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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Μέζα απφ απηή ηε ζειίδα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ νξηζκέλνπο αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ λα νινθιεξψζσ ηηο ππνρξεψζεηο
κνπ ζε απηφλ ην πξφγξακκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Πξψηα απφ φια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ κεηείραλ ζηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη πξφζθεξαλ γλψζεηο θαη εξεζίζκαηα πξνφδνπ θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ, ηνλ θχξην Γεκήηξε
Κνπζελίδε πνπ κε βνήζεζε ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δίλνληάο κνπ ηηο
θαηάιιειεο ππνδείμεηο θαη θαζνδεγήζεηο ψζηε λα επηηχρσ ηελ νινθιήξσζε απηήο.
Ηδηαίηεξα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ, ηνλ θχξην Υξήζην
Νεγθάθε γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ππνζηήξημή ηνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
θχθινπ ζπνπδψλ κνπ.
Γελ κπνξψ βέβαηα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ην ζχδπγφ κνπ Αλαζηάζην θαη
ηελ θφξε κνπ Καιιηφπε γηα ηελ αγάπε ηνπο, ηελ θαηαλφεζε, ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε
βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ αλάγθε γηα ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε παγθφζκηα
θιίκαθα, δεκηνχξγεζε θαη πινπνίεζε ηελ ηδέα γηα θνηλά πξφηππα ζχληαμεο θαη
παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Ζ
εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ βαζίζηεθε ζηε ζεζκνζέηεζε θαη πηνζέηεζε
νξηζκέλσλ βαζηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ εθαξκνγήο ηνπο. Ζ ινγηζηηθή
κέζνδνο ηεο Δχινγεο Αμίαο απνηειεί βαζηθή ινγηζηηθή κέζνδν απνηίκεζεο πνπ έρνπλ
πηνζεηήζεη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη θαη’ επέθηαζε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο.
Ζ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο ηεο Δχινγεο Αμίαο απαηηεί κειέηε θαη γλψζε πνιιψλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνηθηιφκνξθε ζπκπεξηθνξά ηεο, αλάινγα κε ηα ζηνηρεία
ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ αζρνιείηαη θαη ηα Γ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Π. ζηα νπνία αλαθέξεηαη. Ζ
επηκέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν απνηειεί απαηηεηηθή
δηαδηθαζία κε εηδηθέο γλψζεηο, ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο εθηηκεηέο.
Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απνηεινχλ
πεξηπηψζεηο εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηνπο αλά πεξίπησζε,
απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε αζάθεηα, αλαμηνπηζηία θαη απάηε.
Ζ νξζή ρξήζε ηεο Δχινγεο Αμίαο απνηειεί αλαπφζπαζηε κέζνδν απνηίκεζεο γηα
ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλεθηίκεην εξγαιείν ζηελ
θαζνδήγεζε

ηεο

δηνίθεζεο

γηα

ιήςε

απνθάζεσλ

θαη

αληηθεηκεληθφ

θξηηήξην

πιεξνθφξεζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νληφηεηαο γηα ην επξχηεξν επελδπηηθφ
θνηλφ.
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ΔΙΑΓΧΓΗ

Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ην έληνλα
αληαγσληζηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, επηβάιινπλ ηελ χπαξμε εληαίσλ ινγηζηηθψλ
πξνηχπσλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.

Ζ

εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ε νξζή ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νκίισλ απηψλ κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο παγθφζκηαο
νηθνλνκίαο.
Δίλαη γλσζηφ φηη ε ινγηζηηθή επηζηήκε θαη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο,
θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηελ επηρείξεζε θαη ηηο εληφο θαη εθηφο απηήο δηάθνξεο νκάδεο
ελδηαθεξνκέλσλ θαη γεληθφηεξα ην θνηλσληθφ ζχλνιν γηα άκεζε, ζαθή, έγθαηξε,
ζπγθξίζηκε θαη αμηφπηζηε ελεκέξσζε. Δίλαη κηα εθαξκνζκέλε επηζηεκνληθή ηερληθή
πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν, αιιά εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ θαη είλαη
ππνρξεσκέλε λα δέρεηαη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ζε απηήλ
ην πεξηβάιινλ απηφ. πλεπψο, είλαη ε ηερληθή θαηαρψξεζεο, ηαμηλφκεζεο θαη
ζπζηεκαηηθήο παξνπζίαζεο κε θαηαλνεηφ ηξφπν θαη ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, ησλ
ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα νηθνλνκηθή κνλάδα. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα
είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε
ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ απνηίκεζε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ κε εληαίν θαη νκνηφκνξθν ηξφπν, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα
ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο.
ηελ Δπξψπε, ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
εθαξκφζηεθε αξρηθά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ήηαλ εηζεγκέλεο ζε θνηλνηηθά ρξεκαηηζηήξηα.
ηελ Διιάδα, ε αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πεγάδεη
απφ ηελ αλάγθε παξνπζίαζεο αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην δηεζλή
επελδπηηθφ θνηλφ. Ζ εθαξκνγή ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ζηε ρψξα καο ζεκαηνδνηεί κηα ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηνκέα
παξνρήο αμηφπηζηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ, εληζρχνληαο
ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ.
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ζεκείν αλαθνξάο
θαη δηάθξηζεο ζε ζρέζε κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη ε παξνπζίαζε ησλ
6
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ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ ζηελ Δχινγε Αμία ηνπο. χκθσλα κε ηα
Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ν Νφκνο 2190/20 θαη ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην
θαζνξίδνπλ ηε γεληθή δνκή θαη ηηο επηηξεπφκελεο αιιαγέο θαη παξεκβνιέο πνπ κπνξνχλ λα
γίλνπλ ζηηο αλαπηχμεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. πγρξφλσο, παξαπέκπεη ζηα
πξφηππα θαηαζηάζεσλ, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηα
επηκέξνπο Κιαδηθά Λνγηζηηθά ρέδηα. Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε φηη ν Νφκνο
2190/20 έρεη επαλεηιεκκέλα πξνζαξκνζηεί ζηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα δηάθνξα δεηήκαηα,
φπσο είλαη ε 4ε Κνηλνηηθή Οδεγία ηνπ 1986 γηα δεηήκαηα παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη ε 7ε Κνηλνηηθή Οδεγία ηνπ 1987 γηα δεηήκαηα ζχληαμεο ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, θνξπθαίεο αξρέο είλαη ε αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ
Κφζηνπο θαη ε Αξρή ηεο πληεξεηηθφηεηαο, ε νπνία εθθξάδεηαη κε έλα πιήζνο δηαηάμεσλ
θαη ξπζκίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο απνηηκήζεηο. ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα
ηζρχεη ε αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Κφζηνπο, αιιά ππνβηβάδεηαη θαη εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο
Δχινγεο Αμίαο. Γειαδή, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ
Παζεηηθνχ γίλνληαη απνηηκήζεηο ζε εχινγεο αμίεο, κεηαβάιινληαο ηα απνηειέζκαηα θαη
ηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο.
Τπάξρεη κία γεληθή εθηίκεζε φηη ε απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη
ηνπ Παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο
πληεξεηηθφηεηαο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, κε
απνηέιεζκα ηε ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ θαη θαηά επέθηαζε ηε δπζκελή
παξνπζίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο ζε νηθνλνκηθφ επελδπηηθφ επίπεδν.
ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο
Δχινγεο Αμίαο. Ζ Δχινγε Αμία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ νηθνλνκνιφγσλ θαη
απνηειεί ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα ζπλαληήζνπκε θαη παξαπάλσ απφ έλαλ νξηζκφ ηεο. Ζ
ινγηζηηθή κέζνδνο ηεο εθηίκεζεο, ή απνηίκεζεο ζε Δχινγε Αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνηθίιιεη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο, αλάινγα κε ην ζηνηρείν ηνπ
ηζνινγηζκνχ πνπ εθηηκά ή απνηηκά. ηφρνο ηεο ινγηζηηθήο ηεο Δχινγεο Αμίαο είλαη λα
παξνπζηάζεη ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο
εθθξάδνπλ

απφιπηα,

ηελ

αιεζηλή-πξαγκαηηθή-νξζή-αμηφπηζηε-ζπλαθή

ηξέρνπζα

θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ.
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Ζ ζπλεηή ρξήζε ηεο Δχινγεο Αμίαο απνηειεί θαη ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο
δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, δειαδή, ηε ζχληαμε θαη
παξνπζίαζε ζην επξχηεξν θνηλφ, αμηφπηζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ
αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε ινγηζηηθή ηεο Δχινγεο Αμίαο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηε
ζχληαμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα εγρψξηα πξφηππα. Σα
Διιεληθά Πξφηππα εθαξκφδνπλ ηε ινγηζηηθή ηεο Δχινγεο Αμίαο ζηελ απνηίκεζε πνιιψλ
ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαηά ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, δηφηη έρεη απνδεηρζεί φηη ε απνηίκεζε ησλ
ζηνηρείσλ κε απηφ ηνλ ηξφπν, παξνπζηάδεη αμηφπηζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ηδηαίηεξα φηαλ απηέο απνηεινχλ ζηνηρείν αμηνιφγεζεο γηα δηεθδίθεζε επελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
Ο ζηφρνο ηεο ινγηζηηθήο ηεο Δχινγεο Αμίαο γηα παξνπζίαζε αμηφπηζησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είλαη πάληα εθηθηφο. Πνιιέο θνξέο απηή ε κέζνδνο
απνηίκεζεο ρεηξαγσγείηαη ψζηε λα εμππεξεηήζεη ζθνπνχο επηηήδεησλ γηα απάηε θαη
θεξδνζθνπία. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ζπλερψο
εμειίζζνληαη, εθδίδνληαο λέα πξφηππα πνπ αληηθαζηζηνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ παιηψλ
πξνηχπσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνθπγή ιαζψλ, αζαθεηψλ θαη ηελ θάιπςε
πξνζδηνξηζκέλσλ ειιείςεσλ.
ηελ πξψηε ελφηεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη κία γεληθή αλαθνξά ζηα Γηεζλή
Λνγηζηηθά Πξφηππα. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ αλαθέξεηαη
ζηα φξγαλα θαηάξηηζεο πνπ αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηελ πνξεία
ηνπο θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζε εγρψξηα θαη δηεζλή θιίκαθα.
Ζ ινγηζηηθή κέζνδνο ηεο Δχινγεο Αμίαο εθαξκφδεηαη ζρεδφλ ζε φια ηα Γηεζλή
Λνγηζηηθά Πξφηππα. ηε δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη κία γεληθφηεξε πξνζέγγηζε ηεο
ινγηζηηθήο ηεο Δχινγεο Αμίαο θαη κηα εηδηθφηεξε γηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ
εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά. Γίλεηαη κεγαιχηεξε αλαθνξά ζην Γ.Λ.Π. 16, Γ.Λ.Π. 39 θαη
Γ.Π.Υ.Π. 9 δηφηη ε εθαξκνγή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο ηεο Δχινγεο
Αμίαο θαη ε νξζή ρξήζε ηεο θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκά.
ηελ ηξίηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ άιιε θπξίαξρε ινγηζηηθή κέζνδν
απνηίκεζεο, ζην Ηζηνξηθφ Κφζηνο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη θαη απηφ ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα θαηά πξνηίκεζε, ή κεξηθέο θνξέο επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ζ
επηινγή ινγηζηηθήο κεζφδνπ απνηίκεζεο κεηαμχ Ηζηνξηθνχ Κφζηνπο θαη Δχινγεο Αμίαο,
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απνηειεί ρξφληα δηακάρε κεηαμχ ησλ ζπζρεηηδφκελσλ κε ηε ινγηζηηθή. Καη’ επηινγήλ ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ απφςεσλ, παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά, εθαξκνγέο, νκνηφηεηεο,
δηαθνξέο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ δχν ελ ιφγσ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ.
ηελ ηέηαξηε ελφηεηα αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπηζζεί απφ ηελ
πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ ηεο Δχινγεο Αμίαο θαη ζηελ πέκπηε αλαθεξφκαζηε ζηα
ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πξνζεγγίζεη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ηελ
έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο ηεο Δχινγεο Αμίαο, λα παξνπζηάζεη πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θαη λα ζέζεη λένπο ζηφρνπο γηα πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε
θαη έξεπλα κε ηε ζεκαληηθφηαηε απηή ινγηζηηθή κέζνδν.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ Γ.Λ.Π. ΚΑΙ Γ.Π.Υ.Π.

1.1 Οπιζμόρ ηων Γ.Λ.Π. και Γ.Π.Υ.Π.
Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη ε νξζή απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ κηαο
επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ζε κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο
λα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζεη ζαθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο ηεο
θαηάζηαζεο, λα πξνζδηνξίζεη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηεο, ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο
ηεο, θαζψο ηνπο ζεηηθνχο θαη ηνπο αξλεηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημή ηεο
θαη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά.
Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο είλαη έλα
ζχλνιν γεληθά παξαδεγκέλσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ
νδεγεί ζηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο
επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε έλαλ απζηεξά
πξνζδηνξηζκέλν, νκνηφκνξθν θαη αμηφπηζην ηξφπν. θνπφο ησλ Γ.Π.Υ.Π. είλαη
ρξεζηκνπνηψληαο θνηλνχο θαλφλεο απνηίκεζεο λα επηηχρνπλ δηαθάλεηα, αμηνπηζηία,
ζπγθξηζηκφηεηα θαη νκνηνκνξθία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ,
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εληζρχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ, δηεπθνιχλνληαο ην επξχηεξν επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηελ
θπθινθνξία

ρξεκαηνδνηηθψλ

θεθαιαίσλ,

παξνπζηάδνληαο

πςειήο

πνηφηεηαο

νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.
Μφλν απφ ηελ αλάγλσζε ησλ νξηζκψλ ησλ Γ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Π. δηαπηζηψλνπκε
φηη ηα Γ.Π.Υ.Π. εθφζνλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπο, θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηφζν
ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ επελδπηηθνχ. Απηφ είλαη πιήξσο
θαηαλνεηφ, δηφηη ηα Γ.Π.Υ.Π. απνηεινχλ ηελ εμέιημε ησλ ειιείςεσλ πνπ είραλ ζηελ
εθαξκνγή ηνπο ηα Γ.Λ.Π. ήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηνπο δχν φξνπο. Απηφ ζα
ζπκβαίλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη δειαδή ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ
εβξηζθφκελσλ ζε ηζρχ Γ.Λ.Π. απφ ηα λέα Γ.Π.Υ.Π. ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ
δελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί, ηζρχεη ην ίδην θαζεζηψο κε ηα πην πξφζθαηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο.

1.2 Όπγανα καηάπηιζηρ ηων Γ.Λ.Π. και Γ.Π.Υ.Π. - ύνηομη ιζηοπική
αναδπομή
Οη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο γηα θνηλά πξφηππα ηππνπνίεζεο θαη παξνπζίαζεο νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ έρνπλ απψηεξν ζθνπφ ηε ζαθήλεηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αληηπαξαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ κεηαμχ
ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαγξάθνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Οη πξψηεο
πξνζπάζεηεο γηα ηππνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1930
ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Οη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνηχπσλ
αλαηέζεθαλ ην 1934 ζηε λενζχζηαηε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία ζα απνθηήζεη
ηδηαίηεξε ηζρχ ζηνλ ηνκέα ηεο θαη ζα κεηνλνκαζηεί ζε S.E.C. (Securities and Exchange
Commission). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ κέρξη ην 1973, δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα
ζρήκαηα ππεχζπλα γηα ηε ινγηζηηθή ηππνπνίεζε, νη αδπλακίεο ησλ νπνίσλ νδήγεζαλ ζηε
δεκηνπξγία ηνπ F.A.S.B. (Financial Accounting Standards Board) ην 1973, ην νπνίν είλαη
ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο γηα ηνπο ινγηζηέο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Σα
πξφηππα (G.A.A.P.- General Accepted Accounting Principles) δειαδή γεληθψο απνδεθηέο
ινγηζηηθέο αξρέο ησλ Ζ.Π.Α., είλαη νη αξρέο πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ην πκβνχιην
Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (F.A.S.B.). Σν F.A.S.B. έρεη εξγαζζεί απφ ηελ
ίδξπζή ηνπ γηα λα θαζηεξψζεη πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο (S.F.A.S.10
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Statement Financial Accounting Standards) θαη λα ππνβάιιεη κεζφδνπο γηα ηελ
θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ εθδνηψλ,
ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ.
ηνλ ππφινηπν θφζκν, ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα εθπνλνχληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.C.-International Accounting Standards
Committee Foundation), ε νπνία ζπζηήζεθε ζηηο 29 Ηνπιίνπ 1973 ζην Λνλδίλν, απφ
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ινγηζηψλ κε αξρηθφ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη επηβνιή
θπξψζεσλ. Απφ ην 2002, ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.C.International Accounting Standards Committee)

κεηαηξάπεθε ζε κε θεξδνζθνπηθφ

νξγαληζκφ. Σα 41 Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ εμέδσζε ε I.A.S.C. απφ ην 1973 κέρξη ην
2001 ιέγνληαη I.A.S. (International Accounting Standards). θνπφο ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.C.) είλαη ε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο δέζκεο
παγθφζκησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.
Μία απφ ηηο πξψηεο απνθάζεηο ηεο I.A.S.C. ήηαλ λα κεηνλνκάζεη ηελ Δπηηξνπή
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε Οξγαληζκφ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Έηζη,
ην Μάξηην ηνπ 2001, απνθαζίζηεθε φηη φια ηα πξφηππα ζα εθδίδνληαλ πιένλ απφ ην
I.A.S.B.(International

Accounting

Standards

Board-ψκα

Γηεζλψλ

Λνγηζηηθψλ

Πξνηχπσλ), ην δηάδνρν ηνπ I.A.S.C. θαη ζα νλνκάδνληαη Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial Reporting Standards).
Μέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2006, είραλ εθδνζεί 7 I.F.R.S. Πξφζθαηα, ην I.A.S.B.
εμέδσζε ην I.F.R.S. 9 ην νπνίν αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 39. Σα πξφηππα αληίζεηα, πνπ
είραλ εθδνζεί απφ ηελ I.A.S.C. (International Accounting Standards Committee Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) θαηά ηελ πεξίνδν 1973-2001, νλνκάδνληαη
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π)(International Accounting Standards). Με ιίγα
ιφγηα, ηα λέα πξφηππα πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα παιηά νλνκάδνληαη Γ.Π.Υ.Π. θαη απηά πνπ
βξίζθνληαη αθφκε ζε ηζρχ δηαηεξνχλ ηελ παιηά ηνπο νλνκαζία, κέρξη ηελ πιήξε
αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηα λέα εμειηγκέλα Γ.Π.Υ.Π.
Σν ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) εδξεχεη ζην Λνλδίλν θαη
άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 2001. Δίλαη ην ζψκα, ην νπνίν έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έθδνζε ησλ Γ.Π.Υ.Π., θαζψο έρεη αλαιάβεη λα αλαπηχμεη γηα ην
δεκφζην ζπκθέξνλ έλα απιφ ζχλνιν απφ πςειήο πνηφηεηαο παγθφζκηα ινγηζηηθά
πξφηππα, πνπ απαηηνχλ μεθάζαξεο θαη ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζε νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο γεληθήο ρξήζεο. Σν I.A.S.B. νξγαλψλεη αλνηρηέο ζπδεηήζεηο γηα λα
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αλαπηχμεη ηα ππφ επεμεξγαζία πξφηππα θαη ζπκβνπιεχεηαη ηε S.A.C.(Standards
Advisory Council-πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ) γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ
πξέπεη λα ζέηεη ζηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα.
Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο αγνξάο γηα
αμηφπηζηε θαη ζαθέζηεξε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ
νδήγεζε ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Έηζη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, ην F.A.S.B. θαη ην
I.A.S.B. εμέδσζαλ έλα κλεκφλην θαηαλφεζεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη σο ε ιεγφκελε
ζπκθσλία «Norwalk», ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαθνηλψλνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο ηα
ππάξρνληα πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο λα γίλνπλ

πιήξσο ζπκβαηά(ην

ζπληνκφηεξν δπλαηφ) θαη λα ζπληνλίζνπλ ηα κειινληηθά πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ηνπο,
ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε θαη ηε δηαηήξεζε απηήο ηεο ζπκβαηφηεηαο. Απφ ηε
ζχζηαζή ηεο, ε ηδέα ηεο ζχγθιηζεο ησλ ακεξηθαληθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ δηεζλψλ
ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ απνηειεί κία αλαπφθεπθηα αληηθαηηθή πξνζπάζεηα. Ζ
παγθνζκηνπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο απαηηεί έλα εληαίν ζχλνιν
πξνηχπσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φιν ηνλ
θφζκν. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζην εληαίν απηφ ζχλνιν πξνηχπσλ είλαη
γεκάηε εξσηήζεηο θαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο, γηα ηα κέζα πνπ ηειηθά ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ.
Σν επηέκβξην ηνπ 2008, ην F.A.S.B. θαη ην I.A.S.B. επηθχξσζαλ ηε κλεκφλην
θαηαλφεζεο, ζρνιηάδνληαο ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο, ζηελ
νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε αθαίξεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ S.E.C. γηα ηηο εηαηξίεο
εθηφο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αθνινπζνχλ ηα Γ.Π.Υ.Π. θαη ζα
πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηηο δειψζεηο ησλ ακεξηθαληθψλ πξνηχπσλ. Δπίζεο,
ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ζηελ θνηλή ζπλάληεζή ηνπο ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, ηα
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα επηβεβαίσζαλ εθ λένπ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα αλάπηπμε θνηλψλ,
πςειήο πνηφηεηαο πξνηχπσλ θαη ζπκθψλεζαλ ζε κηα πνξεία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζχγθιεζεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

πξνβιεπφκελσλ

εκεξνκεληψλ

νινθιήξσζεο

(Financial Accounting Standards Board Updated). Ζ δηαδηθαζία ζχγθιηζεο είλαη βέβαην
φηη ζα πάξεη αξθεηά ρξφληα γηα λα νινθιεξσζεί, αιιά θαη ην F.A.S.B. θαη ην I.A.S.B.
θαίλεηαη λα επλννχλ ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο λσξίηεξα θαη φρη αξγφηεξα. Δπίζεο, ε
S.E.C.(Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Ακεξηθήο) δαλείδεη ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηελ φιε
δηαδηθαζία, φπνπ επίζεκα ζε έλα δειηίν ηχπνπ κε εκεξνκελία 27 Απγνχζηνπ 2008, ε
επηηξνπή αλαθνίλσζε ηελ αλάπηπμε ελφο ράξηε νδεγνχ πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα
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νδεγήζεη ηε ρξήζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. απφ επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ήδε ζηηο ΖΠΑ κε
εκεξνκελία πξψηεο εθαξκνγήο ην έηνο 2014.

1.3 Άλλα όπγανα καηάπηιζηρ ηων Γ.Λ.Π.
Έλα άιιν φξγαλν ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε ησλ Γ.Λ.Π. είλαη ε
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ (S.A.C.-Standards Advisory Council). Σν
ζπκβνπιεπηηθφ απηφ φξγαλν απνηειεί ην ζχλδεζκν ηνπ πκβνπιίνπ κε ηηο επηηξνπέο
ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπκβνπιεπηηθή απηή επηηξνπή,
πξνηείλεη ζην I.A.S.B. ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη είλαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ
I.A.S.B. θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. θνπφο ηνπ S.A.C. είλαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο
πξνο ην I.A.S.B. ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ, θαζψο θαη λα δίλεη
πιεξνθνξίεο ζην I.A.S.B. ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνηχπσλ
ζηνπο ρξήζηεο.
Έλα άιιν φξγαλν θαηάξηηζεο ησλ Γ.Λ.Π., είλαη ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ
Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial
Reporting Interpretations Committee, I.F.R.I.C.), ε νπνία είλαη ην φξγαλν εθείλν ην
νπνίν εθδίδεη νδεγίεο, ιχζεηο θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγήο. Ζ βαζηθή ηνπ αξκνδηφηεηα
είλαη λα εξκελεχεη ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη λα παξέρεη έγθαηξα, νδεγίεο θαη ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ, ηα νπνία δελ αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο απφ ηα ίδηα ηα πξφηππα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο I.F.R.I.C. είλαη λα εμεηάζεη ινγηζηηθά
δεηήκαηα ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ απνθιίλνπζα, ή κε απνδεθηή αληηκεηψπηζε
ιφγσ ηεο απνπζίαο έγθπξεο θαζνδήγεζεο, κε ζηφρν λα θηάζεη ζε νκνθσλία γηα ηελ
θαηάιιειε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε.
Σέινο, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπ F.A.S.B. θαη I.A.S.B. κε ζηφρν ηελ επίιπζε
παγθνζκίσλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγνχληαη δηάθνξεο επηηξνπέο θαη
ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα δηεπθξηλίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ
άκεζα θξίζηκα ινγηζηηθά δεηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πξνζπάζεηα
απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε ηε δεκηνπξγία ηεο
F.C.A.G. θαη ησλ P.R.T.

H F.C.A.G. (Financial Crisis Advisory Group) είλαη κία

επηηξνπή πνπ ιεηηνπξγεί σο ζπκβνπιεπηηθή νκάδα γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία
παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη πξνηείλεη
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κέηξα αληηκεηψπηζεο αθφκε θαη γηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Οη P.R.T.(Public
Round Tables)

είλαη δεκφζηεο ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε Λνλδίλν,

Νφξγνπνιθ θαη Σφθπν αληίζηνηρα θαη έρνπλ ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ άκεζε
αληηκεηψπηζε ινγηζηηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ο
Η ΔΤΛΟΓΗ ΑΞΙΑ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π. & Γ.Π.Υ.Π.

2.1 Οπιζμόρ ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ
Δχινγε αμία νξίδεηαη σο ην πνζφ ζχκθσλα κε ην νπνίν έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ
παζεηηθνχ ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή λα δηαθαλνληζζεί, κεηαμχ κεξψλ πνπ ελεξγνχλ
ελζπλείδεηα θαη κε ηε ζέιεζή ηνπο, ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ γίλεηαη κε ηνπο
ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο.

2.2 Άλλοι οπιζμοί ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ
Σν S.F.A.S. 157 απφ ην F.A.S.B. γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, νξίδεη σο εχινγε αμία
ηελ ηηκή πνπ ζα ιεθζεί γηα ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ή ην πνζφ πνπ ζα
θαηαβιεζεί γηα ηε κεηαθνξά κηαο ππνρξέσζεο ζε κηα νκαιή ζπλαιιαγή κεηαμχ
ζπκκεηερφλησλ ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο επηκέηξεζεο.
Σν I.F.R.S. κε ην Γ.Λ.Π. 16, ην αληίζηνηρν Γ.Λ.Π. γηα ηηο ελζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο, νξίδεη σο εχινγε αμία ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα
κπνξνχζε λα αληαιιαγεί, ή κηα ππνρξέσζε λα εμνθιεζεί, κεηαμχ πξφζπκσλ θαη
ελεκεξσκέλσλ κεξψλ ζε κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα εληνπίδνπκε ηηο δηαθνξέο ζηνλ νξηζκφ ηεο Δχινγεο Αμίαο
κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ ζηηο Ζ.Π.Α., ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηζζφηεξν ππφινηπν θφζκν:
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F.A.S.B.

I.A.S.B.

S.F.A.S. 157

Γ.Λ.Π. 16

Σηκή πψιεζεο

Σηκή πψιεζεο ή θφζηνο αληηθαηάζηαζεο

Παξάγνληεο ηεο αγνξάο

Καιψο πιεξνθνξεκέλα θαη πξφζπκα κέξε
ζε κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε

Μεηαθνξά ππνρξέσζεο φρη επίιπζε

Ζ ππνρξέσζε δηεπζεηείηαη κεηαμχ γλσζηηθψλ
κεξψλ

Όπσο δηαπηζηψλνπκε παξαπάλσ, ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο δηαθνξέο ζην νξηζκφ ηεο
εχινγεο αμίαο κεηαμχ F.A.S.B. θαη I.A.S.B. Σν S.F.A.S. 157 νξίδεη ξεηά ηελ εχινγε αμία
σο ηηκή πψιεζεο, ελψ ην Γ.Λ.Π. 16 πξνηείλεη ηελ ηηκή ηεο εχινγεο αμίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο
πψιεζεο, ή ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο. Όζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
ηεο ηηκήο, ην S.F.A.S. 157 αλαθέξεηαη ζε παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ελψ ην Γ.Λ.Π. 16
αλαθέξεηαη ζε θαιψο πιεξνθνξεκέλα θαη πξφζπκα κέξε ζε κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά
εκπνξηθή βάζε. Καη ηειεπηαία, ην S.F.A.S. 157 θαζνξίδεη ηελ εχινγε αμία ησλ
ππνρξεψζεσλ ζαλ επζχλε πνπ κεηαθέξεηαη θαη δελ επηιχεηαη. Δλψ, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π.
16 φζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε, ε εχινγε αμία είλαη ην πνζφ ζην νπνίν κία ππνρξέσζε ζα
κπνξνχζε λα δηεπζεηεζεί κεηαμχ γλσζηηθψλ θαη πξφζπκσλ κεξψλ ζε κηα ζπλαιιαγή ζε
θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Δίλαη εκθαλέο φηη ε έλλνηα ηεο Δχινγεο αμίαο θαη ε απνηίκεζε
ησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε απηή, είλαη κία δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο,
επειημία ζηελ εξκελεία ησλ ελλνηψλ θαη άκεζε ζπζρέηηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ γηα ηε
δηεπζέηεζε αμηφπηζηνπ απνηειέζκαηνο.

2.3 Δύλογη Αξία και Γ.Λ.Π.
Ζ ινγηζηηθή ηεο εχινγεο αμίαο είλαη κία κέζνδνο απνηίκεζεο ζηνηρείσλ, ε νπνία
εκθαλίδεηαη ζρεδφλ ζε φια ηα Γ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Π. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο απνηίκεζεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, απνηειεί
αλαπφζπαζηε ιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηεο Ακεξηθήο, φπνπ επεξεάδεη άκεζα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απνηειεί
ζεκείν αλαθνξάο γηα ακέηξεηεο νηθνλνκνινγηθέο κειέηεο θαη εξγαιείν ρεηξηζκνχ
νηθνλνκηψλ θξαηψλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα Γ.Λ.Π., φπνπ ε ινγηζηηθή
κέζνδνο ηεο Δχινγεο Αμίαο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν.
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Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην Γ.Λ.Π. 16(απνηίκεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ), ζην Γ.Λ.Π. 39(απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ) θαη Γ.Π.Υ.Π.
9(ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα), δηφηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη ε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπο
θαη θαη’ επέθηαζε, ε νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ ηεο Δχινγεο Αμίαο,
ηθαλνπνηεί ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, δειαδή
αμηφπηζηεο ζπγθξίζηκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ.

2.3.1 Γ.Λ.Π. 1
Σν Γ.Λ.Π. 1 αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη θαζνξίδεη ηηο αξρέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζπληάζζνληαη
απηέο. Σν Γ.Λ.Π. 1 απνηειεί ηελ πξψηε επαθή κε ηε ινγηζηηθή κέζνδν ηεο Δχινγεο Αμίαο
θαη εκθαλίδεη έληνλα ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ζε ζρέζε κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά
κεηαμχ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
είλαη νη αξρέο πνπ ηα εθπνλνχλ. Σα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα βαζίδνληαη ζηελ Αξρή
ηνπ Ηζηνξηθνχ Κφζηνπο θαη ζηελ Αξρή ηεο πληεξεηηθφηεηαο. Ζ αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ
Κφζηνπο ζηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα εθθξάδεηαη κε έλα πιήζνο δηαηάμεσλ θαη
ξπζκίζεσλ. ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ηζρχεη ε Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Κφζηνπο, αιιά
εθαξκφδνληαη απνηηκήζεηο ζε Δχινγε αμία ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ζηνηρείσλ ηνπ
Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ. Όζνλ αθνξά ηελ αξρή ηεο πληεξεηηθφηεηαο, δε γίλεηαη
θακία αλαθνξά ζηα Γ.Λ.Π.
χκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηελ αξρή ηεο πληεξεηηθφηεηαο,
ν Ηζνινγηζκφο θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο παξνπζηάδνληαη ζε πξαγκαηηθή αμία, ή ζε
αμία κηθξφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή. Ζ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γίλεηαη κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο θαη ηηο
αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν. Δπίζεο, ηζρχεη ε αξρή ηνπ ακεηάβιεηνπ ησλ θαλφλσλ
απνηίκεζεο, απφ ρξήζε ζε ρξήζε θαη ε αξρή ηεο ρσξηζηήο απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, κε βάζε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα
θάζε πεξίπησζε. ηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο γηα ηα άπια πάγηα ζηνηρεία, ηα νπνία
είλαη αζψκαηα νηθνλνκηθά αγαζά πνπ απνθηνχληαη απφ ηελ εηαηξία κε ζθνπφ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο, ε αμία
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ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ αγαζψλ, θαζψο
θαη απφ ηα πνζά πνπ δαπαλψληαη απφ ηελ εηαηξία γηα ηε δεκηνπξγία απηψλ. Με ιίγα ιφγηα
ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ απνηηκνχληαη ζην Ηζηνξηθφ Κφζηνο,
δειαδή ζηελ αμία θηήζεο ηνπο, κείνλ ηηο απνζβέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ θηήζεο.
Δάλ ζηα ζηνηρεία απηά δελ έρεη γίλεη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπο, κπνξεί λα
εκθαλίδνληαη κε ηελ ειάρηζηε ππνιεηκκαηηθή αμία πνπ νξίδεη ν λφκνο, δειαδή έλα ιεπηφ
ηνπ επξψ. Γηα παξάδεηγκα έλα κεράλεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαλνληθά ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία κηαο επηρείξεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη εηψλ θαη έρεη νξηζζεί απφ ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο, φπσο φια ηα κεραλήκαηα, λα απνζβέλεηαη θαηά ην 1/5
ηεο αμίαο ηνπ, ζην ηέινο ηεο έθηεο ρξήζεο, ζα βξίζθεηαη θαη ζα ιακβάλεη κέξνο ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο θαη ζα εκθαλίδεηαη κε ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ,
δειαδή 1 ιεπηφ ηνπ επξψ. Σελ ίδηα αμία, ζα εκθαλίδεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
επηρείξεζεο θαη γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ιακβάλεη κέξνο ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα φκσο κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα,
φια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία θαη απηή
αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα απφ πηζηνπνηεκέλνπο εθηηκεηέο. Γειαδή, ην ίδην
κεράλεκα, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζηελ πξψηε ηεηξαεηία δσήο ηνπ
ζηελ εηαηξία, κεηά ηηο απνζβέζεηο ησλ ρξήζεσλ πνπ πέξαζαλ, ζα είρε επαλεθηηκεζεί ε
αμία ηνπ, ζε ζπκθσλεζείζα αμία πψιεζεο θαη αγνξάο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο
αγνξάο. Απηή ε δηαθνξά ηεο κεγαιχηεξεο αμίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην κεράλεκα
ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π., εκθαλίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηα θέξδε, φπνπ γίλεηαη θαη ν αλάινγνο πξνζδηνξηζκφο θφξσλ ησλ θεξδψλ. Έηζη,
επηηπγράλνληαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθνχ
παξνπζηάδεηαη αμηφπηζηα ε πεξηνπζία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, δίθαηε δηαλνκή θεξδψλ
ζηνπο επελδπηέο θαη ελίζρπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, κε ηελ απφδνζε
ησλ θφξσλ επί ησλ θεξδψλ.
Ζ αξρή ηεο πληεξεηηθφηεηαο πνπ δηαπλέεη φιν ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ Πιαίζην
απνβιέπεη ζηελ αμηφπηζηε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε απψηεξν ζηφρν
ηελ πξνζηαζία ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εηαηξηψλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή γηα ηελ πξαγκαηηθή
απεηθφληζε

ησλ

ζηνηρείσλ

ηνπ

ηζνινγηζκνχ

εμειίζζεηαη

ζε

κε

πξαγκαηηθή,

παξνπζηάδνληαο ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζε ρεηξφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, βαζηθφο ππνζηεξηθηήο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαρξνληθά θαη αλά ηελ πθήιην
ήηαλ θαη είλαη, ηα Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα, δειαδή νη Σξάπεδεο. ηελ αλάγθε
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εχξεζεο θεθαιαίσλ, νη επηρεηξήζεηο απεπζχλνληαη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα
νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ εληνπίδνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηθξφηεξε
αμία απφ ηελ πξαγκαηηθή. Ζ εθαξκνγή ηεο εχινγεο αμίαο ζε πνιιά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, έξρεηαη λα θαιχςεη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο αζάθεηεο θαη
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα απεπζχλνληαη ζην επξχηεξν επελδπηηθφ θνηλφ.
πγθεθξηκέλα, ε απνηχπσζε ηεο πιένλ αμηφπηζηεο εηθφλαο ησλ ηξερνπζψλ αμηψλ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα
πξνζεγγίζνπλ ηδηψηεο επελδπηέο γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. ε ζπλέρεηα, ε
νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο κε ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ ζε εχινγεο
αμίεο, παξνπζηάδεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή ηεο νληφηεηαο ζηνπο
άκεζα ελδηαθεξφκελνπο.

2.3.2 ΓΛΠ 2
Σν ΓΛΠ 2 αλαθέξεηαη ζηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ απνηίκεζε
ησλ απνζεκάησλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν αλαθνξάο γηα εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο
επηρεηξήζεηο, ην νπνίν κέζσ ησλ αγνξψλ θαη ησλ πσιήζεσλ επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο. Σν ΓΛΠ 2 δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα
απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη ζε
πεξηπηψζεηο απνζεκάησλ πνπ αζρνινχληαη άιια πξφηππα, φπσο ην ΓΛΠ 11 πνπ
αλαθέξεηαη ζε απνηηκήζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, ην ΓΛΠ 41 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο
απνηηκήζεηο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ΓΛΠ 32 – ΓΠΛ -39 – ΓΠΥΠ 7 πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο απνηηκήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. χκθσλα κε ηα Διιεληθά δεδνκέλα, ε
βαζηθή αξρή απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ ζπλδέεηαη κε ηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο,
φπνπ ηα απνζέκαηα πξέπεη λα απνηηκνχληαη θαηά είδνο ζηε κηθξφηεξε ηηκή αλάκεζα ζηελ
αμία θηήζεο ηνπο, ή παξαγσγήο ηνπο θαη ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο, ή ζηελ θαζαξή αμία
ξεπζηνπνίεζήο ηνπο αλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο. Πνιιέο θνξέο ε
ηξέρνπζα αμία δηαθέξεη απφ ηελ θαζαξή αμία ξεπζηνπνίεζεο, δηφηη πξέπεη λα αθαηξεζνχλ
ηα θφζηε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη δηάζεζε ησλ απνζεκάησλ. χκθσλα κε απηή ηε
ινγηζηηθή πξνζέγγηζε, νη αμίεο ησλ απνζεκάησλ ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ίζεο, ή επί ην
πιείζηνλ, κηθξφηεξεο απφ ηηο ηξέρνπζεο αμίεο απηψλ ησλ απνζεκάησλ ζηελ αγνξά.
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2.3.3 Γ.Λ.Π. 16
Σα πάγηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη θξίλνπλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαηά ηε
ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο δηφηη απνηεινχλ έλα απφ ηα πην
ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ. χκθσλα κε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, ηα
πάγηα,

ή

αιιηψο

αθηλεηνπνηήζεηο,

δηαθξίλνληαη

ζε

ελζψκαηεο

θαη

αζψκαηεο

αθηλεηνπνηήζεηο. Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, δειαδή ηα πάγηα, ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο,
νη ζπκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο
θηήζεο ηνπο, απνζβέλνληαη απφ έλα έσο πέληε ρξφληα, εκθαλίδνπλ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη
αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ αμία ηνπο κφλν φηαλ ηνπο επηβάιιεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Με ην ίδην ζθεπηηθφ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη νη
αζψκαηεο θηλεηνπνηήζεηο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο ή ζε
κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο, απνζβέλνληαη ζε πεληαεηή βάζε, εκθαλίδνπλ ππνιεηκκαηηθή
αμία θαη αλαπξνζαξκφδνληαη, κε εμαίξεζε θάπνηα άπια ζηνηρεία πνπ δελ ηνπο επηηξέπεηαη
λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηελ αμία ηνπο.
χκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηεινχλ ζηνηρεία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηα νπνία απνθηήζεθαλ απφ ηελ
επηρείξεζε γηα λα βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο θαη γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, είλαη ζηνηρεία φπσο θηίξηα, κεραλήκαηα,
έπηπια, νηθφπεδα – γήπεδα – ρσξάθηα, νρήκαηα. Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχλ
κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, δηφηη δελ κπνξνχλ εχθνια θαη θπξίσο άκεζα, λα κεηαηξαπνχλ
ζε κεηξεηά (θάηη ην νπνίν ηζρχεη θαη κε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα). Δπίζεο, ηα πνζά
πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαζψο θαη ηα
πνζά πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηε δηάζεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, σο θέξδε ή δεκίεο θαη ζηελ
θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ σο επελδπηηθέο εηζξνέο ή εθξνέο.
Πνιιά ζέκαηα θαη εξσηήζεηο πξνθχπηνπλ γηα ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ησλ
πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Όπσο πξναλαθέξακε ζχκθσλα κε ηα ειιεληθά πξφηππα,
ηα πάγηα παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ηελ αμία θηήζεο ηνπο(ηζηνξηθφ θφζηνο).
χκθσλα φκσο κε ηα Γ.Λ.Π. παξαθνινπζνχληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ή ζε αμίεο
αλαπξνζαξκνγήο, δειαδή ζε εχινγεο αμίεο, νη νπνίεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη απφ
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πηζηνπνηεκέλνπο εθηηκεηέο. Οη εθηηκεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ παγίσλ,
αθνχ ιάβνπλ ππφςε πνιινχο παξάγνληεο ηεο ηξέρνπζαο αγνξάο, ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ
παγίνπ, θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζα επηθέξεη ην πάγην ζηελ
επηρείξεζε.

2.3.3.1 Αποηίμηζη ηων παγίων πεπιοςζιακών ζηοισείων και λοιπού
εξοπλιζμού - Ιζηοπικό κόζηορ ένανηι Δύλογηρ Αξίαρ.
Έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζπδήηεζεο απνηειεί ην κνληέιν απνηίκεζεο ησλ πάγησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ζπδήηεζε γηα ην πνην πνζφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
απνηίκεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απαζρνιεί ηα ακεξηθάληθα θαη δηεζλή
ινγηζηηθά πξφηππα εδψ θαη πνιχ θαηξφ, θαζψο είλαη έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία ησλ
δηαθνξψλ ηνπο. εκαληηθή ππνζηήξημε ππάξρεη γηα θάζε κνληέιν, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ
αληηπξνζσπεχεη βάζηκα επηρεηξήκαηα. Δλψ, νη ππνζηεξηθηέο θάζε πξνζέγγηζεο ζεσξνχλ ην
κνληέιν ηνπο ην πιένλ θαηάιιειν, ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα θάζε
κέζνδν.
ε επηζηεκνληθή κειέηε κε ηίηιν «Ζ Πνηφηεηα ηεο Δχινγεο Αμίαο, Μέηξα γηα
Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη Λνηπφ Δμνπιηζκφ» νη επηζηήκνλεο νηθνλνκνιφγνη
παξνπζηάδνπλ κηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε γηα ηε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο
ραξαθηεξίδνληάο ηε, σο κέζνδν κέηξεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπνχ
εμνπιηζκνχ. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο, νη νηθνλνκνιφγνη θαζνξίδνπλ
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο. Έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
είλαη ε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηξία άκεζα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία
θαζνξίδνληαη απφ νδεγίεο απφ ην SFAC No 2 θαη είλαη :
 Ζ πξνγλσζηηθή αμία,
 Ζ αμία αλαηξνθνδφηεζεο θαη
 Ζ επηθαηξφηεηα.
Καηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ πξνγλσζηηθή αμία, ή γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα είλαη νη
πξνβιέςεηο ζσζηέο γηα ην απνηέιεζκα νξηζκέλσλ γεγνλφησλ, νη ζπγγξαθείο εμέηαζαλ
δηάθνξεο κειέηεο θαη δηαπίζησζαλ φηη ε πξνζέγγηζε αλαηίκεζεο έρεη κεγαιχηεξε
δηαγλσζηηθή αμία απφ ηα ηζηνξηθά κέηξα θφζηνπο. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε εχινγε αμία
είλαη ζαθψο πξνηηκφηεξε απφ ην ηζηνξηθφ θφζηνο ζηελ εθηίκεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ
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ζηνηρείνπ, ή ζηε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο. ε
αθξηβέζηεξν ππνινγηζκφ εθηίκεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εμνπιηζκνχ,
ή ξεπζηνπνίεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εμνπιηζκνχ, νη εχινγεο αμίεο
έρνπλ κία αλψηεξε αμία αλαηξνθνδφηεζεο θαη ε επηθαηξφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ην SFAC
No 2 σο ππεχζπλν ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, πξηλ
ράζνπλ ηα πάγηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο. Έηζη, κε ηνλ θαηξφ νη
ινγηζηηθέο αμίεο ππφ ην ηζηνξηθφ θφζηνο θαη νη ινγηζηηθέο αμίεο ππφ ηελ εχινγε αμία,
απνθιίλνπλ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο λα επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο είλαη
κεησκέλε. αθψο ππνλνείηαη, φηη ε εχινγε αμία έρεη πςειφηεξν βαζκφ επηθαηξφηεηαο απφ
φηη ην ηζηνξηθφ θφζηνο.
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αμηνινγνχλ νη κειεηεηέο
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εχινγεο αμίαο, είλαη ε αμηνπηζηία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, δειαδή ε
πηζηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ(απνηηκήζεσλ), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ:
 επαιεζεπζηκφηεηα,
 νπδεηεξφηεηα θαη
 αληηπξνζσπεπηηθή πηζηφηεηα.
Οη κειεηεηέο παξαδέρνληαη φηη ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο,
βαζίδνληαη φηη ηα πνζά ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο είλαη πην εχθνια επαιεζεχζηκα. Χζηφζν,
γηα νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο είλαη ε θαηαζθεπή παγίσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ απφ επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ ζε ηηκέο ρνλδξηθήο, ην ηζηνξηθφ θφζηνο δελ είλαη εχθνιν λα
ειεγρζεί. Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ πξνηχπσλ
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ απνκεηψλνληαη ηα
πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο, νη ηηκέο απνκείσζεο είλαη ζε εχινγεο
αμίεο. Δχινγε αμία επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ
θαηά ηηο δηαθνπηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δσξεά πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηηο αγνξέο εμνπιηζκνχ ζε δέκαηα.
Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπδεηεξφηεηαο απνβιέπεη ζηε κε χπαξμε ζθάικαηνο
απνηίκεζεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο. Οη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην
ηζηνξηθφ θφζηνο ζπληζηά ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ έλα ζπληεξεηηθφ ζθάικα απνηίκεζεο
θαη αλαθέξνληαη πάιη ζην SFAC No2, ην νπνίν ζηεξίδεη ην επηρείξεκα φηη ν
ζπληεξεηηζκφο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ κπνξεί πιένλ λα ζπλεπάγεηαη κε ζθφπηκε,
ζπλεπή ππνηίκεζε ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ θεξδψλ, επεηδή ν ζπληεξεηηζκφο έρεη
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ηαπηηζηεί απφ θαηξφ κε ηελ ηδέα, φηη, ε ζθφπηκε ππνηίκεζε είλαη αξεηή. πλεπψο,
μεθάζαξα ππνζηεξίδεηαη φηη ν ζπληεξεηηζκφο δελ πξέπεη λα απνηειεί έγθπξε βάζε γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ.
Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο πηζηφηεηαο θαζνδεγεί ζηελ χπαξμε
θάπνηαο ζπκθσλίαο κεηαμχ κηαο ηηκήο ή κέηξνπ, κε ην γεγνλφο πνπ αληηπξνζσπεχεη. Δίλαη
ζαθέο φηη ε ινγηζηηθή κέζνδνο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ρεηξαγσγείηαη ιηγφηεξν απφ ηε
ινγηζηηθή κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη
ην ηζηνξηθφ θφζηνο εθπξνζσπεί πην αμηφπηζηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Χζηφζν, νη
κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θέξδε κπνξνχλ λα ρεηξαγσγεζνχλ θαη ππφ ηε κέζνδν ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, άπνςε ε νπνία κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ.
Αλαδεχνληαο ηε ιίζηα ησλ ινγηζηηθψλ ελλνηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ ηεο εχινγεο αμίαο, νη κειεηεηέο αλαθέξνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο, ε
νπνία είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο
λα δνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ δεδνκέλσλ. πκπεξαζκαηηθά, ην ηζηνξηθφ
θφζηνο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ,
παξαιείπνληαο λα πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο.
Γεγνλφο ην νπνίν είλαη αλακθηζβήηεηα νινθάλεξν, φηη ε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ
ζηνηρείσλ κεηψλεηαη, ή δελ είλαη εθηθηή, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί κέζνδνη
απνηίκεζεο.

πγθξίλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ κεζφδσλ

απνηίκεζεο, νη κειεηεηέο εκκέλνπλ πεηζκαηηθά ζηηο κεζφδνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ
αθήλνληαο ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο γηα ηε κέζνδν πνπ απνδίδεη ηελ πιένλ αμηφπηζηε
εηθφλα γηα θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.

2.3.3.2 Μειονεκηήμαηα αποηίμηζηρ Ιζηοπικού Κόζηοςρ ζηο Γ.Λ.Π. 16
Σν ηζηνξηθφ θφζηνο εκθαλίδεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζηε ινγηζηηθή ηνπ
κέζνδν. Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ είλαη φηη ε κέζνδνο απηή αγλνεί φηη ε ηξέρνπζα
αμία αγνξάο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα είλαη πςειφηεξε ή ρακειφηεξε απφ ην
πνζφ πνπ ην απνηηκά ην ηζηνξηθφ θφζηνο. Δπίζεο, επηζεκαίλνληαη ειιείςεηο ζηε κέζνδν ζε
πεξίνδν πιεζσξηζκνχ.
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2.3.3.3 Πλεονεκηήμαηα αποηίμηζηρ Ιζηοπικού Κόζηοςρ ζηο Γ.Λ.Π. 16
Ζ απνηίκεζε κε ηε κέζνδν ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο δηαηξέρεη κηθξφηεξν θίλδπλν
ρεηξαγψγεζεο ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Σν ηζηνξηθφ θφζηνο παξέρεη πην αθξηβείο θαη
αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο δηφηη ηα πνζά πνπ εκθαλίδεη βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθέο θαη φρη ζε
ππνζεηηθέο ζπλαιιαγέο.
Παξά ηηο ζπλερηδφκελεο ζπδεηήζεηο πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ απνηίκεζε
ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηα πξφηππα ησλ Ζ.Π.Α. απαηηνχλ ε
απνηίκεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπνπ ε εθαξκνγή ελφο αλαπξνζαξκνζκέλνπ πνζνχ κε βάζε ηελ ηηκή
ηεο αγνξάο, ή κε θάπνην άιιν κέηξν δελ επηηξέπεηαη. χκθσλα φκσο κε ηελ ΑΡΒ Opinion
6.17.1, «πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ πάγησλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ δελ ζα πξέπεη λα ππεξεθηηκνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα
ψζηε λα παξνπζηάδεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αμηνζεκείσηε πεξηνπζία, αιιά λα
εθηηκνχληαη ζε αμίεο αγνξάο ή ζε ηξέρνπζεο αμίεο, νη νπνίεο είλαη πάλσ απφ ην θφζηνο γηα
ηελ νληφηεηα». Γηαπηζηψλνπκε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο,
ε νπνία είλαη πάξα πνιχ αζαθήο θαη αλνηρηή ζε νπνηαδήπνηε θξίζε γηα λα είλαη απνδεθηή.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο είλαη κηα πην απιή πξνζέγγηζε, δηφηη απαηηεί πην
νηθείεο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, θαζψο
ηα δεδνκέλα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο είλαη ιηγφηεξν δηαζέζηκα ζηελ
αλνηρηή θξίζε, δηφηη ηα πνζά πνπ ε πξνζέγγηζε εθαξκφδεη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ
είλαη απαξαίηεηα θαη ηα πην πξφζθαηα. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ηα Γ.Π.Υ.Π.
επηηξέπνπλ ηε ρξήζε είηε ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, είηε ηεο πξνζέγγηζεο επαλεθηίκεζεο ησλ
ινγαξηαζκψλ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ζε φιε ηελ
σθέιηκε δσή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Όπσο πξναλαθέξακε ηα πξφηππα ησλ Ζ.Π.Α. δηαθέξνπλ απφ ηα Γ.Λ.Π. ζηηο
πξνζεγγίζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ην ινηπφ εμνπιηζκφ.
Σν Γ.Λ.Π. 16 είρε αξρηθά εθδνζεί ην 1982 θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί ηξεηο θνξέο. Ζ ηξέρνπζα
έθδνζε αλαζεσξήζεθε ην 2003 θαη έρεη εκεξνκελία ηζρχνο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005.
ηφρνο ηνπ Γ.Λ.Π. 16 είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ.
Σα θχξηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απνζβέζεσλ
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θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σν πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ δηεπθξηλίδεη φηη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηε ινγηζηηθή ησλ
αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, εθηφο φηαλ έλα άιιν πξφηππν απαηηεί ή
επηηξέπεη δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ. Δπίζεο, πεξηγξάθεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
αξρηθνχ θφζηνπο ζε αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ, φπνπ ην αξρηθφ θφζηνο ελφο
πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδεηαη εάλ πιεξνχληαη δχν θξηηήξηα:
 ε πηζαλφηεηα φηη ην ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε,
ηα νπνία ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νληφηεηα θαη
 ην πνζφ πνπ θνζηίδεη ην ζηνηρείν λα κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα.
Αθνχ θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ινηπνχ
εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη, έξρεηαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ φινπ ζέκαηνο,
φπνπ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη πψο λα κεηξεζεί κε αθξίβεηα ε αμία
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζε φιε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην
πνζφ πνπ θνζηίδεη ην ζηνηρείν ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζχκθσλα κε ην αξρηθφ θφζηνο
είλαη:


ε ηηκή αγνξάο,



ην θφζηνο κεηαθνξάο ζηελ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο ηνπ παγίνπ,



ηα άκεζα έμνδα ηνπ ζηνηρείνπ, θαζψο θαη



ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο απνζπλαξκνιφγεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ
ζηνηρείνπ απφ ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη αξρηθά.

Σα άκεζα έμνδα ηνπ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ησλ παξνρψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ ζπλάδνπλ άκεζα κε ηελ θαηαζθεπή, ή ηελ απφθηεζε ηνπ παγίνπ. Σέηνηα
θφζηε είλαη, ε πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ παγίνπ, αξρηθή παξάδνζε θαη
έμνδα δηεθπεξαίσζεο, ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ ζηνηρείνπ,
θφζηνο πξνεηνηκαζίαο θαη δνκηθψλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ παγίνπ(αθνχ αθαηξεζνχλ
ηπρφλ έζνδα απφ πψιεζε δνθηκαζηηθψλ πξντφλησλ) θαη φηη επαγγεικαηηθέο ακνηβέο
βαξχλνπλ ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παγίνπ.
Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα πξέπεη λα ην εκθαλίδεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, είηε κε ηε κέζνδν ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, είηε κε ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο ή αιιηψο, ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ
κέζνδνο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο είλαη πνιχ απιή ζηελ εθαξκνγή ηεο, αθνχ κεηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ, ην πάγην απνζβέλεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν
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απφζβεζεο πνπ έρεη επηιέμεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ην
πνζφ απνηίκεζεο ηνπ παγίνπ ππνινγίδεηαη εχθνια, εάλ απφ ην πνζφ ηεο αξρηθήο
αλαγλψξηζεο αθαηξέζνπκε ηα πνζά ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ
ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκεηψζεσλ.
Ζ κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο είλαη πην πνιχπινθε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
κφλν φηαλ ε εχινγε αμία ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη κε επαξθή
αμηνπηζηία. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ην πνζφ απνηίκεζεο ηνπ παγίνπ είλαη έλα
αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ, ίζν κε ηελ εχινγε αμία ηνπ παγίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
αλαπξνζαξκνγήο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκείσζεο κεηά ηελ
αλαπξνζαξκνγή. Αλαπξνζαξκνγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αξθεηά ζπρλά, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ δελ ζα δηαθέξεη νπζησδψο κε
ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ζα
πξέπεη επίζεο λα θαζνξίδνπλ ην πνζφ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη νη απνζβέζεηο
ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε δχν ηξφπνπο:
 λα επαλαδηαηππψλνληαη αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ζηελ πξν απνζβέζεσλ
αμία ηνπ παγίνπ, ψζηε ε ινγηζηηθή ηνπ αμία κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή λα
ηζνχηαη κε ην πνζφ ηεο αλαπξνζαξκνγήο,
 λα δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο κεηθηήο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ θαη ε θαζαξή αμία αλαπξνζαξκφδεηαη ζηελ επαλεθηηκεκέλε αμία
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.

2.3.3.4 Λογιζηικό παπάδειγμα εθαπμογήρ Δύλογηρ Αξίαρ ζηο Γ.Λ.Π. 16
Αο ππνζέζνπκε φηη κία εηαηξεία αγφξαζε έλα θνκκάηη εμνπιηζκνχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ
έηνπο 1, έλαληη αμίαο 100.000€ κε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο 10 ρξφληα θαη θακία
ππνιεηκκαηηθή αμία. Σν πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά κε ηε
κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε δχν ρξφληα. ην ηέινο ηνπ έηνπο
2, ην πάγην απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ησλ 85.000€.
Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ινγαξηαζκψλ γίλεηαη ζε βήκαηα, πξψηα νη
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη θαη κεηά ην ζηνηρείν πξνζαξκφδεηαη ζην
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αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ. Οη εκεξήζηεο εγγξαθέο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο αιιαγήο ηεο
αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη νη εμήο:
31/12/1
Απνζβέζεηο

10.000,00

Δμνπιηζκφο

10.000,00

Καηαρψξεζε ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ (εγγξαθή 1)
31/12/2
Απνζβέζεηο

10.000,00

Δμνπιηζκφο

10.000,00

Καηαρψξεζε ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ (εγγξαθή 2)
Γηα θάζε ρξήζε ππνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ κε βάζε ηε δεθαεηή
σθέιηκε δσή ηνπ θαη θαηαρσξνχληαη:
100.000,00/10 = 10.000,00
ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο, ε εχινγε αμία ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη 85.000,00€ θαη
αλαπξνζαξκφδνπκε ηελ αμία ηνπ εμνπιηζκνχ ρξεψλνληαο ηνλ εμνπιηζκφ κε ηελ αμία ηεο
πιενλαζκαηηθήο δηαθνξάο θαη πηζηψλνπκε ην πιεφλαζκα ζε ινγαξηαζκφ πιενλαζκαηηθφ
ζηα απνηειέζκαηα:
31/12/02
Δμνπιηζκφο

5.000,00

(85.000,00 – 80.000,00)
Πιεφλαζκα επαλεθηίκεζεο

5.000,00

Ρχζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ (εγγξαθή 3)
Ζ αλαινγηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ηα πνζά πνπ ππνινγίδνληαη παξαθάησ γηα λα
ελεκεξψζεη ηελ αμία ηνπ παγίνπ κε ηελ αλαινγηθή αιιαγή θαη πξνζαξκφδεη ην πάγην ζηελ
ηξέρνπζα αλαπξνζαξκνζκέλε ηνπ αμία ηνπ, δειαδή ηελ εχινγε αμία ηνπ παγίνπ.
Τπνινγηζκφο ηεο κεζφδνπ αλαπξνζαξκνγήο:
Αμία

πξηλ

ηελ

Αλαπξνζαξκνζκέλν

αλαπξνζαξκνγή
Δμνπιηζκφο
Μείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Πνζφ

100.000,00

Υ

85.000,00/80.000,00

106.250,00

20.000,00

Υ

85.000,00/80.000,00

21.250,00

80.000,00

Υ

85.000,00/80.000,00

85.000,00

(10.000,00/10 Υ 2 έηε)
Σξέρνπζα αμία
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Ζ αλαινγηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ηα παξαπάλσ πνζά γηα λα ελεκεξψζεη
ινγηζηηθά ηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε βάζε ηελ αλαινγηθή κεηαβνιή ζηε
ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ αλαπξνζαξκνζκέλν
εμνπιηζκφ θαη ηα πνζά ησλ απνζβέζεσλ πνιιαπιαζηάδνπκε ην πνζφ ηεο αξρηθήο
αλαγλψξηζεο κε ην πειίθν ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο πξνο ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε
κείνλ ηηο αλαπξνζαξκνζκέλεο απνζβέζεηο. Παξαηεξνχκε φηη φιεο νη αλαπξνζαξκνζκέλεο
ηηκέο, πξνθχπηνπλ εάλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο αξρηθέο ηηκέο κε δείθηε, ν νπνίνο είλαη ην
πειίθν ηεο εχινγεο αμίαο πξνο ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή αμία ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ζ εγγξαθή 3 ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη σο αθνινχζσο:
Δμνπιηζκφο

6.250,00

(106.250,00 – 100.000,00)
Δμνπιηζκφο

1.250,00

(21.250,00 – 20.000,00 νη αλαινγηθέο απνζβέζεηο)
Πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο

5.000,00

(85.000,00 – 80.000,00)
Ρχζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ινγαξηαζκνί πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο
αιιαγέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο. Ο ινγαξηαζκφο εμνπιηζκφο
απμάλεηαη αλαινγηθά θαη αληαλαθιά ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία πνπ ζα είρε πξηλ ηα δχν
έηε. Γη απηφ ην ιφγν θαη αθαηξνχληαη ζηε ζπλέρεηα νη αλαινγηθέο κε ηελ
αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, απνζβέζεηο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πνζνχ ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ηνπ αλαπξνζαξκνζκέλνπ πνζνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, κεηαθέξεηαη ζην
ινγαξηαζκφ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηίηιν «πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο». Έηζη, ζχκθσλα κε
ηε κέζνδν ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ε αμία ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ηα δχν έηε απνηηκάηαη ζε
80.000,00€, ελψ κε ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο κε ηελ ηξέρνπζα γηα ηνπο θαλφλεο ηεο
αγνξάο αμία, ε νπνία απνηηκάηαη ζην πνζφ ησλ 85.000,00€ (ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12 θαη
ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ «πιεφλαζκα
αλαπξνζαξκνγήο» πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη 5.000,00€ θαη είλαη θέξδε απφ
αλαπξνζαξκνγή παγίσλ, ππνινγίδνληαη θαη νη αληίζηνηρνη θφξνη επί ησλ θεξδψλ, νη νπνίνη
ελεκεξψλνπλ ηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ).
χκθσλα κε ην ΓΛΠ 16, αλ ε αλαπξνζαξκνγή πξνθαιεί αχμεζε ζηε ινγηζηηθή
αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα θαη εκθαλίδεη
θέξδε, πηζηψλνληαο ην ινγαξηαζκφ «Ηδίσλ Κεθαιαίσλ» κε ηίηιν «Πιεφλαζκα
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Αλαπξνζαξκνγήο Παγίσλ». Δάλ, ε αλαπξνζαξκνγή πξνθαιεί απνκείσζε, κεηαθέξεηαη
πάιη ζηα απνηειέζκαηα ζε ινγαξηαζκφ «Ηδίσλ Κεθαιαίσλ» θαη εκθαλίδεη δεκίεο,
ρξεψλνληαο ην ινγαξηαζκφ κε ηίηιν «Εεκίεο Αλαπξνζαξκνγήο Παγίσλ». ε πεξίπησζε
πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είρε εκθαλίζεη ζε πξνγελέζηεξε αλαπξνζαξκνγή πηζησηηθφ
ππφινηπν ζην ινγαξηαζκφ «πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο» θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εηψλ απνκεηψλεηαη, πξψηα εμαιείθεη ην πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο πνπ
είρε ζε πξνγελέζηεξεο αλαπξνζαξκνγέο δεκηνπξγήζεη θαη κεηά ηελ εμάιεηςε δεκηνπξγεί
ινγαξηαζκφ δεκηψλ απφ αλαπξνζαξκνγή.
πλερίδνληαο ην παξάδεηγκά καο, παξαθνινπζνχκε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ
εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο πνπ αξρηθά είρε αλαγλσξηζζεί ζε 100.000,00€ κε σθέιηκε δσή
10 έηε θαη κεδεληθή ππνιεηκκαηηθή αμία. Τπελζπκίδνπκε φηη ρξεζηκνπνηνχκε ηε κέζνδν
ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαη ην πάγην αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε δχν ρξφληα. Μεηά ηα δχν
πξψηα έηε ην πάγην είρε αμία 85.000,00€. Μεηά ην πέξαζκα δχν ρξφλσλ αθφκε θαη αθνχ
ππνινγίζνπκε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο γηα ηνλ ηξίην θαη ηέηαξην ρξφλν, ε ινγηζηηθή
αμία ηνπ παγίνπ, ζα έρεη σο εμήο:
Λνγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ζην ηέινο ηνπ 2νπ έηνπο

85.000,00

Μείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δχν εηψλ

21.250,00

(85.000,00/8 σθέιηκα έηε Υ 2)
Λνγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ζην ηέινο ηνπ 4νπ έηνπο

63.750,00

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζα έρνπλ σο εμήο:
31/12/3
Απνζβέζεηο

10.625,00

Δμνπιηζκφο

10.625,00
νπ

Καηαρψξεζε απνζβέζεσλ θαηά ην ηέινο ηνπ 3 έηνπο(ινγηζηηθή αμία παγίνπ κεηά
Απνζβέζεσλ 85.000,00-10.625,00=74.375,00)
31/12/4
Απνζβέζεηο
Δμνπιηζκφο

10.625,00
10.625,00

Καηαρψξεζε απνζβέζεσλ θαηά ην ηέινο ηνπ 4νπ έηνπο(ινγηζηηθή αμία παγίνπ κεηά
Απνζβέζεσλ 74.375,00-10.625,00=63.750,00)
ην ηέινο ηνπ 4νπ έηνπο γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ε εχινγε αμία ηνπ
απνηηκάηαη ζηηο 55.000,00€. Ζ εηαηξία νθείιεη λα αλαγλσξίζεη ην πάγην ζηελ εχινγε αμία
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ηνπ, δειαδή λα κεηψζεη ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία αθνχ εμαιείςεη ην ινγαξηαζκφ πιεφλαζκα
αλαπξνζαξκνγήο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην θαη ην ππφινηπν εάλ
ππάξρεη ην ρξεψζεη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ «δεκίεο αλαπξνζαξκνγήο». Ζ
δηαθνξά ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη:
63.750,00 – 55.000,00 = 8.750,00 θαη
ε δηαθνξά κεηαμχ ινγαξηαζκνχ πιενλάζκαηνο αλαπξνζαξκνγήο θαη πνζνχ απνκείσζεο
ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη:
8.750,00 - 5.000,00 = 3.750,00
Ζ εγγξαθή αλαπξνζαξκνγήο ηνπ παγίνπ ζηελ εχινγε αμία ηνπο έρεη σο εμήο:
31/12/4
Πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο

5.000,00

Εεκία αλαπξνζαξκνγήο

3.750,00

Δμνπιηζκφο

8.750,00

Αλαπξνζαξκνγή παγίνπ ζηελ εχινγε αμία ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ 4νπ έηνπο.
Μεηά ην πέξαο αθφκε δχν εηψλ νη ζπζζσξεπκέλεο ζην ηέινο ηνπ 6νπ έηνπο
ππνινγίδνληαη σο εμήο:
Λνγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ζην ηέινο ηνπ 2νπ έηνπο

55.000,00

Μείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δχν εηψλ

18.333,33

(55.000,00/6 σθέιηκα έηε Υ 2)
Λνγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ζην ηέινο ηνπ 4νπ έηνπο

36.666,67

Οη εγγξαθέο απφδνζεο ησλ απνζβέζεσλ αλά έηνο απνδίδνληαη σο εμήο:
31/12/5
Απνζβέζεηο

9.166,67

Δμνπιηζκφο

9.166,67

Καηαρψξεζε απνζβέζεσλ θαηά ην ηέινο ηνπ 5νπ έηνπο(ινγηζηηθή αμία παγίνπ κεηά
Απνζβέζεσλ 55.000,00-9.166,67=45.833,33)
31/12/6
Απνζβέζεηο
Δμνπιηζκφο

9.166,67
9.166,67

Καηαρψξεζε απνζβέζεσλ θαηά ην ηέινο ηνπ 6νπ έηνπο(ινγηζηηθή αμία παγίνπ κεηά
Απνζβέζεσλ 45.833,33-9.166,67=36.666,66)
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Καηά ην ηέινο ηνπ 6νπ έηνπο, ε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ απνηηκάηαη ζηηο 45.000,00€.
Ζ αλαπξνζαξκνγή ηνπ παγίνπ ζηε λέα εχινγε αμία απαηηεί πξψηα ηελ εμάιεηςε ηνπ
ινγαξηαζκνχ «δεκίεο αλαπξνζαξκνγήο» θαη κεηά ηελ επαλαδεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ
«πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο». Οη εγγξαθέο ηεο κεζφδνπ αλαπξνζαξκνγήο έρνπλ σο εμήο:
31/12/6
Δμνπιηζκφο

8.333,34

Εεκία αλαπξνζαξκνγήο

3.750,00

Πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο

4.583,34
νπ

Αλαπξνζαξκνγή παγίνπ ζηελ εχινγε αμία ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ 6 έηνπο.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλερίδνπκε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πέξαλ
ηελ σθέιηκε δσή ηνπ πνπ αξρηθά είρε νξηζζεί. Τπάξρεη πεξίπησζε ην ζπγθεθξηκέλν πάγην
θαη κεηά ην πέξαζκα ησλ δέθα ρξφλσλ, λα ιεηηνπξγεί θαη λα πξνζθέξεη έζνδα ζηελ
επηρείξεζε, ή αθφκα θαη λα πνπιεζεί απνθέξνληαο ζεκαληηθά ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ
επηρείξεζε.
Αλ θαη ην κνληέιν ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο έρεη ζεσξεζεί σο κηα πην αθξηβήο
πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, κε ηελ κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο
παξαθνινπζνχκε θαη ηελ ππφινηπε σθέιηκε δσή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πέξα
απφ ηελ αξρηθά νξηζκέλε σθέιηκε δσή ηνπο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο είλαη
πεξηζζφηεξν πξνζηηή ζε αξθεηέο εηαηξίεο, δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν εκθαλίδνπλ
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηνλ αξρηθά νξηζκέλν σθέιηκν ρξφλν δσήο θαη
εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Με
φιεο ηηο παιαηφηεξεο κεζφδνπο, πνιιά πάγηα ζηνηρεία κεηά ηνλ νξηζκέλν ρξφλν σθέιηκεο
δσήο ηνπο, εμαθνινπζνχζαλ λα ιακβάλνπλ ελεξγφ δξάζε ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, λα
απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηηο γξακκέο παξαγσγήο ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, λα
έρνπλ ζεκαληηθά έμνδα ζπληήξεζεο, λα πξνζθνκίδνπλ νθέιε, λα ππφζρνληαη κειινληηθέο
ηακεηαθέο ξνέο θαη παξφια απηά, λα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηα. Πξνζαξκνζκέλα φκσο ζηελ
εχινγε αμία ηνπο, εκθαλίδνπλ θέξδε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, απμάλνληαο ην ινγαξηαζκφ «Ηδίσλ Κεθαιαίσλ» ζεηηθά, πξνο
φθεινο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, παξνπζηάδνληαο αμηφπηζηα
ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ επεθηαηηθά ζρέδηα πεξαηηέξσ
αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νληνηήησλ.
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2.3.3.5 Πποβλήμαηα εθαπμογήρ ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ ζηο Γ.Λ.Π. 16
Με ηελ εθαξκνγή ηεο εχινγεο αμίαο ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη δηάθνξνη θίλδπλνη γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Πνιιέο
θνξέο ε αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα άληιεζε θεθαιαίσλ νδεγεί ζε ιαλζαζκέλν ρεηξηζκφ
ηεο ρξήζεο ησλ επιφγσλ αμίσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. Πνιιέο
επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
επθνιφηεξα, σξαηνπνηνχλ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο πςειά
εθηηκψκελα απνζέκαηα, ή ππεξεθηηκεκέλα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αληίζηνηρε
εκθάληζε πςειψλ εηθνληθψλ θεξδψλ. Ζ εχινγε αμία είλαη απνηέιεζκα εθηηκήζεσλ θαη ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο ρεηξαγσγείηαη θαη γίλεηαη αληηθείκελν ππεξεθηηκήζεσλ, κε απνηέιεζκα
ηελ σξαηνπνηεκέλε εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
εκθαλίδνπλ θέξδε, ηα νπνία θαη δηαλέκνπλ ζηνπο κεηφρνπο κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε λέσλ
θηιφδνμσλ επελδπηψλ. Αθνχ επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο εηζξνήο
επελδπηψλ, ε επηρείξεζε νδεγείηαη ζε θιείζηκν θαη ρξενθνπία, θαηαζηξέθνληαο
νηθνλνκηθά ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο(αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο
δπλαηφηεηαο πνπ έρνπλ επελδχζεη νη κέηνρνη), επηθέξνληαο νηθνλνκηθή ζηελφηεηα θαη θαη’
επέθηαζε κε ηελ πνιιαπιή εκθάληζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ, ππεηζέξρεηαη νηθνλνκηθή
θξίζε ζε επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεδίν δξάζεο.

2.3.4 Γ.Λ.Π. 32
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32 είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, δειαδή ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ή νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο δειαδή ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ, πνπ πξέπεη λα δηαθαλνληζηνχλ κε κεηξεηά
θαη πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ζχκβαζεο. πλνπηηθά, θαηά θχξην ιφγν ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα είλαη απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο, ζπκκεηνρηθνί ηίηινη θαη
παξάγσγα (options, futures, swaps). Γηα παξάδεηγκα, νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη είλαη
ζπκκεηνρέο ηεο εθδφηξηαο επηρείξεζεο, ή ηνπ νκίινπ ζε θάπνηεο άιιεο εηαηξίεο θαη είλαη
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Δάλ φκσο, είλαη ηίηινη ηεο ίδηαο ηεο εθδφηξηαο επηρείξεζεο, είλαη
ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, ζπλεπψο είλαη ζηνηρεία ηνπ
παζεηηθνχ.
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Σν Γ.Λ.Π. 32 αζρνιείηαη κε ηελ εμαθξίβσζε θαη απνζαθήληζε γηα πνηα ζηνηρεία
απνηεινχλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη πσο ηα δηαλέκνπκε ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο
ηνπο. Γίλεη μεθάζαξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ηνπο ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ην βαζκφ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Οξίδεη ηελ εχινγε αμία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, σο ην πνζφ

αληαιιαγήο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ή δηαθαλνληζκνχ κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, ζε
εκπνξηθή βάζε, απφ γλψζηεο ηεο αγνξάο θαη εθνχζηα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Όκσο,
γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη απνηίκεζή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, αζρνιείηαη
ιεπηνκεξψο ην Γ.Λ.Π. 39.

2.3.4.1 Η λογιζηική ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ για ηα σπημαηοοικονομικά μέζα
ζύμθωνα με ηην Δλληνική Νομοθεζία
Με βάζε ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, νη ινγαξηαζκνί δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο
θαηεγνξίεο, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ παζεηηθνχ.
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ ηα
ρξεφγξαθα θαη ηα δηαζέζηκα. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ
παζεηηθνχ είλαη νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, νη πξνκεζεπηέο, νη ππνρξεψζεηο ζηηο
ηξάπεδεο, ηα δάλεηα, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ αθνξνχλ ηνπ ο πηζησηέο
δηάθνξνπο θαη ινγαξηαζκνί ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, είηε απηέο εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά ζηελ
θαζαξή ζέζε, ή ζην ελεξγεηηθφ. Τπάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, φπσο ηα παξάγσγα
πνπ εκθαλίδνληαη κε ζηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο θαη ζην πξαγκαηηθφ ηζηνξηθφ
θφζηνο(ηερληθή, πνπ δελ απνδίδεη ηελ πξαγκαηηθή πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο θαη αζάθεηα,
πνπ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ κε λφκνπο πνπ
ηξνπνπνηνχλ ην Κ.Ν.2190/1920). Ο Νφκνο 3460/06 πεξί Απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ εηαηξεηψλ ζηελ εχινγε αμία θαη άιιεο δηαηάμεηο, έρεη σο ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ Κ.Ν.2190/1920 θαη ηνπ Ν.3190/1955, φπσο ηζρχνπλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο
ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ νδεγία 2001/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 27εο επηεκβξίνπ 2001, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ,
83/349/ΔΟΚ θαη 86/635/ΔΟΚ, φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο απνηίκεζεο γηα ηνπο εηήζηνπο θαη
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο εηαηξεηψλ νξηζκέλσλ κνξθψλ, θαζψο θαη ηξαπεδψλ θαη
άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
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χκθσλα κε ην λφκν 3460/06 πεξί απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ, απνηηκψληαη είηε ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηεο εχινγεο αμίαο, είηε ζηε
ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεσο θαη ηεο εχινγεο αμίαο, φπσο απηή νξίδεηαη
παξαθάησ. Ζ εχινγε αμία θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο:
1. Σελ ηξέρνπζα αμία, γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ηα νπνία πθίζηαηαη
αμηφπηζηε αγνξά. Δάλ ε ηξέρνπζα αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ είλαη
άκεζα πξνζδηνξίζηκε, αιιά κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ,
ή γηα θάπνην παξφκνην κέζν, ε ηξέρνπζα αμία είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ ηελ
αμία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ, ή ηνπ παξφκνηνπ ζε απηφ κέζνπ.
2. Σελ αμία πνπ πξνθχπηεη απφ γεληθήο απνδνρήο ππνδείγκαηα θαη ηερληθέο
απνηίκεζεο, γηα ηα κέζα γηα ηα νπνία δελ πθίζηαηαη αμηφπηζηε αγνξά. Σα ελ ιφγσ
ππνδείγκαηα θαη ηερληθέο απνηίκεζεο, πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ κία ινγηθή
πξνζέγγηζεο ηεο ηξέρνπζαο αμίαο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα κε
θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο, απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 43.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παζεηηθφ, απνηηκψληαη
ζηελ εχινγε αμία, εθφζνλ αλήθνπλ ζε ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ, ή είλαη παξάγσγα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Γελ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηα κε παξάγσγα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο, ηα ρνξεγνχκελα δάλεηα θαη
απαηηήζεηο πνπ έρεη ε επηρείξεζε(εθφζνλ δελ πξννξίδνληαη γηα δηαπξαγκάηεπζε) θαη νη
ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, κεηνρηθνί ηίηινη πνπ
εθδίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ζπκβάζεηο γηα ελδερφκελε αληηπαξνρή ζην πιαίζην
ζχκπξαμεο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ηέηνηα εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζχκθσλα κε ηα γεληθψο ηζρχνληα πξέπεη λα ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο
ινγηζηηθήο κεηαρείξηζεο απφ ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
Ζ αξρηθή θαηαρψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γίλεηαη κε βάζε ην θφζηνο
θηήζεο ηνπο. Όηαλ έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν απνηηκάηαη κε ηνλ θαλφλα ηεο εχινγεο
αμίαο, ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Καη’ εμαίξεζε, ε κεηαβνιή ηεο αμίαο θαηαρσξίδεηαη απεπζείαο ζε
απνζεκαηηθφ ηεο θαζαξήο ζέζεο φηαλ:
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 ην κέζν απηφ ινγίδεηαη σο κέζν αληηζηάζκηζεο, δπλάκεη ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
αληηζηάζκηζεο πνπ επηηξέπεη λα κελ εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ
νξηζκέλεο, ή φιεο νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο,
 ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ζπλδέεηαη κε ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ
θάπνην λνκηζκαηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηεο
επηρείξεζεο ζε αιινδαπή επηρείξεζε,
 ε κεηαβνιή ηεο αμίαο πξνθχπηεη απφ δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, πιελ ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
Σν απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο αλαπξνζαξκφδεηαη εθφζνλ ηα πνζά πνπ
πεξηιακβάλεη δελ ζεσξνχληαη πιένλ απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ.
Σα

πξνζδηνξηζκέλα

σο

κέζα αληηζηάζκηζεο

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα,

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Χο κέζα αληηζηάζκηζεο πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο ηα
παξάγσγα. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κέζν αληηζηάζκηζεο δελ είλαη παξάγσγν, κπνξεί λα
αληηζηαζκίδεη κφλν ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. ηελ έλλνηα ηεο αληηζηάζκηζεο
πεξηιακβάλνληαη ηφζν ε αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο, φζν θαη ε αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ
ξνψλ. ηελ αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο, αληηζηαζκίδεηαη ε έθζεζε ζηε κεηαβνιή ηεο
εχινγεο αμίαο ελφο θαηαρσξεκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ή ππνρξέσζεο, ή
δηαπηζησκέλνπ κέξνπο απηψλ, πνπ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν θαη επεξεάδεη ην
απεηθνληδφκελν απνηέιεζκα. Κέξδε θαη δεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία, ηνπ
αληηζηαζκίδνληνο θαη ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ
αληηζηάζκηζε, θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. ηελ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ
αληηζηαζκίδεηαη ε έθζεζε ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ νθείιεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε θαηαρσξεκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,
ππνρξέσζε, ή πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή θαη ε νπνία επεξεάδεη ην απεηθνληδφκελν θέξδνο,
ή δεκία. Σν θέξδνο απφ ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ηνπ αληηζηαζκίδνληνο κέζνπο,
ζηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ην κέξνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε
θαηαρσξίδεηαη, απεπζείαο, ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ
αθνξά κε απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε, θαηαρσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ δηαδηθαζία
απηή εθαξκφδεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αληηζηάζκηζεο. Αλ αληηζηαζκίδεηαη κία
πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαρψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ,
ή ππνρξέσζεο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ αληηζηαζκίδνληνο κέζνπ, πνπ
έρεη, ήδε, θαηαρσξηζζεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην ρξφλν
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ηεο θαηαρψξηζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο απηψλ.
Γηα ζθνπνχο αληηζηάζκηζεο, γεληθψο θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εθαξκνγή ηα
παξαπάλσ, κία αληηζηάζκηζε ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε
αμία, ή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ κέζνπ ζπκςεθίδνληαη απφ ην
αληηζηαζκίδνλ κέζν ζε πνζνζηφ απφ 80% έσο 125%.
Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία
ηνπο πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη:


νη θχξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ππνδείγκαηα θαη νη ηερληθέο
απνηίκεζεο, εθφζνλ ε εχινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.



Αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ε εχινγε αμία, νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο
πνπ έρνπλ θαηαινγηζζεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο,
θαζψο θαη νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο.



Γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ
έθηαζε θαη ηε θχζε απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ην πνζφ, ην ρξφλν θαη ηε
βεβαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.



Πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ κεηαβνιψλ ζε
εχινγεο αμίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη:
 Γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ε εχινγε αμία απηψλ
ησλ κέζσλ (εάλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί κε ηηο παξνχζεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ) θαη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε απηψλ ησλ κέζσλ.
 Γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ε
ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ εχινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα
γλσζηνπνηνχληαη, ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εχινγε αμία (είηε ησλ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, είηε ησλ θαηάιιεισλ νκάδσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ)
θαη νη ιφγνη γηα ηε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, θαζψο θαη νη ελδείμεηο πνπ
νδεγνχλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ε ινγηζηηθή αμία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζα αλαθηεζεί.
Δίλαη μεθάζαξν φηη ε ινγηζηηθή κέζνδνο ηεο Δχινγεο Αμίαο απαηηεί ηδηαίηεξεο
γλψζεηο θαη απνηειεί ηελ πιένλ ηδαληθή κέζνδν απνηίκεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
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κέζσλ, κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο ζηα πεξηζζφηεξα ινγηζηηθά πξφηππα
θξαηψλ.

2.3.5 Γ.Λ.Π. 33
Σν Γ.Λ.Π. 33 αζρνιείηαη κε ηα πξαγκαηνπνηνχκελα θέξδε θαηά κεηνρή. Χο
πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε, είλαη ηα θέξδε εθείλα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο θαη
γεγνλφηα πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε κεηξεηά, ή κε ηε κνξθή άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ, ε κεηαηξνπή ησλ νπνίσλ ζε κεηξεηά, κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ζρεηηθή
βεβαηφηεηα. Ζ έλλνηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο φκσο ησλ εζφδσλ θαη θεξδψλ, πνπ πεγάδεη
απφ ηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πιαίζην ησλ Γ.Π.Υ.Π., ην
νπνίν ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξρή ηνπ «δεδνπιεπκέλνπ»(accrual), δειαδή ηνπ
απνηειέζκαηνο πνπ έρεη πξνθχςεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Έηζη, ζηα
πιαίζηα ηεο αξρήο ηνπ «δεδνπιεπκέλνπ», ηα Γ.Π.Υ.Π. επηηξέπνπλ, ή απαηηνχλ ηελ
επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηελ
αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ δηαθνξψλ, είηε ζηα απνηειέζκαηα, είηε ζε απνζεκαηηθφ (δηαθνξά
εχινγεο αμίαο) ηεο θαζαξήο ζέζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θέξδε αλαγλσξίδνληαη ζε
απνζεκαηηθφ (δηαθνξά εχινγεο αμίαο) δε γελλάηαη ζέκα, δηφηη ε αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ
απνζεκαηηθνχ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα (εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά), ηε κε δηαλνκή
ηνπο. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δηαθνξψλ ζηα απνηειέζκαηα θαη
δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη αληίζεηε ξεηή δηάηαμε, ζα κπνξνχζε λα ζηνηρεηνζεηεζεί φηη
επηηξέπεηαη, ε ρσξίο πεξηνξηζκφ δηαλνκή ηνπο.
Σν χςνο ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εηδηθή
λνκνζεζία, ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα πξνθχπηνληα θέξδε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
Γ.Π.Υ.Π., αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πνζνηηθνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο ηνπ ειεγθηή ηεο
επηρείξεζεο, κε ηηο νπνίεο ην χςνο ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ κεηψλεηαη ιφγσ ηεο νξζήο
εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Π. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε
ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη ε ίδηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε
δηαρξνληθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ απνηειέζκαηνο
θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ ηερληθή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ην νπνίν είλαη εθηθηφ,
δηφηη ε βάζε γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Π.Υ.Π.
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Γειαδή, ην πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί σο θφξνο ζηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο δελ
κεηαβάιιεηαη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Π.

2.3.6 Γ.Λ.Π. 39
Σν ΓΛΠ 39 θαζηεξψλεη αξρέο πξψηεο αλαγλψξηζεο θαη κεηαγελέζηεξεο απνηίκεζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη θάπνησλ ζπκβνιαίσλ
κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε βάζε ηε ινγηθή ηνπ πξνηχπνπ γηα
ηηο απνηηκήζεηο, ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, απηά είλαη:
1. Σα δάλεηα θαη ηηο απαηηήζεηο.
2. Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
3. Οη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο.
4. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηελ
εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο δαλείσλ, είλαη μεθάζαξν φηη
γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη επηρεηξήζεηο έλαληη ηνπ ξεπζηνχ
πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί γηα ιφγνπο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο, ή εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ
αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Όζνλ αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ
απαηηήζεσλ, γίλεηαη αλαθνξά ζε ινγαξηαζκνχο φπσο είλαη νη ινγαξηαζκνί ησλ πειαηψλ, ή
ηα ρνξεγνχκελα δάλεηα, ηα νπνία απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ην ρξφλν πνπ
απνθηνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα απνηηκνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπο, κε βάζε ηε
κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ
ινγαξηαζκνχο επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, φπσο είλαη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζε
ζπγγελείο θαη ζε θνηλνπξαμίεο. Απηά ηα ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο,
εθηφο εάλ ε απνηίκεζή ηνπο δελ είλαη εθηθηή, νπφηε απνηηκνχληαη ζην θφζηνο. Γηα
παξάδεηγκα εάλ νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη είλαη εηζεγκέλνη, ε απνηίκεζή ηνπο γίλεηαη κε βάζε
ηηο ηηκέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ή κε εηδηθέο κεζφδνπο
απνηίκεζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ηηκέο. Οη δηαθνξέο απνηίκεζεο ηνπ
επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ
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εχινγεο αμίαο ζηελ θαζαξή ζέζε, ή λα κεηαθέξνληαη πηζησηηθέο, ή ρξεσζηηθέο δηαθνξέο
θάζε θνξά ζηα απνηειέζκαηα.
ηηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο, αλήθνπλ νη ινγαξηαζκνί ησλ
νκνιφγσλ, νη νκνινγίεο, ηα έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ θαη άιια. Με ιίγα ιφγηα είλαη
ηίηινη κε ειάρηζην θίλδπλν θαη πνπ απνδίδνπλ θαηά θαλφλα, ζηαζεξφ εηζφδεκα. Απηά ηνπ
είδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκνχληαη κε ηελ απφθηεζή ηνπο ζε εχινγεο αμίεο θαη
κεηά ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ, απνηηκνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπο. Δπίζεο, θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ηνπο ππφθεηληαη θαη ζε ειέγρνπο απνκείσζεο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηελ εχινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, είλαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο
ζηελ εχινγε αμία, ζηε ζπλέρεηα παξαθνινπζνχληαη, εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο απνηίκεζεο
θαη νη δηαθνξέο απηέο απνηίκεζήο ηνπο κεηαθέξνληαη θάζε θνξά ζηα απνηειέζκαηα. ε
απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ φια ηα παξάγσγα, είηε εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ, είηε ζην
παζεηηθφ, φπσο θαη ηα ρξεφγξαθα, εθηφο ησλ ρξενγξάθσλ ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθηφο απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ θαη
ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπο, κε ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα
πξνεμνθινχληαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Τπάξρνπλ φκσο θαη ππνρξεψζεηο ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη
εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθφ. Απηέο νη ππνρξεψζεηο είλαη θπξίσο ζηνηρεία εκπνξηθνχ
ραξηνθπιαθίνπ, φπσο είλαη ηα παξάγσγα.
Δθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ήδε αλαθέξακε, ππάξρνπλ θαη άιια
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ πνηθίιινπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο ηδηφηεηεο έρνληαο
ην θαζέλα ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. Μεξηθνί νξηζκνί άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ πνπ ζπλαληνχκε είλαη:


πκβφιαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δγγχεζεο, φπνπ είλαη ηα ζπκβφιαηα γηα πιεξσκέο
ζε θάπνηνλ, αλ ν αξρηθφο νθεηιέηεο δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ην



Δλζσκαησκέλν

Παξάγσγν,

φπνπ

είλαη

ην

ζηνηρείν

ελφο

ζχλζεηνπ

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, πνπ νη ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ αιιεινεπεξεάδνληαη, έρεη
θχξην ζπκβφιαην θαη δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί αλεμάξηεηα.
Οξηζκέλα θξηηήξηα πνπ βνεζνχλ ζην λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα θαηαηάμνπκε ζηηο
παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα είλαη:
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 Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ή κία ρξεκαηννηθνλνκηθή
ππνρξέσζε νξίδεηαη φηη είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, αλ:
 θαηέρεηαη γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, ή
 ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίζηεθε ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ.
 Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, αλ:
 απηφο είλαη ν ζθνπφο πνπ θαηέρεηαη,
 αλήθεη ζε ραξηνθπιάθην πνπ ηζηνξηθά είλαη εκπνξηθφ,
 είλαη παξάγσγν, εθηφο αλ είλαη πκβφιαην Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δγγχεζεο
ή Μέζν Αληηζηάζκηζεο.
 Ζ αξρηθή αλαγλψξηζε κπνξεί λα γίλεη εηδηθά ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ γηα:
 ζχλζεηα παξάγσγα φηαλ επηηξέπεηαη,
 κέζα πνπ αλήθνπλ ζε κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ απφ
άπνςε ζηξαηεγηθήο θηλδχλσλ αληηκεησπίδνληαη ζηελ εχινγε αμία,
 ε πιεξνθφξεζε είλαη θαιχηεξε δηφηη αληηκεησπίδνληαη αληηθάζεηο πνπ
δηαθνξεηηθά ζα αλέθππηαλ.
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ή κία ρξεκαηννηθνλνκηθή
ππνρξέσζε πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, αξρηθά ινγίδνληαη
ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ή κία
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε, πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ, αξρηθά ινγίδνληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, πιένλ ηα άκεζα θφζηε ηεο
ζπλαιιαγήο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζηε ζπλέρεηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο, ή ην απνζβεζκέλν
θφζηνο, ε εχινγε αμία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη ε εχινγε αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κεηαγελέζηεξα απνηηκνχληαη,
δηαρσξίδνληαη ζε:
 ηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
 Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε
 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
 Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
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Μηα γεληθή αξρή γηα κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε απνηίκεζε απηψλ, αξρηθά ζε εχινγεο αμίεο, ρσξίο λα
ιεθζνχλ ππφςε, ηπρφλ θφζηε δηάζεζεο, εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο.
Όζνλ αθνξά κεηαγελέζηεξεο απνηηκήζεηο γηα ηα δάλεηα, ηηο απαηηήζεηο, ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη γηα ηηο επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε
ιήμε, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη απνηηκνχληαη ζην
απνζβεζκέλν θφζηνο. Γηα κεηαγελέζηεξεο απνηηκήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ
ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο.
Οη ζπκκεηνρέο δηαθξίλνληαη ζε ζπκκεηνρέο πνπ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζε
εχινγεο αμίεο θαη ζε ζπκκεηνρέο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζε εχινγεο αμίεο. Οη
ζπκκεηνρέο πνπ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζε εχινγεο αμίεο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εχινγεο
αμίαο γίλεηαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ζπγθξίζηκεο αγνξαπσιεζίεο, ηακεηαθέο
ξνέο θαη άιιεο πεγέο, ελψ νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ δελ είλαη εηζεγκέλνη θαη δελ κπνξνχλ
λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα, απνηηκψληαη ζην θφζηνο.
Σα ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο απνηηκνχληαη ζηε κεγαιχηεξε ηηκή
αλάκεζα ζηελ πξφβιεςε ηεο ππνρξέσζεο, ή ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
αξρηθή αμία, κείνλ ηηο απνζβέζεηο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ θαη παξαθνινπζνχληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, δελ
αιιάδνπλ φζν ππάξρνπλ θαη δελ επαλαθαηαηάζζνληαη ζε άιιε θαηεγνξία.
Δάλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δελ είρε απνηηκεζεί αξρηθά ζηελ εχινγε αμία
δηφηη δελ ήηαλ εθηθηφ, ελψ θαηά ηελ παξαθνινχζεζή έγηλε εθηθηή ε απνηίκεζε ζε εχινγε
αμία, γίλεηαη ε απνηίκεζή ηνπ ζε εχινγε αμία θαη ε δηαθνξά κεηαθέξεηαη ζηελ θαζαξή
ζέζε ηεο επηρείξεζεο, ή ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλάινγα κε ην ρεηξηζκφ ηνπ κέζνπ.
Δάλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν πνπ είρε αξρηθά απνηηκεζεί ζε εχινγε αμία θαη
θαηά ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί ζε εχινγε αμία, απνηηκάηαη ζην
θφζηνο, ή ζην απνζβεζκέλν θφζηνο θαη ζαλ αξρηθφ θφζηνο ιακβάλεηαη ην ινγηζηηθφ
ππφινηπν πνπ είρε πξνθχςεη κε ηελ εχινγε αμία. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είρε απνηηκεζεί ζηελ εχινγε αμία θαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζή
ηνπ απνηηκάηαη ζην θφζηνο, ή ζην απνζβεζκέλν θφζηνο θαη έρεη νξηζκέλε ιήμε, ην πηζαλφ
ππφινηπν ζηελ θαζαξή ζέζε, απνζβέλεηαη αλάινγα κε ην ρξφλν. Δάλ ππάξμεη απνκείσζε,
φηη είλαη ζηελ θαζαξή ζέζε, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Δάλ φκσο ην ίδην
ζηνηρείν δελ έρεη νξηζκέλε ιήμε, ην πηζαλφ ππφινηπν ζηελ θαζαξή ζέζε κεηαθέξεηαη ζηα
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απνηειέζκαηα ρξήζεο κε ηελ πψιεζε, ή ηε δηαγξαθή ηνπ θαη αλ ππάξμεη απνκείσζε, φηη
είλαη ζηελ θαζαξή ζέζε κεηαθέξεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.

2.3.6.1 Λογιζηική Ανηιζηάθμιζηρ
Μία ζεκαληηθή ινγηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, είλαη ε
ινγηζηηθή ηεο αληηζηάζκηζεο. Ζ ρξήζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο έρεη σο ζθνπφ ηελ
θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, κε ηελ απφθηεζε ελφο άιινπ
ζρεηηθνχ κε απηφ, ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. Οη αληηζηαζκίζεηο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα δηαθξίλνληαη ζε αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο, αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη
αληηζηαζκίζεηο επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ.
Αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο, είλαη ε αληηζηάζκηζε ζηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο
πνπ εθηίζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ, είλαη ε αληηζηάζκηζε ζηε κεηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ
ξνψλ πνπ εθηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο.
Αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζην εμσηεξηθφ, είλαη αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ
επέλδπζεο ζην εμσηεξηθφ θαη αλαιχεηαη ζην ΓΛΠ 21 πεξί επηδξάζεσλ κεηαβνιψλ ησλ
ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο.
Γηα λα ππάξρεη αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε, πξέπεη κε ε έλαξμή ηεο λα πξνζδηνξίδεηαη
θαη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ ινγηθή ηεο ινγηζηηθήο
αληηζηάζκηζεο, είλαη ε ζπκςεθηζηηθή εκθάληζε ησλ δηαθνξψλ απνηίκεζεο ζε εχινγεο
αμίεο ησλ κέζσλ αληηζηάζκηζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αληηζηαζκηδφκελσλ ζηνηρείσλ ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο. Γηα λα ππάξρεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο
ζρέζε κέζνπ αληηζηάζκηζεο θαη αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ, θάιπςε θηλδχλνπ πνπ
αληηζηαζκίδεηαη θαη αλαθνξά αμηνιφγεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αληηζηάζκηζεο.

2.3.6.1.1

Ανηιζηάθμιζη Δύλογηρ Αξίαρ

Αλ έρνπκε αληηζηάζκηζε Δχινγεο Αμίαο, ε δηαθνξά απνηίκεζεο ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, θαζψο θαη ε δηαθνξά απνηίκεζεο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ. Δάλ ην
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αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν είλαη κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ε
κεηαβνιή (πξφβιεςε, ή ππεξαμία) ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ, κπνξεί λα
εκθαλίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ.

2.3.6.1.2 Ανηιζηάθμιζη ηαμειακών ποών
Γηα ηηο αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε δηαθνξά απνηίκεζεο ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο
πνπ αθνξά απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε, κεηαθέξεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε θαη ην κε
απνηειεζκαηηθφ κέξνο, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Σν αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν
δηαρσξίδεηαη ζε ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε θαη ζε ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Σν ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε είλαη ην
κηθξφηεξν, αλάκεζα ζην ζσξεπηηθφ πνζφ κεηαβνιψλ ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο απφ ηελ
έλαξμε ηεο αληηζηάζκηζεο θαη ζηε ζσξεπκέλε αμία κεηαβνιψλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ
αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ. Αλ απηά ηα πνζά είλαη ίζα, ε αληηζηάζκηζε είλαη απφιπηα
απνηειεζκαηηθή. Όηη δελ αθνξά ηελ θαζαξή ζέζε απφ ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν, ή απφ
ην κέζν αληηζηάζκηζεο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Αλ ππάξρνπλ θίλδπλνη ζην κέζν αληηζηάζκηζεο, ή ζην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν
πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ αληηζηάζκηζε, ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο δηαθνξέο
απνηίκεζεο γηα απηνχο ηνπο θηλδχλνπο αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν.
Όηαλ ε αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ αθνξά κειινληηθή ζπλαιιαγή, ην ηκήκα πνπ
κεηαθέξζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε, ζα κεηαθεξζεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο, εθηφο θαη αλ είλαη ρξεσζηηθφ θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα
αλαθηεζνχλ, νπφηε θαη κεηαθέξεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ κία αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ δηαθνπεί, ην πνζφ πνπ έρεη
ζπγθεληξσζεί ζηελ θαζαξή ζέζε, παξακέλεη ζηελ θαζαξή ζέζε κέρξη λα νινθιεξσζεί ε
πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή. Δάλ δελ αλακέλεηαη λα γίλεη ε πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή
κεηαθέξεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Κάζε κεηαβνιή ζε αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν, πνπ απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
επηηξέπεηαη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αιιά ε ζηαζεξή
κέζνδνο απφζβεζεο.
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2.3.6.1.3 Ανηιζηάθμιζη καθαπήρ επένδςζηρ ζηο εξωηεπικό
Μία αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζην εμσηεξηθφ, αληηκεησπίδεηαη ζαλ κία
αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ, φπνπ ην απνηειεζκαηηθφ κέξνο ηεο δηαθνξάο απνηίκεζεο
ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο κεηαθέξεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε θαη ην αλαπνηειεζκαηηθφ κέξνο
ηεο δηαθνξάο απνηίκεζεο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Όηαλ ε επέλδπζε ζην
εμσηεξηθφ πσιεζεί, ην πνζφ ηεο αληηζηάζκηζεο κεηαθέξεηαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε, ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Αλ ππάξρεη ζαλ αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν κία βέβαηε δέζκεπζε εθηφο
ηζνινγηζκνχ, ε δηαθνξά ζηελ εχινγε αμία ηεο, ινγίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζαλ απαίηεζε, ή
ππνρξέσζε κε αληίζηνηρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Δπίζεο, ε δηαθνξά ηεο
εχινγεο αμίαο, κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο, ψζηε λα
εκθαλίδεη ηελ πξαγκαηηθή εχινγε αμία ηνπ.
Μηα γεληθή πξνζέγγηζε ηνπ φινπ ζέκαηνο πεξί αληηζηάζκηζεο είλαη, φηη αλ
αληηζηαζκίδεηαη ε εχινγε αμία, ηφηε νη κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ
κεηαθέξνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Δάλ φκσο, ε αληηζηάζκηζε αθνξά
αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ, ηφηε ην ηκήκα ηεο κεηαβνιήο ζηελ απνηίκεζε ηνπ
αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ πνπ αθνξά απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε, κεηαθέξεηαη ζηελ
θαζαξή ζέζε, ελψ ην ππφινηπν κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.

2.3.7 Γ.Π.Υ.Π. 9
Σν ΓΛΠ 39 είλαη έλα δχζθνιν πξφηππν, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ απνηίκεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο θαη κε ηηο κεηαγελέζηεξεο
απνηηκήζεηο ηνπο. Σν πξφηππν εθαξκφδεη θαλφλεο, νη νπνίνη είλαη δχζθνινη ζηελ εξκελεία
θαη θαηαλφεζή ηνπο, επηθέξνληαο πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ.

To

I.A.S.B.(πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) παξαθνινπζψληαο ηα πξνβιήκαηα
εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε,
δεκηνχξγεζε ην Μάην ηνπ 2008, κία ζπκβνπιεπηηθή νκάδα εηδηθψλ πνπ αζρνιήζεθε κε ην
πξφβιεκα ηεο κε θαηαιιειφηεηαο ηεο αξρήο ηεο εχινγεο αμίαο ζε αγνξέο πνπ δελ ππάξρεη
επαξθήο ξεπζηφηεηα θαη κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39. Οη πνιιαπιέο ζπλεδξηάζεηο
ηεο επηηξνπήο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ, έδσζαλ ην έλαπζκα ζην I.A.S.B., λα
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απινπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 39 θαη λα εθδψζεη ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2009, ην
Γ.Π.Υ.Π. 9, ή αιιηψο Γηεζλή Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 9 (Γ.Π.Υ.Α. 9). Σν
Γ.Π.Υ.Α. 9 αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 39, κφλν σο πξνο ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
Σν λέν πξφηππν κπνξεί λα πηνζεηεζεί άκεζα απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξίδεηαη ε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
ηνπ 2013. εκαληηθή έλδεημε ηεο απαίηεζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 είλαη θαη ε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα
αθνινπζήζεη κηα γξήγνξε δηαδηθαζία γηα λα πηνζεηεζεί εγθαίξσο, ψζηε λα κπνξεί λα
εθαξκνζηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηε ρξήζε
ηνπ 2009 κε αλαδξνκηθή εθαξκνγή.
Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 είλαη ην απνηέιεζκα κηαο πξνζπάζεηαο πνπ μεθίλεζε ην I.A.S.B. απφ
ην Μάξηην ηνπ 2008 θαη πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ, ησλ θπβεξλήζεσλ, αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα
έλα απινπνηεκέλν πξφηππν, βαζηζκέλν ζε αξρέο, απινπζηεπκέλν ζηελ θαηαλφεζε,
εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη, ε θαζηέξσζε αξρψλ γηα ηελ
πξνεηνηκαζία νηθνλνκηθήο αλαθνξάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε
νπνία ζα παξέρεη ζρεηηθέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ νη ίδηνη, ηα πνζά, ην ρξφλν θαη
ηελ αβεβαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο.
Σν ζρέδην αληηθαηάζηαζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 39 απφ ην Γ.Π.Υ.Α. 9 πεξηιακβάλεη ηξεηο
θάζεηο:
 ηε θάζε ηεο ηαμηλφκεζεο θαη επηκέηξεζεο,
 ηε θάζε ηεο απνκείσζεο θαη
 ηε θάζε ηεο αληηζηάζκηζεο.
Σν I.A.S.B. θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνηχπνπ πξνβαίλεη ζε έλα μερσξηζηφ
ζρέδην γηα αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξναλαγλψξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ.
Σν λέν πξφηππν θαηαξγεί ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ
Γ.Λ.Π. 39 θαη επηβάιιεη ηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ λα γίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ο δηαρσξηζκφο ζα γίλεηαη ζην απνζβεζκέλν
θφζηνο, ή ζηελ εχινγε αμία, αλάινγα κε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν(business model) ηεο
θάζε εηαηξίαο, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ
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ελεξγεηηθνχ. Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν κηαο επηρείξεζεο έρεη ζηφρν, ηε θηήζε θαη ρξήζε
ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ είλαη ηα ζπκβαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ
ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, ηακεηαθέο ξνέο γηα θαηαβνιή θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ επί
θεθαιαίνπ.
χκθσλα κε ην πξφηππν, ε επηρείξεζε ζα αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, φηαλ γίλεη κέξνο ησλ
ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην κέζν. Δπίζεο, ην λέν πξφηππν
επηβάιιεη ε επηρείξεζε λα:
 δηαηεξεί ηελ επηινγή fair value option, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζή ηνπ, έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα
επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία ησλ απνηειεζκάησλ, εάλ απηφο ν πξνζδηνξηζκφο
απαιείθεη, ή κεηψλεη αηζζεηά κία αλαθνινπζία ζηελ επηκέηξεζε, ή ηελ ινγηζηηθή
δηαθνξνπνίεζε,
 απαιείθεη ηελ απαίηεζε γηα δηαρσξηζκφ θαη μερσξηζηή παξαθνινχζεζε ησλ
ελζσκαησκέλσλ

παξαγψγσλ

ζε

θχξηα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

ηνπ

ελεξγεηηθνχ θαη λα απαηηεί ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θχξηνπ κέζνπ θαη ηνπ παξαγψγνπ
ζην ζχλνιφ ηνπο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ, αλ νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ κέζνπ
απνηεινχλ θεθάιαην θαη ηφθν επί ηνπ θεθαιαίνπ,
 επηηξέπεη επαλαηαμηλφκεζε κεηαμχ εχινγεο αμίαο θαη απνζβεζκέλνπ θφζηνπο, φηαλ
θαη κφλνλ φηαλ, ππάξμεη κεηαβνιή ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ,
 απαηηεί ππνρξεσηηθή εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο, νη νπνίεο μεθηλνχλ ηελ 1ε ή
κεηά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 κε αλαδξνκηθή ηζρχ, επηηξέπνληαο ηελ πξφσξε
πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ.
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ επηκεηξείηαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο
φηαλ ηζρχνπλ:


ν ζθνπφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δηαθξάηεζε ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε ησλ
ζπκβαηηθψλ ξνψλ θαη



ηα ζπκβαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ είλαη απηά βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ,
ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, ηακεηαθέο ξνέο γηα θαηαβνιή θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ
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επί ηνπ θεθαιαίνπ. (Ο ηφθνο απνηειεί ην ηίκεκα γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ
ρξήκαηνο θαη γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ην ππνιεηπφκελν
θεθάιαην θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ).
Όηαλ δελ πιεξνχληαη θαη νη δχν πξνυπνζέζεηο, ηφηε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν
ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία.
ηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ ζε απνζβεζκέλν θφζηνο
είλαη ηα δάλεηα, νη απαηηήζεηο, ηα νκφινγα κε ζηαζεξφ, ή θπκαηλφκελν επηηφθην (αθφκε θαη
φηαλ πεξηέρνπλ ζπκβαηηθνχο φξνπο φπσο, cap, floor, prepayment option, call θαη put
options), θαζψο θαη ηα νκφινγα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηηινπνηήζεηο (asset back securities)
ππφ πξνυπνζέζεηο (φπσο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ λα είλαη
κηθξφηεξνο, ή ίζνο απφ ην ππνθείκελν ραξηνθπιάθην πνπ ηηηινπνηήζεθε) θαη άιια.
ε εχινγε αμία επηκεηξνχληαη ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο, φιεο νη κεηνρέο, ηα
κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ηα παξάγσγα θαη νη ρξεσζηηθνί ηίηινη κε ζπκβαηηθνχο
φξνπο (ελζσκαησκέλα παξάγσγα), πνπ κεηαβάιινπλ ην ρξφλν θαη ην πνζφ πιεξσκήο γηα
ηφθνπο θαη θεθάιαην. Σέηνηνη ηίηινη είλαη ηα κεηαηξέςηκα νκφινγα, θαζψο θαη νκφινγα
ζηα νπνία ε θαηαβνιή ηφθνπ κπνξεί λα αλαβιεζεί.
Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α., ε επηρείξεζε πξέπεη λα αμηνινγήζεη εάλ
πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο,
ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθαξκνγήο. Ζ ηαμηλφκεζε πνπ ζα πξνθχςεη γηα θάζε
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, αλάινγα κε ην ηζρχνλ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε(ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ), ζα εθαξκνζηεί αλαδξνκηθά, αλεμαξηήησο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο
επηρείξεζεο ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο.
Δάλ είλαη αλέθηθην γηα κηα επηρείξεζε λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ή ηηο απαηηήζεηο απνκείσζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 39, ε επηρείξεζε ζα
ζεσξεί σο εχινγε αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ηέινο θάζε
ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, ην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε εχινγε
αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο
εθαξκνγήο ζα ζεσξείηαη, σο ην λέν απνζβεζκέλν θφζηνο ηελ εκεξνκελία απηή.
Ζ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε είλαη θαηά θαλφλα ε ηηκή ζπλαιιαγήο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ
θαη άιιεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ε εχινγε αμία ηνπ ππνινγίδεηαη
απφ ηερληθή απνηίκεζεο.
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2.3.7.1 Δπαναηαξινόμηζη σπημαηοοικονομικών μέζων
Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε επαλαηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ, φηαλ θαη

κφλν φηαλ, αιιάμεη ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο κνληέιν γηα ηε

δηαρείξηζε ησλ κέζσλ απηψλ θαη ζα εθαξκφζεη ηελ επαλαηαμηλφκεζε απφ ηελ εκεξνκελία
επαλαηαμηλφκεζεο θαη κεηά, ρσξίο λα επαλαδηαηππψζεη νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλα
θέξδε, ή δεκίεο. Όηαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία επαλαηαμηλνκνχληαη απφ ην
απνζβεζκέλν θφζηνο ζηελ εχινγε αμία, ε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία
επαλαηαμηλφκεζεο ηζνχηαη κε ηελ εχινγε αμία ηνπο, ηελ εκεξνκελία απηή. Οπνηαδήπνηε
δηαθνξά πξνθχςεη, θέξδνο, ή δεκία κεηαμχ ηνπ απνζβεζκέλνπ θφζηνπο θαη ηεο εχινγεο
αμίαο, ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ ηα ζηνηρεία επαλαηαμηλνκνχληαη απφ ηελ
εχινγε αμία ηνπο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, ε εχινγε αμία ηνπο ηελ εκεξνκελία ηεο
επαλαηαμηλφκεζεο γίλεηαη ε λέα ηνπο αμία.

2.3.7.2 Δπιμέηπηζη ηηρ αξίαρ ηων σπημαηοοικονομικών ζηοισείων ηος
ενεπγηηικού
Μηα επηρείξεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε επηκεηξά έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν
ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζηνηρείν δελ επηκεηξείηαη
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ππνινγίδεηαη ε αμία ηνπ, ζηα έμνδα
ζπλαιιαγήο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αγνξά ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ.
Ζ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε είλαη ζπλήζσο ε ηηκή ηεο ζπλαιιαγήο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ
κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ δίλεηαη αλαθέξεηαη ζε άιιν κέζν, εθηφο απφ ην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, ηφηε ε εχινγε αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πξνθχπηεη
απφ ηερληθή απνηίκεζεο. Μηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηερληθή απνηίκεζεο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζε πεξηπηψζεηο φπσο, ζηελ
ρνξήγεζε ελφο δαλείνπ ρσξίο ηφθν. Ζ εχινγε αμία ηνπ δαλείνπ ππνινγίδεηαη
πξνεμνθιψληαο ηηο κειινληηθέο θαηαβνιέο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο ην επηηφθην ηεο αγνξάο γηα παξφκνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ηνλ
ίδην πηζησηηθφ θίλδπλν.
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Άιιε πεξίπησζε επηκέηξεζεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
απνηειεί, φηαλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη κία επέλδπζε ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν
ζηελ εχινγε αμία, κέζσ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο ζα πξνθχςεη
βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο, ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθαξκνγήο θαη ε
ηαμηλφκεζε

ηνπ

κέζνπ

ζα

εθαξκνζηεί

αλαδξνκηθά.

Κάζε

επέλδπζε

ζε

κε

δηαπξαγκαηεπφκελνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο (ή ζε παξάγσγν, ην νπνίν πξέπεη λα
δηαθαλνληζηεί κε ηέηνην ηίηιν), ε νπνία ήηαλ ινγηζηηθνπνηεκέλε ζην θφζηνο βάζεη ηνπ
ΓΛΠ 39, ζα επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία, ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθαξκνγήο.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ζην πξνεγνχκελν απνζβεζκέλν πνζφ θαη ζηελ εχινγε αμία, ζα
αλαγλσξίδεηαη ζηα θέξδε εηο λέν, αξρήο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο πνπ πεξηέρεη ηελ
εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθαξκνγήο.
ηελ πεξίπησζε πνπ έλα πβξηδηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν επηκεηξείηαη ζηελ
εχινγε αμία, ε νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ηηο ζπγθξηηηθέο πεξηφδνπο, ηφηε γηα θάζε
ζπγθξηηηθή πεξίνδν απηή ζα ηζνχηαη, κε ην άζξνηζκα ηεο εχινγεο αμίαο ηεο θχξηαο
ζχκβαζεο θαη ηνπ ελζσκαησκέλνπ παξάγσγνπ. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο
εθαξκνγήο, φπνηα δηαθνξά πξνθχςεη αλάκεζα ζηελ εχινγε αμία φινπ ηνπ κέζνπ θαη ην
άζξνηζκα ηεο εχινγεο αμίαο ησλ δχν ζπζηαηηθψλ ηνπ κέζνπ, απηή ε αμία ζα αλαγλσξηζζεί,
είηε ζηα θέξδε εηο λέν αξρήο πεξηφδνπ(αλ ην ΓΠΥΑ εθαξκνζηεί ζηελ αξρή πεξηφδνπ
αλαθνξάο), είηε ζηα απνηειέζκαηα(αλ ην ΓΠΥΑ εθαξκνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
πεξηφδνπ αλαθνξάο).

2.3.7.3 Μεηαγενέζηεπη επιμέηπηζη ηων σπημαηοοικονομικών μέζων ζε
Δύλογη Αξία
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ
θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο, επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Κέξδε, ή δεκίεο απφ ηελ
κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, κε εμαίξεζε θέξδε ή
δεκίεο απφ ηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, ηνπο νπνίνπο επέιεμε ε
επηρείξεζε λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. Με βάζε ην Γ.Λ.Π. 39, φιεο νη
επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία,
δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ αθνξνχλ θαηαβνιέο ηφθνπ θαη
θεθαιαίνπ.
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Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, ζηηο επελδχζεηο ηεο επηρείξεζεο ζε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ ηηκέο απφ κία νξγαλσκέλε αγνξά
λα επηκεηξνχληαη θαη’ εμαίξεζε ζην θφζηνο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο κπνξεί
λα απνηειεί κηα θαηάιιειε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο, εάλ δελ είλαη δηαζέζηκε αμηφπηζηε
πξφζθαηε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, ή ππάξρεη επξχ θάζκα
εχινγσλ αμηψλ θαη ην θφζηνο αληηπξνζσπεχεη ηελ θαιχηεξε ηηκή αλάκεζα ζε απηέο ηηο
εθηηκήζεηο.
Αληίζεηα, ελδείμεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ην θφζηνο δελ απνηειεί θαηάιιειε
εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ είλαη:


ε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηελ
αλακελφκελε απφδνζε θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο,



ε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία πνπ
έρεη εθδψζεη ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο,



ε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ απνδνηηθφηεηα ζπγθξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ, ή
ηεο απνηίκεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επξχηεξε αγνξά θαη



νη ελδείμεηο απφ ζπλαιιαγέο άιισλ, κε ηνλ ζπκκεηνρηθφ ηίηιν, φπσο λέα
έθδνζε κεηνρψλ απφ ηελ επηρείξεζε, ή κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ απηψλ
κεηαμχ ηξίησλ.

2.3.7.4 Μεηαγενέζηεπη επιμέηπηζη καηηγοπίαρ αποζβεζμένος κόζηοςρ
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ππφθεηληαη ζε κεηαγελέζηεξε
επηκέηξεζε είλαη απηά ηα νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ απνζβεζκέλνπ
θφζηνπο θαη επηκεηξνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Γ.Λ.Π. 39. εκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί φηη, ηα
ζηνηρεία απηά ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π.
39.

2.3.7.5 Απομείωζη σπημαηοοικονομικών μέζων
Απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζπλαληνχκε φηαλ νη πεξηζηάζεηο θαη ε
λνκνζεζία, επηβάινπλ λα κεηψζνπκε ηελ αμία ζχκθσλα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα
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ζηνηρεία ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη αλαγλσξίδεηαη ζε θαζνξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο.

Μέρξη

ζήκεξα

ην

Γ.Λ.Π.

39

αλαγλσξίδεη

απνκείσζε

ελφο

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ησλ
πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δεκηψλ(incurred losses model). Σν κνληέιν απηφ ππνζέηεη φηη γηα
παξάδεηγκα, έλα δάλεην ζα απνπιεξσζεί πιήξσο, κέρξηο φηνπ ζπκβεί έλα γεγνλφο πνπ
παξέρεη ελδείμεηο γηα ην αληίζεην(αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο γηα δεκηνγφλα γεγνλφηα). Όηαλ
ζπλέβαηλε έλα ηέηνην γεγνλφο, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ δαλείνπ κεησλφηαλ. Ζ δηεζλήο
νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζε λέα θξηηηθή, φηη ην κνληέιν παξνπζηάδεη αξρηθά κηα
αηζηφδνμε εηθφλα γηα κεδεληθέο πηζησηηθέο δεκίεο, πνπ αθνινπζείηαη απφ κεγάιεο
πξνζαξκνγέο, φηαλ ην δεκηνγφλν γεγνλφο ζπκβαίλεη.
Σν I.A.S.B. αληαπνθξίζεθε ζηηο λέεο απαηηήζεηο, δεκνζηεχνληαο ηνλ Ηνχλην ηνπ
2009 έλα αίηεκα γηα πιεξνθφξεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξαθηηθή δπλαηφηεηα
πηνζέηεζεο ελφο κνληέινπ αλακελφκελσλ δεκηψλ(expected loss model). Σν ζπκβνχιην,
κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ δεκνζίεπζε ην λέν πξνηεηλφκελν κνληέιν
“Financial Instruments: Amortized Cost & Impairment” ηνπ Exposure Draft. χκθσλα κε
ην πξνηεηλφκελν κνληέιν, νη αλακελφκελεο δεκίεο αλαγλσξίδνληαη θαζ’ φιε ηελ
αλακελφκελε δηάξθεηα ελφο δαλείνπ θαη φρη κφλν κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ γεγνλφηνο
αζέηεζεο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο.
Γηα ηα δάλεηα θαη ηα ππφινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκψληαη ζην
απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη κειινληηθέο
αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πηζαλψλ κεηψζεσλ
ζηηο εηζπξάμεηο πνπ νθείινληαη ζε πηζησηηθέο δεκίεο. Έηζη, ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο,
παξνπζηάδεηαη ε πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ θαη απνθεχγεηαη
ε αξρηθή παξνπζίαζε απμεκέλσλ εζφδσλ απφ ηφθνπο πξηλ ην δάλεην θαηαζηεί επηζθαιέο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΟΤ
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

50
ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ Θεσξεηηθά πιενλεθηήκαηα & πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή

3.1 Οπιζμόρ ηος Ιζηοπικού Κόζηοςρ
Έλα απφ ηα πιένλ ζπδεηήζηκα ζέκαηα ζηε ινγηζηηθή είλαη ε αξρή ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ
αξρή ηεο αμηνιφγεζεο εθθξάδεη ηνλ ηξφπν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ θαη λα θαηακεηξεζνχλ. ην
ζεκείν απηφ γελλάηαη ην εξψηεκα γηα ηελ πιένλ θαηάιιειε κέζνδν επηκέηξεζήο ηνπο, ή ζα
κπνξνχζακε λα ην δηαηππψζνπκε δηαθνξεηηθά, πνηα κέζνδνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ εθηίκεζή ηνπο, ην ηζηνξηθφ θφζηνο, ή ε εχινγε αμία.
Σν ηζηνξηθφ θφζηνο είλαη κηα ινγηζηηθή αξρή, φπνπ ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο εθηηκψληαη κε βάζε ην αξρηθφ θφζηνο
απφθηεζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηε

ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο

επηρείξεζεο,. Κάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζρεδφλ
παξαγξάθνληαη, θαζψο κε ηε κέζνδν ηεο απφζβεζεο κεηψλνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε κνξθή
δφζεσλ, κέλνληαο ζηε κηθξφηεξε δπλαηή ππνιεηκκαηηθή ηνπο αμία. Γηα λα ρεηξηζηνχκε ηα
κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ινγηζηηθήο αξρήο, ηα εθηειεζηηθά φξγαλα ηνπ ινγηζηηθνχ
επαγγέικαηνο δεκηνχξγεζαλ πξφηππα, ηα νπνία απνηεινχλ κηα γεληθά απνδεθηή ινγηζηηθή
αξρή σο G.A.A.P. . Δπίζεο, αξθεηέο κέζνδνη απνηίκεζεο γηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
ηνπ παζεηηθνχ είλαη αλαγλσξηζκέλεο απφ ην F.A.S.B. απφ ην 1984.
Αλαθέξεηαη ζπρλά, πσο ε ινγηζηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ζπρλά παξεξκελεχεηαη
ζε ζπδεηήζεηο. Ζ φιε θξηηηθή επί ηνπ ζέκαηνο δεκηνπξγείηαη δηφηη, κε ηε ινγηζηηθή ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ εκθαλίδνληαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ απνηηκεκέλα ζε ηζηνξηθά θφζηε, παξά ζε εχινγεο αμίεο. Ζ θηινζνθία ηεο
αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, έλα ζηνηρείν εκθαλίδεηαη κε
ηελ αμία ηεο αγνξάο ηνπ, θαηφπηλ κεηαηξέπεηαη ζε πξντφλ θαη ζηε ζπλέρεηα πσιείηαη ζηνπο
πειάηεο πάλσ απφ ην θφζηνο ηνπ.
Απηφ επίζεο ζεκαίλεη φηη, νη εηαηξίεο απνθηνχλ αμία θαζψο ιεηηνπξγνχλ θαη
ζπλαιιάζνπλ εηζξνέο θαη εθξνέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζα ζε απηέο. Σν πξφβιεκα
δεκηνπξγείηαη, θαζψο ην ηζηνξηθφ θφζηνο δελ απνδίδεη ηελ παξνχζα αμία απφ ην
πξνζδνθψκελν εηζφδεκα ησλ ζπλνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξηψλ. Σν βαζηθφ δήηεκα
είλαη φηη δελ απνδίδεηαη αιεζψο ε πξφνδνο ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλαγλψξηζεο ηεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ εηαηξηψλ (εθξνέο κείνλ εηζξνέο). Ζ αλαγλψξηζε
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απηήο ηεο αμίαο είλαη νξαηή ζηελ δήισζε εηζνδήκαηνο κε ηνλ παξαιιειηζκφ ησλ
εηζπξάμεσλ θαη ησλ εμφδσλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν ηζνινγηζκφο είλαη έλα απνηέιεζκα
παξαιιειηζκνχ. Ζ νπζία ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο είλαη φηη απνδίδνληαη νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξία ησλ ζπλαιιαγψλ
θαη φηη ε ηζηνξία απηή ησλ ζπλαιιαγψλ αζρνιείηαη κε ηηο αγνξέο, ησλ νπνίσλ νη
απνηηκήζεηο απνδίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε.

3.1.1 Υαπακηηπιζηικά ηηρ λογιζηικήρ ηος Ιζηοπικού Κόζηοςρ
Βαζηθή αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο είλαη φηη ηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φζν θαη
ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ
αξρηθή αμία θηήζεσο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλεη αλαγλψξηζε γηα
απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο.
Ζ

εμαθξίβσζε

ηεο

ινγηζηηθήο

απνηίκεζεο

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

ζηηο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ απνηειεί ηδηαίηεξα
δχζθνιε δηαδηθαζία, εάλ επηζεκαλζνχλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία θάλνπλ
εκθαλή ηνλ ηξφπν εθηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ.
εκαληηθά

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

ινγηζηηθήο

ηνπ

ηζηνξηθνχ

θφζηνπο

πνπ

απνδεηθλχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ είλαη:
 νη πιεξνθνξίεο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνπο κεηφρνπο θαη θπξίσο φπσο
παξνπζηάδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζίαζή
ηνπο ζηε ινγηζηηθή ηεο εχινγεο αμίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηζνινγηζκφ
σο θχξην κεηαβηβαζηή ηνπο,
 ηα θέξδε ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο δείρλνπλ πφζν
θαιά απέδσζε ε εηαηξία απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο (ηηκέο πσιήζεσλ κείνλ
έμνδα), αλ αλαινγηζηνχκε φηη ηα θέξδε είλαη κία κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο
επέλδπζεο θεθαιαίνπ θαη ε κεηαβιεηφηεηά ηνπο παξέρεη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ,
 ην ηξέρνλ εηζφδεκα πξνβιέπεη ην κειινληηθφ εηζφδεκα πάλσ ζην νπνίν
κπνξεί λα γίλεη κία εθηίκεζε,
 νη αλαθνξέο ησλ θεξδψλ ηαξάδνπλ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ησλ
εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ,
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 ε αλαινγία price/earnings (ηηκή πξνο θέξδε) ππνινγίδεηαη παίξλνληαο ζαλ
βάζε ηα ηξέρνληα θέξδε θαη πνιιαπιαζηάδνληάο ηα ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ (ε ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηππηθά
δελ αλαθέξεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο κεηνρήο),
 ηα θέξδε κεηξνχλ ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ζηηο εηζαγσγηθέο θαη
εμαγσγηθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο ζηε ινγηζηηθή ηεο εχινγεο αμίαο νη
αλαθνξέο εηζνδήκαηνο(θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη δηάζεζεο
θεξδψλ) αλαθέξνληαη ζηελ ππεπζπλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ζηελ αχμεζε ηεο
κεηνρήο ηεο εηαηξίαο γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ.

3.1.2 Πλεονεκηήμαηα ηηρ λογιζηικήρ ηος Ιζηοπικού Κόζηοςρ
Ζ κέζνδνο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο εμαηηίαο ησλ κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θαλφλσλ
ηεο, είλαη επξέσο αλαγλσξίζηκε θαη απνδεθηή απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν.
Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα
παξέρεη απαξαίηεηεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζε δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ, ψζηε απηνί
λα πξνβιέπνπλ κειινληηθά ιεηηνπξγηθά θφζηε. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο ινγηζηηθήο ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο είλαη λα αλαθέξεη ζηνλ ρξήζηε, ην θφζηνο απφθηεζεο ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαζψο θαη ηελ απφζβεζή ηνπ ζηα επφκελα ρξφληα θαη δελ παξέρεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα αμία αγνξάο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Καζψο ε
ινγηζηηθή ηερληθή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ
ζπλαιιαγψλ,

ε

παξαδνζηαθή

πξνζέγγηζε

δήισζεο

εηζνδήκαηνο(θαηαζηάζεηο

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη δηάζεζεο θεξδψλ) παξέρεη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο εθ ησλ
απνηειεζκάησλ έρνπλ έλα επαξθέο επίπεδν αμηνπηζηίαο θαη είλαη επαιεζεχζηκεο. Ο
παξαδνζηαθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο επίζεο, ειαρηζηνπνηεί ηε ρξήζε ησλ εθηηκήζεσλ θαη
θξίζεσλ ζηελ παξνρή ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κφλν ε ινγηζηηθή κέζνδνο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξέρεη
αμηφπηζηα θαη επηβεβαησκέλα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. Όκσο, ζχκθσλα κε ζεκαληηθέο
επηζηεκνληθέο αλαθνξέο, ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε απνηίκεζε
ηεο αμίαο ηνπο, φπσο είλαη ηα ελζψκαηα, ηα αζψκαηα θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ
εγθπξφηεηα ηέηνησλ απνηηκήζεσλ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, θαζψο άιια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία φπσο, θήκε θαη πειαηεία θαη άιια άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο, ην ζήκα
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θαηαηεζέλ ηεο εηαηξίαο δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ. ην ζεκείν απηφ, εκείο ζα πξέπεη λα
εμάγνπκε ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ φπσο ηε «θήκε θαη πειαηεία», απφ ην
βαζκφ ρξεζηκφηεηάο ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Με άιια ιφγηα, πφζν ρξήζηκα είλαη απηά ηα
ζηνηρεία ζην λα δεκηνπξγνχλ αμία ζηελ επηρείξεζε. Δπίζεο, εμαλαγθάδνληαο εηαηξίεο λα
εθηηκήζνπλ ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηέηνηα φπσο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη κέρξη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ,
παξαβηάδνπκε θαη αληηπαξαζέηνπκε ηε βαζηθή ινγηζηηθή αξρή ηεο αθκάδνπζαο
επηρείξεζεο. Αλαθέξεηαη ζπρλά, φηη ηα καθξνπξφζεζκα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κε ξχζκηζε γηα απφζβεζε
θαη απνκείσζε.

3.1.3 Γιακπιηά μειονεκηήμαηα ηηρ λογιζηικήρ ηος Ιζηοπικού Κόζηοςρ
Αλ θαη ε ινγηζηηθή αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο είλαη θπξίαξρε ζην λα εθηηκά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ππάξρνπλ θάπνηα ειαηηψκαηα ζε απηή. Τπάξρεη κεγάιε
αξλεηηθή θξηηηθή ηεο ινγηζηηθήο ηζηνξηθνχ θφζηνπο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δηαθξίλνληαο
θάπνηα κεηνλεθηήκαηά ηεο φπσο:
 ηε ινγηζηηθή δηαθάλεηα,
 ηε ζρεηηθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη
 πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο.

3.1.3.1 Λογιζηική ηος Ιζηοπικού Κόζηοςρ και λογιζηική διαθάνεια.
Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε δηαθάλεηα ζηε ινγηζηηθή κέζνδν ηνπ Ηζηνξηθνχ Κφζηνπο,
νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη λα
αληηπξνζσπεχνπλ

ηα

απνηειέζκαηα

πξνεγνπκέλσλ

ρξήζεσλ,

θαζψο

θαη

ηελ

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο νληφηεηαο. Ζ κεγαιχηεξε θξηηηθή φζνλ αθνξά ηε ινγηζηηθή
ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ παξαπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απφ απηφ. Απηφ νθείιεηαη ζε θηλήζεηο ζην επίπεδν γεληθψλ ηηκψλ, αιιαγέο
ζηε δνκή ησλ ηηκψλ θαη επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ πάλσ ζηελ αμία
ηνπ ρξένπο, ηα νπνία δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζην ηζηνξηθφ ινγηζηηθφ παξάδεηγκα. Τπφ ην
ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παζεηηθνχ δελ
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αληηπξνζσπεχεη ηελ αμία αγνξάο θαη δελ αλαγλσξίδνληαη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο απψιεηεο
θαη θέξδε. Οη δαπάλεο απφζβεζεο θαη εμφθιεζεο ησλ παγίσλ, εμνπιηζκνχ θαη ησλ άπισλ
ζηνηρείσλ ζπλήζσο ππεξεθηηκψληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα θαη ππνηηκψληαη ζηα ηειηθά ζηάδηα.
Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ απνγξαθήο ηνπ θφζηνπο δηαζέζηκεο
παξαγσγήο(εηνίκσλ πξντφλησλ), ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά λνχκεξα θφζηνπο, αιιά
δελ ιακβάλνληαη ππφςε εχινγεο αμίεο θαη επθαηξηαθά έμνδα. Χο απνηέιεζκα απηνχ, ν
ηζνινγηζκφο δελ εθπξνζσπεί ζσζηά ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξαπνηνχληαη θαη δελ εθθξάδνπλ αμηφπηζηεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ,
κεηψλνληαο θαη απαμηψλνληαο ηελ αμία ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο.

3.1.3.2 Λογιζηική ηος Ιζηοπικού Κόζηοςρ και ζσεηικόηηηα ηων
λογιζηικών ζηοισείων
Ζ ινγηζηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαηεγνξείηαη φηη είλαη κία πεγή κε αμηφπηζησλ
ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία θξχβνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαζψο
θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο δηνίθεζεο. πρλά, ε ηζηνξηθή ινγηζηηθή αμία ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ δελ αληαλαθινχλ ηηο αμίεο ηεο αγνξάο. Απηή
ε θαηάζηαζε επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε λα έρεη κία θπξίαξρε ζέζε ζηελ δηαδηθαζία ηεο
πξνεηνηκαζίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, είλαη ζε ζέζε λα
θαηεπζχλνπλ ηα αλαθεξφκελα θέξδε, λα δεκηνπξγνχλ θξπθφ απνζεκαηηθφ θαη λα
παξαπνηνχλ ηε δήισζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε ινγηζηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο απνθξχπηνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο αμίεο πνιιψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ θαη παξαπνηνχλ ζηνηρεία εηζνδήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν,
ε ζπλάθεηα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο φζνλ αθνξά ηε
ιήςε απνθάζεσλ γηα επελδχζεηο έρεη κεησζεί.

3.1.3.3 Λογιζηική ηος Ιζηοπικού Κόζηοςρ και πποβλήμαηα εθαπμογήρ
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππελζπκίζνπκε φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ηζηνξηθήο ινγηζηηθήο αξρήο
ππήξρε,

εμαηηίαο

ηεο

ππεπζπλφηεηαο

θαη

αμηνπηζηίαο

ηεο

ζχληαμεο

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ. Με ηε ιέμε ππεπζπλφηεηα, νη
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νηθνλνκνιφγνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε ινγηζηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο αλαθέξζεθαλ
ζηελ έλλνηα φηη, ε ηζηνξηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε γηαηί παξέρεη αμηφπηζηα
θαη αδηακθηζβήηεηα γεγνλφηα. Όκσο, ην ηζηνξηθφ θφζηνο πεξηέρεη θάπνηεο δπζρέξεηεο ζηελ
πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Μία βαζηθή αξρή ζηελ εθηίκεζε ζχκθσλα κε ην ηζηνξηθφ θφζηνο είλαη φηη ην
ζηνηρείν απνηηκάηαη ζηελ κηθξφηεξε ηηκή ηεο αμίαο ηνπ. Απηή ε αξρή ζεκαίλεη φηη, νη
εηαηξίεο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ζην θαηψηεξφ ηνπο θφζηνο
θαη ηηο πσιήζεηο λα ηηο αμηνινγνχλ ζηηο θαζαξέο πσιήζεηο ηελ εκέξα ζχληαμεο ηνπ
ηζνινγηζκνχ, ην νπνίν έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.

3.2 Οπιζμόρ ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ην F.A.S.B. (Financial Accounting Standard Board) θαη
ην I.A.S.B. (International Accounting Standard Board) έρνπλ ζπζηεκαηηθά αληηθαηαζηήζεη
ηελ ηηκή ηεο αμίαο ηεο αγνξάο θαη ην πξαθηηθφ κνληέιν ππνινγηζκνχ βαζηζκέλν ζε
γεγνλφηα, κε ην κνληέιν ην νπνίν βαζίδεηαη ζην θφζηνο θαη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
Αμίδεη

λα

πξνζέμνπκε

φηη

ε

ζπλερηδφκελε

απηή

αιιαγή

ησλ

πξνηχπσλ

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο, νη νπνίεο
βαζίδνληαη ζηελ ηηκή ηεο εχινγεο αμίαο θαη ε απμαλφκελε ζεκαζία ηεο εχινγεο αμίαο σο
κνλάδα ινγηζηηθήο κέηξεζεο, σζνχληαη απφ ηνπο θαηάιιεια επηιεγκέλνπο θαη άμηνπο
εκπηζηνζχλεο θαλφλεο ηεο αγνξάο.
Ο γεληθφο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα δηαηππσζεί ζχκθσλα κε ην I.A.S.B. φζνλ αθνξά
ηελ εχινγε αμία είλαη φηη, «εχινγε αμία είλαη ην πνζφ ζχκθσλα κε ην νπνίν έλα ζηνηρείν
ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα αληαιιαρζεί, ή έλα ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ λα ηαθηνπνηεζεί,
κεηαμχ πξφζπκσλ πιεπξψλ πνπ έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο
αγνξάο, πνπ ελεξγνχλ κε ειεχζεξε ζέιεζε».
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο εξκελείεο, ην I.A.S.B. ππνζηεξίδεη ηελ έλλνηα
ηεο εχινγεο αμίαο ζαλ κία αμία δηεμφδνπ. Σν ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ ππνζεκεηψλνληαη
θάζε πεξίνδν κε ηελ ηξέρνπζα αμία, αιιά ρσξίο ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ πξντφληνο, ή ηεο
ππεξεζίαο σο πξνο ηελ αγνξά.
Ζ εχινγε αμία είλαη ε ζπγθεθξηκέλε ππνζεηηθή ηηκή εμφδνπ ζηελ αγνξά, ε νπνία ζα
ππήξρε ππφ ηδεαηέο ζπλζήθεο αγνξάο, ζε κία ζπλαιιαγή κεηαμχ πιεπξψλ νηθνλνκηθά
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ινγηθψλ, αλεμαξηήησλ θαη κε γλψζεηο, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κε βάζε έλα ηδαληθφ
παθέην πιεξνθνξηψλ. Σα κέξε κε γλψζεηο ζηελ αγνξά, νξίδνληαη σο ζπκκεηέρνληεο ζην
ρψξν ηεο αγνξάο, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ αγνξαζηέο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην
αληηθείκελν, νη νπνίνη πιεξνθνξνχληαη ινγηθά θαη επαξθψο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο, νη
νπνίνη είλαη ζρεηηθνί κε ηελ ζπλαιιαγή. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη θαη ηθαλνί
ψζηε λα ζπλαιιαγνχλ ζηελ ίδηα αγνξά θαη λα έρνπλ ηε λφκηκε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα γηα λα ην πξάμνπλ απηφ. Έλαο πξφζπκνο αγνξαζηήο απνθηά θίλεηξα, αιιά δελ
ππνρξενχηαη λα αγνξάζεη. Ο αγνξαζηήο δελ είλαη ππέξ αλππφκνλνο, νχηε θαη
απνθαζηζκέλνο λα αγνξάζεη ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. Ο ππνηηζέκελνο αγνξαζηήο δελ ζα
πιήξσλε κία πςειφηεξε ηηκή απφ φηη πξνυπνζέηεη κία αγνξά, ε νπνία απνηειείηαη απφ
γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, πξφζπκνπο αγνξαζηέο θαη πσιεηέο.

3.2.1 Δκηίμηζη – Δπιμέηπηζη ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ
Ζ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο αθνινπζεί αξρηθά κία ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ δηαδηθαζία κε
κία απζηεξή πξνηίκεζε γηα κέηξα, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ αγνξά. Χο πξνο ην ζεκείν
πνπ νη εθηηκήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο αλαθέξνληαη ζε ηηκέο αγνξάο θαη ζηα ζηνηρεία ηεο
αγνξάο, νη πεξηζζφηεξνη ηδηψηεο ζα ζπκθσλνχζαλ φηη νη εθηηκήζεηο είλαη πιεξνθνξηαθέο
θαη αμηφπηζηεο. Ζ ζρεηηθή πνηφηεηα ησλ ηηκψλ αγνξάο, εθηηκάηαη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο
ελεξγνχο αγνξάο. Γειαδή, ε νκαιή εκπνξηθή ζπλαιιαγή ηνπ παλνκνηφηππνπ απηνχ
ζηνηρείνπ ζε κία επαξθψο θηλνχκελε αγνξά, απαηηείηαη γηα ηελ ηηκή αγνξάο λα θαζηεξσζεί
ζαλ

θξηηήξην

αμηνιφγεζεο

ηεο

εχινγεο

αμίαο.

Παξαδείγκαηνο

ράξηλ,

έλα

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ζεσξείηαη σο επίζεκα εθηηκψκελν ζε κία ελεξγή αγνξά, εάλ, ε
επίζεκα εθηηκψκελε ηηκή ηνπ είλαη άκεζα θαη θαλνληθά δηαζέζηκε απφ έλα πξαθηνξείν
ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν ζπλδπάδεη ππεξεζίεο αληαιιαγήο, κεζνιάβεζεο, κεζηηείαο,
βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ θαη θνζηνιφγεζεο. Δάλ ε νληφηεηα έρεη πξφζβαζε ζε
πνιιαπιέο αγνξέο, ε αγνξά αλαθνξάο είλαη ε πιένλ πιενλεθηηθή, ζηελ νπνία ε νληφηεηα
έρεη άκεζε πξφζβαζε. Ζ χπαξμε δεκνζηεπκέλσλ κεηνρηθψλ ηηκψλ ζε κία ελεξγή αγνξά
είλαη ε θαιχηεξε καξηπξία εχινγεο αμίαο θαη φηαλ απηέο ππάξρνπλ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
λα κεηξήζνπλ ην ελεξγεηηθφ ή ην παζεηηθφ.
Όηαλ ηηκέο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο είλαη πην άκεζα δηαζέζηκεο απφ ηηο ηηκέο
θιεηζίκαηνο, ε εχινγε αμία ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηξέρνπζα ηηκή
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πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά γηα ηελ θαηνρή ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ή γηα ηε
δηεπζέηεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ παζεηηθνχ. Οη θαηάιιειεο πξνζθεξφκελεο ηηκέο αγνξάο γηα
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κε ηηο αληηζηαζκηζκέλεο ηηκέο ηεο αγνξάο δελ είλαη
άκεζα εκπνξεχζηκεο, δηφηη δελ αληηζηαζκίδνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ θαηαζηάζεσλ θαη νη
πξνζθνξέο, ή νη δεηνχκελεο ηηκέο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ. Δάλ νη
ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο δελ είλαη δηαζέζηκεο, ε ηηκή ηεο πην πξφζθαηεο
ζπλαιιαγήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ε βάζε γηα ηελ θαζηέξσζε εχινγσλ αμηψλ,
αξθεί λα ππάξρεη κία ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απφ ηε ζηηγκή ηεο
ζπλαιιαγήο θαη κεηά. Δάλ νη ζπλζήθεο έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά, απφ ηε ζηηγκή ηεο
ζπλαιιαγήο θαη κεηά, νη ππεχζπλνη θαζνξίδνπλ ηελ εχινγε αμία κέζσ αλαθνξάο ηεο
ηξέρνπζαο ηηκήο, ή ηεο ηηκήο γηα παξφκνηα αληηθείκελα φπσο είλαη θαηάιιειν ζε ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο.
Μηα ππφ παξαθνινχζεζε ηηκή αγνξάο πεξηέρεη ηε ζπλνιηθή άπνςε (άπνςε θαηφπηλ
ζπκθσλίαο), φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ρψξν ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα
ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ, ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο, ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ
πεξηβάιινπλ απηέο ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ην πνζφ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο αγνξάο
απαηηνχλ γηα λα αληέμνπλ απηέο ηηο αβεβαηφηεηεο.
Δάλ νη ηηκέο ηεο αγνξάο δελ είλαη δηαζέζηκεο ή επαξθψο αμηφπηζηεο, ην δεχηεξν
επίπεδν ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο πξνυπνζέηεη ηηκέο αγνξάο παξφκνησλ θαη ζπγθξίζηκσλ
αληηθεηκέλσλ, φπνπ ε ζπγθξηζηκφηεηα, ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζην πξνθίι ηεο ηακεηαθήο
ξνήο. Οη παξαηηζέκελεο ηηκέο γηα παξφκνηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ
ζηηο ελεξγέο αγνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζηεξψζνπλ ηελ εχινγε αμία, ζα
κπνξνχζαλ λα ξπζκηζηνχλ σο θαηάιιειε δηαδηθαζία γηα ηηο δηαθνξέο , νπνηεδήπνηε απηέο
νη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο. Μφλν φηαλ ην πξψην θαη ην δεχηεξν επίπεδν ησλ
εθηηκήζεσλ εχινγεο αμίαο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ε εχινγε αμία θαζνξίδεηαη
έηζη ψζηε λα κεηξάηαη ρξεζηκνπνηψληαο εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνινγηζκνχο. Έηζη,
θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην επίπεδν ηξία ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο
εθπξνζσπεί ηε ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζπλδπαζκψλ ηηκψλ αγνξάο πνπ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη ηηκέο αγνξέο πνπ δελ είλαη άκεζα πξνζδηνξίζηκεο, αιιά αληί απηνχ
πξνέξρνληαη κέζσ ζπκπεξαζκάησλ ή παξεκβνιψλ, δελ κπνξνχλ λα επηβεβαησζνχλ απφ
άιια ζηνηρεία ηεο αγνξάο.
Ζ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ε νπνία δελ έρεη
επίζεκε ηηκή αγνξάο ζε κία ελεξγή αγνξά, εθηηκάηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα κηαο
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θαηάιιειεο ηερληθήο εθηίκεζεο, ε νπνία θάλεη κέγηζηε ρξήζε ησλ εηζεξρνκέλσλ ηηκψλ
αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ηεο αγνξάο, πνπ κπνξνχλ λα
παξαθνινπζεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο. Οη εηζεγκέλεο ηηκέο, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο πξαγκαηηθήο αγνξάο θαη άιινη παξάγνληεο, νη νπνίνη
είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηελ εχινγε αμία, βαζίδνληαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν ζε
ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηξέρνπζαο αμίαο ηεο νληφηεηαο. Μία ηερληθή αμηνιφγεζεο ηεο
εχινγεο αμίαο πξνζδνθάηαη λα αληαλαθιά κία ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο, εάλ
ινγηθά αληαλαθιά ην πψο ε αγνξά πξνζδνθάηαη λα ηηκνινγήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ, ή ηνπ παζεηηθνχ. ε ζπλέρεηα, νη ηηκέο αγνξάο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ηερληθή αμηνιφγεζεο, λα αληηπξνζσπεχνπλ ινγηθά ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο θαη ηηο
κεζφδνπο κέηξεζεο ησλ παξαγφλησλ επηζηξνθήο θηλδχλνπ, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηα
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. Χο εθ ηνχηνπ, κία ηερληθή εθηίκεζεο
πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ζα
πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε, φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηηκήο, ε νπνία είλαη
ζπκβαηή κε ηηο απνδεθηέο νηθνλνκηθέο κεζνδνινγίεο γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ.
Ζ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο
ηηο εθηηκήζεηο ηνπ επηπέδνπ ηξία είλαη αμηφπηζηα κεηξήζηκε, εάλ ε δηαθχκαλζε ζηελ
θιίκαθα ησλ εθηηκήζεσλ ινγηθψλ εχινγσλ αμηψλ δελ είλαη ζεκαληηθή γηα απηά ηα ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ θαη νη πηζαλφηεηεο ησλ πνηθίισλ εθηηκήζεσλ εληφο ηεο
θιίκαθαο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ινγηθά θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία
εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην δεχηεξν θαη ην ηξίην
επίπεδν εθηίκεζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα καθξνπξφζεζκα θαη άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, επεηδή νη ηηκέο αγνξάο δελ είλαη δηαζέζηκεο.
Σνπνζεηψληαο ζηελ άθξε ηα ζέκαηα κέηξεζεο, ε ινγηζηηθή ηεο εχινγεο αμίαο
κεηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζσζηή θαζνδήγεζε
ηεο δηνίθεζεο, απνθαιχπηνληαο ηελ ηξέρνπζα αμία φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
θαη ηνπ παζεηηθνχ ζηνλ ηζνινγηζκφ. Ζ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
απνθαιχπηεη ην νηθνλνκηθφ εηζφδεκα, επεηδή απιά είλαη ε αιιαγή ζηελ αμία ηεο νληφηεηαο
γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ζε ξίζθν
θαη ηελ απφδνζε ηεο δηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκβάιινληαο ζηε
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, απνδίδνληαο ηνπο αλάινγνπο θφξνπο.
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3.2.2 Η ζςνάθεια ηων λογιζηικών μεγεθών ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ
Καη ην F.A.S.B. θαη ην I.A.S.B. δίλνπλ έκβαζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο
ινγηζηηθήο ηεο Δχινγεο Αμίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζηνηρεία αμηφπηζηα θαη κε
ζπλάθεηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ζρεηηθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία είλαη
ζεκειηψδε θξηηήξηα ησλ ινγηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα
πεξηέρνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Μηα ινγηζηηθή
ηαθηηθή ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθέο κε
ηελ αλάγθε γηα ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Ζ ζρεηηθφηεηα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαιχπηεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο
δηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, πνπ είλαη έλα απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο
ινγηζηηθήο.
Απηνί

νη

νπνίνη

ηάζζνληαη

ππέξ

ηεο

κέηξεζεο

ηεο

εχινγεο

αμίαο

επηρεηξεκαηνινγνχλ φηη, ε ηηκή αγνξάο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ
είλαη πην ζρεηηθή απφ φηη ην ηζηνξηθφ θφζηνο επεηδή, παξέρεη πεξηζζφηεξεο έγθαηξεο
πιεξνθνξίεο θαη αληαλαθιά ην πνζφ ζην νπνίν ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ
παζεηηθνχ ζα κπνξνχζε λα αγνξαζηεί, ή λα πσιεζεί, ζε κία ηξέρνπζα ζπλαιιαγή κεηαμχ
έκπεηξσλ σο πξνο ηελ αγνξά θαη πξφζπκσλ κεξψλ. Σν ζχζηεκα κέηξεζεο ην νπνίν
αληαλαθιά ηηο ηηκέο ηεο ζπλαιιαγήο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε θαιχηεξεο ελνξάζεηο ζην
ηξέρνλ πξνθίι θηλδχλνπ ησλ εηαηξηψλ, έηζη ψζηε νη επελδπηέο, νη πηζησηέο θαη ηα
πξαθηνξεία αμηνιφγεζεο λα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θαιχηεξε πεηζαξρία ζηελ αγνξά θαη
απνδνηηθφηεξε δηνξζσηηθή δξάζε ζηηο απνθάζεηο ησλ εηαηξηψλ.
Άιινη ππνζηεξηθηέο ηεο ινγηζηηθήο ηεο εχινγεο αμίαο επηρεηξεκαηνινγνχλ φηη, ε
εχινγε αμία είλαη κία αλψηεξε νηθνλνκηθή κέηξεζε ζε ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ θφζηνο, πνπ
παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
αληαλαθινχλ ηελ αιεζηλή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα.

3.2.3 Γιαθάνεια ηηρ λογιζηική ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ.
Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ινγηζηηθήο ηεο εχινγεο αμίαο πηζηεχνπλ φηη ην κνληέιν ηεο
εχινγεο αμίαο, ή ην ζχζηεκα αλαθνξάο απφ αγνξά ζε αγνξά, ζην νπνίν νη ηηκέο ηεο αγνξάο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθηηκήζεηο, παξέρεη ην ζχζηεκα κε ηηο πεξηζζφηεξεο απαξαίηεηεο
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πξνυπνζέζεηο γηα ινγηζηηθή δηαθάλεηα, θάηη ην νπνίν πεξηιακβάλεη αιεζηλή, αθξηβήο θαη
νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε, θαζψο αλαθέξεη θαη αληαλαθιά ηελ πιήξε πξαγκαηηθφηεηα.
Σν ινγηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο εχινγεο αμίαο ζα κπνξνχζε λα πξνζδνθάηαη λα απμήζεη ηελ
πεηζαξρία ηεο αγνξάο, θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξν θφζηνο
θεθαιαίνπ, κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα θαη πην απνηειεζκαηηθέο αγνξέο. Σν ινγηζηηθφ
ζχζηεκα ηεο εχινγεο αμίαο θέξλεη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ πην θνληά
ζηνλ ζηφρν ηνπο λα πηνζεηήζνπλ κία θηινζνθία πιήξνπο δηαθάλεηαο, δειαδή λα
απνθαιχςνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φιεο ηηο κεζφδνπο
ηεο εζσηεξηθήο δηνίθεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ.

3.2.4

Λογιζηική

ηηρ

Δύλογηρ

Αξίαρ

και

αξιοπιζηία

ηων

σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων
Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ινγηζηηθήο ηεο εχινγεο αμίαο πηζηεχνπλ φηη, ππφ ην παξάδεηγκα ηεο
ινγηζηηθήο ηεο εχινγεο αμίαο, ε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ θαη ρεηξαγψγεζεο δεηθηψλ
θεξδνθνξίαο είλαη πνιχ ρακειφηεξνη απφ φηη ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο. Θεσξεηηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο κπνξεί
λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θαη λα κεηψζεη ηα θφζηε ηεο
αληηπαξάζεζεο κεηαμχ πσιεηψλ θαη αγνξαζηψλ. Δπελδπηέο, ηδηνθηήηεο, ή κέηνρνη ζα
κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ απνθάζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε:
 ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγίεο,
 ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
γηα αληηζηάζκηζε ιεηηνπξγηψλ,
 ηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ αληηζηάζκηζεο θαη
 ηελ επηινγή θαη ηνλ θαζνξηζκφ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ ινγηζηηθή ηεο εχινγεο αμίαο επηηξέπεη ζηνπο ηδηνθηήηεο, ή ζηνπο κεηφρνπο ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγνχλ ην επίπεδν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζην νπνίν ν
δηεπζπληήο ηεο νληφηεηαο έρεη αμηνπνηήζεη ζην βέιηηζην ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζεο. Ζ ινγηζηηθή ηεο εχινγεο αμίαο απνηξέπεη ηελ αζάθεηα ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο
ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ θξπκκέλσλ απνζεκαηηθψλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
απνθαιχπηνληαο ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα
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ρέξηα ησλ δηεπζπληψλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Απηφ κεηψλεη ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ
ηνπ πσιεηή θαη ηνπ αγνξαζηή.
Άιινη ππνζηεξηθηέο ηεο ινγηζηηθήο ηεο εχινγεο αμίαο επηρεηξεκαηνινγνχλ φηη ε
αγνξά, ε νπνία βαζίδεηαη ζε κέηξα ζχγθξηζεο δελ επεξεάδεηαη απφ εηδηθνχο παξάγνληεο
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο. Σν ηδηαίηεξν απηφ πιενλέθηεκα ηεο
κεζφδνπ ηεο εχινγεο αμίαο είλαη φηη αληηπξνζσπεχεη κία ακεξφιεπηε κέζνδν κέηξεζεο, ε
νπνία είλαη ζπκβαηή αλά ηα έηε θαη ππεξάλσ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ.
Δπηπιένλ, νη ππνζηεξηθηέο ηεο κεζφδνπ επηρεηξεκαηνινγνχλ φηη, ζηηο κέξεο καο, ηα
πξαγκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νπνηνδήπνηε εηαηξηψλ είλαη ηα άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, φπσο ε επσλπκία, ηα ζελάξηα κειινληηθψλ εηζξνψλ θαη νη ηδέεο, παξά ηα πιηθά
ζηνηρεία. Απηά ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνυπνζέηνπλ ηερληθέο κέηξεζεο, νη νπνίεο
είλαη πέξα απφ ην θάζκα ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.

3.2.5 Γιοίκηζη και λογιζηική ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ
Σν ινγηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο εχινγεο αμίαο επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληψλ
πξνο ηνπο θηλδχλνπο, θαζφηη εμαηηίαο απηψλ, δηαθηλδπλεχεηαη ε επηρείξεζε θαη ε θήκε ηεο.
χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο Δχινγεο Αμίαο, νη δηεπζπληέο αμηνπνηνχλ ηα παξάγσγα θαη
άιιεο ηερληθέο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηα παξάγσγα, ηα κνληέια
επηινγήο θνζηνιφγεζεο, ηε δνκή ησλ επηηνθίσλ θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηα options θαη ζηηο
κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο. Ζ ινγηζηηθή ηεο εχινγεο αμίαο εληείλεη θαη νμχλεη ηε γλψζε
ηνπ δηεπζχλνληα, ψζηε απηφο λα ζπλαιιάζζεηαη ζε αλνηθηφ θαη δπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφ
πεξηβάιινλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηηο ζεκεξηλέο ηνπηθέο θαη παγθφζκηεο αγνξέο. Ζ
ππεπζπλφηεηα ηεο δηνίθεζεο αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ηκεκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,
ραξαθηεξηζηηθά ηθαλά, λα πξνζιάβνπλ, ή λα απνιχζνπλ δηεπζπληηθά ζηειέρε.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΤΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
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4.1 Πποβλήμαηα επιμέηπηζηρ Δύλογηρ Αξίαρ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπδεηείηαη έληνλα γηα ην εάλ ε πξνζέγγηζε ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
θαη παζεηηθνχ πξνυπνζέηεη κέηξεζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε εχινγεο αμίεο, παξά ζην
ηζηνξηθφ θφζηνο. Όπνηα θαη αλ είλαη ε πεξίπησζε, ε πξνζέγγηζε ηνλίδεη ην ξφιν ηνπ
ηζνινγηζκνχ ζαλ έλα θχξην φρεκα κεηαβίβαζεο ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ. Τπάξρνπλ επίζεο, πνιιά εκπφδηα θαη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο
εχινγεο αμίαο.
Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ

εθαξκνγή ηεο εχινγεο αμίαο

κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ σο ε απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ:
 δελ βαζίδνληαη ζε παξαθνινπζνχκελεο ηηκέο αγνξάο θαη είλαη:
 δαπαλεξέο,
 εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπο,
 δελ επαιεζεχνληαη εχθνια
 κπνξνχλ λα ρεηξαγσγεζνχλ,
 ζε παξαθνινπζνχκελεο ηηκέο αγνξάο:


πνπ δελ είλαη θαηάιιειεο φηαλ ε επηρείξεζε αζθεί δηαηηεζία ζηηο ηηκέο
ηεο αγνξάο,



κε θαηάιιειεο φηαλ αληηθαζηζηνχλ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θφζηνπο,



ππεξβνιηθά αζηαζήο,



δηαθξίλνληαη απφ έληνλε κεηαβιεηφηεηα θαη απφ αζπλάθεηα.

4.2 Δύλογερ αξίερ από ανύπαπκηερ ηιμέρ αγοπάρ
Οη εχινγεο αμίεο πνπ δελ βαζίδνληαη ζε ηηκέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ αγνξά, είλαη
δαπαλεξέο ζηελ εθηίκεζή ηνπο, επηβεβαηψλνληαη θαη επαιεζεχνληαη κε κεγάιε δπζθνιία.
Όηαλ νη εθηηκήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο δελ βαζίδνληαη ζε παξαθνινπζνχκελεο ηηκέο αγνξάο,
νη ηηκέο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ βάζεη ππνζεηηθψλ ηηκψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
πξνζθεξζνχλ απφ ππνζεηηθνχο αγνξαζηέο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνζεηηθνχο απνδέθηεο ηνπ
παζεηηθνχ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε κε ππαξθηέο αγνξέο. Οη ινγηζηέο ησλ εηαηξηψλ ζα
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πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηηο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ απφ
ππνζεηηθνχο αλεμάξηεηνπο αγνξαζηέο. Δπίζεο, νη δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα
θαζνξίζνπλ ηελ πςειφηεξε θαη θαιχηεξε ρξήζε γηα ηελ νπνία ζα κπνξέζνπλ λα
ηνπνζεηήζνπλ έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζαλ ηηκή εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ.
Δπίζεο, νη δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ, πσο απηνί νη
ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο ηηο ππνζεηηθέο αγνξέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηηο δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο θαη ηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
ζηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθψλ ηνπο εηαηξηψλ, έηζη ψζηε νη ηηκέο πνπ πηζαλφηαηα
λα πιεξψζνπλ λα κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ(Benston 2008). ηε ζπλέρεηα, νη ειεγθηέο ζα
πξέπεη λα επηβεβαηψζνπλ ηηο ππνζεηηθέο απηέο εθηηκήζεηο κε επίζεκα έγγξαθα. Απηή ε
δηαδηθαζία ηεο επηβεβαίσζεο είλαη έλα δαπαλεξφ πιεξνθνξηαθφ εγρείξεκα. Σν θφζηνο
απηφ, δίλεη ην έλαπζκα λα δεκηνπξγεζεί ε αίζζεζε θαη ε πεπνίζεζε φηη νη ηηκέο ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα απαηειέο θαη ζεκαληηθά ιαλζαζκέλεο (Benston
2008).
Πνιινί

επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη, νη ηηκέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο

δηεθπεξαηψλνληαη ζπλαιιαγέο γηα πνιιά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ ελαξκνλίδνληαη κε
ηελ ηδέα ηεο ππνζεηηθήο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ηα δάλεηα δελ
εκπνξεχνληαη ζε κεγάιεο ξεπζηνπνηήζηκεο αγνξέο, αιιά εκπνξεχνληαη ζε αγνξέο πνπ νη
ηηκέο θαζνξίδνληαη κέζσ ηζφηηκσλ ζπκθσληψλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν
θαζνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ελφο δαλείνπ, κπνξεί λα δηεμαρζεί κε ηε ρξήζε ησλ
πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ, ππνινγίδνληαο ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ δαλείνπ.
Ο Krumwiede (2008) ππνζηεξίδεη φηη ε κέηξεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ θαη άπισλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ είλαη πάληνηε εθηθηή, επεηδή ε πξφβιεςε εθηίκεζεο ηεο
ηηκήο αγνξάο ηνπ επηπέδνπ έλα, φζνλ αθνξά ηελ εχινγε αμία, δελ είλαη δηαζέζηκε. Ζ
δηνίθεζε ζα πξέπεη λα εμαζθήζεη ηελ θξίζε ηεο ζηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα ην κέιινλ, πξάγκα
δχζθνιν γηα λα εθαξκφζεη θαη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα λα επαιεζεχζεη, φπσο γηα
παξάδεηγκα ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη ηελ σθέιηκε δσή ηεο θήκεο θαη πειαηείαο κηαο
επηρείξεζεο, ή άιισλ ανξίζηνπ σθέιηκνπ ρξφλνπ δσήο, άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Αθφκε θαη νη πην αμηφινγεο δηνηθήζεηο πνξεχνληαη ζε ιάζνο απνθάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα,
φηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αμηψλ βαζίδεηαη ζε ιάζνο πξνβιέςεηο θαη ππνζέζεηο.
Οη κειεηεηέο επηθξίλνπλ θαη ακθηζβεηνχλ ηελ αμηνπηζηία ησλ κέηξσλ ηεο
ινγηζηηθήο ηεο εχινγεο αμίαο, εηδηθά φηαλ νη εθηηκήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο βαζίδνληαη ζηηο
εθηηκήζεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ δηνηθήζεσλ (Benston 2008). Οη εχινγεο αμίεο εθηφο ησλ
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αμηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηκέο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, κπνξνχλ εχθνια λα
ρεηξαγσγεζνχλ απφ αλέληηκα θαη επθαηξηαθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα
επηζπκεηά θέξδε. Θα ήηαλ πνιχ δχζθνιν, λα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε θαη αδχλαην
γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο λα επαιεζεχζνπλ θαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ
ηηκψλ ηεο εχινγεο αμίαο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ηαιαληνχρεο δηεπζπληηθέο εθηηκήζεηο θαη
πξνζδνθίεο. Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα ηζρπξηζζνχλ φηη γλσξίδνπλ
ηε δνπιεηά ηνπο θαη ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνινχληαη θαη σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα
γλσξίδνπλ ηα πνζά, ζχκθσλα κε ηα νπνία, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα κπνξνχζαλ λα
πνπιεζνχλ, ή ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ λα δηεπζεηεζνχλ θαη φηη νη ίδηνη, βξίζθνληαη ζηελ
θαιχηεξε ζέζε γηα λα θάλνπλ ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο. Παξφια απηά, νη ειεγθηέο ζα
κπνξνχζαλ λα πξνζιάβνπλ εηδηθνχο εθηηκεηέο θαη ζπκβνχινπο, νη νπνίνη ζα θηλνχζαλ ηηο
λνκηθέο δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ πειαηψλ ηνπο κεηψλνληαλ
ζεκαληηθά, ή εθ ησλ πζηέξσλ ηα πνζά ησλ εθηηκήζεσλ πξνο επηβεβαίσζε απνδεηθλχνληαη
αλαιεζή θαη παξαπιαλεηηθά(Benston 2008). Δάλ νη πξνβιέςεηο ηεο δηνίθεζεο απνδεηρζνχλ
αλαθξηβείο θαη ιαλζαζκέλεο, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζεί, εάλ, νη εθηηκήζεηο απηέο
έγηλαλ θαηά ιάζνο θαη δελ είλαη απνηέιεζκα αλέληηκεο πνιηηηθήο ηεο δηνίθεζεο
(Krumwiede 2008).

4.3 Ακαηάλληλερ ηιμέρ Δύλογηρ Αξίαρ
Πνιιέο θνξέο νη απνηηκήζεηο ησλ ηηκψλ ζε εχινγε αμία είλαη αθαηάιιειεο γηα δηεμαγσγή
ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, είηε απηφ είλαη πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο, είηε
είλαη γηα ην φθεινο ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Παξαθάησ αλαθέξνπκε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί απφ νηθνλνκνιφγνπο
κειεηεηέο, φπνπ ε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο είλαη ε πιένλ αθαηάιιειε. Ζ ρξήζε ηεο
ινγηζηηθήο κεζφδνπ ηεο Δχινγεο Αμίαο δελ ζπληζηάηαη γηα νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ:
 αζθνχλ arbitrage,
 αληηθαζηζηνχλ ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο,
 εθρένπλ ππεξβνιηθή αζηάζεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ ηηκψλ,
 απνηπγράλνπλ ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ.
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4.3.1 Ακαηάλληλερ ηιμέρ Δύλογηρ Αξίαρ για ονηόηηηερ πος αζκούν
arbitrage
Τπνζηεξίδεηαη φηη νη εχινγεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη αθαηάιιειεο φηαλ,
ε επηρείξεζε πξνζζέηεη αμία(είλαη θεξδνθφξα), αγνξάδνληαο πξψηεο χιεο ζε ηηκέο εηζφδνπ
αγνξάο θαη πσιεί ζε ηηκέο εμφδνπ αγνξάο. Οη πξψηεο χιεο εηζέξρνληαη ζε ηηκέο εηζφδνπ
ηεο αγνξάο ζηελ επηρείξεζε θαη κέζσ ηεο θαηαζθεπαζηηθέο δηαδηθαζίαο πξνζζέηνπλ αμία
ζηελ ηηκή πψιεζεο, παξάγνληαο έλα πξντφλ θαη πσιψληαο ην ζηνπο πειάηεο. Οη πξψηεο
χιεο δελ θεξδίδνπλ ηελ αμία ηνπο απφ ηελ αιιαγή ζηελ ηηκή εμφδνπ ηνπο απφ ηελ αγνξά,
«ε αιιαγή ζηελ αμία ησλ θεξδψλ δελ είλαη αληηζηνίρηζε έλα πξνο έλα κε ηελ αιιαγή ηεο
ηηκήο ηεο αγνξάο απφ ηελ ηηκή εηζφδνπ ζηελ αγνξά»(Penman, 2007). Ο Penman
ππνζηεξίδεη φηη πεξηπηψζεηο, φπνπ ε αληηζηνίρηζε ζπλζεθψλ, κία πξνο κία, γηα εχινγεο
αμίεο ηζρχεη ζε επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, παξάγσγα θαη
άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Δπίζεο, πξνηείλεη κεξηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε
αληηζηνίρηζε έλα πξνο έλα, γηα ηηο εχινγεο αμίεο δελ ηζρχεη, φπσο είλαη νη απνγξαθέο,
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθείηαη επηξξνή θαη άιιεο παξφκνηνπ
ραξαθηήξα πεξηπηψζεηο.

4.3.2 Ακαηάλληλερ ηιμέρ Δύλογηρ Αξίαρ πος ανηικαθιζηούν ζηοισεία
Ιζηοπικού Κόζηοςρ
Πνιιέο θνξέο ε πξνζπάζεηα εθηίκεζεο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο, νη νπνίεο
είλαη άκεζα επηβεβαηψζηκεο κε ηηκέο αγνξάο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εμέιημε ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ
ρξεκαηηζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ν Penman ππνζηεξίδεη φηη ε δηελέξγεηα
επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία ζε ηηκέο αγνξάο, ζθηάδεη ηελ θεξδνθνξία ηεο
ζπγαηξηθήο θαη ηελ αμία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε απηήλ ηελ
θεξδνθνξία. ε άιιε πεξίπησζε, ε απνηίκεζε ησλ δαλείσλ ζε εχινγεο αμίεο, επηζθηάδνπλ
ηελ αμία ελδηάκεζσλ πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηε δηαθχκαλζε κεηαμχ επηηνθίσλ
δαλεηζκνχ θαη δαλεηνδφηεζεο. Δπηπιένλ, ε αληηθαηάζηαζε ηεο ινγηζηηθήο ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπνηειεζκαηηθέο ηηκέο.
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4.3.3 Ακαηάλληλερ ηιμέρ Δύλογηρ Αξίαρ πος εκσέοςν ςπεπβολική
αζηάθεια ζηιρ ζςναλλαγέρ ηων ηιμών
Ζ ινγηζηηθή ηεο Δχινγεο Αμίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε κηαο επηπιένλ
ελδνγελνχο πεγήο κεηαβιεηφηεηαο, νη νπνίεο είλαη απιέο ζπλέπεηεο ηνπ ινγηζηηθνχ θαλφλα.
ε κεγάιν βαζκφ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ην κεραληζκφ ησλ ηηκψλ ζηελ
θαζνδήγεζε ησλ πξαγκαηηθψλ απνθάζεσλ. αλ απνηέιεζκα, νη πξαγκαηηθέο απνθάζεηο
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθή, εμαηηίαο αλαπνηειεζκαηηθψλ ηηκψλ πνπ νθείινληαη
ζηελ ινγηζηηθή ηεο Δχινγεο Αμίαο(Plantin et al, 437). Ο Penman ππνζηεξίδεη φηη, φηαλ
ππάξρνπλ ηηκέο θνχζθαο ζηνλ ηζνινγηζκφ, κεηαθέξνληαη θαη θέξδε θνχζθαο ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο. Γηα εκπνξηθά ραξηνθπιάθηα, φπνπ νη επελδχζεηο γίλνληαη
καθξνπξφζεζκα, απηφ απνηειεί κεγάιν πξφβιεκα.
Υαξαθηεξηζηηθφ

παξάδεηγκα

απνηειεί

ε

εθηίκεζε

ηεο

αμίαο

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζπρλά πνιιέο απφηνκεο κεηαβνιέο.
Έλα κεγάιν πξφβιεκα ηεο εχινγεο αμίαο είλαη ε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ηεο, ζηηο
δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο.

4.3.4 Ακαηάλληλερ ηιμέρ Δύλογηρ Αξίαρ πος αποηςγσάνοςν ζηη ζςζσέηιζη
μεηαξύ ενεπγηηικού και παθηηικού
Ο Penman ππνζηεξίδεη φηη ε εχινγε αμία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ
παζεηηθνχ δελ κπνξνχλ λα αληηζηνηρεζνχλ, εάλ νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ
ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ(ππνρξεψζεηο) ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα,
φπνπ ε πεξίπησζε ηεο αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο παξάγεη ππεξβνιηθή αζηάζεηα ζηα θέξδε.
Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηξαπεδψλ πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζνπλ ζρεηηθά θζελά θεθάιαηα απφ
απαηηήζεηο, απνηακηεχζεηο θαη κηθξήο πξνζεζκίαο θαηαζέζεηο. Χζηφζν, ε αμία ηνπο είλαη
αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, φηαλ ην επηηφθην θαηαζέζεσλ απμάλεη, ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ
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κεηψλεηαη, αιιά ε αμία ηνπ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηππηθά απμάλεηαη. Έηζη,
ζχκθσλα κε ηελ έλα πξνο έλα ζπζρέηηζε, νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ δελ πξέπεη λα
απνηηκψληαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο. Δάλ φκσο, ην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ
απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, αιιά ε αμία ησλ νκαδηθψλ θαηαζέζεσλ πνπ είλαη άπιν
ζηνηρείν δελ απνηηκάηαη ζε ηηκέο αγνξάο, ηα θέξδε θαη ε ινγηζηηθή αμία κεηψλνληαη
ηερλεηά(Penman, 2007).

4.4 ςνάθεια ηηρ μέηπηζηρ ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ
Ζ ζπλάθεηα ηεο κέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο κπνξεί κφλν λα ππνζηεξηρζεί απφ εκπνξηθά
παξάγσγα ζε πςειά ξεπζηνπνηήζηκεο αγνξέο. Ζ εχινγε αμία πνπ εθθξάδεηαη κε φξνπο
αμίαο ηηκψλ εμφδνπ απφ ηελ αγνξά, ρξεζηκεχεη θπξίσο ζηνπο πηζησηέο θαη ζηνπο επελδπηέο
ησλ εηαηξεηψλ. Κφζηε ζπλαιιαγψλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά γηα ηα ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, κεηψλνπλ ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη πξνο δηαλνκή γηα
ηνπο πηζησηέο θαη γηα ηνπο επελδπηέο (Benston, 2008,105). Δκπεηξηθή έξεπλα γηα ηελ αμία
ηεο ζπλάθεηαο ησλ πνζψλ ηεο εχινγεο αμίαο γηα ηνπο επελδπηέο, δείρλεη ηα πνζά ησλ
απνηηκήζεσλ ηεο εχινγεο αμίαο, ηα νπνία είλαη άμηα εκπηζηνζχλεο(απνζεζαπξηζκνί θαη
θνηλέο κεηνρέο), φηη βξέζεθαλ κε ζπλάθεηα αμίαο, ελψ εθείλα ηα νπνία αληηκεηψπηζαλ
δπζθνιίεο ζηελ εμαζθάιηζε ηηκψλ αγνξάο(δάλεηα) δελ είραλ ζπλάθεηα αμίαο(Benston,
2008, 106).
Ο Paoloni πξνηείλεη φηη ηα Γ.Π.Υ.Π. γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη
θαηάιιεια απινπνηεκέλα ζε ζρέζε κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αθνξνχλ ηνλ νξηζκφ θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο
ηεο εχινγεο αμίαο. Χζηφζν, είλαη απνδεθηφ φηη ηα Γ.Π.Υ.Π. γηα ηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη φηη είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια. Ο κειεηεηήο ηζρπξίδεηαη φηη ηα
κεξίζκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ δελ εκπνξεχνληαη δεκφζηα, νη ζηξαηεγηθέο ησλ
επηρεηξήζεσλ

ειέγρνληαη

απφ

ηνπο

ηδηνθηήηεο

θαη

νη

θχξηνη

ρξήζηεο

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πξνκεζεπηέο, δειαδή νη
ηξάπεδεο. Χο απνηέιεζκα, ε ινγηζηηθή ηεο εχινγεο αμίαο ράλεη ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο,
δηφηη νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ είλαη δηαθνξεηηθέο, νη νπνίνη ηθαλνπνηνχληαη απφ έλα
πεξηνξηζκέλν θάζκα πιεξνθνξηψλ.
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Ο Santucci πξνηείλεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί πξέπεη λα είλαη
πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλνη ζηελ ελεκέξσζε, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκηθήο
νληφηεηαο λα κπνξεί λα απνπιεξψζεη ηα δάλεηά ηεο κε βάζε ηηο θεθαιαηαθέο δπλαηφηεηέο
ηεο θαη φρη απφ ηηο κε αλαγλσξίζηκεο κεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εχινγε αμία. Καηά
κία άπνςε, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κπνξεί λα
είλαη παξαπιαλεηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηα κε αλαγλσξίζηκα θέξδε πνπ νδεγνχλ ζε
αχμεζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλα απνηέιεζκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο.
Παξφκνηα πεξίπησζε

απνηειεί

θαη

ην

απνηέιεζκα πνπ

πξνέξρεηαη

απφ ηελ

αλαπξνζαξκνγή ζε εχινγεο αμίεο. Απφ ηελ αληίζεε άπνςε, ππνζηεξίδεηαη φηη ε εχινγε
αμία δελ παξέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε έλαλ δαλεηζηή, ηνπ νπνίνπ ην βαζηθφ
ελδηαθέξνλ είλαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ νληνηήησλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηνπο, ή ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ησλ νληνηήησλ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο εγγχεζε ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο. Δπηπιένλ, νη
εχινγεο αμίεο ζπάληα πξνέξρνληαη απφ αγνξαίεο αμίεο θαη ζπρλά ππνινγίδνληαη κε ηε
κνξθή ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ζεκεησηέν φηη, νη

πξνεμνθιεκέλεο

ηακεηαθέο ξνέο είλαη απνηέιεζκα πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ζπληειεζηή
πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

5.1 Χθέλειερ από ηη σπήζη ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ
Ζ ρξήζε ηεο Δχινγεο Αμίαο απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εμέιημε ηεο παξνπζίαζεο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φζνλ αθνξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ αμηνπηζηία
θαη ηε ζπλάθεηα κε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ νληνηήησλ.
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απνδίδνληαη θαιχηεξα, φηαλ γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε
αλαθνξά γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ σθεινχληαη φηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο απνηίκεζεο. Σα παξαδείγκαηα αλαθνξάο είλαη
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πνιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα,
ηα νπνία απνδίδνπλ θαιχηεξα, φηαλ απνηηκνχληαη ζε εχινγεο αμίεο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνβιεθζνχλ νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηνρή ηνπο, ζε
αληίζεζε κε άιιεο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ δελ πξνυπνζέηνπλ θάηη αληίζηνηρν.
Ζ εχινγε αμία ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ηξέρνπζεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη
δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά, απνηειεί αμηφπηζην κέηξν απνηίκεζεο, αληαλαθιά ηελ επηζπκία
ησλ αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ λα ζπλαιιαγνχλ ζε ηζφηηκε βάζε, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
ζηηγκή(ηε ζηηγκή ηεο απνηίκεζεο), ζηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή.
Καλέλα άιιν κέηξν απνηηκήζεσο δελ πξνζεγγίδεη φζν ε εχινγε αμία ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Οη εχινγεο αμίεο φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ είλαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή πιήξσο ζπγθξίζηκεο,
αληαλαθιψληαο ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε βάζε ηηο
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. ε πιήξε αληίζεζε, νη απνηηκήζεηο ηεο ινγηζηηθήο
κεζφδνπ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο δελ κπνξνχλ λα είλαη ζπγθξίζηκεο δηφηη, ηα ίδηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνθηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο εκθαλίδνληαη κε
δηαθνξεηηθέο αμίεο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο αμίαο θηήζεο ή έθδνζήο ηνπο.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ε ινγηζηηθή ηεο Δχινγεο Αμίαο ελζσκαηψλεη θάζε
θνξά, φιεο ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, φπσο αιιαγέο επηηνθίσλ, ηηκψλ
ζπλαιιάγκαηνο, δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ελεξγφ
δξάζε θαη νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ γεγνλφο επεξεάδεη ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
Ζ ινγηζηηθή ηεο Δχινγεο Αμίαο αλαδεηθλχεη ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα, πνπ ππφ άιιεο κνξθέο
απνηίκεζεο πεξλνχζαλ απαξαηήξεηα, ή εκθαλίδνληαλ ζε πνιχ ρακειέο αμίεο. Άκεζε
επηβεβαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο απνηεινχλ ηα παξάγσγα, ηα νπνία εκθαλίδνληαλ
ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο κεζφδνπο κφλν ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο, παξά ην γεγνλφο φηη
δαπαλνχληαλ ζεκαληηθά πνζά γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο πάγηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο θηίξηα θαη νηθφπεδα εκθαλίδνληαλ ζε ηδηαίηεξα ρακειέο
αμίεο(αληηθεηκεληθέο αμίεο δψλεο ζε ζπλάξηεζε κε παιαηφηεηα) απνθξχπηνληαο ηελ
πξαγκαηηθή πεξηνπζία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, δπζθνιεχνληαο ην έξγν ηεο δηνίθεζεο
γηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα πξνζειθχνληαο θεθάιαηα απφ ην επξχηεξν επελδπηηθφ θνηλφ θαη
κνλνδξνκψληαο ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ λα είλαη άκεζα εμαξηψκελεο
απφ ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
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5.2 Γςζσέπειερ από ηη σπήζη ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ
Ζ Δχινγε Αμία απνηειεί ην πιένλ θαηάιιειν κέηξν αμηνινγήζεσο ηεο απφδνζεο ηεο
νληφηεηαο, ηφζν ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη εθείλσλ πνπ ηε δηνηθνχλ. Χζηφζν,
απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηερληθέο γηα ηελ νξζή απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο, ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηα
αθξηβψο αληίζεηα απνηειέζκαηα, επηθέξνληαο έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ζχγρπζε,
αλαμηνπηζηία, δεκίεο θαη νηθνλνκηθά αδηέμνδα.
Τπάξρεη κία γεληθή εθηίκεζε φηη ε απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
ηνπ παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π.
παξνπζίαζε

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

πνπ

δελ

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ

αθνινπζνχλ

ηελ

αξρή

ηεο

πληεξεηηθφηεηαο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, κε
απνηέιεζκα ηε ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηε δπζκελή
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ηεο ρψξαο ζε νηθνλνκηθφ επελδπηηθφ επίπεδν.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθηίκεζεο απνηεινχλ νη απνηηκήζεηο
ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο, νη νπνίεο δελ είλαη άκεζα θαη
εχθνια επηβεβαηψζηκεο, θαζψο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ είλαη εχθνια
ξεπζηνπνηήζηκα, δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο, ή δηαπξαγκαηεχνληαη
ζε αγνξέο πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο, ή ζε αγνξέο ρακειήο ξεπζηφηεηαο.
Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο απνηεινχλ ηα
δνκεκέλα νκφινγα πνπ εμέδσζαλ πνιιέο ηξάπεδεο, ηα νπνία θξάηεζαλ ζηα
ραξηνθπιάθηά ηνπο θαη ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο δεκίεο, θαζψο ηα κνληέια πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηηο απνηηκήζεηο δελ απέδσζαλ ζσζηέο πξνβιέςεηο.
Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηεο Δχινγεο Αμίαο(Fair Value Accounting),
ή αιιηψο ινγηζηηθή mark to market θαη ε αζχλεηε ρξήζε ηεο, επζχλεηαη γηα ηα
πξνβιήκαηα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α. θαη εηδηθφηεξα ζηηο επελδπηηθέο
ηξάπεδεο, πνπ ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε θξίζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη
κεηαδφζεθε ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, φηη ε
απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο ιεηηνχξγεζε θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί σο
πνιιαπιαζηαζηήο ηεο θξίζεο, εηζάγεη κεηαβιεηφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
παξέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ απνηππψλνπλ ζσζηά ηα ζεκειηψδε ινγηζηηθά κεγέζε
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θαη θαη’ επέθηαζε, δελ απνηειεί θαηάιιειν κέζν επηκέηξεζεο θαη κεηαθνξάο
πιεξνθνξηψλ ρξήζηκσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θπξίσο ζε πεξηφδνπο θξίζεο.
Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ρξήζεο ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ ηεο Δχινγεο Αμίαο απνηειεί
αδηακθηζβήηεην γεγνλφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειφβαζκα ζηειέρε, ηα νπνία
επσθεινχληαη άκεζα απφ ηελ πςειή θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σνικεξέο
απνηηκήζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
επηβεβαησζνχλ άκεζα, δηφηη απνηεινχλ έκπλεπζε ηεο επηρείξεζεο(εθπνκπέο ηειενπηηθψλ
ζηαζκψλ), ακθηζβεηήζηκεο ηερληθέο επηκέηξεζεο εχινγεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη απφθξπςε δαλείσλ κεησκέλεο δηαζθάιηζεο απμάλνπλ ην ελεξγεηηθφ, ηα
θέξδε θαη ηηο ακνηβέο ησλ πσιεηψλ ησλ κεηνρψλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζην
επξχηεξν επελδπηηθφ θνηλφ. Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο ηεο σξαηνπνηεκέλεο εηθφλαο ηεο
κεηνρήο δηαζθαιίδεη ην θχξνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, αλεβάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο
ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, γίλεηαη θεξέγγπα απέλαληη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα
θαη απμάλεη ηηο ακνηβέο ησλ πσιεηψλ ησλ κεηνρψλ. ελάξηα ππεξβνιηθά αηζηφδνμα, φπσο
νη ηηκέο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζην ακεξηθαληθφ ρξεκαηηζηήξην παξαγψγσλ απφ ηε
δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηίηισλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζηεγαζηηθά δάλεηα. Οη απνηηκήζεηο ησλ
δαλείσλ γηα ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απνδείρζεθαλ ππεξβνιηθά πςειέο ζε ζρέζε
κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία, γηα ην ιφγν φηη δελ έιαβαλ ππφςε ηελ ηήξεζε ησλ
ηξαπεδηθψλ θαλφλσλ αλάιεςεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο
απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ κε ηε κνξθή ληφκηλν παξέζπξε θαη
ζπλερίδεη λα ζπκπαξαζχξεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.
Γεδνκέλνπ φηη έλα απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ είλαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, είλαη δειεαζηηθφ λα γίλεη θαηάρξεζε
ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ, γηα εκθάληζε κε πξαγκαηνπνηεκέλσλ θεξδψλ θαη
παξνπζίαζε πιαζκαηηθήο εηθφλαο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
Ζ αζχλεηε ρξήζε ηεο Δχινγεο Αμίαο,

ε ρεηξαγψγεζή ηεο απφ επηηήδεηα

πςειφβαζκα ζηειέρε γηα πξνζσπηθά νθέιε, ε αλεπζπλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ
εθηηκεηψλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ε αλνξζφδνμε απφδνζε ησλ
επηζηεκνληθψλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζθηάδνπλ
κε ηα πιένλ κειαλά ρξψκαηα ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαη
απνδπλακψλνπλ ην εγρείξεκα γηα πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
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ΔΠΙΛΟΓΟ
Ζ δηαδηθαζία ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πξνυπνζέηεη νξγάλσζε θαη νξζή αλαδηνξγάλσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη ζε επξχηεξε θιίκαθα, ηεο κεραλνξγάλσζεο ηεο
επηρείξεζεο φπσο, νξγάλσζε κε θαηαλνκή ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ, κεραλνγξάθεζε –
ERP – MIS, έκπεηξα ζηειέρε κε πνιχπιεπξεο γλψζεηο (Δ.Γ.Λ..–Γ.Λ.Π.-Γ.Π.Υ.Π.θνξνινγία), θαηαγξακκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ζσζηή αληηκεηψπηζε ειέγρσλ
(εζσηεξηθψλ - εμσηεξηθψλ - θνξνινγηθψλ), έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε δηνίθεζεο,
θαηάξηηζε ηξηκεληαίσλ ηζνινγηζκψλ, πξνυπνινγηζκνχ, ηακεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ–
business plan, αληαπφθξηζε ζηηο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθέο, Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο,
Υ.Α.).
Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζψο νη επελδπηέο επηδηψθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε δηεζλή
δηαθνξνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαη νη επηρεηξήζεηο πξνζβιέπνπλ
ζηελ άληιεζε θεθαιαίνπ απφ εγρψξηεο θαη δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, γίλεηαη θαλεξφ πφζν
ζεκαληηθή θαη αλαγθαία είλαη ε εθαξκνγή ελφο εληαίνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
πνπ ζα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παγθφζκηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, πεξηνξίδνληαο
ηα θφζηε θέξλνληαο επελδπηέο θαη επηρεηξήζεηο ζε άκεζε επαθή.
Σα νθέιε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηε ινγηζηηθή κέζνδν ηεο Δχινγεο Αμίαο είλαη πνηθίια θαη νη
απφςεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο δηίζηαληαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ ηεο
Δχινγεο Αμίαο θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ κεζφδσλ επηκέηξεζήο ηεο απνηειεί αληηθείκελν
εθηεηακέλεο αθαδεκατθήο έξεπλαο. Σν φθεινο φκσο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή
ησλ Γ.Λ.Π. θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ ηεο Δχινγεο Αμίαο, θαίλεηαη λα
ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ απηά πξνθαινχλ. Οη αδπλακίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζηηάδνληαη ζηε κε νξγαλσκέλε ηαθηηθή ειέγρνπ ησλ απνηηκήζεσλ, νη
νπνίεο πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε ιηγφηεξν αηζηφδνμα ζελάξηα. Ζ ζπλεξγαζία
πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηψλ εθηηκεηψλ, κε εμεηδηθεπκέλνπο κε ην ζέκα νξθσηνχο
ινγηζηέο ειεγθηέο, ππεχζπλνπο γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
πνπ αλαιακβάλνπλ, πξνυπνζέηεη θαη ππφζρεηαη αιεζείο, αμηφπηζηεο, ζπγθξίζηκεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ.
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