα λα επηηχρνπλ πςειφηεξεο απνδφζεηο, ην νπνίν 

απνηειεί θαη ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν αιιά κπνξεί λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην, δειαδή λα ηα 

ράζνπλ φια. Δπεηδή ζέινπκε λα αθήζνπκε φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαηά κέξνο ψζηε  

λα  κελ επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο, θαη  επεηδή ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα 

ππάξρεη κφλν έλαο παξάγνληα πνπ ζα επεξεάδεη ηνπο επελδπηέο, ν παξάγνληαο ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ ησλ πιεξνθνξηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, δηαηξνχκε κε ην αληηζηαζκηζκέλν 

ραξηνθπιάθην κε βάζε ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε ηξείο είλαη νη ππνζέζεηο πνπ θάλνπκε γηα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πεξηκέλνπκε: 

 

Ην : ε απφιπηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο λα είλαη κνλάδα, πνπ ζεκαίλεη φηη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ζε πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα ίζεο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη ζηελ απφδνζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ 

 

Η1 : ζηελ πεξίπησζε απηή ε απφιπηε ηηκή πνπ ζα ιάβνπκε απφ ηελ ζπλάξηεζε ζα είλαη 

κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο, επνκέλσο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ παξέρνληαη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ απηέο πνπ κπνξεί λα ζπιιέμεη απφ ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ 

 

Η2 :  ε ηειεπηαία πεξίπησζε είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ θιάζκαηνο λα είλαη θαη’ απφιπηε 

ηηκή κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε εθάζηνηε κεηαβιεηή θηλδχλνπ παξέρεη 

πεξηζζφηεξεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο επελδπηέο ηεο απφ φηη ε απφδνζε ησλ κεηνρψλ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλσηέξα ζπλάξηεζε θαη ηηο ππνζέζεηο γηα ην ηη αλακέλνπκε 

αθνινπζεί ν πίλαθαο φπνπ παξαηίζνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπλάξηεζε.  
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Πίλαθαο 3.2.5 – Αληηζηαζκηζκέλν Υαξηνθπιάθην (HP) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Όπσο αλακέλακε ηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλάξηεζεο είλαη 

αξλεηηθά θαη πνιχ θνληά ζην κεδέλ. ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην απνηέιεζκα 

απφ ην αληηζηαζκηζκέλν ραξηνθπιάθην HP interate rate risk είλαη ζεηηθφ αιιά επεηδή είλαη 

πνιχ θνληά ζην κεδέλ δελ απνηειεί πξφβιεκα νχηε κεηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο πνπ έρνπκε θάλεη βιέπνπκε φηη ε κνλάδα έρεη ηεζεί ζαλ 

φξην γηα ην ιφγσ φηη ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν πνπ ζπιιέγεηαη 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζπιιέγεηαη απφ ηηο απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ. Οη ηηκέο πνπ πήξακε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλάξηεζεο ηθαλνπνηνχλ φιεο ηελ 

ππφζεζε Η1, ζπκπεξαίλνληαο έηζη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ νη επελδπηέο απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ ζπγθεληξψζνπλ απφ ηελ 

απφδνζε ηεο κεηνρήο. Δπνκέλσο, νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί παξέρνπλ έλα 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ζην επελδπηηθφ θνηλφ, ην νπνίν δελ παξέρεη παξαπάλσ 

πιεξνθφξεζε απφ απηή ηεο απφδνζεο ησλ κεηνρψλ ζε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη 

κάιηζηα κπνξνχκε λα πνχκε παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο φηη απέρνπλ θαηά πνιχ απφ ηελ παξνρή 

πεξηζζνηέξσλ πιεξνθνξηψλ θαζψο, θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ ραξηνθπιάθηα δελ πιεζηάδεη 

νχηε ηε κνλάδα, πνπ ζα ζήκαηλε έζησ φηη ε πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζα ήηαλ 

ίδηα είηε κέζσ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είηε κέζσ ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο.  

 Παξαηεξψληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη γηα ηνπο 

επελδπηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ ελέρνπλ κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε βαξχηεηα είλαη, ζε 

απφιπηε ηηκή, ηα αληηζηαζκηζκέλα ραξηνθπιάθηα HP credit risk2, HP currency risk, HP 

liquity2 ηα νπνία φπσο βιέπνπκε παίξλνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο. Οη επελδπηέο ζεσξνχλ 

ζεκαληηθφηεξε ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ αθνξά ηα ζηνηρεία εθηφο 

ηζνινγηζκνχ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηζηαζκηζκέλν ραξηνθπιάθην παίξλεη ηελ πςειφηεξε θαη’ απφιπηε ηηκή, 0,23. Ο ιφγνο 

πηζηεχνπκε φηη έγθεηηαη ζην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία, ηα νπνία είλαη πην ζχλζεηα, θαη ε πιεξνθνξίεο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη πην απαηηεηηθέο ζηελ θαηαλφεζε γηα ηνπο 

επελδπηέο θαη ηδίσο γηα ηνπο επελδπηέο πνπ δελ θαηέρνπλ πνιιέο γλψζεηο ινγηζηηθήο θαη 

        ΗΡ credit risk1 -0,03 

        HP credit risk2 -0,23 

        HP currency risk -0,17 

        HP interate rate risk   0,01 

        HP liquity1 -0,01 

        HP liquity2 -0,10 
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νηθνλνκηθψλ,  θαη ίζσο ζεσξνχλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ελέρεη «θξπθνχο» θηλδχλνπο. 

Αο ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη νη νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ δελ είλαη πνιχ 

απιέο ζηελ θαηαλφεζε θαζψο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά απφ 

απηά πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη λα βιέπνπκε απφ θάπνηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο εκπνξηθή ή 

βηνκεραληθή εηαηξία. Γηα ην ιφγν απηφ ην ζχλζεην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ κε ην νπνίν ην επελδπηηθφ θνηλφ κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ 

είλαη θαη πνιχ εμνηθεησκέλν απαηηεί αξθεηή κειέηε. Οη επελδπηέο θνβνχκελνη ηελ αζέηεζε 

νθεηιψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, επηζπκνχλ φπσο θαίλεηαη λα πιεξνθνξνχληαη εθηελψο 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη λα θηλνχληαη αλαιφγσο. Δπηπιένλ, 

έλαο αθφκε ιφγνο πνπ νη επελδπηέο δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα απνηειεί θαη ην γεγνλφο ηεο πηζησηηθήο θξίζεο, ε νπνία 

μεθίλεζε πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηνπ δείγκαηφο καο, κε απνηέιεζκα λα 

εληζρπζνχλ νη αλεζπρίεο αζέηεζεο ησλ νθεηιεηψλ.  

 Σν αληηζηαζκηζκέλν ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ έρεη ηελ δεχηεξε 

κεγαιχηεξε ηηκή. Σν θιίκα φζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο είλαη πνιχ αζηαζέο, 

εηδηθά ην δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2005-2010), θαζψο ε θξίζε επεξέαζε θαη ηηο ηζνηηκίεο 

ησλ λνκηζκάησλ. Σν επελδπηηθφ θνηλφ ελδηαθέξεηαη λα γλσξίδεη θαη λα πιεξνθνξείηαη 

εθηελψο γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

εθαξκφδεη ν θάζε ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο γηα λα κπνξέζεη λα ζρεκαηίζεη ζσζηή άπνςε θαη 

λα πάξεη ζσζηέο απνθάζεηο γηα ηηο επελδχζεηο πνπ ζα πξνβεί.  

 Όζν αλαθνξά ην ηξίην θαηά ζεηξά αληηζηαζκηζκέλν ραξηνθπιάθην κε ηελ πςειφηεξε 

ηηκή, ην ραξηνθπιάθην ξεπζηφηεηαο γηα ην καθξνρξφλην δηάζηεκα κε ηηκή 0,10, παξαηεξνχκε 

φηη νη επελδπηέο δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηεο ξεπζηφηεηαο γηα ην  

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη ην δείγκα καο, ζην 

νπνίν φπσο έρνπκε αλαθέξεη έρεη μεζπάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε, πηζηεχνπκε φηη νη επελδπηέο 

δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ καθξνρξφληα ξεπζηφηεηα πξνθαλψο γηαηί ληψζνπλ 

πεξηζζφηεξε αζθάιεηα γλσξίδνληαο φηη καθξνπξφζεζκα ε ηξάπεδα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο.   

 Σα ππφινηπα ηξία αληηζηαζκηζκέλα ραξηνθπιάθηα, ΗΡ credit risk1, HP interate rate 

risk,  HP liquity1 παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο ρσξίο απηφ σζηφζν λα ζεκαίλεη φηη ην 

επελδπηηθφ θνηλφ δελ δίλεη βαξχηεηα ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ. Αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη ηα ηξία ραξηνθπιάθηα πνπ εκθάληζαλ ηελ πςειφηεξε ηηκή 

ήηαλ ην θάζε έλα θαη απφ δηαθνξεηηθή θαηεγνξία θηλδχλνπ. Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

ινηπφλ πσο γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπκε επηιέμεη λα εμεηάζνπκε, ην επελδπηηθφ θνηλφ 

ελδηαθέξεηαη λα έρεη κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν 

θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

Οη γλσζηνπνηήζεηο παξαζέηνπλ αλαιπηηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ. Η ζεκαζία ησλ γλσζηνπνηήζεσλ είλαη θαζνξηζηηθή 

θαζψο κε ηελ παξνπζίαζε θαη δεκνζίεπζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ην λφκν, πηζηνπνηείηαη ε δηαθάλεηα, ε θεξεγγπφηεηα θαη ε πιήξε 

ελεκέξσζε κέζσ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν επελδπηηθφ θνηλφ θαη νη άκεζα 

ελδηαθεξφκελνη γηα κηα εηαηξία, ελεκεξψλνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, γηα ηνπο 

θηλδχλνπο θαζψο θαη γηα ην πξνθίι ηεο κέζα απφ ηηο εηήζηεο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχεη. 

Δίλαη επνκέλσο πξνθαλέο, πσο αλ ε εηαηξία δελ γλσζηνπνηήζεη επαξθψο ηηο ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο ηεο κπνξεί λα επεξεάζεη ιαλζαζκέλα ηε γλψκε θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ.  

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, εμεηάζηεθε ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ κε ζηφρν λα απνδείμνπκε φηη ζπλδένληαη 

άκεζα. Η έληνλε δπζαξέζθεηα πνπ ππήξμε ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο 

θαη επαξθήο πιεξνθφξεζεο απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

 Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ 

έρνπλ επηζεκάλεη ηε ζεκαληηθφηεηα γηα δηαθάλεηα θαη γηα πιήξε θαη αθξηβή ελεκέξσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ ηελ νπνία επηζεκάλακε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σνλίδνπλ ηελ ζρέζε 

ησλ γλσζηνπνηήζεσλ κε ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ε παξνπζίαζε ειιηπψλ ζηνηρείσλ 

καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ρξενθνπία. ηελ έξεπλά καο παξαηεξήζακε φηη 

πνιιέο ζπδεηήζεηο έρνπλ γίλεη γηα ηελ πξφζζεηε πιεξνθφξεζε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ, κε ζηφρν λα ζπκπιεξσζνχλ θελά ησλ ήδε ππαξρνπζψλ δηαηάμεσλ, έλα 

ζέκα πνπ απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα πηπρή ησλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα κειινληηθή έξεπλα.  

Παξφιε ηελ πξφνδν θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο ηζρχνπζεο λνκνζεζίεο γηα 

ηελ αχμεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, κε ζηφρν πάληα ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ 

επαξθή πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ, ππάξρνπλ αθφκα πηπρέο πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ ησλ Δπηηξνπψλ Κεθαιαηαγνξάο (IOSCO) ε νπνία ηφληζε ηελ αλάγθε γηα 

εθαξκνγή δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ ζα παξέρνπλ μεθάζαξεο, 

αθξηβείο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επελδπηέο κε γλψκνλα ηε δηαθάλεηα γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ. 

 Δμεηάδνληαο ηελ πιεξφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδχλνπο, 

κέζσ ηνπ δείθηε πιεξφηεηαο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, παξαηεξήζακε 

αχμεζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ, θπξίσο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Παξαηεξνχκε φηη κε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 7, Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα – Γλσζηνπνηήζεηο, ε 

πιεξφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο, αγνξάο θαη πηζησηηθφ 

θίλδπλν έρεη παξνπζηάζεη αχμεζε. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηελ ειιηπή 

λνκνζεζία ζην θνκκάηη ησλ γλσζηνπνηήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ. Όπσο παξαηεξήζακε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε πιεξφηεηαο ηα κηθξφηεξα 

πνζά ζπγθεληξψλνληαη θαηά ηα έηε 2005-2006 φπνπ ίζρπε ε εθαξκνγή ησλ Διιεληθψλ 
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Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, θαη ζχκθσλα κε ηα νπνία νη απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ππνιείπνληαλ ζεκαληηθά ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.  

   Μέζσ ηνπ δείθηε πιεξφηεηαο παξαηεξνχκε επίζεο κηα εληαία ζπκκφξθσζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ην 2007 θαη έπεηηα. Δίλαη 

πνιχ ιίγεο νη ηξάπεδεο πνπ δελ παξνπζίαζαλ απμεηηθή ηάζε ζηελ πιεξφηεηα ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ θαη αθφκα θαη απηέο πνπ δελ εκθάληζαλ ππήξρε θάπνηνο ιφγνο ν νπνίνο 

ζπλέβαιε ζε απηφ φπσο, ε νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία ηνπο πξνθάιεζε έληνλα πξνβιήκαηα 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο ή θάπνηα ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά.  

 Όζν αλαθνξά, ηελ ζχλδεζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ κε ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηελ 

απάληεζε ζην βαζηθφ εξψηεκα: πνία ε ζεκαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ γηα ην επελδπηηθφ θνηλφ, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο ε κέζνδνο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ καο βνήζεζε λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Μέζα απφ 

ην κνληέιν ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηελ ρξήζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο σο 

ζηνηρείν άληιεζεο ηεο αληίδξαζεο ησλ επελδπηψλ παξαηεξήζακε φηη νη επελδπηέο δίλνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα ζηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, θαη εηδηθά γηα ηα ζηνηρεία 

εθηφο ηζνινγηζκνχ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζε πηζησηηθφ θίλδπλν. Πηζηεχνπκε φηη ν ιφγνο πνπ 

ην ζπγθεθξηκέλν ραξηνθπιάθην ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε θαη’ απφιπηε ηηκή, έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο δελ είλαη πνιχ επθνινλφεηα γηα ηνπο επελδπηέο 

ιφγν ηνπ φηη ε ρξήζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ είλαη πνιχ ζπρλή, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη θφβνο γηα ηπρφλ απφθξπςε γλσζηνπνηήζεσλ. Αο ηνλίζνπκε ζην 

ζεκείν απηφ φηη ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νπνηαδήπνηε άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Σα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ παξαζέηνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κηαο ηξάπεδαο είλαη πην 

ζχλζεηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν 

επελδπηήο ιφγν ηεο κε θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη επαθήο λα ζέιεη λα εληξπθήζεη πεξηζζφηεξν 

θαη λα δίλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ.  

 Με ηελ κέζνδν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαηαιήγνπκε επίζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

επελδπηέο ζέινπλ λα έρνπλ κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

γλσζηνπνηνχλ νη ηξάπεδεο. Ο ιφγνο πνπ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα απηφ έγθεηηαη ζην φηη 

ηα ραξηνθπιάθηα πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα πςειφηεξα πνζά είλαη έλα απφ θάζε θαηεγνξία 

θηλδχλνπ. Η ζεκαζία επνκέλσο θαη ε βαξχηεηα πνπ δίλνπλ νη επελδπηέο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λαη κελ κπνξεί λα επηκεξηζηεί θαη λα παξνπζηάζνπκε ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ελφο εθ  ησλ έμη αληηζηαζκηζκέλσλ ραξηνθπιαθίσλ αιιά ζηελ νπζία γηα ην 

επελδπηηθφ θνηλφ φιεο νη γλσζηνπνηήζεηο παίδνπλ ην ξφιν ηνπο θαη φια ζπκβάιινπλ κε ηνλ 

ηξφπν ηνπο ζηηο επελδπηηθέο  απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπλ θαη νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα 

θαζνξίζνπλ θαη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ.  

  

  



48 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

 

Linsley M. P. and Shrives J. P. (2005), «Transparency and the disclosure of risk 

information in the banking sector», Journal of Financial Regulation and Compliance Vol 

13 No 3, pages 205 – 215 

 

Huang R.  (2006), «Bank Disclosure Index. Global Assessment of Bank Disclosure 

Practices» 

 

Apostolou K. A. and Nanopoulos A. K. (2009), «Voluntary accounting disclosure and 

corporate governance: evidence from Greek listed firms», Journal. Accounting and 

Finance, Vol. 1, No.4, pages 395-415 

 

Bischof J. (2009), «The Effects of IFRS 7 Adoption on Bank Disclosure in Europe», 

Accounting in Europe, Vol 6 No 2, pages 167-194 

 

Miihkinen A. (2008), «Efficiency of authoritative disclosure recommendations: Evidence 

from IFRS transition disclosure in Finland», Journal of Financial Regulation and 

Compliance, Vol. 4, No 4, pages 384-413 

 

Barth E. M. and Landsman R.W. (2010), « How did Financial Reporting Contribute to the 

Financial Crisis;», European Accounting Review Vol 19 No 3, 399-423  

 

DeMarzo M. P. and Duffie D (1995), «Corporate Incentives for Hedging and Hedge 

Accounting», The Review of Financial Studies, Vol 8 No 3, pages 743-771 

 

Graham J., Harvey C. and Rajgopal S. (2005), « The Economic Implications of Corporate 

Financial Reporting», Journal of Accounting and Economics Vol 40, Issues 1-3, Pages 3-

73  

 

 Lambert R., Leuz C. and Verrecchia E.R. (2007),  «Accounting Information, Disclosure, 

and the Cost of Capital» Journal of Accounting Research, Vol 45, No 2, pages 385–420  

 

Skinner J. D. (1994), «Why Firms Voluntarily Disclose Bad News», Journal of 

Accounting Research, Vol. 32 No. 1. pages 38-60 

 

Francis J. and Schipper K. (1999), « Have Financial Statements Lost Their Relevance;», 

Journal of Accounting Research, Vol 37 No 2 pages 319 – 352 

 

Leuz C. and Verrecchia E. R. (2000), «The Economic Consequences of Increased 

Disclosure» , Journal of Accounting Research, Vol. 38, pages 91-124 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601519##


49 

 

 

Hoenig Μ. Σ. (2003), «Should More Supervisory Information Be Publicly Disclosed;», 

Federal Reserve Bank of Chicago’s, 39th Annual Conference on Bank Structure and 

Competition 

 

Tadesse S. (2006), «Banking Fragility and Disclosure: International Evidence», The 

William Davidson Institute, At The University Of Michigan, Working Paper Number 874 

 

Ernst & Young (2007), «IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures», Second Edition 

IASB,  Exposure Draft (2008) «Improving Disclosures about Financial Instrument. 

Proposed amendments to IFRS 7» 

 

Cordella Σ., Yeyati E. L. (1998), «Public disclosure and bank failures», Staff Papers – 

International Monetary Fund  Vol. 45, No. 1, pages 110-131 

 

European Commision (2008),  Endorsement of the Amendments to IFRS 7 Financial 

Instruments: Disclosures, «Improving Disclosures about financial instruments» 

 

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ, (1998), « Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 30: Γλσζηνπνηήζεηο επί 

ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ νκνίσλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ 

Ιδξπκάησλ», Δθδφζεηο  ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ σο κέινο ηνπ IASC 

 

Νηδαλάηνο Γ., (2008), Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο 

απφ ηα ειιεληθά, Δθδφζεηο Καζηαληψηε 

 

Γθίθαο Γ., (2008), Υξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή, International Financial Reporting 

Standards, Δθδφζεηο Μπέλνπ 

 

Barefield R. and Holstrum G., (1979), Disclosure Criteria and Segment Reporting, 

University of Florida 

 

KPMG, (2008), IFRSs – A Visual Approach, Structured Overviews of the IFRSs, Third 

Edition, Cromwell Press Ltd 

 

Belkaoui J and Belkaouo A, (1984), Fairness in Accounting, London 

 

Ernst & Young, (2008), International GAAP 2008, The international financial reporting 

group of Ernst & Young, Volume 1, Wiley 

 

 

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACordella%2C+Tito.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALevy+Yeyati%2C+Eduardo.&qt=hot_author


50 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 

 

 
www.emporiki.gr 

www.ttbank.gr 

www.tbank.com.gr 

www.eurobank.gr 

www.ase.gr 

www.taxheaven.gr 

www.lib.uom.gr 

www.e-forologia.gr 

http://news.kathimerini.gr 

      www.bankofgreece.gr 

http://ec.europa.eu/ 

 

 

http://www.emporiki.gr/
http://www.ttbank.gr/
http://www.tbank.com.gr/
http://www.eurobank.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.taxheaven.gr/
http://www.lib.uom.gr/
http://www.e-forologia.gr/
http://news.kathimerini.gr/
http://www.bankofgreece.gr/
http://ec.europa.eu/

