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Περίληψη 

 

 
Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 αποτέλεσε αφορµή για την επανεξέταση 

των λογιστικών µεθόδων και πρακτικών αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή των σηµαντικότερων στοιχείων του Ενεργητικού 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι λογιστικές απαιτήσεις αρχίζουν να 

αµφισβητούνται λόγω των δυσκολιών εφαρµογής τους αλλά και της αδυναµίας τους 

να παρέχουν αξιόπιστες και χρήσιµες πληροφορίες µέσω των οικονοµικών 

καταστάσεων. Ιδιαίτερη  κριτική δέχθηκε η χρήση της εύλογης αξίας, η οποία 

χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως αιτία για την εµφάνιση και επιδείνωση της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Σκοπός λοιπόν της παρούσης εργασίας είναι να 

παρουσιάσει τα υφιστάµενα πρότυπα σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η οπτική γωνία από την οποία 

εξετάστηκε το θέµα ήταν πώς οι λογιστικές πρακτικές τροποποιήθηκαν, 

συµπληρώθηκαν, επαναδιατυπώθηκαν ή καταργήθηκαν προκειµένου να 

εναρµονιστούν µε τις απαιτήσεις του σύγχρονου χρηµατοπιστωτικού περιβάλλοντος. 

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της, η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις 

αιτίες που συνετέλεσαν τόσο στην τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 και του  ∆.Π.Χ.Π 7 

όσο και στη δηµιουργία νέων προτύπων (∆.Π.Χ.Π. 13, ∆.Π.Χ.Π.9). Από την ανάλυση 

των αιτιών που συνέβαλαν στις αλλαγές των λογιστικών πρακτικών αλλά και τις 

συνέπειες που επέφεραν, η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο 

χρήσιµο για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Μέσα από τη βαθύτερη 

γνώση των λογιστικών απαιτήσεων και των συνεπειών τους, επιτυγχάνεται η 

καλύτερη αξιολόγηση των παρεχόµενων πληροφοριών, η αποτελεσµατικότερη 

αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και θέσης των οικονοµικών 

οντοτήτων και ενδεχοµένως η πρόληψη εµφάνισης κρίσεων ή η ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών συνεπειών τους.  
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Abstract 

 

 
The financial crisis of 2008 has provoked the reassessment of the accounting 

standards  and methods  used to measure the financial assets, which consist the largest 

asset category of financial institutions. The applied accounting rules are questioned 

due to the implementation difficulties and their inability to provide truthful and useful 

financial statements.  The use of fair value has been highly criticized. Moreover, 

critics argue that fair value accounting has contributed to the financial crisis and its 

aggravation.  The main aim of the present thesis is to revise the applied accounting 

principles regarding the measurement of financial assets. In order to shed light upon 

the matter, the present thesis examines how the accounting principles were amended, 

supplemented, restated or canceled completely in order to align them with the 

requirements of the present financial environment. 

The present thesis presents the major reasons that led to the amendment of 

existing accounting standards ( IAS 39, IFRS 7) as well as the establishment of new 

ones (IFRS 13, IFRS 9).  The present thesis aspires to become a useful tool guide for 

better understanding the reasons that lead to the amendment of accounting standards 

as well as their consequences. Through this knowledge, the users of financial 

statements will be in a position to understand the requirements of the standards but 

also to assess the financial position and performance of the firms effectively for this 

may be the key to prevent financial crises from occurring or to minimize their 

negative impacts.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα της τρέχουσας περιόδου 

είναι η χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία άρχισε να διαφαίνεται στα µισά του 2007 

και εντάθηκε κυρίως στα τέλη του 2008. Τα αίτια της κρίσης κυρίως εντοπίζονται 

στην πιστωτική άνθηση η οποία προηγήθηκε χρονικά και η οποία καταρρίφτηκε 

απότοµα µε την αναποτελεσµατικότητα των sub-prime mortgage δανείων και την 

ανορθολογική χρήση των τιτλοποιήσεων. Μεταξύ άλλων, συνέπεια της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης ήταν η κατάρρευση αρκετών εµπορικών και επενδυτικών 

τραπεζών όπως η Bear Sterns, Lehman Borther, Merill Lynch και Wachovia, 

Washington Mutual αλλά και η κυβερνητική παρέµβαση σε εταιρείες όπως η Fannie 

Mae, Freddie Mac, and AIG.  

Παρά τις προσπάθειες που πραγµατοποιήθηκαν το 2008 για την προώθηση της 

ρευστότητας και της συνοχής του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, δεν κατέστη δυνατή η 

συγκράτηση των τιµών αρκετών περιουσιακών στοιχείων, του κόστους δανεισµού 

αλλά και της µεταβλητότητας των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Σύντοµα η κρίση 

επεκτάθηκε και οδήγησε στην κατάρρευση ολόκληρου του τραπεζικού κλάδου 

συµπαρασύροντας και την εµπορική χρηµατοδοτική δραστηριότητα. Η κρίση η 

χρηµατοπιστωτική του 2008 βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά τη στιγµή της συγγραφής της 

παρούσης εργασίας, µε άγνωστες συνέπειες για το µέλλον. 

Η επέκταση της κρίσης, τόσο σε γεωγραφικό πλαίσιο όσο και σε ένταση, 

υπήρξε αντικείµενο συζήτησης και αιτία διαµάχης γύρω από την επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν τα σηµαντικότερα 

στοιχεία του Ενεργητικού των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Κατά τη διάρκεια του 

2007, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αντιµετώπισαν µία απότοµη πτώση των αξιών 

των περισσότερων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τους, ιδιαίτερα 

αυτών που σχετίζονταν µε τα sub-prime δάνεια. Αρχικά, τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα επικεντρώθηκαν στην καταγραφή υψηλών ζηµιών αποµείωσης, που 

εξασθένησαν τη χρηµατοοικονοµική επίδοσή τους. Στη συνέχεια όµως, εγέρθηκαν 

ερωτήµατα σχετικά µε την ποιότητα όλων των περιουσιακών στοιχείων αλλά και το 
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εάν οι ακολουθούµενες λογιστικές πρακτικές επέτρεπαν την  πραγµατική και 

αξιόπιστη απεικόνισή τους στις οικονοµικές καταστάσεις. Τόσο οι επενδυτές, όσο και 

οι νοµοθέτες, οι εποπτικοί οργανισµοί και τα ίδια τα Λογιστικά Συµβούλια 

εξέφρασαν όλο και πιο έντονα τις ανησυχίες τους σχετικά µε τη λογιστική 

αναγνώρισης και επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

ιδιαίτερα µε τη χρήση της εύλογης αξίας. Μάλιστα, η χρήση της εύλογης αξίας για 

την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατηγορήθηκε ότι 

οδήγησε στην επιδείνωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης καθώς συνέβαλε στη 

δηµιουργία οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες στερούνταν αξιοπιστίας και 

χρησιµότητας για τη λήψη αποφάσεων.  

Σκοπός της παρούσης εργασίας δεν είναι να διερευνήσει τα αίτια και τις 

συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ούτε να προτείνει τρόπους αντιµετώπισής 

της. Αλλά, στοχεύει στο να παρακολουθήσει και να καταγράψει την αλλαγή στην 

νοοτροπία, στις αντιλήψεις και τη φιλοσοφία γύρω από την επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση 

αποτέλεσε αιτία για την αλλαγή της νοοτροπίας µε την οποία χειρίζονται λογιστικά τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο 

παρέχονται πληροφορίες µέσω των οικονοµικών καταστάσεων. Η παρούσα εργασία 

επιχειρεί να παρουσιάσει τις κυριότερες αλλαγές στις ακολουθούµενες λογιστικές 

πρακτικές σχετικά µε την αναγνώριση, καταγραφή και  επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Συνακόλουθα,  επικεντρώνεται στην 

παρουσίαση των τροποποιήσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) που 

αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και µάλιστα στις 

τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το 2008 και µετά λόγω της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Ο λόγος που επιλέχθηκε η παρουσίαση των ∆.Λ.Π. 

οφείλεται αποκλειστικά στην ευρύτερη αποδοχή και εφαρµογή τους σε ολόκληρο τον 

Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο λογιστικό χώρο.  

Με τον τρόπο αυτό η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει τη σχέση µεταξύ 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά και την παρατηρούµενη πραγµατικότητα. 

Η σχέση αυτή δεν είναι στατική, αλλά χαρακτηρίζεται από έντονη αλληλεπίδραση. Οι 

συνθήκες αλλά και τα ερεθίσµατα του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι οικονοµικές οντότητες αποτελούν αφορµή για την 

τροποποίηση των λογιστικών πρακτικών µε απώτερο στόχο να διασφαλίζεται πάντα η 
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παροχή αξιόπιστης, έγκαιρης, σχετικής και αντιπροσωπευτικής πληροφόρησης στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων.  

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει αντικείµενο αναλυτικής, κριτικής  

σκέψης τόσο στους επενδυτές όσο και στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

γενικότερα, ως προς τις λογιστικές πρακτικές αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο πρακτικό 

για την αποσαφήνιση των εννοιών που εισάγονται µε τη δηµιουργία των νέων 

προτύπων ∆.Π.Χ.Π. 13 και ∆.Π.Χ.Π. 9, τα οποία θα τεθούν σύντοµα σε εφαρµογή. 

Μέσω της κατανόησης των νέων εννοιών και των τροποποιηµένων απαιτήσεων των 

λογιστικών προτύπων, παρέχεται µία σηµαντική βοήθεια κατά την αξιολόγηση των 

χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των οικονοµικών οντοτήτων ιδιαίτερα υπό ευαίσθητες 

συνθήκες, όπως σε περιόδους κρίσης. Τέλος, η ανάδειξη των αιτιών που επέβαλαν 

την τροποποίηση των προτύπων επιτρέπει στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση µεταξύ του οικονοµικού 

περιβάλλοντος και των ακολουθούµενων πρακτικών αλλά και του τρόπου ερµηνείας 

της. Μέσα από τη βαθύτερη γνώση αυτής της σχέσης, δύνανται οι χρήστες να 

εµπλουτίσουν τον τρόπο αξιολόγησης των οικονοµικών καταστάσεων µε απώτερο 

σκοπό τη λήψη ορθολογικότερων αποφάσεων. 

Η επιλογή της δοµής των κεφαλαίων αποσκοπεί στην καλύτερη ανάδειξη και 

περιγραφή όλων των διαπραγµατευόµενων εννοιών. Η εργασία δοµήθηκε σε οκτώ 

κεφάλαια συνολικά (συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής) καθένα από τα οποία 

επιχειρεί να διαφωτίσει µία διαφορετική πτυχή των απαιτήσεων της λογιστικής 

αντιµετώπισης των περιουσιακών στοιχείων. Ακολουθεί η παρουσίαση µιας σύντοµης 

περιγραφής των κεφαλαίων (πλην της εισαγωγής).  

 Το Κεφάλαιο ∆ύο «Εισαγωγή στο  ∆.Λ.Π. 39» εισάγει τον αναγνώστη στις 

βασικές έννοιες που θα αποτελέσουν αντικείµενο διερεύνησης του παρόντος 

πονήµατος. Παρουσιάζεται η ιστορική αναδροµή του ∆.Λ.Π. 39, το οποίο είναι το 

κύριο πρότυπο που διαπραγµατεύεται τα λογιστικά θέµατα, τα σχετικά µε τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Αναλύονται οι βασικές έννοιες των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (όπως αυτές περιγράφονται στο 

∆.Λ.Π. 32) και παρουσιάζεται η ταξινόµησή τους στις τέσσερις προτεινόµενες 

κατηγορίες. Το κεφάλαιο επιχειρεί να παρουσιάσει τις απαιτήσεις του προτύπου 

σχετικά µε την αρχική αναγνώριση, την επιµέτρηση, την αποµείωση αλλά και την 

παύση αναγνώρισης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.  
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Η χρήση της εύλογης αξίας έχει κατηγορηθεί ως αιτία της τρέχουσας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης και ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαίο να γίνει µία 

ξεχωριστή αναφορά σε αυτήν τη λογιστική µέθοδο αποτίµησης των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Μάλιστα η έννοια της εύλογης αξίας, 

που υιοθετείται συχνά από τα ∆.Λ.Π. δεν υφίσταται βάσει των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ως εκ τούτου είναι 

µια έννοια παρεξηγηµένη. Έτσι στο Κεφάλαιο Τρία «Χρήση της Εύλογης Αξίας για 

την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και ο ρόλος της σε 

περιόδους κρίσης» επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας της εύλογης αξίας. Καθώς 

οι επικριτές της συχνά αντιπροτείνουν, για την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων, τη χρήση της γνωστής µεθόδου του «ιστορικού κόστους» 

παρουσιάζονται οι δύο λογιστικές πρακτικές συγκριτικά. Επιχειρείται η ανάδειξη των 

βασικότερων διαφορών µεταξύ των δύο λογιστικών µεθόδων (ιστορικό κόστος και 

εύλογη αξία) κατά την επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και των αιτίων των 

διαφορών τους. Επιπλέον, το κεφάλαιο παρέχει την ανασκόπηση της πρόσφατης 

βιβλιογραφίας προκειµένου να αναδειχθεί εάν και πώς οι ακολουθούµενες λογιστικές 

πρακτικές µπορούν να επηρεάσουν το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον ιδιαίτερα υπό 

συνθήκες κρίσης. Ο λόγος που κρίθηκε αναγκαίο να παρουσιαστεί η σχέση µεταξύ 

της χρήσης της εύλογης αξίας και της τυχόν επίδρασής της στην επιδείνωση της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης ήταν για να τονιστεί η αναγκαιότητα τροποποίησης τόσο 

του τρόπου εφαρµογής των προτύπων όσο και της βελτίωσης αυτών σε ορισµένα 

σηµεία.  

Τα επόµενα τέσσερα κεφάλαια επιχειρούν να αναδείξουν τις αλλαγές που 

επέφερε η χρηµατοπιστωτική κρίση στη λογιστική επιµέτρησης των περιουσιακών 

στοιχείων αλλά και τη συναφή παρεχόµενη πληροφόρηση στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Συγκεκριµένα το Κεφάλαιο Τέσσερα «Επαναταξινοµήσεις» 

παρουσιάζει µία από τις πρώτες αλλαγές που παρουσίασε το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων (ΙASB) για τη βελτίωση της επιµέτρησης των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39, τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δύνανται, µετά την αρχική αναγνώρισή 

τους σε µία από τις τέσσερις προτεινόµενες ταξινοµήσεις, να επαναταξινοµηθούν σε 

κάποια άλλη κατηγορία υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Η εµφάνιση της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης οδήγησε στη χαλάρωση των προϋποθέσεων 

επαναταξινόµησης µέσα από την τροποποίηση του εν λόγω προτύπου στο τέλος του 
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2008. Μέσα από το κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι λόγοι που οδήγησαν 

στη δηµιουργία πιο ευέλικτων επαναταξινοµήσεων αλλά και οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτές επιτρέπονται. Τέλος παρουσιάζονται οι συνέπειες 

των επαναταξινοµήσεων στις οικονοµικές καταστάσεις κυρίως των τραπεζών καθώς 

και ο τρόπος µε τον οποίο παρέχονται πληροφορίες µέσα από τις γνωστοποιήσεις.  

Το Κεφάλαιο Πέµπτο «Τροποποιήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 7, Γνωστοποιήσεις: 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» επιχειρεί να παρουσιάσει το σύνολο των αλλαγών και 

τροποποιήσεων που εισήγαγε, από το 2008 έως σήµερα,  το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων (IASB)  στο ∆.Π.Χ.Π. 7. Το ∆.Π.Χ.Π. 7 συνδέεται στενά µε 

το ∆.Λ.Π. 39 καθώς διαπραγµατεύεται όλες τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων που πρέπει να παρέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Το ∆.Π.Χ.Π. 7 υπέστη αρκετές τροποποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση και τον 

εµπλουτισµό των παρεχόµενων πληροφοριών µέσα από τις γνωστοποιήσεις. Στο 

συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρεις βασικότερες τροποποιήσεις που 

σχετίζονται µε τη λογιστική των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων: του 

Μαρτίου του 2009 µε την εισαγωγή της Κλίµακας Ιεράρχησης της Εύλογης Αξίας, 

του Οκτωβρίου του 2010 µε την αλλαγή των απαιτούµενων πληροφοριών σχετικά µε 

τις Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και του ∆εκεµβρίου 

του 2011 µε την τροποποίηση των απαιτούµενων πληροφοριών για το συµψηφισµό 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων. Για κάθε µία από τις παραπάνω αναφερόµενες τροποποιήσεις του 

∆.Π.Χ.Π. 7  παρουσιάζονται τα αίτια που συνέβαλαν σε αυτές, η παρουσίαση των 

τροποποιηµένων απαιτήσεων αλλά και οι συνέπειες τους στις οικονοµικές 

καταστάσεις των οικονοµικών οντοτήτων.  

Το Κεφάλαιο Έξι «∆.Π.Χ.Π. 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» επιχειρεί να 

παρουσιάσει την πορεία εισαγωγής του νέου αυτού προτύπου. Λόγω της 

πολυπλοκότητας της έννοιας της εύλογης αξίας αλλά και των πραγµατικών 

δυσκολιών που επέφερε η χρηµατοπιστωτική κρίση στον υπολογισµό της, το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB)  επιχείρησε να απλοποιήσει την εύλογη 

αξία µε την εισαγωγή ενός νέου προτύπου, του ∆.Π.Χ.Π. 13, το οποίο διατύπωνε ένα 

νέο ορισµό για την εύλογη αξία, ενώ συγκέντρωνε σε ένα µόλις πρότυπο ολόκληρο το 

πλαίσιο για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Το κεφάλαιο εξηγεί τους λόγους που 

οδήγησαν στην έκδοση του νέου προτύπου. Επιπλέον παρέχονται αναλυτικά οι νέες 

απαιτήσεις που επιβάλλονται, ενώ περιγράφονται οι διαφορές του νέου προτύπου µε 
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τα υφιστάµενα ∆.Λ.Π. 39 και ∆.Π.Χ.Π. 7. Τέλος, η παρουσίαση του ∆.Π.Χ.Π. 13 

ολοκληρώνεται µε το σχολιασµό των αλλαγών που θα επιφέρει η εισαγωγή του από 

τις αρχές του 2013.  

Εν συνεχεία, το Κεφάλαιο Επτά «Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 : Εισαγωγή του 

∆.Π.Χ.Π. 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» παραθέτει χρονικά όλες τις προσπάθειες   

του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) για τη δηµιουργία ενός 

νέου προτύπου το οποίο θα αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου το υφιστάµενο ∆.Λ.Π. 39. 

Περιγράφονται αναλυτικά οι λόγοι που συνετέλεσαν στη δηµιουργία του  ∆.Π.Χ.Π. 9. 

καθώς και η ιστορική αναδροµή των τριών φάσεων που το απαρτίζουν. Η ηµεροµηνία 

υποχρεωτικής εφαρµογής του νέου προτύπου πρόσφατα µετατέθηκε για την 1η 

Ιανουαρίου του 2015. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι της µετάθεσης της 

αρχικής ηµεροµηνίας εφαρµογής, αλλά και η αντιµετώπιση της µετάθεσης από 

ορισµένες ελεγκτικές εταιρείες.  

 Καθώς το πρότυπο, µέχρι τη στιγµή της παρούσης συγγραφής, δεν έχει 

ολοκληρωθεί στο σύνολό του, παρουσιάζεται αναλυτικά µόνο το οριστικοποιηµένο 

κείµενο το οποίο αφορά την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αλλαγές 

που επιφέρει το νέο πρότυπο στην ταξινόµηση, την αναγνώριση, την επιµέτρηση, την 

παύση και την επαναταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 

ο σχολιασµός των αλλαγών αυτών και ο αντίκτυπός τους στις οικονοµικές 

καταστάσεις των οικονοµικών οντοτήτων. 

Τέλος, το Κεφάλαιο Οκτώ «Σύνοψη» ανακεφαλαιώνει την παρουσίαση όλων 

των διαπραγµατευόµενων εννοιών αλλά και των τροποποιήσεων που περιγράφτηκαν 

στα βασικά ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (υφιστάµενα και νέο-εισαγόµενα). 

Σχολιάζονται οι προκλήσεις και η συµβολή της παρούσης εργασίας καθώς και τα 

θέµατα τα οποία ανακύπτουν από αυτήν για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ∆.Λ.Π. 39 

 

 

2.1. Ιστορική Αναδροµή του ∆.Λ.Π. 39 

 

Το ∆.Λ.Π. 39 είναι σίγουρα ένα από το πιο πολύ-συζητηµένα λογιστικά πρότυπα. Η 

δυσκολία του εν λόγω προτύπου διαπιστώνεται και από την πορεία του ιστορικά. Από 

την πρωτοεµφάνισή του έως σήµερα, έχει αποτελέσει αντικείµενο συνεχών εργασιών, 

συζητήσεων και τροποποιήσεων προκειµένου να φτάσει στη σηµερινή του µορφή.  

Η πρώτη απόπειρα για την ανάπτυξη ενός ενιαίου προτύπου το οποίο θα 

αντιµετώπιζε τα λογιστικά ζητήµατα που σχετίζονταν µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

(αναγνώριση, αποτίµηση, αποµείωση κ.α.) άρχισε το 1988 µε πρωτοβουλία της τότε 

∆ιεθνούς Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων ( IASC) σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 

Ορκωτών Ελεγκτών του Καναδά. Φυσικά είχαν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες µε 

την έκδοση Προσχεδίων Προτύπων (Ε40 και Ε48)  τα οποία έτυχαν ευρείας κριτικής 

(αλλά) και γόνιµων αντιπαραθέσεων ώστε ουσιαστικά να προετοιµάσουν το έδαφος 

για τη δηµιουργία του ∆.Λ.Π. 39.  

Το ∆.Λ.Π. 39 είναι ένα πρότυπο το οποίο εισήγαγε σοβαρές καινοτοµίες 

σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και τη λογιστική αντιµετώπισή τους. Ως εκ 

τούτου είναι εύλογο ότι, στην αρχή, δέχθηκε έντονη κριτική αλλά και παρατηρήσεις 

για περαιτέρω βελτίωση. Η διαδικασία τροποποιήσεων και βελτιώσεων είναι 

συνεχής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έως και σήµερα. Μάλιστα, το ∆.Λ.Π. 39, 

βρίσκεται σήµερα σε µία µεταβατική περίοδο καθώς αναµένεται η αλλαγή ορισµένων 

βασικών σηµείων του από το ∆.Π.Χ.Π. 9 το οποίο θα αρχίσει να εφαρµόζεται από τις 

αρχές του 2015. Στον παρακάτω πίνακα (1) παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικοί 

σταθµοί στην πορεία του ∆.Λ.Π. 39. 
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Πίνακας (1): Ιστορική Αναδροµή του ∆.Λ.Π. 39 

 

Οκτώβριος 1984 Έκδοση Προσχεδίου Προτύπου E26 Λογιστική Επενδύσεων  

Μάρτιος 1986 ∆.Λ.Π.  25 Λογιστική Επενδύσεων  

1 Ιανουαρίου 1987 Έναρξη εφαρµογής του ∆.Λ.Π.  25 

Σεπτέµβριος 1991 
Έκδοση Προσχεδίου Προτύπου E40 Χρηµατοοικονοµικά 

µέσα 

Ιανουάριος 1994 
Τροποποίηση του E40 µε την έκδοση του Πρόχειρου 
Κανονισµού E48 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Ιούνιος  1995 
Τµήµατα του Ε48 (π.χ. παρουσίαση και οι γνωστοποιήσεις) 
υιοθετούνται και συµπεριλαµβάνονται στο ∆.Λ.Π. 32  

Μάρτιος 1997 
Discussion Paper:  Λογιστική των Χρηµατοοικονοµικών 

Στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων  

Ιούνιος  1998 
Έκδοση Προσχεδίου Προτύπου E62 Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση  

∆εκέµβριος 1998 
∆.Λ.Π. 39  Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 

Επιµέτρηση  

Απρίλιος 2000 
Κατάργηση του ∆.Λ.Π. 25 καθώς εγκρίθηκε το ∆.Λ.Π. 40 
 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οκτώβριος  2000 Μερική Αναθεώρηση του  IAS 39  

1 Ιανουαρίου  2001 
Ηµεροµηνία υποχρεωτικής έναρξης εφαρµογής του 
∆.Λ.Π. 39 (κείµενο του 1998) 

17 ∆εκεµβρίου 2003 
Αναθεωρηµένη έκδοση του IAS 39 που εκδόθηκε από το  
IASB 

31 Μάρτιος  2004 
Αναθεώρηση του ∆.Λ.Π. 39 προκειµένου να συµπεριληφθεί 
η γενική αντιστάθµιση κινδύνου (macro-hedging) 

17 ∆εκεµβρίου 2004 
Τροπολογία του ∆.Λ.Π. 39  για τη µετάβαση και την αρχική 
αναγνώριση του κέρδους ή της ζηµίας  

1 Ιανουαρίου 2005 
Ηµεροµηνία υποχρεωτικής έναρξης εφαρµογής του 
∆.Λ.Π. 39 (αναθεωρηµένο κείµενο του  2004)  

15 Ιουνίου 2005 Τροπολογία του ∆.Λ.Π.  IAS 39 για την εύλογη αξία  

18 Αυγούστου 2005 
Τροπολογία του ∆.Λ.Π. 39 για τα συµβόλαια 
χρηµατοοικονοµικής εγγύησης  
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1 Ιανουαρίου 2006 
Ηµεροµηνία υποχρεωτικής έναρξης εφαρµογής των 
τροπολογιών του 2005   

6 Σεπτεµβρίου 2007 
Πρόταση τροποποίησης του ∆.Λ.Π. IAS 39 για τις 
προϋποθέσεις κατάταξης ανοιγµάτων στη λογιστική 
αντιστάθµισης  

22 Μαΐου  2008 
Κατάθεση πρότασης τροποποίησης του ∆.Λ.Π. 39 στο 
 Annual Improvements IFRSs 2007 

1 Ιανουαρίου  2009 
Ηµεροµηνία υποχρεωτικής έναρξης εφαρµογής των 
τροποποιήσεων του ∆.Λ.Π. 39  που προτάθηκαν το Μάιο 
του 2008  

30 Ιουλίου  2008 
Τροποποίηση του ∆.Π.Λ.  39  περί των στοιχείων 
κατάλληλων για αντιστάθµιση  

13 Οκτωβρίου 2008 
Τροπολογία του ∆.Λ.Π.  39 για την επανα-ταξινόµηση των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

1 Ιουλίου 2008 
Ηµεροµηνία υποχρεωτικής έναρξης εφαρµογής 
τροποποιήσεων του Οκτωβρίου του 2008 περί επανα-
ταξινοµήσεων  

12 Μαρτίου 2009 
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 σχετικά µε την επανα-
ταξινόµηση των παραγώγων  

16 Απριλίου 2009 
Κατάθεση πρότασης τροποποίησης του ∆.Λ.Π. 39 
στο Annual Improvements IFRSs 2009 

1 Ιουλίου  2009 
Ηµεροµηνία υποχρεωτικής έναρξης εφαρµογής των 
τροποποιήσεων του Ιουλίου του 2008 και του Μαρτίου 
2009 

1 Ιανουαρίου 2010 
Ηµεροµηνία υποχρεωτικής έναρξης εφαρµογής των 
τροποποιήσεων του  Απριλίου 2009 που αναθεωρούσαν το 
∆.Λ.Π. 39  

5 Νοεµβρίου 2009 
Πρόταση τροποποίησης του ∆.Λ.Π. 39 για την αποµείωση 
των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που 
αποτιµώνται στο αποσβεσθέν κόστος 

12 Νοεµβρίου 2009 
Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 από το ∆.Π.Χ.Π. 9 σχετικά 
µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµ/κων µέσων 

16 ∆εκεµβρίου 2011 
Μετατίθεται η ηµεροµηνία υποχρεωτικής έναρξης 
εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 9 από αρχές Ιανουαρίου του 2013 
στο 2015 

Πηγή:  http://www.iasplus.com  
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2.2. Πεδίο Εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 39 

 

Το ∆.Λ.Π. 39, όπως σηµειώνεται στην παράγραφο 39.2,  εφαρµόζεται από όλες τις 

οικονοµικές οντότητες και για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα εκτός από: 

α) εκείνες τις συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες που αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 27 (Ενοποιηµένες 

και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις), το ∆ΛΠ 28 (Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις) ή ∆ΛΠ 31 (Συµµετοχές σε κοινοπραξίες).  

β) δικαιώµατα και δεσµεύσεις από µισθώµατα για τα οποία εφαρµόζεται το 

∆ΛΠ 17 (Μισθώσεις) 

γ) δικαιώµατα και δεσµεύσεις εργοδοτών σύµφωνα µε προγράµµατα παροχών 

σε εργαζοµένους στα οποία εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 19 (Παροχές σε εργαζοµένους) 

δ) χρηµατοοικονοµικά µέσα εκδοθέντα από την οικονοµική οντότητα που 

ανταποκρίνονται στον ορισµό του συµµετοχικού τίτλου του ∆ΛΠ 32 

(συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης και δικαιωµάτων αγοράς µετοχών) 

ε) δικαιώµατα και δεσµεύσεις που απορρέουν i) από ασφαλιστήρια συµβόλαια 

όπως ορίζονται στο ∆ΠΧΑ 4 (Ασφαλιστήρια συµβόλαια) ή ii) µια σύµβαση που 

υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 4, διότι περιλαµβάνει ένα χαρακτηριστικό 

προαιρετικής συµµετοχής1  

στ) συµβάσεις για ενδεχόµενη αντιπαροχή σε µια συνένωση επιχειρήσεων όπου 

εφαρµόζεται στο  ∆ΠΧΑ 3 (Συνενώσεις επιχειρήσεων)2  

ζ) συµβάσεις για τη µελλοντική αγορά ή πώληση ενός αποκτώµενου στοιχείου 

µεταξύ ενός αποκτώντος και ενός πωλητού σε µια συνένωση επιχειρήσεων και οι 

οποίες δεν πρέπει να ξεπερνούν ένα εύλογο χρονικό διάστηµα προκειµένου να 

ολοκληρωθεί η συναλλαγή  

                                                 
1 Το παρόν πρότυπο µπορεί να εφαρµοστεί για  ένα παράγωγο ενσωµατωµένο σε ένα συµβόλαιο που 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 4 εάν το παράγωγο καθαυτό δεν αποτελεί συµβόλαιο 
υπαγόµενο στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 4. Επιπλέον, εάν ένας εκδότης συµβολαίων 
χρηµατοοικονοµικής εγγύησης έχει αναφέρει προηγουµένως ρητά ότι θεωρεί τα εν λόγω συµβόλαια ως 
ασφαλιστήρια συµβόλαια και έχει χρησιµοποιήσει τη λογιστική µεταχείριση που ισχύει για 
ασφαλιστήρια συµβόλαια, τότε δύναται να επιλέξει να εφαρµόσει είτε το παρόν Πρότυπο είτε το 
∆ΠΧΑ 4 για τα εν λόγω συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης. Ο εκδότης δύναται να κάνει την 
επιλογή αυτή συµβόλαιο προς συµβόλαιο, αλλά η επιλογή που κάνει για κάθε συµβόλαιο είναι 
αµετάκλητη 

 
2 Η εξαίρεση αυτή αφορά µόνον τον αποκτώντα. Σηµειώνεται ακόµη ότι η εξαίρεση αυτή έχει 
καταργηθεί, όµως παρουσιάζεται για λόγους ιστορικότητας και πλήρους παρουσίασης. 
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η) δανειακές δεσµεύσεις,  πλην αυτών που περιγράφονται παρακάτω3  

θ) χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις και δεσµεύσεις που αφορούν 

συµφωνίες για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (share based 

payment transactions) στις οποίες εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 2 (Παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των µετοχών)4 και τέλος, 

ι) δικαιώµατα σε πληρωµές για την αποζηµίωση της οικονοµικής οντότητας για 

δαπάνες στις οποίες υποχρεούται να προβεί προκειµένου να διακανονίσει µια 

υποχρέωση που αναγνωρίζει ως πρόβλεψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 (Προβλέψεις, 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία)  ή για τις οποίες, σε 

προγενέστερη περίοδο, είχε αναγνωρίσει πρόβλεψη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37. 

Η προαναφερόµενη υποπερίπτωση (η) αναφέρεται στις δανειακές συµβάσεις 

που δεν εµπίπτουν στο ∆.Λ.Π. 39 αλλά ο εκδότης οφείλει να εφαρµόσει το ∆ΛΠ 37 

(προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία). 

∆ηλαδή παρουσιάζονται  εκείνες οι δανειακές συµβάσεις για τις οποίες εφαρµόζεται 

το ∆.Λ.Π. 39 ενώ όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις εµπίπτουν στην υποπερίπτωση (η) 

όπου ακολουθείται άλλη λογιστική αντιµετώπιση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 

ανεξάρτητα από τη λογιστική αντιµετώπιση των δανειακών συµβάσεων, όταν 

πρόκειται για παύση αναγνώρισής τους, εφαρµόζεται πάντα το ∆.Λ.Π. 39. Για την 

καλύτερη κατανόηση, παρακάτω παρατίθενται εκείνες οι δανειακές συµβάσεις που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 39 και είναι οι ακόλουθες (παράγραφος 

39.4): 

α) οι δανειακές δεσµεύσεις τις οποίες η οικονοµική οντότητα ορίζει ως 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η 

οικονοµική οντότητα που στο παρελθόν εφάρµοζε την πρακτική της πώλησης των 

περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από τις δανειακές δεσµεύσεις της λίγο µετά 

τη δηµιουργία τους, εφαρµόζει το παρόν Πρότυπο σε όλες τις δανειακές δεσµεύσεις 

της ίδιας κατηγορίας 

                                                 
3 Στις περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στο ∆.Λ.Π. 39,  ο  εκδότης δανειακών δεσµεύσεων εφαρµόζει το 
∆ΛΠ 37 (Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία). Σηµειώνεται 
όµως ότι όλες οι δανειακές δεσµεύσεις υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Προτύπου όσο αφορά  
την παύση αναγνώρισης. 
 
4 Ορισµένες  από τις προαναφερόµενες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 39. 
Αυτές παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω.  
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β) οι δανειακές δεσµεύσεις που µπορούν να διακανονιστούν συµψηφιστικά τοις 

µετρητοίς ή µε παράδοση ή έκδοση άλλου χρηµατοοικονοµικού µέσου. Οι εν λόγω 

δανειακές δεσµεύσεις αποτελούν παράγωγα. Μια δανειακή δέσµευση δεν θεωρείται 

ότι έχει διακανονιστεί συµψηφιστικά απλώς και µόνον επειδή το δάνειο εξοφλείται µε 

δόσεις (για παράδειγµα ενυπόθηκο κατασκευαστικό δάνειο που εξοφλείται µε δόσεις 

ανάλογα µε την πρόοδο της κατασκευής) και 

γ) οι δεσµεύσεις παροχής δανείου µε επιτόκια χαµηλότερα εκείνων της αγοράς. 

Η επακόλουθη επιµέτρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εν λόγω 

δανειακές δεσµεύσεις προσδιορίζεται από το ∆.Λ.Π. 39. 

Στην υποπερίπτωση (θ) που παρουσιάστηκε προηγουµένως γίνεται αναφορά 

στις συναλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων, συµβάσεων και δεσµεύσεων που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. Σε αυτές τις συµβάσεις δεν εφαρµόζεται το 

∆.Λ.Π. 39. Αντίθετα το ∆.Λ.Π. 39  εφαρµόζεται σε εκείνες τις  συµβάσεις αγοράς ή 

πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που µπορούν να διακανονιστούν 

συµψηφιστικά τοις µετρητοίς ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο ή µε την 

ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων, σαν να ήταν τα συµβόλαια 

χρηµατοοικονοµικά µέσα (παράγραφος 39.5). Οι τρόποι µε τους οποίους 

επιτυγχάνεται αυτό είναι οι εξής ( παράγραφος 39.6): 

α) όταν οι όροι της σύµβασης επιτρέπουν σε οποιοδήποτε µέρος να 

διακανονίσει συµψηφιστικά τοις µετρητοίς ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο ή µε 

την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων 

β) όταν η δυνατότητα συµψηφιστικού διακανονισµού τοις µετρητοίς ή µε άλλο 

χρηµατοοικονοµικό µέσο ή µε την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν 

αναφέρεται ρητά στους όρους της σύµβασης, αλλά η οικονοµική οντότητα έχει την 

πρακτική να διακανονίζει συναφείς συµβάσεις συµψηφιστικά τοις µετρητοίς ή µε 

άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο ή µε την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων (είτε 

µε τον αντισυµβαλλόµενο, συνάπτοντας συµβόλαια συµψηφισµού, είτε πωλώντας τη 

σύµβαση πριν από την άσκηση ή την εκπνοή της) 

γ) όταν, για συναφείς συµβάσεις, η οικονοµική οντότητα συνηθίζει να 

παραλαµβάνει το υποκείµενο και να το πωλεί σε µικρό διάστηµα από την παράδοση 

µε κύριο σκοπό το κέρδος από βραχυχρόνιες διακυµάνσεις στην τιµή ή το περιθώριο 

κέρδους του διαπραγµατευτή και  

δ) όταν το µη χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που είναι το αντικείµενο της 

σύµβασης είναι αµέσως µετατρέψιµο σε µετρητά. 
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2.3 Βασικές έννοιες του ∆.Λ.Π. 39   

 

Το ∆.Λ.Π. 39 (Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση) είναι στενά 

συνυφασµένο µε το ∆.Λ.Π. 32 (Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση) αλλά και το 

∆.Π.Χ.Α. 7 (Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις) το οποίο καθορίζει τις 

απαραίτητες και ελάχιστα απαιτούµενες γνωστοποιήσεις πληροφοριών που πρέπει να 

συνοδεύουν τις εκάστοτε χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  

Τα δύο πρότυπα  (∆.Λ.Π. 32 και 39) ουσιαστικά είναι συµπληρωµατικά καθώς 

η εξέταση του ενός προτύπου δεν µπορεί να θεωρείται ολοκληρωµένη χωρίς την 

αναφορά στο άλλο πρότυπο και αντίστροφα. Συνακόλουθα, το ∆.Λ.Π. 32 έχει ως 

σκοπό την εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τον ορισµό και την παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων ενώ το  ∆.Λ.Π. 39  ασχολείται µε την αναγνώριση και 

την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, τη διακοπή αναγνώρισής τους αλλά 

και την αποτίµηση και αντιστάθµισή τους. Το κεφάλαιο αυτό αποσκοπεί στην 

παρουσίαση των παραπάνω αναφερόµενων εννοιών.  

Η βασική έννοια που απασχολεί το παρόν κεφάλαιο είναι τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ως χρηµατοοικονοµικό µέσο ορίζεται κάθε σύµβαση που 

δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για µια 

οικονοµική οντότητα και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό 

τίτλο για µια άλλη οικονοµική οντότητα (∆.Λ.Π. 32, παράγραφος 32.11). Ως 

οικονοµική οντότητα νοούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα, οι προσωπικές εταιρείες, τα 

νοµικά πρόσωπα και οι κρατικοί οργανισµοί (∆.Λ.Π. 32, παράγραφος 32.14). 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 32 ( παράγραφος 32.11), χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που αφορά: 

α) ταµειακά διαθέσιµα (καθώς αποτελούν το κοινό µέσο ανταλλαγής και τη βάση 

µέτρησης όλων των συναλλαγών που αναγνωρίζονται από τις οικονοµικές 

καταστάσεις) 

β) συµµετοχικό τίτλο άλλης οικονοµικής οντότητας  

γ) συµβατικό δικαίωµα: 

i) για την παραλαβή µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου από µια άλλη οικονοµική οντότητα ή 
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ii) για την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων µε µια άλλη οικονοµική οντότητα υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για 

την οικονοµική οντότητα   

δ) σύµβαση που δύναται ή πρόκειται να διακανονιστεί µε ίδιους συµµετοχικούς 

τίτλους της οικονοµικής οντότητας και είναι: 

i) µη παράγωγο (πρωτογενές) για το οποίο η οικονοµική οντότητα 

υποχρεούται ή µπορεί να υποχρεούται να λάβει µεταβλητή ποσότητα ιδίων 

συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας ή 

ii) παράγωγο που δύναται ή πρόκειται να διακανονιστεί εκτός από την 

ανταλλαγή συγκεκριµένου ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου µε συγκεκριµένη ποσότητα ιδίων συµµετοχικών τίτλων της 

οικονοµικής οντότητας. Για το σκοπό αυτό στους ίδιους συµµετοχικούς τίτλους της 

οικονοµικής οντότητας δεν συµπεριλαµβάνονται µέσα τα οποία είναι καθαυτά 

συµβόλαια για τη µελλοντική παραλαβή ή παράδοση ιδίων συµµετοχικών τίτλων της 

οικονοµικής οντότητας. 

Αντίστοιχα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση είναι κάθε υποχρέωση που αφορά: 

 α) συµβατική δέσµευση: 

i) για παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου σε µια άλλη οικονοµική οντότητα ή 

ii) για την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων µε µια άλλη οικονοµική οντότητα υπό όρους δυνητικά δυσµενείς για 

την οικονοµική οντότητα ή 

β) σύµβαση που δύναται ή πρόκειται να διακανονιστεί µε ίδιους συµµετοχικούς 

τίτλους της οικονοµικής οντότητας και είναι: 

i) µη παράγωγο (πρωτογενές) για το οποίο η οικονοµική οντότητα 

υποχρεούται ή µπορεί να υποχρεούται να παραδώσει µεταβλητή ποσότητα των ιδίων 

συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας ή 

ii) παράγωγο που δύναται ή πρόκειται να διακανονιστεί εκτός από την 

ανταλλαγή συγκεκριµένου ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου µε συγκεκριµένη ποσότητα ιδίων συµµετοχικών τίτλων της 

οικονοµικής οντότητας. Για το σκοπό αυτό στους ίδιους συµµετοχικούς τίτλους της 

οικονοµικής οντότητας δεν συµπεριλαµβάνονται µέσα τα οποία είναι καθαυτά 

συµβόλαια για τη µελλοντική παραλαβή ή παράδοση ιδίων συµµετοχικών τίτλων της 

οικονοµικής οντότητας. 
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Τέλος, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 32 (παράγραφος 32.11),συµµετοχικός τίτλος είναι 

κάθε σύµβαση που αποδεικνύει ένα δικαίωµα στο υπόλοιπο που αποµένει, εάν, από 

τα περιουσιακά στοιχεία µιας οικονοµικής οντότητας, αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις 

της.  

Η έννοια των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων διευκρινίζεται από το 

∆.Λ.Π. 39 ( παράγραφος 39.9). Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό 

µέσο είναι παράγωγο εάν έχει και τα τρία ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) η αξία του µεταβάλλεται σύµφωνα µε τις µεταβολές ενός καθορισµένου 

επιτοκίου, µιας τιµής χρηµατοοικονοµικού µέσου, ενός αγαθού, µιας 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας, ενός δείκτη τιµών ή συντελεστών, µιας πιστωτικής 

διαβάθµισης ή ενός πιστωτικού δείκτη ή µιας άλλης µεταβλητής, µε την προϋπόθεση, 

στην περίπτωση µη χρηµατοοικονοµικής µεταβλητής, ότι η µεταβλητή δεν 

αναφέρεται ειδικά σε κάποιον αντισυµβαλλόµενο της σύµβασης 

β) δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική 

επένδυση σε σχέση µε άλλους τύπους συµβάσεων που έχουν παρόµοια συµπεριφορά 

στις µεταβολές των συνθηκών της αγοράς και 

γ) διακανονίζεται σε µια µελλοντική ηµεροµηνία. 

Το Σχήµα (1) που παρατίθεται παρακάτω, ανακεφαλαιώνει σχηµατικά την 

προηγηθείσα ανάλυση των κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

 

Σχήµα (1): Συνοπτική παρουσίαση των Κατηγοριών των  Χρηµατοοικονοµικών 

Μέσων ( ∆.Λ.Π. 32)  

Πηγή: Κόντος, Γ. 2010.  Λογιστική Τραπεζών και Εταιρειών Leasing & Factoring.  Εκδόσεις ∆ιπλογραφία. 
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Βάσει του παραπάνω ορισµού, τυπικά παραδείγµατα παραγώγων είναι τα 

µελλοντικά και προθεσµιακά συµβόλαια (futures και forwards), συµβάσεις 

ανταλλαγής (swaps) και συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options),  συµβόλαια 

που διακανονίζονται σε µικτή βάση µε την παράδοση του υποκείµενου στοιχείου, τα  

συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης (option), γιατί το πριµ είναι ουσιωδώς µικρότερο 

από την επένδυση που θα χρειαζόταν για να αποκτηθεί το υποκείµενο 

χρηµατοοικονοµικό µέσο µε το οποίο συνδέεται το δικαίωµα προαίρεσης. Άλλα 

παραδείγµατα παραγώγων µπορεί να είναι η ανταλλαγή νοµισµάτων που απαιτεί 

αρχική ανταλλαγή διαφορετικών  νοµισµάτων µε ισότιµες εύλογες αξίες, διότι η 

αρχική καθαρή επένδυση είναι µηδενική.   

Το ∆.Λ.Π. 39 κάνει πλήρη αναφορά και στα ενσωµατωµένα παράγωγα 

(embedded derivatives). Σύµφωνα µε την παράγραφο 39.10 του ∆.Λ.Π. 39, 

ενσωµατωµένο παράγωγο είναι ένα επιµέρους στοιχείο ενός υβριδικού (σύνθετου) 

χρηµατοοικονοµικού µέσου που περιλαµβάνει και ένα µη παράγωγο κύριο συµβόλαιο 

– µε αποτέλεσµα ορισµένες από τις ταµιακές ροές του σύνθετου µέσου να 

κυµαίνονται κατά τρόπο όµοιο µε ένα αυτοτελές παράγωγο. Το ενσωµατωµένο 

παράγωγο επηρεάζει ένα µέρος ή το σύνολο των ταµιακών ροών, οι οποίες, 

διαφορετικά, µε βάση το συµβόλαιο θα έπρεπε  να τροποποιηθούν βασιζόµενες σε 

ένα καθορισµένο επιτόκιο, τιµή χρηµατοοικονοµικού µέσου, τιµή εµπορευµάτων, 

συναλλαγµατική ισοτιµία, δείκτη  τιµών ή χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, επιτοκίων ή άλλες µεταβλητές, µε 

την προϋπόθεση, στην  περίπτωση µιας µη χρηµατοοικονοµικής µεταβλητής, ότι η 

µεταβλητή δεν αφορά συγκεκριµένο συµβαλλόµενο. Ένα παράγωγο που συνοδεύει 

ένα  χρηµατοοικονοµικό µέσο αλλά που βάσει της σύµβασης µπορεί να µεταβιβαστεί 

ανεξάρτητα από εκείνο το µέσο ή που έχει διαφορετικό αντισυµβαλλόµενο από 

εκείνο το µέσο, δεν είναι ενσωµατωµένο παράγωγο, αλλά διακεκριµένο 

χρηµατοοικονοµικό µέσο. 

Υπάρχει δυνατότητα (παράγραφος 39.11) ένα  ενσωµατωµένο παράγωγο να 

διαχωρίζεται από το κύριο συµβόλαιο και να αντιµετωπίζεται λογιστικά ως 

παράγωγο. Αυτό πραγµατοποιείται εάν  πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του ενσωµατωµένου 

παραγώγου δεν είναι στενά συνδεδεµένα µε τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και τους 

κινδύνους του κύριου συµβολαίου 
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β) ένα ιδιαίτερο χρηµατοοικονοµικό µέσο µε τους ίδιους όρους όπως το 

ενσωµατωµένο παράγωγο θα πληρούσε τον ορισµό ενός παραγώγου και  

γ) το υβριδικό (σύνθετο) µέσο δεν επιµετράται στην εύλογη αξία µε 

αναγνώριση των µεταβολών στα αποτελέσµατα (ήτοι ένα παράγωγο που 

ενσωµατώνεται σε χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηµατοοικονοµική 

υποχρέωση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων δεν είναι  διαχωρισµένο). 

Σηµειώνεται ότι όταν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο διαχωρίζεται, το κύριο 

συµβόλαιο αντιµετωπίζεται λογιστικά κατά το ∆.Λ.Π. 39 µόνο εάν είναι 

χρηµατοοικονοµικό µέσο. Εάν τώρα,  ένα συµβόλαιο περιέχει ένα ή περισσότερα 

ενσωµατωµένα παράγωγα, µια οικονοµική οντότητα δύναται  να προσδιορίσει 

ολόκληρο το υβριδικό (σύνθετο) συµβόλαιο ως χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο ή χρηµατοοικονοµική υποχρέωση  αποτιµώµενο στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων εκτός εάν: 

α) το ενσωµατωµένο παράγωγο ή παράγωγα δεν τροποποιούν σηµαντικά τις 

ταµιακές ροές που σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούνταν από το συµβόλαιο ή  

β) είναι σαφές µε µικρή ή καθόλου ανάλυση κατά την αρχική εξέταση ενός 

παρόµοιου υβριδικού (σύνθετου) µέσου, ότι ο διαχωρισµός του ενσωµατωµένου 

παραγώγου ή παραγώγων απαγορεύεται, όπως ένα δικαίωµα προπληρωµής 

ενσωµατωµένο σε δάνειο που επιτρέπει στον κάτοχο να  προπληρώσει το δάνειο 

περίπου στο αποσβεσµένο κόστος του. 

Τέλος, αν είναι αδύνατο η οικονοµική οντότητα να επιµετρήσει διακεκριµένα το 

ενσωµατωµένο παράγωγο είτε κατά την απόκτησή του είτε σε µια µεταγενέστερη 

ηµεροµηνία αναφοράς, πρέπει να προσδιορίζει ολόκληρο το υβριδικό (σύνθετο) 

συµβόλαιο στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Αν πάλι, η οικονοµική 

οντότητα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αξιόπιστα την εύλογη αξία ενός 

ενσωµατωµένου παραγώγου βάσει των όρων και των  προϋποθέσεων που το διέπουν, 

η εύλογη αξία του ενσωµατωµένου παραγώγου είναι η διαφορά µεταξύ της εύλογης 

αξίας του υβριδικού (σύνθετου) µέσου και της εύλογης αξίας του κύριου συµβολαίου, 

αν αυτές µπορούν να προσδιοριστούν σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39. 
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2.4 Κατηγορίες Μη Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών 

Περιουσιακών Στοιχείων βάσει του ∆.Λ.Π. 39 

 

Στην προηγούµενη ενότητα, παρουσιάστηκε η κατηγοριοποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων από τη σκοπιά του ∆.Λ.Π. 32.  ∆εδοµένου όµως ότι η 

παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τη λογιστική αντιµετώπιση των µη 

παράγωγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, κρίνεται αναγκαίο να 

προηγηθεί µία σύντοµη περιγραφή. Το ∆.Λ.Π. 39 µε σκοπό την αποτίµηση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων, κατατάσσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία στις παρακάτω τέσσερες κατηγορίες: 

α) ∆άνεια και Απαιτήσεις (Loans and Receivables) 

β) ∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις ( Held- To- Maturity Investments) 

γ) Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία 

και µεταφορά της εκάστοτε διαφοράς στα αποτελέσµατα ( Financial Assets at Fair 

Value through Profit or Loss) και 

δ)Xρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση  

(Available- for- sale financial assets). 

Τα χαρακτηριστικά των  χρηµατοοικονοµικών µέσων, βάσει των οποίων γίνεται 

η ταξινόµησή τους στις τέσσερις κατηγορίες, παρουσιάζονται αναλυτικά στο ∆.Λ.Π. 

39 (παράγραφος 39.9).  

Στα δάνεια και απαιτήσεις (Loans and Receivables) εντάσσονται τα µη 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία έχουν 

καθορισµένες και σταθερές καταβολές αλλά δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη 

αγορά, δηλαδή, δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε κάποια ενεργό αγορά.  Τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της κατηγορίας δηµιουργούνται από την επιχείρηση 

αλλά δεν κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς. Αναλυτικά, δεν εντάσσονται στην 

κατηγορία των ∆ανείων και Απαιτήσεων εκείνα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα 

οποία: 

α) η οικονοµική οντότητα σκοπεύει να τα πωλήσει άµεσα ή σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα ήτοι έχει εµπορικό σκοπό 

β) η οικονοµική οντότητα, κατά την αρχική αναγνώριση, τα ενέταξε στο 

διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο ή στο χαρτοφυλάκιο που θα αποτιµάται στην 

εύλογη αξία µε µεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσµατα 
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γ) ο κάτοχός τους ενδέχεται να απώλεσε µέρος από την αρχική επένδυση για 

λόγους όµως που δεν σχετίζονται µε την επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας 

του δανειολήπτη. Τα στοιχεία αυτά θα ενταχθούν στο διαθέσιµο προς πώληση 

χαρτοφυλάκιο.  

Οι επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη (Held- To - Maturity Investments) 

περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

έχουν σταθερές και καθορισµένες ή δυνάµενες να προσδιοριστούν πληρωµές. Αυτά 

τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν καθορισµένη λήξη, ενώ η 

οικονοµική οντότητα πρέπει να έχει την πρόθεση (εκπεφρασµένη βούληση) και τη 

διαπιστωµένη δυνατότητα (ικανότητα) να τα κρατήσει έως τη λήξη τους. Στην 

κατηγορία των Επενδύσεων που κρατούνται µέχρι τη λήξη δεν εντάσσονται εκείνα τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία: 

α) η οικονοµική οντότητα, κατά την αρχική αναγνώριση, τα ενέταξε στο 

διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο ή στο χαρτοφυλάκιο που θα αποτιµάται στην 

εύλογη αξία µε µεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσµατα και  

β) ανταποκρίνονται στον ορισµό των δανείων και απαιτήσεων. 

Επιπρόσθετα, µία οικονοµική οντότητα δεν δύναται να κατατάξει ένα 

χρηµατοοικονοµικό µέσο στην κατηγορία των Επενδύσεων που κρατούνται µέχρι τη 

λήξη, εάν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονοµικού έτους ή των δύο 

προηγούµενων οικονοµικών ετών, έχει πωλήσει ή επαναταξινοµήσει σηµαντικού 

ύψους διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις (σε σχέση µε το συνολικό 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που διακρατούνται µέχρι τη λήξη) πριν από τη λήξη τους.  

Ο παραπάνω κανόνας µπορεί να µην εφαρµοστεί (ήτοι το χρηµατοοικονοµικό 

στοιχείο να χαρακτηριστεί  τελικά ως επένδυση κρατούµενη έως την λήξη) εάν: 

α) τα υπό εξέταση χρηµατοοικονοµικά µέσα βρίσκονται σε µικρή χρονική 

απόσταση από την ηµεροµηνία λήξης ή άσκησης του δικαιώµατος πρόωρης 

εξόφλησης, έτσι ώστε µεταβολές στο ισχύον επιτόκιο της αγοράς να µην έχουν 

ουσιαστική επίδραση στην εύλογη αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου 

β) η οικονοµική οντότητα έχει ήδη εισπράξει ουσιαστικά το σύνολο του αρχικού 

κεφαλαίου του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µέσω 

προγραµµατισµένων καταβολών ή προκαταβολών ή 
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γ) οι πωλήσεις ή επαναταξινοµήσεις  οφείλονταν σε κάποιο µεµονωµένο, µη 

επαναλαµβανόµενο γεγονός πέραν του ελέγχου της οικονοµικής οντότητας το οποίο 

δεν θα µπορούσε ευλόγως να αναµένεται από αυτήν. 

Εξ ορισµού, για να χαρακτηριστεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ως 

επένδυση διακρατούµενη έως τη λήξη, πρέπει οι οικονοµικές οντότητες να έχουν 

τόσο την πρόθεση (εκπεφρασµένη βούληση) όσο  και τη διαπιστωµένη δυνατότητα 

(ικανότητα) να διατηρήσουν το χρηµατοοικονοµικό µέσο έως την λήξη του. Το 

∆.Λ.Π. 39 όµως δεν καθορίζει τον τρόπο που στοιχειοθετείται ούτε η πρόθεση ούτε η 

ικανότητα των οικονοµικών µονάδων να κρατήσουν το µέσο έως την λήξη του. 

Αντιθέτως ορίζονται αρνητικά. Το ∆.Λ.Π. 39 (παράγραφος 39.16) ορίζει ότι δεν 

υπάρχει πρόθεση  ή βούληση (positive intend) για να κρατηθεί το χρηµατοοικονοµικό 

µέσο εάν: 

α) η οικονοµική οντότητα έχει τη πρόθεση να κρατήσει το χρηµατοοικονοµικό 

µέσο για µία χρονική περίοδο η οποία δεν είναι προσδιορισµένη. 

β) η οικονοµική οντότητα είναι έτοιµη να πουλήσει το χρηµατοοικονοµικό µέσο 

αντιδρώντας σε µεταβολές των επιτοκίων ή των συσχετιζόµενων κινδύνων, των 

αναγκών της για ρευστότητα κ.τ.λ. και 

γ) όταν ο εκδότης του χρηµατοοικονοµικό µέσο έχει το δικαίωµα να το 

εξαγοράσει σε τιµή σηµαντικά κατώτερη από το αναπόσβεστο κόστος.  

Οµοίως, η ύπαρξη διαπιστωµένης ικανότητας ( demonstrated ability) ορίζεται 

αρνητικά από το ∆.Λ.Π. 39 (παράγραφος 39.23). Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι η 

οικονοµική οντότητα δεν έχει την ικανότητα εάν:  

α) δεν διαθέτει τα απαραίτητα χρηµατοοικονοµικά µέσα για την απρόσκοπτη 

χρηµατοδότηση του υπό εξέταση χρηµατοοικονοµικού µέσου µέχρι τη λήξη του ή 

β) υπόκειται σε κάποιο περιορισµό που δεν της επιτρέπει να κρατήσει το 

χρηµατοοικονοµικό µέσο έως την λήξη του.  

Οι παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις για τον αποκλεισµό της 

εκπεφρασµένης βούλησης και της διαπιστωµένης ικανότητας   είναι ενδεικτικές. 

Συνακόλουθα δύναται και άλλα γεγονότα και καταστάσεις να οδηγήσουν στο ίδιο 

συµπέρασµα περί της µη ύπαρξης εκπεφρασµένης βούλησης και της διαπιστωµένης 

ικανότητας (∆.Λ.Π. 39, παράγραφος 39.24). Σηµασία έχει η εκπεφρασµένη βούληση 

και η διαπιστωµένη ικανότητα να εξετάζεται τόσο κατά την απόκτηση του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου όσο και κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 

(∆.Λ.Π. 39, παράγραφος 39.25). Εάν διαπιστωθεί, από τις  πράξεις ή τη συµπεριφορά 
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της οικονοµικής οντότητας, ότι δεν υφίσταται κάποιο από τα δύο προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά, το ∆.Λ.Π. 39 επιβάλλει αυστηρή «τιµωρία» (tainting rule). 

Συγκεκριµένα ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, που χαρακτηρίστηκε ως επένδυση 

διακρατούµενη έως την λήξη, αποχαρακτηρίζεται και εντάσσεται στο διαθέσιµο προς 

πώληση χαρτοφυλάκιο έως το τέλος του µεθεπόµενου έτους. Πληρέστερη αναφορά 

στην επιβαλλόµενη «τιµωρία» ή την επονοµαζόµενη «µόλυνση» θα ακολουθήσει σε 

επόµενη ενότητα.  

Η επόµενη κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων που θα παρουσιαστεί είναι 

τα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία και 

µεταφορά της εκάστοτε διαφοράς στα αποτελέσµατα ( Financial Assets at Fair Value 

through Profit or Loss). Κρίνεται αναγκαίο να προηγηθεί µία σύντοµη παρουσίαση 

της έννοιας της εύλογης αξίας όπως αυτή ορίζεται από το ∆.Λ.Π. 32 (παράγραφος 

32.11).  Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα 

µπορούσε να ανταλλαγεί ή µια υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που 

ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα 

πλαίσια µιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εµπορική βάση. 

Η καλύτερη προσέγγιση για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας είναι η τιµή 

της αγοράς (market price) εάν η εν λόγω αγορά στην οποία διαπραγµατεύεται το 

χρηµατοοικονοµικό µέσο διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της αγοράς που είναι 

ενεργός και διαθέτει ρευστότητα (active and liquid). Η αγορά θεωρείται ότι είναι 

ενεργός, όταν διαθέτει σωρευτικά τα παρακάτω (∆.Λ.Π. 36, παράγραφος 36.6 και 

∆.Λ.Π. 38, παράγραφος 38.8): 

α) τα στοιχεία που διαπραγµατεύονται σ’ αυτήν είναι οµοιογενή  

β) υπάρχουν πάντα πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές, υπό οµαλές συνθήκες και 

γ) οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό. 

Συνοψίζοντας, εάν η αγορά διαθέτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ήτοι είναι 

ενεργός, τότε η εύλογη αξία του χρηµατοοικονοµικού µέσου ισούται µε την τιµή της 

αγοράς δηλαδή ή την τιµή αγοράς  (bid price) εάν αποτιµούµε στοιχείο του 

ενεργητικού που υπάρχει ή στοιχείο υποχρεώσεων που πρόκειται να εκδοθεί ή την 

τιµή πώλησης (offer or asking price) εάν αποτιµούµε στοιχείο του ενεργητικού που 

πρόκειται να αποκτηθεί ή στοιχείο υποχρεώσεων που υπάρχει. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργός αγορά µε τα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά, η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων πρέπει να 

υπολογισθεί µε αξιοπιστία (∆.Λ.Π. 39, παράγραφος 39.74) µε τους εξής τρόπους: 
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α) µε την προεξόφληση µελλοντικών ροών (χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο 

προεξόφλησης αυτό που χρησιµοποιείται σε ανάλογες περιπτώσεις, το νόµισµα που 

γίνονται οι ροές, το βάθος χρόνου στο οποίο γίνεται η προεξόφληση και άλλους 

σχετικούς παράγοντες) 

β) µε τιµές άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων που προέρχονται από ενεργές 

αγορές  

γ) µε τη χρήση κατάλληλων τρόπων (µοντέλων) αποτίµησης, όταν οι τιµές που 

δέχεται το µοντέλο µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα ήτοι να προέρχονται από 

ενεργές αγορές και 

δ) µε οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή µέθοδο, την οποία η οικονοµική οντότητα 

πρέπει να γνωστοποιήσει µαζί µε τις υποθέσεις που έκανε για τις διάφορες 

µεταβλητές που υπεισέρχονται στην µεθοδολογία αποτίµησης.5 

Έχοντας ορίσει την εύλογη αξία και πώς χρησιµοποιείται για την αποτίµηση 

των χρηµατοοικονοµικών µέσων, είναι δυνατή η παρουσίαση της κατηγορίας των 

Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία και 

µεταφορά της εκάστοτε διαφοράς στα αποτελέσµατα. Η εν λόγω κατηγορία χωρίζεται 

σε δύο υποκατηγορίες: 

α) στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού για εµπορικούς σκοπούς και 

β) στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που η οικονοµική οντότητα, 

κατά την αρχική αναγνώρισή τους, καθόρισε ότι θα τα αποτιµά στην εύλογη αξία µε 

µεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσµατα (γνωστή στη βιβλιογραφία και ως Fair 

Value Option). 

Για να θεωρηθεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ως κατεχόµενο 

για εµπορική εκµετάλλευση πρέπει να πληροί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που 

ακολουθούν: 

i) αποκτήθηκε ή πραγµατοποιήθηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης ή 

επαναγοράς στο εγγύς µέλλον 

ii) αποτελεί µέρος χαρτοφυλακίου εξατοµικευµένων χρηµατοοικονοµικών 

µέσων που είχαν κοινή διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν τεκµηριωµένες 

ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών ή 

                                                 
5 Εκτενέστερη αναφορά στον υπολογισµό της εύλογης αξίας θα ακολουθήσει σε επόµενο κεφάλαιο 
όπου παρουσιάζονται και οι τροποποιήσεις επί των γνωστοποιήσεων που θα πρέπει να σηµειώνονται 
(∆.Π.Χ.Π. 7)  αλλά και η  παρουσίαση του ∆.Π.Χ.Π. 13.  
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iii) είναι παράγωγο (εκτός από παράγωγο που είναι συµβόλαιο 

χρηµατοοικονοµικής εγγύησης ή προσδιορισµένο και αποτελεσµατικό µέσο 

αντιστάθµισης). 

Στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εµπορική 

εκµετάλλευση περιλαµβάνονται: 

α) παράγωγες υποχρεώσεις που δεν αντιµετωπίζονται λογιστικά ως µέσα 

αντιστάθµισης 

β) δεσµεύσεις παράδοσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε 

ακάλυπτο πωλητή (ήτοι µια οικονοµική οντότητα που πωλεί αξίες οι οποίες δεν της 

ανήκουν ακόµη) 

γ) χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται µε σκοπό να 

επαναγοραστούν στο προσεχές µέλλον  και 

δ) χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτελούν µέρος χαρτοφυλακίου 

εξατοµικευµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση και  για τις 

οποίες υπάρχουν τεκµηριωµένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης 

αποκόµισης κερδών. 

Το ∆.Λ.Π. 39, µε το Fair Value Option, δίνει τη δυνατότητα στις οικονοµικές 

µονάδες να αποτιµούν στην εύλογη αξία τους στοιχεία ενεργητικού, αρκεί να το 

ορίσουν κατά τη φάση της αρχικής αναγνώρισης. Με αυτή τη δυνατότητα επιδιώκει 

το Πρότυπο να καταλήξει σε µια πιο σχετική πληροφόρηση. Αυτό επιτυγχάνεται 

καθώς, µε την αποτίµηση στην εύλογη αξία, µπορεί:  

α)να απαλείφονται ή να µειώνονται ανακολουθίες στην επιµέτρηση ή την 

αναγνώριση που θα απέρρεε διαφορετικά από την επιµέτρηση των περιουσιακών 

στοιχείων ή την αναγνώριση των κερδών και ζηµιών επί αυτών σε διαφορετικές 

βάσεις και να εξαλείφεται η «λογιστική αναντιστοιχία» ή  

β) να εναρµονίζεται καλύτερα η διαχείριση ή η αξιολόγηση της απόδοσης αυτού 

του χρηµατοοικονοµικού µέσου σύµφωνα µε την τεκµηριωµένη στρατηγική 

διαχείρισης κινδύνων ή επενδύσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η εστίαση αφορά στον 

τρόπο µε τον οποίο η οικονοµική οντότητα διαχειρίζεται και εκτιµά την απόδοση, 

παρά στη φύση των χρηµατοοικονοµικών της µέσων. Όταν µια οικονοµική οντότητα 

προσδιορίζει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, βάσει αυτής της προϋπόθεσης, είναι λογικό ότι θα προσδιορίζει µε 

τον ίδιο τρόπο όλα τα κατάλληλα χρηµατοοικονοµικά µέσα που υπόκεινται σε 

συνδιαχείριση και συνεκτίµηση. Φυσικά η πληροφόρηση αυτή παρέχεται µόνο σε 
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εσωτερικούς χρήστες της οικονοµικής οντότητας και δη αποκλειστικά σε 

υψηλόβαθµα διοικητικά στελέχη.  

Περιπτώσεις που εφαρµόζεται η παραπάνω δυνατότητα είναι συνήθως οι εξής: 

α) η οικονοµική οντότητα είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών 

κεφαλαίων, αµοιβαίων κεφαλαίων, καταπιστευµατική επενδυτική µονάδα (unit trust) 

ή παρόµοια οικονοµική οντότητα που δραστηριοποιείται στην επένδυση σε 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε στόχο το κέρδος από τη συνολική τους 

απόδοση µε τη µορφή τόκων ή µερισµάτων και µεταβολών της εύλογης αξίας.  Αντί 

της εφαρµογής των διατάξεων του ∆ΛΠ 28 και του  ∆ΛΠ 31,  επιτρέπεται οι 

επενδύσεις αυτές να  επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ήτοι 

να εφαρµοστεί το ∆.Λ.Π. 39. 

β) η  οικονοµική οντότητα έχει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που µοιράζονται έναν ή περισσότερους  κινδύνους 

και οι κίνδυνοι αυτοί αντιµετωπίζονται και εκτιµώνται µε βάση την εύλογη αξία 

σύµφωνα µε µια τεκµηριωµένη πολιτική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων και 

γ) η οικονοµική οντότητα είναι ένας ασφαλιστής που κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και διαχειρίζεται αυτό το  

χαρτοφυλάκιο ώστε να µεγιστοποιεί τη συνολική του απόδοση (ήτοι τόκοι ή 

µερίσµατα και µεταβολές της εύλογης αξίας) και εκτιµά την απόδοσή του σε αυτήν τη 

βάση. Το χαρτοφυλάκιο µπορεί να κατέχεται ώστε να στηρίζει συγκεκριµένες 

υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια ή και τα δύο.  

Τέλος, τα Xρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση 

(Available- for- sale financial assets) ορίζονται αρνητικά από το ∆.Λ.Π. 39. 

Συνακόλουθα, τα ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία είναι εκείνα τα µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

δεν κατατάσσονται ως α) δάνεια και απαιτήσεις β) επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι 

τη λήξη ή γ) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων. 

Επιπρόσθετα, το ∆.Λ.Π. 39 παρέχει και µία άλλη σειρά ορισµών προκειµένου 

να αποσαφηνιστούν ορισµένες έννοιες, οι οποίες συχνά αναφέρονται ή 

διαπραγµατεύονται από το πρότυπο. Οι πιο σηµαντικοί ορισµοί που σχετίζονται µε 

την αναγνώριση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα (2).  
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Πίνακας (2): Βασικοί Ορισµοί Εννοιών του ∆.Λ.Π. 39 

 

  Ορισµοί 

Α
να

γ
νώ

ρ
ισ

η
 κ

α
ι 

Ε
π

ιµ
έτ

ρ
η

σ
η

 

Αποσβεσµένο κόστος 

ενός χρηµ/κού 

περιουσιακού στοιχείου 

ή µιας χρηµ/κής 

υποχρέωσης 

Είναι το ποσό στο οποίο αρχικά επιµετρήθηκε το χρηµ/κό 

περιουσιακό στοιχείο ή η χρηµ/κή υποχρέωση µετά την αφαίρεση 

των αποπληρωµών κεφαλαίου, πλέον ή µείον τη συσσωρευµένη 

απόσβεση κάθε διαφοράς µεταξύ του αρχικού αυτού ποσού και 

του καταβλητέου στη λήξη ποσού υπολογιζόµενη µε τη µέθοδο 

του αποτελεσµατικού επιτοκίου, και µετά την αφαίρεση κάθε 

υποτίµησης (απευθείας ή µέσω σχετικής πρόβλεψης) για 

αποµείωση ή µη εισπραξιµότητα. 

Μέθοδος του 

αποτελεσµατικού 

επιτοκίου 

Είναι µια µέθοδος υπολογισµού του αποσβεσµένου κόστους ενός 

χρηµ/κού περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµ/κής υποχρέωσης (ή 

µιας οµάδας αυτών) και επιµερισµού των εσόδων ή εξόδων από 

τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το 

αποτελεσµατικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί 

µε ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις µετρητοίς ή εισπράξεις 

για τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του χρηµ/κού µέσου ή,  

όταν απαιτείται, για συντοµότερο διάστηµα, στην καθαρή 

λογιστική αξία του χρηµ/ικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

υποχρέωσης. 

Παύση αναγνώρισης 

Είναι η αφαίρεση ενός ήδη αναγνωρισµένου χρηµ/κού 

περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµ/κής υποχρέωσης από τον 

ισολογισµό µιας οικονοµικής οντότητας. 

Συµβόλαιο κανονικής 

παράδοσης 

Είναι η αγορά ή πώληση ενός χρηµ/ού περιουσιακού στοιχείου 

βάσει ενός συµβολαίου οι όροι του οποίου απαιτούν παράδοση του 

περιουσιακού στοιχείου εντός του χρονικού περιθωρίου που 

καθορίζεται από κανονισµούς ή τους πρότυπους κανόνες της 

σχετικής αγοράς. 

Κόστος συναλλαγής 

 

Είναι το διαφορικό κόστος που αφορά άµεσα στην απόκτηση, 

έκδοση ή διάθεση ενός χρηµ/κού περιουσιακού στοιχείου ή µιας 

χρηµ/κής υποχρέωσης. 

∆ιαφορικό κόστος 

Είναι το κόστος εκείνο που η οικονοµική οντότητα δεν θα είχε 

υποστεί αν δεν είχε αποκτήσει, εκδώσει ή διαθέσει το 

χρηµατοοικονοµικό µέσο. 

 

Πηγή: ∆.Λ.Π. 39, παράγραφος 39.9 
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2.5. Αρχική αναγνώριση και Επιµέτρηση 

 

Το ∆.Λ.Π. 39 (παράγραφος 39.14) ορίζει υπό ποιες συνθήκες η οικονοµική οντότητα 

οφείλει να αναγνωρίζει  ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η αρχική αναγνώριση ουσιαστικά σηµαίνει την 

έναρξη απεικόνισης του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στον Ισολογισµό της οικονοµικής οντότητας. 

Συνακόλουθα, η απεικόνιση στον Ισολογισµό επιτρέπεται αποκλειστικά εάν η ίδια η 

οικονοµική οντότητα καθίσταται ένας εκ των συµβαλλοµένων του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου και συνεπώς, έχει το νοµικό δικαίωµα ή τη νοµική 

δέσµευση να εισπράξει ή να καταβάλει µετρητά.  ∆ιευκρινίζεται ότι η οικονοµική 

οντότητα δεν προβαίνει σε καµία αναγνώριση έως ότου τουλάχιστον ένας εκ των 

συµβαλλόµενων έχει εκπληρώσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, ήτοι η αρχική 

αναγνώριση πραγµατοποιείται κατά την ηµεροµηνία της δέσµευσης. 

Συνακόλουθα µια σύµβαση κανονικής παράδοσης χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζεται είτε µε τη χρήση της λογιστικής της 

ηµεροµηνίας συναλλαγής είτε µε τη χρήση  της λογιστικής της ηµεροµηνίας 

διακανονισµού (παράγραφος 39.38).  Όποια µέθοδος αποφασιστεί να εφαρµοστεί θα 

πρέπει να εφαρµόζεται µε συνέπεια σε όλες τις αγορές και πωλήσεις 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

Η λογιστική της ηµεροµηνίας συναλλαγής έχει ως ορόσηµο την ηµεροµηνία της 

εµπορικής συναλλαγής για την διενέργεια της αναγνώρισης. Συγκεκριµένα, η 

ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η οικονοµική 

οντότητα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο. Η 

λογιστική της ηµεροµηνίας συναλλαγής αναφέρεται α) στην αναγνώριση του 

περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται και της υποχρέωσης εξόφλησής του κατά την 

ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής και β) στην παύση αναγνώρισης του 

περιουσιακού στοιχείου που πωλείται, την αναγνώριση κάθε κέρδους ή ζηµίας κατά 

τη διάθεση και της απαίτησης από τον αγοραστή για εξόφληση κατά την ηµεροµηνία 

συναλλαγής. 

Η λογιστική της ηµεροµηνίας διακανονισµού έχει ως ορόσηµο την ηµεροµηνία 

της παράδοσης του χρηµατοοικονοµικού µέσου. Αντίστοιχα, η ηµεροµηνία 
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διακανονισµού είναι η ηµεροµηνία παράδοσης του περιουσιακού στοιχείου στην ή 

από την οικονοµική οντότητα. Η λογιστική της ηµεροµηνίας διακανονισµού 

αναφέρεται στην α) αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου την ηµέρα που αυτό 

λαµβάνεται από την οικονοµική οντότητα και β) στην παύση αναγνώρισης του 

περιουσιακού στοιχείου και αναγνώριση κάθε κέρδους ή ζηµίας κατά τη διάθεση την 

ηµέρα που αυτό παραδίδεται από την οικονοµική οντότητα. Όταν εφαρµόζεται η 

λογιστική της ηµεροµηνίας διακανονισµού, η οικονοµική οντότητα λογιστικοποιεί 

κάθε µεταβολή της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που θα ληφθεί, κατά 

τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ της ηµεροµηνίας συναλλαγής και της ηµεροµηνίας 

διακανονισµού µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει λογιστικά το αποκτώµενο 

περιουσιακό στοιχείο. ∆ηλαδή, η µεταβολή της αξίας δεν αναγνωρίζεται για 

περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται λογιστικά σε κόστος ή στο αποσβεσµένο 

κόστος. Αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα για περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

καταταχθεί ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων και στα ίδια κεφάλαια για περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

καταταχθεί ως διαθέσιµα προς πώληση. 

Ιδιαίτερα µε την παύση αναγνώρισης µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης 

ασχολείται η παράγραφος 39.39 του ∆.Λ.Π. 39. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι η 

οικονοµική οντότητα παύει να αναγνωρίζει χρηµατοοικονοµική υποχρέωση (ή µέρος 

αυτής) στον ισολογισµό της όταν, και µόνον όταν, εξοφλείται, δηλαδή, όταν η 

δέσµευση που καθορίζεται στο συµβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Μια 

ανταλλαγή µεταξύ υπαρκτού οφειλέτη και δανειστή χρεωστικών τίτλων µε 

ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιµετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της 

αρχικής χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης. Οµοίως, ουσιώδης τροποποίηση των όρων υφιστάµενης 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονοµική δυσχέρεια του 

οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης (παράγραφος 39.40). Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (ή ενός τµήµατος µιας χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης) που εξοφλείται ή µεταβιβάζεται σε ένα άλλο µέρος και της ανταλλαγής 

που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων και των µεταβιβαζόµενων εκτός µετρητών 

περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα (παράγραφος 39.41). Τέλος εάν η  οικονοµική οντότητα επαναγοράσει 
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µέρος µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, επιµερίζει την προηγούµενη λογιστική 

αξία της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης ανάµεσα στο µέρος που συνεχίζει να 

αναγνωρίζεται και το µέρος που έχει πάψει να αναγνωρίζεται βάσει των σχετικών 

εύλογων αξιών εκείνων των µερών κατά την ηµεροµηνία της επαναγοράς. Η διαφορά 

µεταξύ α) της λογιστικής αξίας που επιµερίζεται στο µέρος που έχει πάψει να 

αναγνωρίζεται και β) της τιµήµατος που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων και 

των µεταβιβαζόµενων εκτός µετρητών περιουσιακών στοιχείων ή των αναληφθέντων 

υποχρεώσεων για το µέρος που έχει πάψει να αναγνωρίζεται, αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα (παράγραφος 39.42).  

Εφόσον λοιπόν, βάσει των παραπάνω, η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει 

αρχικά ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο, οφείλει να το επιµετρήσει σύµφωνα µε τα όσα 

προβλέπει το ∆.Λ.Π. 39. Κατά την αρχική αναγνώριση λοιπόν ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης η οικονοµική οντότητα επιµετρά το χρηµατοοικονοµικό µέσο στην 

εύλογη αξία του πλέον του κόστους συναλλαγών που αποδίδεται άµεσα στην 

απόκτηση ή την έκδοση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Εξαίρεση του παραπάνω τρόπου επιµέτρησης 

αποτελεί η περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, το χρηµατοοικονοµικό µέσο επιµετράται, 

κατά την αρχική αναγνώριση µόνο στην εύλογη αξία (παράγραφος 39.43).  

 

Αρχική Επιµέτρηση 

 

   Εύλογη Αξία (ή Τιµή Συναλλαγής)     

+ Άµεσα Αποδοτέα Κόστη Συναλλαγής 

 

Σηµειώνεται ότι η εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιµή συναλλαγής (ήτοι η 

εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που καταβλήθηκε ή ελήφθηκε). Απεικονίζεται 

λοιπόν η πραγµατική αξία της δοθείσης αντιπαροχής για την απόκτηση.  Όµως, αν 

µέρος του ανταλλάγµατος που καταβλήθηκε ή ελήφθηκε αφορά κάτι εκτός του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου, η εύλογη αξία του χρηµατοοικονοµικού µέσου εκτιµάται 

µε τη χρήση τεχνικής αποτίµησης. Όταν η οικονοµική οντότητα κάνει χρήση της 

λογιστικής της ηµεροµηνίας διακανονισµού για περιουσιακό στοιχείο που στη 

συνέχεια επιµετράται στο κόστος ή στο αποσβεσµένο κόστος, το περιουσιακό 
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στοιχείο αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 

εµπορικής  συναλλαγής (παράγραφος 39.44). 

 

2.6. Μεταγενέστερη Επιµέτρηση  

 

Μετά την αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση, το πρότυπο κάνει εκτενή παρουσίαση 

των τρόπων της µεταγενέστερης επιµέτρησης, ξεχωριστούς για τα  

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και για τις  χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις (παράγραφοι 39.45 έως και 39.47). 

Αρχικά παρουσιάζεται η επιµέτρηση για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία και τους τρόπους επιµέτρησής τους, µετά την αρχική αναγνώριση. Για 

λόγους καλύτερης πληροφόρησης και απεικόνισης, το ∆.Λ.Π. 39 κρίνει κατάλληλο 

να κατατάξει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στις τέσσερις κατηγορίες 

που παρουσιάστηκαν προηγουµένως. Αυτές οι κατηγορίες εφαρµόζονται κατά την 

επιµέτρηση και στην αναγνώριση κέρδους ή ζηµίας βάσει της παραγράφου 39.45. 

Φυσικά, υπάρχει δυνατότητα η οικονοµική οντότητα να προβεί σε διαφορετική 

παρουσίαση κατά τη σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων. Στην περίπτωση 

αυτή όµως οφείλει να το γνωστοποιήσει στις σηµειώσεις ως απαίτηση του ∆ΠΧΑ 7. 

Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε την παράγραφο 39.46, τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία ανά προτεινόµενη από το πρότυπο κατηγορία επιµετρώνται ως 

εξής: 

α) ∆άνεια και Απαιτήσεις επιµετρώνται στο αποσβεσµένο κόστος µε τη µέθοδο 

του αποτελεσµατικού  επιτοκίου (εάν έχουν καθορισµένη λήξη) και στο κόστος ( εάν 

δεν έχουν καθορισµένη λήξη). Υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού.   

Το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την παύση 

αναγνώρισης ή την αποµείωση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή 

της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και µέσω της διαδικασίας της απόσβεσης 

(παράγραφος 39.56). 

β) ∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις επιµετρώνται στο αποσβεσµένο 

κόστος µε τη µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου δεδοµένου ότι έχουν 

καθορισµένη λήξη. Υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία 

ισολογισµού.  
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Το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την παύση 

αναγνώρισης ή την αποµείωση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή 

της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και µέσω της διαδικασίας της απόσβεσης 

(παράγραφος 39.56). 

γ) Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία και 

µεταφορά της εκάστοτε διαφοράς στα αποτελέσµατα ( Financial Assets at Fair Value 

through Profit or Loss) επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους, χωρίς καµία έκπτωση 

του κόστους συναλλαγής που είναι δυνατόν να προκύψει κατά την πώληση ή άλλη 

διάθεση.  

∆εν υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης. Αντίθετα τα κέρδη ή οι ζηµίες που 

προκύπτουν κατά την αποτίµηση λόγω µεταβολής της εύλογης αξίας  αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα της χρήσης που προέκυψαν (παράγραφος 39.55). 

δ) Xρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση 

επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους, χωρίς καµία έκπτωση του κόστους συναλλαγής 

που είναι δυνατόν να προκύψει κατά την πώληση ή άλλη διάθεση.  

Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν κατά την µεταγενέστερη αποτίµηση λόγω 

µεταβολής της εύλογης αξίας αναγνωρίζονται (παράγραφος 39.55) είτε:  

i) απευθείας στα αποτελέσµατα της χρήσης που προέκυψαν   

ii) απευθείας στα ίδια κεφάλαια, µέσω της κατάστασης µεταβολών των ιδίων 

κεφαλαίων. Όταν το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο πάψει να 

αναγνωρίζεται (παύση ή διαγραφή ή διάθεση), τότε το σωρευτικό κέρδος ή ζηµία που 

είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

Εξαίρεση για την κατηγορία αυτή, των διαθέσιµων προς πώληση, αποτελούν οι 

επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους. Οι συµµετοχικοί τίτλοι και τα παράγωγα που 

συνδέονται και πρέπει να διακανονίζονται µε την παράδοση τέτοιων συµµετοχικών 

τίτλων δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, ήτοι δεν έχουν χρηµατιστηριακή 

τιµή. Συνακόλουθα η εύλογη αξία τους  δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα µε 

αποτέλεσµα να επιµετρώνται στο κόστος και να υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, ο 

οποίος παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Υπάρχει πιθανότητα για τους συµµετοχικούς τίτλους (για τους οποίους δεν 

υπάρχουν χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργό αγορά) καθώς και για τα παράγωγα που 

συνδέονται και  πρέπει να διακανονιστούν µε την παράδοση τέτοιων µη εισηγµένων 

συµµετοχικών τίτλων, να µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία. Αυτό 

συµβαίνει όταν α) η διακύµανση του εύρους των ορθολογικών εκτιµήσεων της 
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εύλογης αξίας δεν είναι σηµαντική για το µέσο ή β) είναι δυνατός ο ορθολογικός 

προσδιορισµός των πιθανοτήτων των διαφόρων εκτιµήσεων εντός του εύρους τιµών 

και η εφαρµογή τους στην εκτίµηση της εύλογης αξίας (ΟΕ 80).  Ωστόσο, αν το 

εύρος των εύλογων αξιών είναι σηµαντικό και οι πιθανότητες των διάφορων 

εκτιµήσεων δεν µπορούν να εκτιµηθούν ορθολογικά, η οικονοµική οντότητα δεν 

µπορεί να επιµετρήσει το µέσο στην εύλογη αξία αλλά οφείλει να το επιµετρήσει στο 

κόστος (ΟΕ 81).  

Όσον αναφορά τη µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων, το πρότυπο ακολουθεί µία διαφορετική προσέγγιση, (όπως αυτή 

αναγνωρίστηκε σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 όπου απαιτείται, όπως ορίζεται από την Η  

παράγραφος 18.47 ορίζει ότι όλες οι  χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις να 

επιµετρώνται στο αποσβεσµένο κόστος µε τη µέθοδο του αποτελεσµατικού 

επιτοκίου, εκτός από: 

α) τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων. Τέτοιες υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων που  

είναι υποχρεώσεις, επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους. Εξαίρεση αποτελούν οι 

παράγωγες υποχρεώσεις η οποίες συνδέονται και πρέπει να διακανονίζονται µε την 

παράδοση ενός µη εισηγµένου σε χρηµατιστήριο συµµετοχικού τίτλου του οποίου η 

εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να επιµετρηθεί αξιόπιστα, και οι οποίες πρέπει να 

επιµετρώνται στο κόστος 

β) τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η µεταβίβαση 

ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 

διαγραφή ή όταν εφαρµόζεται η προσέγγιση της συνεχιζόµενης ανάµειξης 

γ) τα συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης, όπως παρουσιάστηκαν 

νωρίτερα.  Μετά την αρχική αναγνώριση, ο εκδότης ενός τέτοιου συµβολαίου το 

επιµετρά στο υψηλότερο ποσό µεταξύ   i) του ποσού που αναγνωρίσθηκε βάσει του 

∆ΛΠ 37 και  ii) του ποσού που αναγνωρίστηκε αρχικά αποµειωµένο κατά τη 

σωρευµένη απόσβεση και 

δ) τις δεσµεύσεις παροχής δανείου µε επιτόκια χαµηλότερα εκείνων της αγοράς. 

Ο εκδότης µιας τέτοιας δέσµευσης την αναγνωρίζει αρχικά στην εύλογη αξία, 

επιµετρώντας την στη συνέχεια στο υψηλότερο ποσό µεταξύ i) του ποσού που 

αναγνωρίσθηκε βάσει του ∆ΛΠ 37 και  ii) του ποσού που αναγνωρίστηκε αρχικά 

αποµειωµένο κατά τη σωρευµένη απόσβεση που αναγνωρίστηκε σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 18, όπου απαιτείται. 
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2.7. Αποµείωση αξίας µη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων 

 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, η οικονοµική οντότητα προβαίνει σε αξιολόγηση 

εάν υφίστανται αντικειµενικές αποδείξεις ότι ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο έχει 

υποστεί αποµείωση αξίας. Ο λογιστικός χειρισµός της αποµείωσης διαφέρει ανάλογα 

µε την αρχική απεικόνιση του χρηµατοοικονοµικού µέσου (στο αποσβεσµένο κόστος, 

στο κόστος κ.α.). 

Για να αναγνωρίσει η οικονοµική οντότητα ότι ένα χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση και συνακόλουθα να καταγραφούν οι 

ζηµίες αποµείωσης θα πρέπει να υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις της αποµείωσης 

της αξίας.  Η αντικειµενική απόδειξη αποµείωσης αξίας µπορεί να είναι αποτέλεσµα 

ενός µεµονωµένου ή περισσοτέρων ζηµιογόνων γεγονότων που συνέβησαν µετά την 

αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και το ζηµιογόνο γεγονός (ή 

γεγονότα) έχει επίδραση που µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα στις εκτιµώµενες 

µελλοντικές ταµιακές ροές του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου 

(παράγραφος 39.59).  

Φυσικά, λόγω της πολυπλοκότητας του οικονοµικού περιβάλλοντος εντός των 

οποίων δρουν και λειτουργούν οι οικονοµικές οντότητες, είναι πιθανό να µην µπορεί 

να εξατοµικευτεί ένα µοναδικό, διακεκριµένο γεγονός που προκάλεσε την 

αποµείωση. Επεξηγηµατικά µπορεί η αποµείωση να είναι αποτέλεσµα της επίδρασης 

ενός συνδυασµού αρκετών γεγονότων. Σύµφωνα µε την παράγραφο 39.59, 

αντικειµενικές αποδείξεις ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει 

υποστεί αποµείωση αξίας περιλαµβάνουν παρατηρήσιµες πληροφορίες που 

περιέρχονται  σε γνώση του κοµιστή του περιουσιακού στοιχείου σχετικά µε τα 

ακόλουθα ζηµιογόνα γεγονότα: 

α) σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του εκδότη ή του υπόχρεου 

β) διάρρηξη του συµβολαίου, όπως αθέτηση ή πληµµέλεια στις καταβολές 

τόκου ή κεφαλαίου 

γ) παροχή έκπτωσης από το δανειστή προς τον οφειλέτη, για λόγους 

οικονοµικούς ή νοµικούς που αφορούν την οικονοµική δυσχέρεια του οφειλέτη, την 

οποία ο δανειστής δεν θα εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση 
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δ) η αύξηση του ενδεχοµένου ότι ο οφειλέτης θα πτωχεύσει ή θα προβεί σε 

άλλη οικονοµική αναδιοργάνωση 

ε) η εξαφάνιση µιας ενεργούς αγοράς για το υπόψη χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο λόγω οικονοµικών δυσχερειών ή 

στ) παρατηρήσιµα στοιχεία που υποδεικνύουν την ύπαρξη µετρήσιµης µείωσης 

των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών από οµάδα χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων από την αρχική αναγνώριση των στοιχείων αυτών, αν και η 

µείωση δεν µπορεί ακόµα να εξατοµικευθεί σε σχέση µε τα µεµονωµένα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που συνθέτουν την οµάδα, στα οποία 

περιλαµβάνονται τα εξής: 

i) δυσµενείς µεταβολές στην κατάσταση πληρωµών των οφειλετών της οµάδας 

(ήτοι αυξηµένος αριθµός καθυστερηµένων πληρωµών ή οφειλετών πιστωτικών 

καρτών που έχουν φθάσει το πιστωτικό τους όριο και καταβάλλουν κάθε µήνα το 

ελάχιστο ποσό) ή 

ii) εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες που συσχετίζονται µε τις αθετήσεις 

επί των περιουσιακών στοιχείων της οµάδας (ήτοι αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

στη γεωγραφική περιοχή των οφειλετών, µείωση στις τιµές ακινήτων για ενυπόθηκα 

δάνεια στη σχετική περιοχή, µείωση των τιµών πετρελαίου για δανειακά περιουσιακά 

στοιχεία σε παραγωγούς ή δυσµενείς µεταβολές των βιοµηχανικών συνθηκών που 

επηρεάζουν τους οφειλέτες της οµάδας). 

Ιδιαίτερα για την περίπτωση που εξετάζονται οι αντικειµενικές αποδείξεις 

αποµείωσης αξίας για επένδυση σε συµµετοχικό τίτλο, ζηµιογόνα γεγονότα µπορεί να 

είναι οι πληροφορίες για σηµαντικές µεταβολές µε αρνητικό αποτέλεσµα στην 

τεχνολογία, την αγορά, το οικονοµικό ή νοµικό περιβάλλον στο οποίο η οικονοµική 

οντότητα δραστηριοποιείται. Αυτά τα ζηµιογόνα γεγονότα υποδεικνύουν ότι το 

κόστος της επένδυσης στο συµµετοχικό τίτλο µπορεί να µην ανακτηθεί (παράγραφος 

39.61). 

Φυσικά η ύπαρξη των παραπάνω περιγραφόµενων ζηµιογόνων γεγονότων από 

µόνα τους δεν αποτελεί αντικειµενική απόδειξη της ζηµίας αποµείωσης (παράγραφος 

39.60). Επιπλέον οι παρατηρήσιµες πληροφορίες για τα ζηµιογόνα γεγονότα µπορεί 

να είναι περιορισµένες ή να µη σχετίζονται πλέον πλήρως µε τις τρέχουσες συνθήκες. 

Για τους προαναφερόµενους λόγους η οικονοµική οντότητα πρέπει να χρησιµοποιεί 

την εµπειρία της ή λογικές εκτιµήσεις προκειµένου να υπολογίσει το ποσό 

οποιασδήποτε ζηµίας αποµείωσης (παράγραφος 39.62). Αυτό είναι αποδεκτό από το 
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πρότυπο και θεωρείται ότι δεν µειώνει την αξιοπιστία των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

 

2.7.1.  Λογιστική Αντιµετώπιση Αποµείωσης Αξίας  

 

Όπως προαναφέρθηκε, η λογιστική αντιµετώπιση της αποµείωσης διαφέρει ανάλογα 

µε την κατηγορία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και τον τρόπο 

που αυτό αναγνωρίζεται και επιµετράται.  

Αρχικά θα παρουσιαστεί η λογιστική αντιµετώπιση για εκείνα τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία απεικονίζονται στο αποσβεσµένο 

κόστος και συγκεκριµένα µε τα δάνεια και τις απαιτήσεις (εφόσον έχουν 

καθορισµένη λήξη) και µε τις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις. Για τις 

περιπτώσεις αυτές, εάν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι υπάρχει ζηµία 

αποµείωσης, το ποσό της ζηµίας επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 

αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµιακών ροών (εξαιρώντας µελλοντικές πιστωτικές ζηµίες που δεν 

έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένες µε το αρχικό αποτελεσµατικό επιτόκιο του 

περιουσιακού στοιχείου, ήτοι το αποτελεσµατικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά 

την αρχική  αναγνώριση (παράγραφος 39.63). 

 

Λογιστική Αξία 

Περιουσιακού Στοιχείου 

 
Ανακτήσιµο Ποσό 

(Π.Α. Εκτιµ. Μελλοντικών Ταµειακών Ροών 

µε επιτόκιο προεξόφλησης το αρχικό αποτ/κο 

επιτόκιο κατά την αρχική αναγνώριση) 

 

Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται είτε απευθείας είτε 

µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού πρόβλεψης. Το ποσό της ζηµίας αναγνωρίζεται 

απευθείας στα αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία προέκυψε (παράγραφος 39.63). 

Υπάρχει πιθανότητα, µετά τη λογιστική αναγνώριση και αποτύπωση της ζηµίας 

αποµείωσης, να επέλθει κάποιο γεγονός το οποίο να µειώνει το ύψος της ζηµίας 

αποµείωσης (π.χ. λόγω βελτίωσης της πιστωτικής διαβάθµισης του οφειλέτη). Στην 

περίπτωση αυτή η ζηµία αποµείωσης, που είχε αναγνωριστεί προηγουµένως, 

αναστρέφεται. Ο αντιλογισµός της ζηµίας αποµείωσης µπορεί να γίνει είτε απευθείας 
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είτε µε την προσαρµογή σχετικού λογαριασµού πρόβλεψης (παράγραφος 39.65). Σε 

κάθε περίπτωση όµως η αναστροφή δεν µπορεί να οδηγεί σε λογιστική αξία του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, που να υπερβαίνει το ύψος που θα είχε 

το αποσβεσµένο κόστος, αν η αποµείωση δεν είχε αναγνωριστεί κατά την ηµεροµηνία 

της αναστροφής. Το ποσό της αναστροφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της 

χρήσης στην οποία προέκυψε.  

Μία άλλη κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

απεικονίζονται στο κόστος  (δάνεια και απαιτήσεις χωρίς καθορισµένη λήξη αλλά 

κυρίως µη εισηγµένοι συµµετοχικοί τίτλοι διαθέσιµοι  προς πώληση). Αυτές οι 

κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιµετωπίζουν την 

αποµείωση µε διαφορετικό λογιστικό τρόπο. Το ∆.Λ.Π. 39 παρέχει ξεχωριστές 

πρακτικές που πρέπει να εφαρµόζονται, ενώ εστιάζει, κυρίως, στην περίπτωση των 

συµµετοχικών τίτλων που απεικονίζονται στο κόστος λόγω έλλειψης ενεργούς 

αγοράς και συνακόλουθα λόγω έλλειψης αξιόπιστης επιµέτρησης της εύλογης αξίας.  

Αν υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις ότι έχει πραγµατοποιηθεί ζηµία 

αποµείωσης σε ένα µη εισηγµένο συµµετοχικό τίτλο, που δεν τηρείται  λογιστικά 

στην εύλογη αξία, το ποσό της ζηµίας αποµείωσης επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ 

της λογιστικής αξίας του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και της 

παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών προεξοφληµένων µε 

το ισχύον επιτόκιο της αγοράς για παρεµφερή χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία. Αυτές οι ζηµίες αποµείωσης δεν αναστρέφονται (παράγραφος 39.66). 

 

Λογιστική Αξία 

Περιουσιακού Στοιχείου 

 
Ανακτήσιµο Ποσό 

(Π.Α. Εκτιµ. Μελλοντικών Ταµειακών Ροών 

µε επιτόκιο προεξόφλησης το ισχύον επιτόκιο 

αγοράς για παρεµφερή χρηµ/κα στοιχεία ) 

 

Όταν µια µείωση της εύλογης αξίας ενός διαθέσιµου προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου έχει αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια και υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις ότι το περιουσιακό στοιχείο εκείνο 

έχει υποστεί αποµείωση αξίας , η σωρευτική  ζηµία που είχε αναγνωριστεί απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα, έστω και αν το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν έχει 

πάψει να αναγνωρίζεται (παράγραφος 39.67). Το ποσό της σωρευτικής ζηµίας που 
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αφαιρείται από το ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα είναι η 

διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης (µετά την αφαίρεση αποπληρωµών κεφαλαίου 

και αποσβέσεων) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον κάθε ζηµίας αποµείωσης σε 

αυτό το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο η οποία είχε αναγνωριστεί 

προηγουµένως στα αποτελέσµατα (παράγραφος 39.68).  

Οι ζηµίες αποµείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα για επένδυση 

σε συµµετοχικό τίτλο κατατασσόµενο ως διαθέσιµο προς πώληση δεν αναστρέφονται 

µέσω των αποτελεσµάτων (παράγραφος 39.69). Στην περίπτωση που σε 

µεταγενέστερη περίοδο αυξάνεται η εύλογη αξία ενός χρεωστικού τίτλου 

κατατασσόµενου ως διαθέσιµου προς πώληση και η αύξηση σχετίζεται αντικειµενικά 

µε γεγονός που λαµβάνει χώρα µετά την αναγνώριση στα αποτελέσµατα της ζηµίας 

αποµείωσης, η ζηµία αποµείωσης αναστρέφεται και η αναστροφή αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα (παράγραφος 39.70). 

 

2.8. Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου 

 

Παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ουσιαστικά 

σηµαίνει ότι η οικονοµική οντότητα παύει εφεξής να αναγνωρίζει αυτό το στοιχείο 

στις οικονοµικές της καταστάσεις. Ο όρος «χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο», σύµφωνα µε την παράγραφο ∆.Λ.Π. 39.16., µπορεί να  αναφέρεται είτε σε 

ολόκληρο το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή την οµάδα παρόµοιων 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων) είτε σε µέρος ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου (ή σε µέρος οµάδας συναφών 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων). 

Η εφαρµογή του προτύπου σε ένα µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου (ή σε µέρος µιας οµάδας συναφών περιουσιακών στοιχείων) 

πρέπει να πληροί µια από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις (παράγραφος 39.16): 

α) το µέρος αποτελείται µόνον από ειδικώς προσδιοριζόµενες ταµιακές ροές 

από χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή από οµάδα συναφών περιουσιακών 

στοιχείων)  
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β) το µέρος αποτελείται µόνον από κατ’ αναλογία (πλήρως ανάλογο) µερίδιο 

των ταµιακών ροών από χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή από οµάδα 

συναφών περιουσιακών στοιχείων) και 

γ) το µέρος αποτελείται µόνον από κατ’ αναλογία (πλήρως ανάλογο) µερίδιο 

των ειδικώς προσδιοριζόµενων ταµιακών ροών από χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο (ή από οµάδα συναφών περιουσιακών στοιχείων).  

Εάν δεν ισχύει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε η παύση της 

αναγνώρισης θα εφαρµοστεί σε ολόκληρο το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο (ή σε ολόκληρη την οµάδα συναφών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων).  

Η παύση αναγνώρισης  µπορεί να γίνει µόνο υπό ορισµένες συνθήκες οι οποίες 

ορίζονται από την παράγραφο 39.17. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι η οικονοµική 

οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν 

και µόνον όταν:  

α)εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή  

β) µεταβιβάσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και η µεταβίβαση 

πληροί τους όρους για διαγραφή. 

Στη δεύτερη περίπτωση η οικονοµική οντότητα οφείλει να εξετάσει τόσο τη 

µεταβίβαση όσο και την εκπλήρωση των όρων διαγραφής, πριν προβεί στην παύση 

του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.  Σχετικά µε τη µεταβίβαση, η 

οικονοµική οντότητα θεωρείται ότι έχει µεταβιβάζει ένα χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνο όταν (παράγραφος 39.18): 

α)µεταβιβάζει τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή 

β)διατηρεί τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, αλλά αναλαµβάνει συµβατική 

δέσµευση να καταβάλλει τις ταµιακές ροές σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες. 

Στην περίπτωση αυτή η οικονοµική οντότητα οφείλει να αντιµετωπίζει τη συναλλαγή, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 39.19, ως µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου όταν και µόνον όταν και οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις 

πληρούνται:  
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α) η οικονοµική οντότητα δεν έχει δέσµευση να καταβάλει τα ποσά στους 

παρεπόµενους παραλήπτες εκτός αν εισπράξει ισότιµα ποσά από το αρχικό 

περιουσιακό στοιχείο  

β) οι όροι της σύµβασης µεταβίβασης απαγορεύουν στην οικονοµική οντότητα 

να πωλήσει ή να δεσµεύσει το αρχικό περιουσιακό στοιχείο παρά µόνον ως εγγύηση 

της καταβολής των ταµιακών ροών στους παρεπόµενους παραλήπτες, και 

γ) η οικονοµική οντότητα έχει δέσµευση να εµβάσει κάθε ταµειακή ροή που 

εισπράττει για λογαριασµό των παρεπόµενων παραληπτών χωρίς ουσιαστική 

καθυστέρηση. Επιπροσθέτως, η οικονοµική οντότητα δεν επιτρέπεται να 

επανεπενδύσει τέτοιες ταµιακές ροές, παρά µόνο για επενδύσεις σε µετρητά ή 

ταµιακά ισοδύναµα κατά τη διάρκεια της σύντοµης περιόδου του διακανονισµού που 

διαρκεί από την ηµεροµηνία της είσπραξης µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία του 

εµβάσµατος προς τους παρεπόµενους παραλήπτες και µε τον όρο ότι οι τόκοι που 

λαµβάνονται από τις επενδύσεις αυτές µεταβιβάζονται στους παρεπόµενους 

παραλήπτες. 

Σχετικά µε την εκπλήρωση των όρων διαγραφής, η οικονοµική οντότητα 

οφείλει να εξετάσει και να αξιολογήσει την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου (παράγραφος 39.20). Εάν η οικονοµική οντότητα έχει  µεταβιβάσει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, τότε είναι δυνατή η παύση 

αναγνώρισής του. Αντίθετα η παύση αναγνώρισης δεν επιτρέπεται εάν η οικονοµική 

οντότητα διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας 

του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, η 

οικονοµική οντότητα συνεχίζει να αναγνωρίζει το µεταβιβαζόµενο περιουσιακό 

στοιχείο στο σύνολό του και αναγνωρίζει χρηµατοοικονοµική υποχρέωση για το 

αντάλλαγµα που λήφθηκε. Σε µεταγενέστερες περιόδους, η οικονοµική οντότητα 

αναγνωρίζει κάθε έσοδο από το µεταβιβαζόµενο περιουσιακό στοιχείο και κάθε 

έξοδο που ανέλαβε από τη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση (παράγραφος 39.29). 

Στην περίπτωση όµως που η οικονοµική οντότητα δεν έχει µεταβιβάσει αλλά, 

όµως, ούτε και διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας, τότε θα πρέπει 

να εξετάζεται το εάν έχει διατηρηθεί ο έλεγχος του χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου (παράγραφος 39.20).  Η εξέταση της διατήρησης του ελέγχου 

ουσιαστικά αποτελεί την εξέταση του εάν έχει διατηρήσει η οικονοµική οντότητα 
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στην πράξη την ικανότητα να πωλήσει το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο  σε µη 

συνδεδεµένο τρίτο µέρος και να ασκήσει το δικαίωµα αυτό µονόπλευρα και χωρίς να 

απαιτείται να επιβάλει επιπρόσθετους περιορισµούς στη µεταβίβαση (παράγραφος 

39.23). Έτσι, η µη διατήρηση του ελέγχου επιτρέπει την οικονοµική οντότητα να 

προβεί στην παύση αναγνώρισης, όµως,  εάν η οικονοµική οντότητα διατηρεί τον 

έλεγχο, οφείλει να  συνεχίζει να το αναγνωρίζει  στο βαθµό που συνεχίζει η ανάµειξή 

της σε αυτό.   

Η έκταση της συνεχιζόµενης ανάµειξης στο µεταβιβαζόµενο περιουσιακό 

στοιχείο ουσιαστικά είναι η έκταση κατά την οποία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας 

του µεταβιβαζόµενου περιουσιακού στοιχείου (παράγραφος 39.30). Η οικονοµική 

οντότητα συνεχίζει να αναγνωρίζει κάθε έσοδο που ανακύπτει από το 

µεταβιβαζόµενο περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση της συνεχιζόµενης ανάµειξής 

της και αναγνωρίζει παράλληλα και κάθε έξοδο που πραγµατοποιείται επί της 

συνδεδεµένης υποχρέωσης (παράγραφος 39.32). Παράλληλα, στην περίπτωση αυτή 

που η οικονοµική οντότητα συνεχίζει να αναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο κατά 

την έκταση της συνεχιζόµενης ανάµειξής της, αναγνωρίζει και µια συνδεδεµένη 

υποχρέωση. Το µεταβιβαζόµενο περιουσιακό στοιχείο και η συνδεδεµένη υποχρέωση 

επιµετρώνται στη βάση που αντανακλά τα δικαιώµατα και τις δεσµεύσεις που έχει 

διατηρήσει η οικονοµική οντότητα. Η συνδεδεµένη υποχρέωση επιµετράται κατά 

τρόπο ώστε η καθαρή λογιστική αξία του µεταβιβαζόµενου περιουσιακού στοιχείου 

και η συνδεδεµένη υποχρέωση  α) είναι το αποσβεσµένο κόστος των δικαιωµάτων 

και των δεσµεύσεων που διατηρήθηκαν από την οικονοµική οντότητα, αν το 

µεταβιβαζόµενο  περιουσιακό στοιχείο επιµετράται στο αποσβεσµένο κόστος ή β) 

ισούται µε την εύλογη αξία των δικαιωµάτων και των δεσµεύσεων που διατηρήθηκαν 

από την οικονοµική οντότητα, όταν επιµετρώνται σε ανεξάρτητη βάση, αν το 

µεταβιβαζόµενο περιουσιακό στοιχείο επιµετράται στην εύλογη αξία ( παράγραφος 

39.31). Για το σκοπό της µεταγενέστερης επιµέτρησης, οι αναγνωρισµένες µεταβολές 

στην εύλογη αξία του µεταβιβαζόµενου περιουσιακού στοιχείου και της 

συνδεδεµένης υποχρέωσης αντιµετωπίζονται λογιστικά σε συνεπή βάση το ένα προς 

το άλλο, αλλά απαγορεύεται να συµψηφιστούν (παράγραφος 39.33). Το Σχήµα (2) 

συνοψίζει σχηµατικά την παραπάνω ανάλυση.  
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Σχήµα (2):  Σχηµατική Απεικόνιση των Όρων ∆ιαγραφής Χρηµατοοικονοµικών 

Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η µεταβίβαση ή η µεταφορά των κινδύνων και οφελών 

της κυριότητας του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου, επιτρέπει την 

οικονοµική οντότητα να προβεί σε παύση αναγνώρισής του, εκτός αν αποκτήσει ξανά 

το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο σε νέα συναλλαγή (παράγραφος 39.ΟΕ 41). Η 

οικονοµική οντότητα όµως οφείλει να εξετάσει εάν πράγµατι έχουν µεταφερθεί οι  

κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της σύγκρισης της έκθεσης της οικονοµικής οντότητας, 

πριν και µετά τη µεταβίβαση, µε τη µεταβλητότητα των ποσών και του 

χρονοδιαγράµµατος των καθαρών ταµιακών ροών του µεταβιβαζόµενου 

περιουσιακού στοιχείου (παράγραφος 39.21). Εάν η έκθεση της οικονοµικής 

οντότητας στη µεταβλητότητα της παρούσας αξίας των µελλοντικών καθαρών 

ταµιακών ροών από το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν µεταβάλλεται 

ουσιαστικά λόγω της µεταβίβασης, τότε θεωρείται ότι έχουν διατηρηθεί ουσιαστικά 

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου και δεν είναι δυνατή η παύση της αναγνώρισης ( παράγραφος 39.21). Η 

παραπάνω περιγραφόµενη διαδικασία µπορεί να είναι απλή αλλά µπορεί να απαιτεί 

και πολύπλοκους υπολογισµούς από την οικονοµική οντότητα ( παράγραφος 39.22). 

Ο πίνακας (3)  που παρατίθεται παρακάτω παρουσιάζει ορισµένα παραδείγµατα 
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περιπτώσεων σύµφωνα µε τις οποίες η οικονοµική οντότητα έχει διατηρήσει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες της κυριότητας ή τις έχει µεταβιβάσει.  

 

Πίνακας (3):  Παραδείγµατα περιπτώσεων διατήρησης και  µεταφοράς των 

κινδύνων και ωφελειών της κυριότητας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων.  

 

∆ιατήρηση κινδύνων / ωφελειών Μεταβίβαση κινδύνων / ωφελειών 

Συναλλαγή πώλησης και επαναγοράς 

όπου η τιµή επαναγοράς είναι 

καθορισµένη ή είναι η τιµή πώλησης συν 

την απόδοση του δανειστή 

Άνευ όρων πώληση ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου 

Συµφωνία για το δανεισµό χρεογράφων 

Πώληση ενός χρηµ/κού περιουσιακού 

στοιχείου µε ανταλλαγή συνολικής 

απόδοσης που επανα-µεταφέρει στην 

οικονοµική οντότητα την έκθεση σε 

κίνδυνο αγοράς  

Πώληση ενός χρηµ/κού περιουσιακού 

στοιχείου µαζί µε δικαίωµα προαίρεσης 

επαναγοράς του χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου στην εύλογη 

αξία του κατά τη στιγµή της επαναγοράς 

Πώληση ενός χρηµ/κού περιουσιακού 

στοιχείου µαζί µε δικαίωµα αγοράς ή 

πώλησης σε ορισµένη τιµή που είναι 

κατά πολύ «µέσα στα χρήµατα» 

Πώληση βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων 

για την οποία η οικονοµική οντότητα 

εγγυάται να αποζηµιώσει τον εκδοχέα για 

πιστωτικές ζηµίες που ενδέχεται να 

πραγµατοποιηθούν 

Πώληση ενός χρηµ/κού περιουσιακού 

στοιχείου µαζί µε δικαίωµα προαίρεσης 

αγοράς ή πώλησης σε ορισµένη τιµή που 

είναι κατά πολύ έξω από την τρέχουσα 

τιµή 

 

Πηγή: ∆.Λ.Π. 39, παράγραφος 39. ΟΕ 39, 40 

 

Από το πρότυπο προβλέπεται αφενός η δυνατότητα µεταβίβασης ενός 

περιουσιακού στοιχείου, ώστε να παύσει η αναγνώρισή του, αφετέρου όµως  η 

οικονοµική οντότητα να διατηρεί το δικαίωµα να εξυπηρετεί το χρηµατοοικονοµικό 
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περιουσιακό στοιχείο έναντι αµοιβής. Στην περίπτωση αυτή, η οικονοµική οντότητα 

οφείλει να αναγνωρίζει είτε απαίτηση από διαχείριση είτε υποχρέωση από  το 

συµβόλαιο διαχείρισης (παράγραφος 39.24). Αν η αµοιβή που θα ληφθεί δεν 

αναµένεται να αποζηµιώσει κατάλληλα την οικονοµική οντότητα για τη διαχείριση, 

πρέπει να αναγνωριστεί διαχειριστική δέσµευση στην εύλογη αξία. Αν η αµοιβή που 

θα ληφθεί αναµένεται ότι θα είναι επαρκής αποζηµίωση για τη διαχείριση, θα 

αναγνωριστεί διαχειριστική απαίτηση, το ποσό της οποίας θα προσδιοριστεί βάσει 

του επιµερισµού της λογιστικής αξίας του µεγαλύτερου χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου (παράγραφος 39.24). 

Επιπλέον, εάν, λόγω της µεταβίβασης, ολόκληρο το χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο πάψει να αναγνωρίζεται αλλά η µεταβίβαση καταλήγει στην 

απόκτηση νέου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή την ανάληψη νέας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης από την οικονοµική οντότητα ή σε διαχειριστική 

υποχρέωση, η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει το νέο χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο, τη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή τη διαχειριστική 

υποχρέωση στην εύλογη αξία (παράγραφος 39.25). 

Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, η οικονοµική οντότητα διαθέτει ένα 

συγκεκριµένο πλαίσιο καθορισµού του εάν πρέπει να παύσει την αναγνώριση ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση της παύσης 

αναγνώρισης, τυχόν διαφορές µεταξύ α) της λογιστικής αξίας και β) του αθροίσµατος 

του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται (συµπεριλαµβανοµένου κάθε νέου περιουσιακού 

στοιχείου που λαµβάνεται µείον κάθε νέας  υποχρέωσης που αναλαµβάνεται) και 

κάθε σωρευτικού κέρδους ή ζηµίας που είχε αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα ( παράγραφος 39.26). 

Αν το µεταβιβαζόµενο περιουσιακό στοιχείο αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και το µεταβιβαζόµενο µέρος πληροί 

τις προϋποθέσεις για ολοκληρωτική παύση αναγνώρισης, η προηγούµενη λογιστική 

αξία του µεγαλύτερου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου κατανέµεται 

ανάµεσα στο µέρος που συνεχίζει να αναγνωρίζεται και το µέρος που έχει πάψει να 

αναγνωρίζεται, βάσει των σχετικών εύλογων αξιών εκείνων των µερών κατά την 

ηµεροµηνία της µεταβίβασης (παράγραφος 39.27). Για τον σκοπό αυτόν, µια 

διαχειριστική απαίτηση που διατηρείται αντιµετωπίζεται ως µέρος που συνεχίζει να 

αναγνωρίζεται. Η διαφορά µεταξύ α) της λογιστικής αξίας που έχει επιµεριστεί στο 

µέρος που έπαψε να αναγνωρίζεται και β) του αθροίσµατος του ανταλλάγµατος που 
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λήφθηκε για το µέρος που έπαψε να αναγνωρίζεται (συµπεριλαµβανοµένου κάθε 

νέου περιουσιακού στοιχείου που λαµβάνεται µείον κάθε νέας υποχρέωσης που 

αναλαµβάνεται) και κάθε σωρευτικού κέρδους ή ζηµίας που επιµερίζεται σε αυτό που 

είχε αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

(παράγραφος 39.27).  

Το σωρευτικό κέρδος ή ζηµία που είχε αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια 

κατανέµεται ανάµεσα στο µέρος που συνεχίζει να αναγνωρίζεται και το µέρος που 

έπαψε να αναγνωρίζεται, βάσει των σχετικών εύλογων αξιών εκείνων των µερών. Ο 

προσδιορισµός αυτής της σχετικής εύλογης αξίας πραγµατοποιείται ως εξής:  

α) όταν η οικονοµική οντότητα έχει ιστορικό πώλησης µερών που είναι 

παρεµφερή προς το µέρος που συνεχίζει να αναγνωρίζεται ή υπάρχουν άλλες 

συναλλαγές στην αγορά για τέτοια µέρη, οι πρόσφατες τιµές των πραγµατικών 

συναλλαγών παρέχουν την καλύτερη εκτίµηση της εύλογης αξίας του 

β) όταν δεν υπάρχουν τιµές αναφοράς ή πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά 

προς υποστήριξη της εύλογης αξίας εκείνου του µέρους που συνεχίζει να 

αναγνωρίζεται, η καλύτερη εκτίµηση της εύλογης αξίας είναι η διαφορά µεταξύ της 

εύλογης αξίας του µεγαλύτερου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ως 

σύνολο και της ανταλλαγής που λήφθηκε από τον εκδοχέα για το µέρος που έπαψε να 

αναγνωρίζεται (παράγραφος 39.28). 

Τέλος, αν ο εκχωρητής παρέχει εξασφαλίσεις εκτός µετρητών (όπως είναι οι 

χρεωστικοί και συµµετοχικοί τίτλοι) στον εκδοχέα, η λογιστική αντιµετώπιση της 

εξασφάλισης από τον εκχωρητή και τον εκδοχέα εξαρτάται από το αν ο εκδοχέας έχει 

το δικαίωµα να πωλήσει ή να επανενεχυριάσει την εξασφάλιση και αν ο εκχωρητής 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Ο εκχωρητής και ο εκδοχέας αντιµετωπίζουν 

λογιστικά την εξασφάλιση ως ακολούθως (παράγραφος 39.37):  

α) αν ο εκδοχέας έχει το δικαίωµα να πωλήσει ή να επανενεχυριάσει την 

εξασφάλιση, βάσει σύµβασης ή συνήθειας που έχει καθιερωθεί από µακρόχρονη και 

οµοιόµορφη άσκηση, τότε ο εκχωρητής ανακατατάσσει εκείνο το περιουσιακό 

στοιχείο στον ισολογισµό του (ήτοι ως δανειζόµενο περιουσιακό στοιχείο, 

ενεχυριασµένους συµµετοχικούς τίτλους ή επαναγορασµένες απαιτήσεις) 

διακεκριµένα από άλλα περιουσιακά στοιχεία  

β) αν ο εκδοχέας πωλήσει εξασφάλιση που του έχει παραχωρηθεί, αναγνωρίζει 

το προϊόν της πώλησης και µια δέσµευση επιµετρηµένη στην εύλογη αξία για την 

δέσµευσή του να επιστρέψει την εξασφάλιση  
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γ) αν ο εκχωρητής αθετήσει τους όρους της σύµβασης και δεν δικαιούται πλέον 

να εξαγοράσει την εξασφάλιση, διαγράφει την εξασφάλιση και ο εκδοχέας την 

αναγνωρίζει ως περιουσιακό του στοιχείο που επιµετρήθηκε αρχικά στην εύλογη αξία 

ή, αν έχει ήδη πωλήσει την εξασφάλιση, παύει να αναγνωρίζει  την δέσµευσή του να 

την επιστρέψει 

δ) εκτός από τα προδιαγραφόµενα στο στοιχείο (γ), ο εκχωρητής συνεχίζει να 

απεικονίζει την εξασφάλιση ως περιουσιακό του στοιχείο και ο εκδοχέας δεν 

αναγνωρίζει την εξασφάλιση ως περιουσιακό στοιχείο. 

 

2.9 Απαιτούµενες Γνωστοποιήσεις σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 7 

 

Σκοπός του ∆.Π.Χ.Π. 7 είναι να υποχρεώνει τις οικονοµικές οντότητες να 

γνωστοποιούν στις οικονοµικές τους καταστάσεις στοιχεία τα οποία επιτρέπουν 

στους χρήστες να αξιολογήσουν  τη σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων για 

την οικονοµική θέση και την απόδοση της οικονοµικής οντότητας και τη φύση και 

την έκταση των κινδύνων που απορρέουν από χρηµατοοικονοµικά µέσα στα οποία η 

οικονοµική οντότητα εκτέθηκε κατά την περίοδο και κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, 

καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο η οικονοµική οντότητα διαχειρίζεται τους εν λόγω 

κινδύνους. Το παρακάτω σχήµα (3 ) παρέχει µία σύντοµη περιγραφή των απαιτήσεων 

του ∆.Π.Χ.Π. 7. 

 

Σχήµα (3): Απαιτούµενες Γνωστοποιήσεις για τη φύση και έκταση των κινδύνων που 

απορρέουν από τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 7.  
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Η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν 

στους χρήστες των οικονοµικών της καταστάσεων να αξιολογήσουν τη σηµασία των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων για την οικονοµική της θέση και την επίδοσή της 

(∆.Π.Χ.Π. 7.7). Για την εξέταση της επίδρασης στον Ισολογισµό, η οικονοµική 

οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί (είτε στον ισολογισµό είτε στο προσάρτηµα) τη 

λογιστική αξία καθεµίας από τις κάτωθι κατηγορίες (∆.Π.Χ.Π. 7.8): 

α) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, εµφανίζοντας χωριστά i) όσα προσδιορίσθηκαν στην εύλογη αξία 

κατά την αρχική αναγνώριση και ii) όσα κατατάσσονται ως προοριζόµενα για 

εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39  

β) επενδύσεις που διακρατούνται µέχρι τη λήξη  

γ) δάνεια και απαιτήσεις 

δ) διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

ε)χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, εµφανίζοντας χωριστά i) όσες προσδιορίσθηκαν στην εύλογη αξία 

κατά την αρχική αναγνώριση και ii) όσες κατατάσσονται ως προοριζόµενες για 

εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 και 

στ) χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώµενες στο αποσβεσµένο κόστος. 

Εάν η οικονοµική οντότητα έχει ορίσει ότι ένα δάνειο ή µια απαίτηση (ή µια 

οµάδα δανείων ή απαιτήσεων) έχει επιµετρηθεί στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, τότε οφείλει να γνωστοποιεί (∆.Π.Χ.Π. 7.9): 

α) τη µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό του δανείου ή της απαίτησης (ή της οµάδας 

δανείων ή απαιτήσεων) κατά την ηµεροµηνία αναφοράς 

β) το ποσό κατά το οποίο τα συναφή πιστωτικά παράγωγα ή παρόµοια µέσα 

ελαττώνουν τη µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο 

γ) το ποσό της µεταβολής, τόσο κατά την περίοδο αναφοράς όσο και 

σωρευτικά, στην εύλογη αξία του δανείου ή της απαίτησης (ή της οµάδας δανείων ή 

απαιτήσεων) που µπορεί να αποδοθεί σε µεταβολές του πιστωτικού κινδύνου που 

περιέχει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, προσδιοριζόµενο: 

i) είτε ως το ποσό της µεταβολής στην εύλογη αξία που δεν µπορεί να 

αποδοθεί σε µεταβολές των συνθηκών της αγοράς που δηµιουργούν κίνδυνο αγοράς  

ii) είτε χρησιµοποιώντας µια εναλλακτική µέθοδο την οποία η οικονοµική 

οντότητα θεωρεί ως αντιπροσωπευτικότερη του ποσού της µεταβολής στην εύλογη 
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αξία που µπορεί να αποδοθεί σε µεταβολές του πιστωτικού κινδύνου του 

περιουσιακού στοιχείου και τέλος 

δ) το ποσό της µεταβολής στην εύλογη αξία οιωνδήποτε συναφών πιστωτικών 

παραγώγων ή παρόµοιων µέσων που σηµειώθηκε τόσο κατά την περίοδο όσο και 

σωρευτικά από τότε που προσδιορίστηκε το δάνειο ή η απαίτηση. 

Για την εξέταση της επίδρασης στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, η οικονοµική 

οντότητα γνωστοποιεί τα ακόλουθα έσοδα, έξοδα, κέρδη ή ζηµίες είτε στις 

οικονοµικές της καταστάσεις είτε στο προσάρτηµα ( ∆.Π.Χ.Π. 7.20): 

α) καθαρά κέρδη ή καθαρές ζηµίες σε: 

i) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, εµφανίζοντας χωριστά 

εκείνα που αφορούν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που 

ορίσθηκαν κατά την αρχική αναγνώριση από εκείνα που αφορούν 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που κατατάχθηκαν ως 

προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 

ii) διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 

εµφανίζοντας χωριστά τα κέρδη ή ζηµίες που αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια για την περίοδο από τα κέρδη ή ζηµίες που έπαυσαν να αναγνωρίζονται στα 

ίδια κεφάλαια και αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσµατα  

iii) επενδύσεις που διακρατούνται µέχρι τη λήξη 

iv) δάνεια και απαιτήσεις και 

v) χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος 

β) συνολικά έσοδα και έξοδα από τόκους (υπολογιζόµενα µε τη µέθοδο του 

πραγµατικού επιτοκίου) για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που δεν απεικονίζονται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

γ) έσοδα και έξοδα από αµοιβές (πλην των ποσών που περιλαµβάνονται στον 

υπολογισµό του αποτελεσµατικού επιτοκίου) προερχόµενα από: 

i) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις που δεν απεικονίζονται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και 

ii) καταπιστευµατικές και συναφείς δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσµα 

την κατοχή ή επένδυση περιουσιακών στοιχείων εξ ονόµατος ιδιωτών, 

καταπιστευµάτων, προγραµµάτων συνταξιοδοτικών παροχών και άλλων ιδρυµάτων 

δ) έσοδα από δουλευµένους τόκους αποµειωµένων χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και τέλος 
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ε) το ποσό οποιασδήποτε ζηµίας εξαιτίας αποµείωσης για κάθε κατηγορία 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 

Το ∆.Π.Χ.Π. 7 περιγράφει και άλλες απαιτήσεις περί των γνωστοποιήσεων 

κυρίως όσο αναφορά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Εκτενέστερη όµως 

περιγραφή αυτών των γνωστοποιήσεων (και τις τροποποιήσεις που επήλθαν) θα 

ακολουθήσουν σε επόµενα κεφάλαια. Η παρουσίαση του ∆.Λ.Π. 39 ολοκληρώνεται 

µε το παρακάτω πίνακα (4) ο οποίος ανακεφαλαιώνει τα χαρακτηριστικά των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.  

 

Πίνακας (4): Ανακεφαλαίωση Κανόνων Ταξινόµησης και Επιµέτρησης των 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Κ
α

τη
γο

ρί
α

 ∆ΑΝΕΙΑ – 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

∆ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΛΗΞΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ 
ΠΩΛΗΣΗ 

Α
γγ

λι
κή

 
Ο

ρο
λο

γί
α

 

LOANS AND 
RECEIVABLES 

HELD- TO – 
MATURITY 
INVESTMENTS 

FINANCIAL ASSETS 
AT FAIR VALUE 
THROUGH PROFIT OR 
LOSS 

AVAILABLE FOR SALE 
FINANCIAL ASSETS 

Χ
α

ρα
κτ

η
ρι

σ
τι

κά
 Μη παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του 
ενεργητικού τα οποία 
έχουν καθορισµένες 
και σταθερές 
καταβολές αλλά δεν 
διαπραγµατεύονται 
σε οργανωµένη 
αγορά. 

Μη παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού 
τα οποία έχουν 
καθορισµένες πληρωµές 
και λήξη.  Υφίσταται 
πρόθεση και ικανότητα 
κράτησης έως τη λήξη 
τους. 

Χρηµ/κά στοιχεία 
ενεργητικού για 
εµπορικούς σκοπούς  ή 
εκείνα για τα οποία η 
οικονοµική οντότητα, 
κατά την αρχική 
αναγνώρισή τους, 
καθόρισε ότι θα τα 
αποτιµά στην εύλογη 
αξία µε µεταφορά της 
διαφοράς στα 
αποτελέσµατα. 

Όλα τα υπόλοιπα µη 
παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία του ενεργητικού 
που δεν ανήκουν σε κάποια 
από τις άλλες κατηγορίες. 

Α
ρχ

ικ
ή 

 
Α

να
γν

ώ
ρι

σ
η 

Εύλογη Αξία  (= Τιµή 
Συναλλαγής) πλέον 
άµεσου αποδοτέου 
κόστους συναλλαγών. 

Εύλογη Αξία  (= Τιµή 
Συναλλαγής) πλέον 
άµεσου αποδοτέου 
κόστους συναλλαγών. 

Εύλογη Αξία 

Εύλογη Αξία  (= Τιµή 
Συναλλαγής) πλέον άµεσου 
αποδοτέου κόστους 
συναλλαγών. 
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Μ
ετ

α
γε

νέ
σ

τε
ρη

 
Α

να
γν

ώ
ρι

σ
η 

Εάν έχουν 
καθορισµένη λήξη:  
στο αποσβεσµένο 
κόστος µε τη µέθοδο 
του αποτελεσµατικού  
επιτοκίου. 
Εάν δεν έχουν 
καθορισµένη λήξη: 
στο κόστος. 

Στο αποσβεσµένο κόστος 
µε τη µέθοδο του 
αποτελεσµατικού  
επιτοκίου  (δεδοµένου ότι 
έχουν καθορισµένη λήξη) 

Εύλογη Αξία 
 

Εύλογη Αξία 
 

Πλην συµµετοχικών 
τίτλων: 
Κόστος (ελλείψει ενεργούς 
αγοράς) 

Κ
έρ

δη
/ 

Ζ
ηµ

ίε
ς 

 Α
πο

τί
µ

ησ
ης

 

Με καθορισµένη 

Λήξη: 

 
Αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα κατά 
την παύση 
αναγνώρισης ή την 
αποµείωση του 
χρηµ/κού 
περιουσιακού 
στοιχείου και µέσω 
της διαδικασίας της 
απόσβεσης. 

 

Αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα κατά την 
παύση αναγνώρισης ή 
την αποµείωση του 
χρηµ/κού περιουσιακού 
στοιχείου και µέσω της 
διαδικασίας της 
απόσβεσης. 

 

Λόγω µεταβολής της 
εύλογης αξίας 
αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα της 
χρήσης που προέκυψαν. 

Πλην Συµµετοχικών 

Τίτλων: 

Λόγω µεταβολής της 
εύλογης αξίας εναλλακτικά 
αλλά πάγια: 
α) απευθείας στα 
αποτελέσµατα της χρήσης 
που προέκυψαν   
β) απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, µέσω της 
κατάστασης µεταβολών 
των ιδίων κεφαλαίων. Όταν 
το χρηµ/κό στοιχείο πάψει 
να αναγνωρίζεται, το 
σωρευτικό κέρδος ή ζηµία 
που είχε αναγνωριστεί στα 
ίδια κεφάλαια µεταφέρεται 
στα αποτελέσµατα. 

Έ
λε

γχ
ος

  Α
πο

µ
εί

ω
σ

ης
 

Με καθορισµένη 

Λήξη: 

Λογιστ. Αξία >  
Ανακτήσιµο Ποσό 

 
Ανακτήσιµο Ποσό = 
Π.Α. Μελλ. 
Ταµειακών Ροών 
προεξοφληµένα µε το 
αρχικό 
αποτελεσµατικό 
επιτόκιο  

 

Λογιστ. Αξία >  
Ανακτήσιµο Ποσό 

 
Ανακτήσιµο Ποσό = 
Π.Α. Μελλ. Ταµειακών 
Ροών προεξοφληµένα µε 
το αρχικό 
αποτελεσµατικό επιτόκιο  

 

          - 

 

Συµµετοχικών Τίτλων (στο 

κόστος): 

Λογιστ. Αξία > 
Ανακτήσιµο Ποσό 

 
Ανακτήσιµο Ποσό = Π.Α. 
Μελλ. Ταµειακών Ροών 
προεξοφληµένα µε το 
επιτόκιο αγοράς 
παρεµφερών χρηµ/κων 
στοιχείων   

Ζ
ηµ

ία
  Α

πο
µ

εί
ω

σ
ης

 

Με καθορισµένη 

Λήξη: 

Αναγνωρίζεται 
απευθείας στα 
αποτελέσµατα της 
χρήσης που προέκυψε 
η ζηµία (µειώνεται 
αντίστοιχα απευθείας 
το στοιχείο ή µέσω 
πρόβλεψης) 

Αναγνωρίζεται απευθείας 
στα αποτελέσµατα της 
χρήσης που προέκυψε η 
ζηµία (µειώνεται 
αντίστοιχα απευθείας το 
στοιχείο ή µέσω 
πρόβλεψης) 

         - 

Αναγνωρίζεται απευθείας 
στα αποτελέσµατα της 
χρήσης που προέκυψε η 
ζηµία 

 

Α
να

σ
τρ

οφ
ή 

  
Α

πο
µ

εί
ω

σ
ης

 

Με καθορισµένη 

Λήξη:Αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα 
της χρήσης στην 
οποία προέκυψε. 
Αντιλογισµός ζηµίας 
αποµείωσης: είτε 
απευθείας είτε µέσω 
προσαρµογής 
σχετικής πρόβλεψης. 

Αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα της 
χρήσης στην οποία 
προέκυψε. 

 
Αντιλογισµός ζηµίας 
αποµείωσης: είτε 
απευθείας είτε µέσω 
προσαρµογής σχετικής 
πρόβλεψης. 

          - 

Συµµετοχικών Τίτλων (στο 

κόστος): 

∆εν αντιστρέφονται στα 
αποτελέσµατα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

 

 

3.1. Εισαγωγή  

 

Μία από τις µεγαλύτερες καινοτοµίες που εισήγαγαν τα ∆.Λ.Π. ήταν η χρήση της 

εύλογης αξίας για την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η πρόσφατη 

χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008 πυροδότησε σειρά συζητήσεων σχετικά µε τον 

τρόπο που µετρώνται και αποτιµώνται τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και στοιχεία. Η 

χρήση της εύλογης αξίας κατά την αναγνώριση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων, έχει δεχθεί σοβαρές κριτικές τα τελευταία χρόνια ενώ 

έχει κατηγορηθεί ότι συντέλεσε στην επιδείνωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου λοιπόν είναι να εξετάσει κατά πόσο η κριτική που 

ασκείται είναι βάσιµη.  

Η πολυπλοκότητα της χρήσης εύλογης αξίας, ιδίως σε περιόδους κρίσης, όπου 

τα χαρακτηριστικά των ενεργών αγορών δεν πληρούνται, αποτέλεσε αιτία για την 

µεταβολή και τροποποίηση αρκετών λογιστικών προτύπων (∆.Λ.Π. 39, ∆.Π.Χ.Π. 7) 

αλλά και την εισαγωγή και δηµιουργία νέων (∆.Π.Χ.Π. 13, ∆.Π.Χ.Π. 9). Η 

παρουσίαση αυτών των µεταβολών  (και συνακόλουθα της προσπάθειας βελτίωσης 

των λογιστικών πρακτικών που σχετίζονται µε την αναγνώριση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων) είναι και ο κύριος σκοπός της 

παρούσης εργασίας.  Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο, να προηγηθεί η 

παρουσίαση της εύλογης αξίας και κυρίως η τυχόν συµβολή της στη διαµόρφωση των 

σηµερινών αρνητικών συνθηκών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Με τον τρόπο αυτό 

περιγράφονται οι συνθήκες αλλά και οι απόψεις που ενδεχοµένως συντέλεσαν στην 

υιοθέτηση νέων λογιστικών πρακτικών.  
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Οι επικριτές της εύλογης αξίας συχνά αντιπροτείνουν, για την επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, τη χρήση της γνωστής µεθόδου του 

«ιστορικού κόστους» ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Για το λόγο αυτό το παρόν 

κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζει τις δύο εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης και 

επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, δηλαδή του ιστορικού κόστους και 

της εύλογης αξίας. Παρουσιάζεται µία σύντοµη σύγκριση µεταξύ των δύο 

εναλλακτικών µεθόδων µε σκοπό να αναδειχθεί το πώς η κάθε µία από αυτές 

προσεγγίσει το θέµα της επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας µε 

σκοπό να αναδειχθεί ο ρόλος της εύλογης αξίας, εάν υπήρξε και σε ποιο βαθµό, κατά 

τη διάρκεια της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης.  

 

3.2. Ιστορικό Κόστος ή Εύλογη Αξία; 

 

Τα τελευταία χρόνια, µε αφορµή την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση,  η 

συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από τις δύο εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης των 

στοιχείων τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού ήτοι τη χρήση του ιστορικού 

κόστους ή της εύλογης αξίας. Οι δύο αυτές µέθοδοι διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ 

τους κυρίως ως προς τον τρόπο προσέγγισης της επιµέτρησης των περιουσιακών 

στοιχείων, τη χρονική στιγµή που χρησιµοποιείται κατά την επιµέτρηση, τη βασική 

πηγή παροχής πληροφοριών (Ισολογισµός ή Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης) 

αλλά και την ίδια την αντίληψή τους για την οικονοµική οντότητα. Για την ανάδειξη 

των παραπάνω θεµάτων παρέχεται µία σύντοµη περιγραφή και των δύο µεθόδων 

αλλά και η συγκριτική παράθεσή τους.  

Η αρχή του ιστορικού κόστους είναι µία από τις παλαιότερες αρχές της 

Λογιστικής. Σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους κάθε στοιχείο του 

ενεργητικού ή κάθε στοιχείο υποχρέωσης πρέπει να αποτιµάται στην αρχική αξία 

κτήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει η αναγνώριση για αποµείωση 

της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού. Υπό κανονικές συνθήκες, θεωρείται από 

τον Ιγνατιάδη (1990) ότι το κόστος είναι µία αξιόπιστη ένδειξη της αξίας του 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου  κατά τον χρόνο απόκτησής του. Τέλος, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η αρχή του ιστορικού κόστους πλαισιώνεται από άλλες αρχές όπως την 

αρχή της σύνεσης (conservatism or prudence), την αρχή της πραγµατοποιήσεως του 
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αποτελέσµατος (realization concept), την αρχή αντιπαράθεσης εσόδων και εξόδων 

(matching principle) και την αρχή σταθερότητας της χρηµατικής µονάδας (stable 

currency assumption).  

Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε η εύλογη αξία (fair value) είναι το ποσό µε το 

οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή µια υποχρέωση να 

διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη 

γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια µιας συναλλαγής που διεξάγεται σε 

καθαρά εµπορική βάση. Η καλύτερη προσέγγιση για τον προσδιορισµό της εύλογης 

αξίας είναι η τιµή της αγοράς (market price) εάν υπάρχει ενεργός αγορά  (ήτοι τα 

στοιχεία που διαπραγµατεύονται σ’ αυτήν είναι οµοιογενή, υπάρχουν πάντα πρόθυµοι 

αγοραστές και πωλητές, υπό οµαλές συνθήκες, ενώ οι τιµές είναι διαθέσιµες στο 

κοινό) ή εάν δεν υπάρχει ενεργός αγορά η εύλογη αξία προσεγγίζεται µε τη χρήση  

προεξοφληµένων µελλοντικών ροών, µε τη χρήση τιµών άλλων χρηµατοοικονοµικών 

µέσων που προέρχονται από ενεργές αγορές, µε τη χρήση κατάλληλων µοντέλων 

αποτίµησης ή µε τη χρήση οποιασδήποτε άλλης αποδεκτής µεθόδου αρκεί να 

υφίστανται οι αναγκαίες γνωστοποιήσεις των χρησιµοποιηθέντων παραµέτρων.  Η 

πρόθεση του ∆.Π.Λ. 39 είναι πάντα να αντικατοπτρίζει η εύλογη αξία  την πιστωτική 

ποιότητα του µέσου ( 39.ΟΕ 69). 

Η αντιδικία που υφίσταται µεταξύ των υποστηρικτών της µίας η της άλλης 

µεθόδου επικεντρώνεται κυρίως γύρω από τη χρονική περίοδο η οποία 

χρησιµοποιείται για να αποτιµηθεί λογιστικά ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο. Ενώ 

λοιπόν η αρχή του ιστορικού κόστους ουσιαστικά χρησιµοποιεί την εύλογη αξία ή 

την τιµή αγοράς κατά την περίοδο απόκτησης του στοιχείου του ενεργητικού, η 

µέθοδος της εύλογης αξίας συνεχώς επιδιώκει τον προσδιορισµό της τρέχουσας 

αξίας. Συνακόλουθα, η Diana (2009) πιστεύει ότι οι δύο προαναφερόµενες µέθοδοι 

(ιστορικό κόστος και εύλογη αξία) δεν είναι αντίθετες µεταξύ τους. Αντίθετα η ίδια 

συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι δύο µέθοδοι είναι στην ουσία συµπληρωµατικές και η 

κάθε µία έχει τις αδυναµίες και τις δυνάµεις της. Σύµφωνα µε τον Κόντο (2010), η 

χρήση του ∆.Λ.Π. 39 δηµιουργεί ένα µείγµα αρχών αποτίµησης καθώς για ορισµένα 

στοιχεία επιβάλλεται η διατήρηση των αρχών του ιστορικού κόστους και για άλλα 

στοιχεία επιβάλλεται η χρήση της εύλογης αξίας. 

Ο Boyer (2007) υποστηρίζει ότι οι διαφορές µεταξύ των δύο µεθόδων 

αποτίµησης (αρχή του ιστορικού κόστους και εύλογη αξία) ουσιαστικά οφείλονται 

στη διαφορετική αντίληψη και µεταχείριση που έχει η κάθε µία µέθοδος ως προς την 
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ίδια την οικονοµική οντότητα. Η κάθε µέθοδος διαφέρει σηµαντικά από την άλλη ως 

προς ορισµένα θεµελιώδη στοιχεία όπως το σκοπό της παρουσίασης, τις κινητήριες 

δυνάµεις των οικονοµικών οντοτήτων, τις πηγές άντλησης στοιχείων για την 

αποτίµηση, την κύρια πηγή των εσόδων κ.α. Οι πιο σηµαντικές διαφορές 

συγκεντρώνονται στον παρακάτω πίνακα (5). 

 

Πίνακας (5):  Τα δύο λογιστικά συστήµατα αποτίµησης και η αντίληψη τους για την 

οικονοµική οντότητα. 

 

 Εύλογη Αξία Ιστορικό Κόστος 

Σκοπός 

1. Αξιολόγηση της αξίας της 
οικονοµικής οντότητας.  
2.  ∆ιαφάνεια της οικονοµικής 
οντότητας προς τους 
ενδιαφερόµενους.  

1. Αξιολόγηση της πηγής των 
εσόδων.  
2. Αξιολόγηση της χρηµ/κης 
θέσης από πλευράς τρίτων 
ενδιαφερόµενων (υπάλληλοι, 
µέτοχοι, κράτος κ.α.). 

Αντίληψη της οικ. οντότητας 
Νοµική ερµηνεία της οικονοµικής 
οντότητας ως περιουσία των 
µετόχων.  

Οργανική ερµηνεία βασισµένη 
στη συνεργασία ποικίλων 
δυνατοτήτων και ικανοτήτων. 

Προέλευση των κερδών 

1. Ενεργή διοίκηση των χρηµ/κων 
στοιχείων του ενεργητικού 
προκειµένου να εκµεταλλευτούν 
τις ευκαιρίες στις χρηµ/κες 
αγορές. 
2. Εκµετάλλευση των 
συµπληρωµατικών στοιχείων του 
ενεργητικού εντός και εκτός της 
οικονοµικής οντότητας.  

1. Παραγωγικός µετασχηµατισµός 
ποικίλων συντελεστών σε 
προϊόντα/ υπηρεσίες που 
διατίθενται στην αγορά  
2. Αναζήτηση από τη διοίκηση 
των συµπληρωµατικών στοιχείων 
ενεργητικού εντός της 
οικονοµικής οντότητας.  

Κυρίαρχος Ρόλος 
Οι CFOs που είναι υπεύθυνοι για 
τη χρηµ/κη κατάσταση της 
οικονοµικής οντότητας.  

Η διοίκηση και οι managers οι  
οποίοι οργανώνουν την 
εσωτερική δηµιουργία κέρδους.  

Συνεργασίες/ Συνέργειες 
Μεταξύ της διοίκησης και των 
CFOs. 

Μεταξύ της διοίκησης και των 
βασικών εργατών/ υπαλλήλων.  

Συσχέτιση µε το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

1. Αξιολόγηση της οικονοµικής 
οντότητας από εξωτερικούς 
παράγοντες (αγορά). 
2. Οι πιθανές (και µάλλον συχνές) 
ατέλειες της χρηµατοπιστωτικής 
αγοράς επηρεάζουν την 
εσωτερική αξιολόγηση και 
αποτίµηση της οικονοµικής 
οντότητας.  

1. Το λογιστικό σύστηµα 
αποτυπώνει την αντικειµενική 
αξιολόγηση παρελθοντικών 
γεγονότων, ανεξάρτητα από την 
πορεία των χρηµ/κων αγορών. 
2. Συµβάλλει στη 
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. 

 

Πηγή: Boyer, R. (2007), “Assessing the impact of fair value upon financial crises”, 

Socio-Economic Review  5,  797. 

 

Μία άλλη βασική διαφορά µεταξύ των δύο µεθόδων οφείλεται στην 

ενσωµάτωση της εκάστοτε οικονοµικής συγκυρίας στην αποτίµηση των 
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χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η εύλογη αξία ενσωµατώνει τις τρέχουσες αξίες και 

συνεχώς ανανεώνεται, ενώ η αρχή του ιστορικού κόστους είναι στατική. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η εύλογη αξία να επιτρέπει τη συγκρισιµότητα κατά την αποτίµηση 

οµοειδών χρηµατοοικονοµικών µέσων. Αντίστοιχα η αρχή του ιστορικού κόστους δεν 

επιτρέπει να γίνει καµία ουσιαστική σύγκριση δεδοµένου ότι το κάθε 

χρηµατοοικονοµικό µέσο αξιολογείται στατικά ήτοι µόνο κατά τον χρόνο της αρχικής 

αποτίµησης ή αρχικής απόκτησης. Συνακόλουθα η εύλογη αξία παρέχει πιο έγκαιρη 

πληροφόρηση σχετικά µε τα αναµενόµενα οφέλη ως χρηµατοοικονοµικού στοιχείου 

του ενεργητικού ή της αναµενόµενης επιβάρυνσης των υποχρεώσεων καθώς 

αναφέρεται σε τρέχουσες συνθήκες ενώ η αρχή του ιστορικού κόστος αναφέρεται 

χρονικά κατά τη στιγµή ανάκτησης χωρίς να αναπροσαρµόζεται στις παρούσες 

οικονοµικές συνθήκες, µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το βαθµό της παρεχόµενης 

πληροφόρησης.  Επιπλέον, η εύλογη αξία αντανακλά τις επιπτώσεις στα κέρδη ή τις 

ζηµίες της οικονοµικής οντότητας ως αποτέλεσµα της µεταβολής των τιµών, εάν 

αυτές πραγµατοποιηθούν. Αντίθετα, η αρχή του ιστορικού κόστους αντανακλά τη 

µεταβολή των τιµών µόνο στην περίπτωση που αποφασίσει η οικονοµική οντότητα να 

πωλήσει ή ακυρώσει κάποιο χρηµατοοικονοµικό µέσο.  

Παρά τις αδυναµίες της, όπως αναφέρονται παραπάνω, η αρχή του ιστορικού 

κόστους έχει ορισµένους υποστηρικτές. Βασικότερο επιχείρηµά τους είναι ότι η 

χρήση της αρχής του ιστορικού κόστους είναι σχετικά εύκολη στην κατανόησή της 

(Diana, 2009) καθώς υποστηρίζεται από πραγµατικές συναλλαγές οι οποίες έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται και η αντικειµενικότητα της αρχής. 

Όµως το ερώτηµα το οποίο εγείρεται είναι εάν το ιστορικό κόστος µπορεί να 

ικανοποιήσει το βασικό στόχο των ∆.Λ.Π. που είναι η παροχή πληροφοριών 

χρήσιµων για τους σηµερινούς αλλά και µελλοντικούς επενδυτές, πιστωτές και 

τρίτους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Σε µία προσπάθεια να διερευνήσει το παραπάνω ερώτηµα, ο Penman (2007) 

εξετάζει κάθε µία από τις δύο µεθόδους. Οι βασικές διαφοροποιήσεις των δύο 

µεθόδων, όπως παρουσιάζονται από τον Penman (2007) παρατίθενται στον πίνακα 

(6). 
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Πίνακας (6):  Βασικές ∆ιαφορές µεταξύ Εύλογης Αξίας και Ιστορικού Κόστους ως 

προς την παρεχόµενη πληροφόρηση µέσω των οικονοµικών καταστάσεων 

 

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Ο Ισολογισµός είναι εκείνος που αρχικά 
αποκαλύπτει και διαχέει πληροφορίες 
στους µετόχους. 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης  
είναι εκείνη που αρχικά αποκαλύπτει και 
διαχέει πληροφορίες στους µετόχους. 

Καθώς όλα τα στοιχεία του ενεργητικού 
και οι υποχρεώσεις καταγράφονται στην 
εύλογη αξία, η λογιστική αξία της Κ.Θ. 
οικονοµικής οντότητας ισούται µε την 
αγοραία αξία της επιχείρησης (ο δείκτης 
Price/Book ισούται µε τη µονάδα). 

Ο δείκτης Price/Book συνήθως δεν 

ισούται µε τη µονάδα ενώ ο δείκτης P/E 
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το 
τρέχον αποτέλεσµα µε την πρόβλεψη των 
µελλοντικών εσόδων.  

Η κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 
καταγράφει το «οικονοµικό» αποτέλεσµα 
καθώς αντανακλά τη µεταβολή της αξίας 
σε µία καθορισµένη περίοδο. 

Η κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 
καταγράφει την ικανότητα της 
επιχείρησης να «κερδοσκοπεί» µέσω των 
εισροών και των εκροών. Το ιστορικό 
κόστος αντανακλά την προσθήκη αξίας 
στις εισροές  που αποκτώνται σε κάποια 
τιµή και  οι οποίες µετασχηµατιζόµενες 
καταλήγουν να αποτελούν εκροές σε 
κάποια άλλη τιµή. 

Ακολουθώντας την αρχή ότι οι παρούσες 
µεταβολές των αξιών δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη των 
µελλοντικών µεταβολών στην αξία, τα 
αποτελέσµατα δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη των 
µελλοντικών αποτελεσµάτων. Αυτό δεν 
επηρεάζει την αποτίµηση καθώς αυτή 
ήδη αποτυπώνεται στον Ισολογισµό.  

Το τρέχον εισόδηµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την πρόβλεψη των 
µελλοντικών εισοδηµάτων που 
χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση  
(δεν αποτυπώνεται σε καµία οικονοµική 
κατάσταση). 

Οι απρόσµενες µεταβολές των κερδών 
αντανακλούν τον αναλαµβανόµενο 
κίνδυνο. Η µεταβλητότητα των κερδών 
παρέχει πληροφορίες για το VAR. 

Η µεταβλητότητα των κερδών δεν  
παρέχει καµία πληροφορία για το VAR. 

Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 
αποτυπώνει την απόδοση της  διαχείρισης 
της διοίκησης κατά τη µεγιστοποίηση της 
αξίας για τους µετόχους . 

Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 
αποτυπώνει τη διαχείριση της διοίκησης 
να κερδοσκοπεί από τις εισροές και 
εκροές και ως εκ τούτου την ικανότητα 
της διοίκησης να προσθέτει αξία στις 
αγορές.  

 

Πηγή: Penman, S. H.  (2007), «Financial reporting quality: is fair value  a plus or a 

minus?», Accounting and Business Research  Special Issue: International Accounting 

Policy Forum 33, 36 
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  Ο Hitz (2007) τονίζει ότι η χρήση της εύλογης αξίας προϋποθέτει ότι η 

ανταλλαγή του στοιχείου του ενεργητικού ή ο διακανονισµός του στοιχείου της 

υποχρέωσης λαµβάνει χώρα σε µία υποθετική  ενεργή αγορά όπου επικρατούν 

ιδεατές συνθήκες. Η χρήση της εύλογης αξίας προϋποθέτει λοιπόν να υφίστανται 

ιδεατές συνθήκες, τα δύο συµβαλλόµενα µέρη να είναι ενσυνείδητα, ανεξάρτητα και 

να ενεργούν ορθολογικά ενώ θα πρέπει να έχουν την ίδια ακριβώς πληροφόρηση. 

Αντίθετα, η χρήση της εύλογης αξίας δεν λαµβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε οικονοµικής οντότητας, τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα καθώς και την εσωτερική ή προσωπική πληροφόρηση που µπορεί να 

κατέχει µόνο ένας εκ των δύο συµβαλλοµένων. Από την πρακτική της σκοπιά, ο 

προαναφερόµενος συγγραφέας θεωρεί ότι η εύλογη αξία είναι ανέφικτη εάν και 

θεωρητικά υποστηρίζει ότι µπορεί να είναι πιο σχετική από τη χρήση της αρχής του 

ιστορικού κόστους. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του υποστηρίζουν, από θεωρητική 

πάντα σκοπιά, ότι η εύλογη αξία υπερέχει του ιστορικού κόστους γιατί:  

α) σε αντίθεση µε το ιστορικό κόστος, η εύλογη αξία µπορεί να απαλείψει 

κρυµµένα αποθεµατικά και ως εκ τούτου να περιορίσει τη διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας (book value) και της αγοραίας αξίας της οικονοµικής οντότητας 

(market equity value) 

β) το ιστορικό κόστος δεν λαµβάνει υπόψη του µεταβολές των επιτοκίων, σε 

αντίθεση µε την εύλογη αξία και  

γ) σε αντίθεση µε το ιστορικό κόστος, η εύλογη αξία αποτελεί ένδειξη ότι έχει 

µεταβληθεί η αξία και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει περισσότερη 

πληροφόρηση στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο ακριβής υπολογισµός της εύλογης αξίας προϋποθέτει 

την ύπαρξη ενεργούς αγοράς. Στην απουσία ενεργούς αγοράς για ορισµένες 

κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων, η εύλογη αξία υπολογίζεται από τη διοίκηση 

της οικονοµικής οντότητας βάσει εκτιµήσεων της παρούσας αξίας των  καθαρών 

µελλοντικών ροών που απορρέουν από το στοιχείο του ενεργητικού ή την υποχρέωση 

χρησιµοποιώντας εκείνο τον συντελεστή προεξόφλησης που αντανακλά τόσο τα 

τρέχοντα επιτόκια όσο και τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο (κατ’ εκτίµηση της 

διοίκησης). 

Η παραπάνω ιδιαιτερότητα υπολογισµού των εύλογων αξιών απασχόλησε 

ιδιαίτερα τους  Khurana και Kim (2003), που επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν η 

προαναφερόµενη ιδιαιτερότητα υπολογισµού της εύλογης αξίας επηρεάζει το βαθµό 
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πληροφόρησης που παρέχουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Επιπλέον 

επιχείρησαν να αντιπαραβάλλουν τις δύο µεθόδους (εύλογη αξία µε αρχή του 

ιστορικού κόστους) προκειµένου να αναδείξουν ποια µέθοδος παρείχε 

ικανοποιητικότερο επίπεδο πληροφόρησης κατά την αποτίµηση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους ήταν διαφωτιστικά. 

Συγκεκριµένα η έρευνα τους κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η καταλληλότερη 

µέθοδος αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων διαφέρει µεταξύ των 

κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Συγκεκριµένα, ισχυρίστηκαν ότι για 

την αποτίµηση των ∆ανείων και Απαιτήσεων (Loans and Receivables) η χρήση του 

ιστορικού κόστους είναι προτιµότερη της χρήσης της εύλογης αξίας. Επειδή δεν 

υφίσταται οργανωµένη, ενεργή αγορά για τα ∆άνεια και τις Απαιτήσεις (Loans and 

Receivables) η χρήση της εύλογης αξίας για την αποτίµηση προϋποθέτει τη χρήση 

υποκειµενικών εκτιµήσεων καθιστώντας την λιγότερη επιθυµητή σε σχέση µε τη 

χρήση της αρχής του ιστορικού κόστους. Αντιθέτως, για τα Χρηµατοοικονοµικά 

Στοιχεία Ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση  (Available- for- sale financial assets), 

τα οποία διαθέτουν ενεργό αγορά διαπραγµάτευσης, η χρήση της εύλογης αξίας, 

σύµφωνα µε τους Khurana και Kim (2003) είναι προτιµότερη. Συµπερασµατικά, 

καταλήγουν ότι η χρήση της εύλογης αξίας είναι προτιµότερη µόνο για εκείνα τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία διαπραγµατεύονται σε µία οργανωµένη και ενεργό 

αγορά. Αντίθετα, η απουσία ενεργούς αγοράς καθιστά την εύλογη αξία λιγότερο 

κατάλληλη µέθοδο δεδοµένου ότι αντανακλά κατά εκτίµηση την πραγµατική 

οικονοµική κατάσταση στηριζόµενη σε υποκειµενικούς παράγοντες και προσδοκίες 

της διοίκησης.  

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάσει η έρευνα των Anagnostopoulos and 

Buckland (2007). Στηριζόµενοι σε πρωτογενή δεδοµένα τα οποία αντλήθηκαν από 

συνεντεύξεις επαγγελµατιών  καταλήγουν ότι και οι δύο λογιστικές πρακτικές πρέπει 

να προτιµούνται ανάλογα µε τη βάση εφαρµογής τους. Συγκεκριµένα οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι η καταλληλότερη µέθοδος επηρεάζεται από τις προθέσεις της 

οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διατήρηση ή τη διάθεση του 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου που επιµετράται. Εάν η οικονοµική οντότητα επιθυµεί 

να διαθέσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο τότε πιο επίκαιρη και σχετική 

πληροφόρηση παρέχεται από την εύλογη αξία. Αντίθετα, εάν η πρόθεση είναι να 

διακρατηθεί το περιουσιακό στοιχείο έως τη λήξη του, τότε από τη χρήση της 

εύλογης αξίας δε διαφαίνεται πώς παράγεται αξία, πώς συσχετίζονται οι συµβατικές 



 66

ταµειακές ροές και κυρίως πώς µπορεί η αξία του περιουσιακού στοιχείου να 

επηρεάσει την απόφαση της οικονοµικής οντότητας να διακρατήσει το περιουσιακό 

στοιχείο έως τη λήξη του.  

Από την παραπάνω ανάλυση διαφαίνεται ότι η χρήση της εύλογης αξίας 

ενδεχοµένως να υπερέχει της αρχής του ιστορικού κόστους, σε ορισµένες 

περιπτώσεις,  λόγω του ότι παρέχει πιο έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά 

µε τη χρηµατοοικονοµική θέση και επίδοση των οικονοµικών οντοτήτων. Το 

ερώτηµα όµως που εγείρεται, και θα εξεταστεί στη συνέχεια, είναι κατά πόσο τα 

πλεονεκτήµατα αυτά της εύλογης αξίας διατηρούνται και αποτυπώνονται σε 

περιόδους χρηµατοπιστωτικής κρίσης ή εάν η χρήση της εύλογης αξίας συντελεί στην 

επιδείνωση αυτής.  

 

3.3. Χρήση της Εύλογης Αξίας και η επίδρασή της στη 

χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008   

 

Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 περιόρισε σηµαντικά τη ρευστότητα των 

αγορών µε αποτέλεσµα η επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων βάσει της εύλογης αξίας τους, να παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες 

(Fiecter και Meyer, 2011). Για το λόγο αυτό, η χρήση της εύλογης αξίας για την 

µέτρηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει κατηγορηθεί ότι αποτέλεσε αιτία που 

πυροδότησε τη χρηµατοοικονοµική κρίση. Η παραπάνω άποψη µάλλον δεν 

υποστηρίζεται απόλυτα από τα αποτελέσµατα των ακαδηµαϊκών ερευνών.  

Προκειµένου να εξεταστεί η σχέση µεταξύ της χρήσης της εύλογης αξίας για 

την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων και της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 

του 2008, η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις σηµαντικότερες έρευνες οι οποίες 

επιχείρησαν να διαφωτίσουν το εν λόγω θέµα. Η πλειοψηφία των ερευνών εστιάζουν 

στον τραπεζικό χώρο κυρίως λόγω του ότι οι Ισολογισµοί των τραπεζών 

περιλαµβάνουν σηµαντικά µεγέθη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ενώ 

είναι αυτές οι οποίες έχουν υποστεί τις σηµαντικότερες επιπτώσεις της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Η παρουσίαση των ερευνών ακολουθεί ηµερολογιακή 

σειρά προκειµένου να αναδειχθούν τυχόν διαφορετικές απόψεις ανάλογα µε την 

εκάστοτε φάση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης.  
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Ο Boyer (2007) εστιάσει στον ρόλο των εποπτικών µηχανισµών και στην 

επίδραση τους στην αναστολή των χρηµατοπιστωτικών κρίσεων. Ο συγγραφέας 

υποστηρίζει ότι οι χρηµατοοικονοµικές κρίσεις εµφανίζονται όταν ένα εξωτερικό 

ισχυρό αρνητικό γεγονός ή µία αρνητική συγκυρία διαταράσσει την ισορροπία της 

αγοράς και την µετακινεί από µία θετική αποτίµηση σε µία αρνητική. Όταν όµως οι 

χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι εποπτευόµενες είναι σπάνιο να παρατηρηθεί µία 

σοβαρή κρίση. Αντίθετα στην περίπτωση των ελεύθερων και χωρίς εποπτεία αγορών, 

είναι συχνό το φαινόµενο να παρατηρούνται σηµαντικές κρίσεις που συνακόλουθα 

καθιστούν τις οικονοµικές οντότητες πιο ευάλωτες καθώς αποτιµούν τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τους µέσω της εύλογης αξίας. ∆ιαφαίνεται να υπάρχει 

µία αρνητική σχέση µεταξύ της απελευθέρωσης της χρηµατοπιστωτικής αγοράς και 

των τραπεζικών κρίσεων (Kaminsky και Reinhart, 2000). Για το λόγο αυτό, ο Boyer 

(2007) ισχυρίζεται ότι η έλλειψη ισορροπίας µπορεί να διορθωθεί µέσα από νέες 

µορφές εποπτείας και κανονισµών.  

Σχετικά µε την εναλλακτική µέθοδο της αρχής του ιστορικού κόστους, ο Boyer 

(2007) πιστεύει ότι δεν είναι ικανή να απεικονίσει την πραγµατική εικόνα και αξία 

των οικονοµικών οντοτήτων και συνακόλουθα την απορρίπτει. Αντίθετα, υποστηρίζει 

ότι η χρήση της εύλογης αξίας µπορεί να αποτελέσει ένα είδος «αγγελιοφόρου» της 

αστάθειας των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Υπό αυτό το πρίσµα, οι διοικήσεις των 

οικονοµικών οντοτήτων σε συνδυασµό µε τις εποπτικές αρχές µπορούν να λάβουν 

έγκαιρα µέτρα και να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες µε σκοπό να περιορίσουν το 

εύρος και τη συχνότητα των χρηµατοοικονοµικών κρίσεων.   

Παρόµοια άποψη εκφράζει και ο Landsman (2007) ο οποίος εξέτασε τo βαθµό 

που η παρεχόµενη πληροφόρηση µέσω των εύλογων αξιών είναι αξιόπιστη και 

σχετική. Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατά του συνιστούν ότι η χρήση της εύλογης 

αξίας προµηνύει τη µελλοντική πορεία των οικονοµικών µεγεθών. Υπό αυτό το 

πρίσµα, η παρεχόµενη πληροφόρηση είναι χρήσιµη στους επενδυτές αρκεί αυτή να 

γνωστοποιείται. Ο συγγραφέας όµως αναγνωρίζει ότι το επίπεδο της παρεχόµενης 

πληροφόρησης  µπορεί να επηρεαστεί από τη διοίκηση ή από εξωτερικές πηγές, 

γεγονός το οποίο µειώνει την «προφητική» ικανότητα των επιµετρήσεων των 

εύλογων αξιών.  

Αντίθετα οι Plantin et al (2008) υποστηρίζουν ότι η χρήση της εύλογης αξίας 

επέτρεψε τις τράπεζες να αυξήσουν τη µόχλευση τους σε περιόδους άνθησης, γεγονός 

όµως που τις κατέστησε και πιο ευάλωτες και ενέτεινε την χρηµατοοικονοµική κρίση. 



 68

Την ίδια άποψη δεν υιοθετεί ο Veron (2008) ο οποίος προσπάθησε να αναδείξει τη 

σχέση µεταξύ της σηµερινής χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της χρήσης της εύλογης 

αξίας.  Αντίθετα,  αναγνωρίζει τα προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε τη χρήση της 

εύλογης αξίας και τα ταξινοµεί σε δύο κατηγορίες και συγκεκριµένα στην έλλειψη 

ρευστότητας (illiquidity) και στην κυκλικότητα (procyclicality).  

 Η έλλειψη ρευστότητας, κατά το συγγραφέα, είναι αποτέλεσµα της 

τιτλοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού η οποία αποτελεί και την πηγή της 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Καθώς οι συνθήκες των αγορών παρουσίαζαν 

ανωµαλίες (abnormalities)  οι τράπεζες αναγκάστηκαν να καταγράψουν τις απώλειες 

στις αξίες και συνακόλουθα στις καθαρές θέσεις τους. Σε µία προσπάθεια να 

διατηρήσουν σε αποδεκτά επίπεδα τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και 

φερεγγυότητας, οι τράπεζες ήταν αναγκασµένες είτε να προβούν σε αυξήσεις 

κεφαλαίου (ενδεχοµένως και σε βάρος των παλαιών µετόχων) είτε να µειώσουν το 

δανεισµό τους (µε το ρίσκο η ενέργεια αυτή να έχει περαιτέρω αρνητική επίδραση 

στο σύνολο της οικονοµίας).  

Επιπλέον ο Veron (2008) υπογραµµίζει την αδυναµία της εύλογης αξίας να 

αποδεσµευθεί από τον κύκλο της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, ο συγγραφέας 

ισχυρίζεται ότι η εύλογη αξία επηρεάζεται θετικά όταν η οικονοµία είναι σε φάση 

άνθησης ενώ αντίθετα επηρεάζεται αρνητικά όταν η οικονοµία βρίσκεται σε φάση 

ύφεσης. Ακόµη υποστηρίζει ότι τα λογιστικά πρότυπα δεν πρέπει να συσχετίζονται µε 

την πορεία της αγοράς καθώς µε τον τρόπο αυτό καθίστανται οι οικονοµικές 

οντότητες, µέσω των τηρούµενων προτύπων, ευάλωτες τόσο στις µεταβολές των 

συνθηκών της αγοράς όσο και σε τυχόν περιστασιακές «ανωµαλίες» αυτών.  

Απορρίπτοντας την εναλλακτική µέθοδο της αρχής του ιστορικού κόστους, και 

υποστηρικτής της  εύλογης αξίας, ο Veron (2008) ισχυρίζεται ότι η χρήση της 

εύλογης αξίας κατά την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων δεν υπήρξε η 

αιτία για την χρηµατοοικονοµική κρίση. Αντίθετα παροµοιάζει την εύλογη αξία ως 

τον «αγγελιοφόρο» της κρίσης.  Επιπλέον, υποστηρίζει, ότι η χρηµατοοικονοµική 

κρίση οφείλεται περισσότερο στη δυσλειτουργία της αγοράς  παρά στον τρόπο µε το 

οποίον αποτυπώνεται η αγορά λογιστικά, µέσω της εύλογης αξίας. 

Τον ίδιο προβληµατισµό εξέφρασαν και οι Allen και Carletti (2008) σχετικά µε 

τη χρήση της εύλογης αξίας σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. Οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι σε περιόδους έλλειψης ρευστότητας, η αποτίµηση των 

περιουσιακών στοιχείων (µε την εύλογη αξία) δεν αντανακλά τη µελλοντική 
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ικανότητα τους να παράγουν έσοδα αλλά αντανακλά τη διαθέσιµη ρευστότητα.  Σε 

περιόδους ύφεσης, η χρήση της εύλογης αξίας για την αποτίµηση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων δεν είναι επιθυµητή και µπορεί να οδηγήσει ακόµα 

και σε τραπεζική αφερεγγυότητα. Αντίθετα όµως µε τον Veron (2008), οι Allen και 

Carletti (2008) υποστηρίζουν ότι σε περιόδους ύφεσης, η χρήση εναλλακτικών 

µεθόδων αποτίµησης όπως της αρχής του ιστορικού κόστους θα µπορούσε να 

αποτελέσει µοχλό διατήρησης της φερεγγυότητας των τραπεζών και ως εκ τούτου 

πρέπει να προτιµάται.   

Αντίθετα, ο Song (2008) πιστεύει ότι η χρήση της εύλογης αξίας είναι ένα 

αντιφατικό ζήτηµα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, ιδιαίτερα στον τραπεζικό κλάδο, η χρήση 

της εύλογης αξίας και ιδιαίτερα του Fair Value Option γίνεται για λόγους 

καιροσκοπικούς όπως για τη διαχείριση των κερδών ή την αναδιαµόρφωση των 

υφιστάµενων χαρτοφυλακίων γεγονός το οποίο υπονοµεύει την αρχική πρόθεση του 

προτύπου.  

Οι Bischof και Ebert (2009) ασχολήθηκαν, από πλευράς των επενδυτών, µε την 

αποτίµηση του κινδύνου των χρηµατοοικονοµικών µέσων όπως αυτές αποτυπώνονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι σηµαντική αιτία για 

τη µη ορθή εκτίµηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου από πλευράς επενδυτών και 

συνακόλουθα τη µη λήψη αναγκαίων µέτρων που ενδεχοµένως θα περιόριζαν την 

έκταση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης δεν ήταν η χρήση της εύλογης αξίας αλλά η 

αδυναµία των επενδυτών να αξιολογήσουν τις παρεχόµενες πληροφορίες από τις 

συνοδευόµενες γνωστοποιήσεις. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές 

αντιλαµβάνονται διαφορετικά επίπεδα κινδύνου ανάλογα µε τον τρόπο που 

παρουσιάζονται οι κατηγορίες των χρηµατοπιστωτικών µέσων. Επίσης οι επενδυτές 

δεν δίνουν την ίδια βαρύτητα στις γνωστοποιήσεις όσο στις άλλες οικονοµικές 

καταστάσεις. Καταλήγοντας, οι συγγραφείς θεωρούν αναγκαία την αλλαγή των 

ορισµών των κατηγοριών ταξινόµησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων.6  

Οι André et al (2009) επιχειρούν να εξετάσουν πώς η χρηµατοπιστωτική κρίση 

επηρέασε την τροποποίηση των λογιστικών προτύπων που σχετίζονται µε τη χρήση 

της εύλογης αξίας και συγκεκριµένα του ∆.Λ.Π. 39. Οι οικονοµικές καταστάσεις των 

τραπεζών στην αρχή της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, µέσω της χρήσης της εύλογης 

                                                 
6 Σηµειώνεται ότι η αιτούµενη αλλαγή (Bischof και Wüstemann, 2007; Bischof και Ebert, 2009) 
πραγµατοποιήθηκε µε την εισαγωγή του ∆.Π.Χ.Π. 9 η παρουσίαση του οποίου θα ακολουθήσει στο 
κεφάλαιο 7. 
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αξίας, µαρτυρούσαν ότι οι τράπεζες είχαν προβεί σε σηµαντικές καταστροφικές 

επενδυτικές αποφάσεις.  

Οι τράπεζες και οι εποπτικοί µηχανισµοί, αντί να εκλάβουν την εύλογη αξία ως 

έναν «αγγελιοφόρο» που προµήνυε τις λανθασµένες επιλογές και τις συνέπειές τους, 

προτίµησαν να επιρρίψουν την ευθύνη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στη µη 

αποτελεσµατική λογιστική πρακτική. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ενθέρµως ότι η 

χρήση της εύλογης αξίας δεν επηρέασε την χρηµατοπιστωτική κρίση (ούτε την 

προκάλεσε αλλά ούτε και την επιδείνωσε). Αντίθετα, λειτούργησε ως εξιλαστήριο 

θύµα το οποίο κατηγορήθηκε για τη δηµιουργία ζηµιών που επιδείνωσαν την κρίση 

ενώ στην πραγµατικότητα οι ζηµίες οφείλονταν αποκλειστικά στις επενδυτικές 

επιλογές των τραπεζών.  

Οι  Benton και Lutton (2009) πιστεύουν ότι η χρηµατοπιστωτική κρίση βρήκε 

τις τράπεζες αποδυναµωµένες κεφαλαιακά λόγω της ανόδου των επιτοκίων ιδιαίτερα 

εκείνες οι οποίες είχαν µετακινηθεί από την «παραγωγή και διατήρηση» στην 

«παραγωγή και διάθεση» των δανείων. Κατά τους συγγραφείς η χρηµατοπιστωτική 

κρίση αποτυπώνεται στην αύξηση των επιτοκίων η οποία αποδυνάµωσε περαιτέρω τα 

κεφαλαιακά αποθέµατα των τραπεζών και οδήγησε και ορισµένες στην πτώχευση. 

Ακόµη οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η χρήση της εύλογης αξίας δεν αποτέλεσε 

αιτία της πτώχευσης των τραπεζών αλλά η πραγµατική έλλειψη ρευστότητας και οι 

αυξηµένες πιστωτικές ζηµίες που καταγράφθηκαν.  

Σύµφωνα µε τον Magnan (2009), κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνάς του, 

δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί πλήρως ο ρόλος της εύλογης αξίας στη 

χρηµατοπιστωτική κρίση. Παρ’ όλα αυτά παραθέτει τις απόψεις του βάσει της 

διαθέσιµης πληροφόρησης. Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι η µεταβλητότητα των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών έχει συµβάλλει στη µεταβλητότητα και των οικονοµικών 

µεγεθών των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Συγκεκριµένα, παρατηρεί σηµαντική 

µείωση των καταγεγραµµένων εσόδων, ενώ αποδίδει σηµαντικό µέρος της µείωσής 

τους στη χρήση της εύλογης αξίας.  Η χρήση της εύλογης αξίας σύµφωνα µε τον 

ερευνητή µεγέθυνε τη µεταβλητότητα των εσόδων και συνέβαλε σηµαντικά στη 

διαπίστωση της σοβαρότητας της κρίσης τόσο των επενδυτών όσο και των νοµοθετών 

και των κρατών. Αναγνωρίζοντας ότι είναι ακόµα πολύ νωρίς για τη διεξαγωγή 

ολοκληρωµένων συµπερασµάτων, καταλήγει στο ότι η εύλογη αξία δεν αποτέλεσε 

έναν «αγγελιοφόρο» της επερχόµενης κρίσης όµως συνέβαλε στην επιτάχυνσή της 

ιδιαίτερα στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.  Τέλος, παρά το ότι δεν αµφισβητεί τη 
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σηµαντικότητα της εύλογης αξίας για τους επενδυτές, ο συγγραφέας πιστεύει ότι οι 

εποπτικοί µηχανισµοί και τα λογιστικά συµβούλια όφειλαν να είχαν εντοπίσει τις 

αδυναµίες εγκαίρως.  

Αδυναµίες εντοπίζουν και οι Huizinga και Laeven (2009) οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες έκαναν µεροληπτική χρήση των λογιστικών πρακτικών 

προκειµένου να υπερεκτιµήσουν τις αξίες των προβληµατικών περιουσιακών 

στοιχείων τους. Ιδιαίτερα για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία σχετίζονται µε πάγια 

(real estate related assets), οι συγγραφείς παρέχουν αποδείξεις ότι υπερεκτιµούνται σε 

περιόδους ύφεσης. Οµοίως διαπιστώνουν ότι παρέχονται κίνητρα για τη µη ορθή 

καταγραφή των επισφαλών απαιτήσεών τους, ενώ µεθοδεύεται η ταξινόµηση των 

περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να ενισχυθούν οι καταγραφόµενες αξίες στον 

Ισολογισµό. Αυτού του είδους τεχνικές (µη ορθής χρήσης της εύλογης αξίας) 

οδηγούν σε λανθασµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθιστώντας τις τράπεζες ακόµα 

πιο ευάλωτες σε περιόδους ύφεσης.  

Αντίθετα, οι  Laux και Leuz (2009) αναγνωρίζουν µεν τα προβλήµατα της 

χρήσης της εύλογης αξίας σε περιόδους ύφεσης, όµως, δεν θεωρούν ότι η αρχή του 

ιστορικού κόστους είναι η πιο κατάλληλη καθώς στερείται την ικανότητα  παροχής 

πληροφόρησης και παρέχει κίνητρα  για την «διαπραγµάτευση των κερδών» (gains 

trading) ή για την τιτλοποίηση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

Οι Laux και Leuz (2009) επιχείρησαν να εξετάσουν εάν η χρήση της εύλογης 

αξίας καθιστά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα πιο ευάλωτο και συνακόλουθα 

επιδεινώνει τις χρηµατοπιστωτικές κρίσεις. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η χρήση 

της αρχής του ιστορικού κόστους είναι αυτή που επιτρέπει στις οικονοµικές 

οντότητες να καταγράφουν αυξηµένες αξίες, σε περιόδους άνθησης, και να 

δηµιουργούν «κρυµµένα» αποθεµατικά τα οποία ανακαλούνται και εκµεταλλεύονται 

σε περιόδους κρίσης. Αντίθετα, η χρήση της εύλογης αξίας παρέχει στην αγορά 

προειδοποιητικά µηνύµατα (warning signals) σχετικά µε την επικείµενη κρίση. 

Συνακόλουθα η χρήση της εύλογης αξίας επιτρέπει τη λήψη έγκαιρων µέτρων, αλλά 

δύναται ακόµα να συµβάλει στη µείωση του βαθµού της κρίσης.   

Ιδιαίτερα για τις τράπεζες, η χρήση της εύλογης αξίας οδηγεί, κατά τους ίδιους 

συγγραφείς, στην καταγραφή των ζηµιών νωρίτερα  εξαναγκάζοντας τις τράπεζες να 

λάβουν έγκαιρα µέτρα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη 

διαχείριση και αντιµετώπιση των προβληµάτων (λόγω αδυναµίας αποφυγής τους ή 

απόκρυψής τους µέσω κρυµµένων αποθεµατικών). Παράλληλα αποφεύγεται η 
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µεγέθυνση των προβληµάτων που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω επιδείνωση της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Οι Laux και Leuz (2009) αναγνωρίζουν ότι µέσα από 

αυτόν το µηχανισµό αυξάνεται η µεταβλητότητα των οικονοµικών καταστάσεων, 

όµως, πιστεύουν ότι είναι µη ορθολογικό να αγνοούνται οι τιµές των αγορών ή οι 

τρέχουσες αξίες καθώς αυτές αποτελούν τα θεµέλια ενός σταθερού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  

Για την ορθολογική λειτουργία του παραπάνω µηχανισµού, οι Laux και Leuz 

(2009) αναγνωρίζουν την ανάγκη ανάπτυξης ενός ισχυρού νοµοθετικού πλαισίου το 

οποίο θα λειτουργεί ως ρυθµιστής του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Παρόµοια 

άποψη είχε εκφραστεί και νωρίτερα από τους Kashyap και Stein, (2004) και  Boyer, 

(2007). Τέλος, οι Laux και Leuz (2009) ισχυρίζονται ότι είναι πιο αποτελεσµατικό να 

προσαρµοστεί το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών παρά το ίδιο το λογιστικό 

σύστηµα, ενώ οι ίδιοι συγγραφείς παραµένουν πάντα υποστηρικτές της εύλογης αξίας 

έναντι της αρχής του ιστορικού κόστους.  

Παρόµοια άποψη εκφράζουν και οι Heaton et al (2010) αναφερόµενοι στην 

χρήση της εύλογης αξίας από τις τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα πλεονεκτήµατα της εύλογης αξίας υπερτερούν της 

χρήσης της αρχής του ιστορικού κόστους. Σε περιόδους όµως ύφεσης, οι ανάγκες των 

τραπεζών για κεφάλαια αυξάνονται λόγω των σηµαντικών απωλειών που 

καταγράφονται στις αξίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων και εντείνουν την 

προϋπάρχουσα κρίση. Το πρόβληµα όµως δεν οφείλεται, κατά τους Heaton et al 

(2010), στη χρήση της µεθόδου αποτίµησης αλλά στην ανακολουθία µεταξύ του 

τρόπου υπολογισµού των τραπεζικών κεφαλαίων (που µεταβάλλεται βάσει των 

εκάστοτε οικονοµικών συνθηκών µέσω της εύλογης αξίας) και του κανονιστικού 

πλαισίου υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων (το οποίο παραµένει στατικό και 

αµετάβλητο). Συνακόλουθα οι συγγραφείς δεν απορρίπτουν τη χρήση της εύλογης 

αξίας αλλά εφιστούν την προσοχή στην αναγκαιότητα καθορισµού ενός νέου 

κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα εναρµονίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των 

τραπεζών αλλά θα λαµβάνει υπόψη και τις εκάστοτε συνθήκες της οικονοµίας.  

Παρά το ότι η χρήση αυστηρότερων εποπτικών µέσων αποτελεί για ορισµένους 

συγγραφείς το σηµαντικότερο µέσο για την εξάλειψη των έντονων 

χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, οι Barth και Landsman (2010) πιστεύουν ότι δεν αρκεί 

µόνο αυτό. Η µετρίαση των χρηµατοπιστωτικών κρίσεων δεν θα επέλθει από την 

επιβολή αυστηρότερων κανόνων εποπτείας αλλά από την αλλαγή φιλοσοφίας πάνω 
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στην οποία στηρίζονται οι µέχρι σήµερα εποπτικοί κανόνες. Οι ίδιοι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι το πρόβληµα έγκειται στο ότι οι κανόνες λογιστικής απεικόνισης 

και οι εποπτικοί µηχανισµοί των τραπεζών συχνά αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο.  

Οι εποπτικές αρχές χρησιµοποιούν πληροφόρηση η οποία αντλείται από τις 

ίδιες τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών για τον υπολογισµού του ελάχιστου 

εποπτικού κεφαλαίου ενώ αναµένουν από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, οι οποίες 

διαπραγµατεύονται βάσει αυτής της πληροφόρησης, να πειθαρχήσουν στις πρακτικές 

και συµπεριφορές των τραπεζών. Εξαιτίας αυτής της αλληλο-συσχέτισης, δεν γίνεται 

κατανοητή η διάκριση µεταξύ των στόχων αυτών που θέτουν οι κανόνες της 

λογιστικής απεικόνισης και των στόχων των εποπτικών µηχανισµών.  

Ο πρωταρχικός στόχος των τραπεζικών εποπτικών αρχών σχετίζεται µε τη 

σύνεση, ήτοι οι εποπτικές αρχές αποσκοπούν τόσο στη µείωση του αναλαµβανόµενου 

κινδύνου στο οποίο εκτίθενται οι πιστωτές των τραπεζών (δηλαδή οι καταθέτες) όσο 

και στη µετρίαση του συστηµατικού χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Αντίθετα ο 

πρωταρχικός στόχων των λογιστικών προτύπων είναι η παροχή πληροφόρησης στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων.  

Η ανάλυση των Barth και Landsman (2010) τους οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 

χρήση της εύλογης αξίας για την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων είχε µηδαµινή έως µηδενική επίδραση στην επιδείνωση της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Η παρεχόµενη πληροφόρηση µέσω των γνωστοποιήσεων 

(κυρίως για τις τιτλοποιήσεις) ήταν περιορισµένη και µη επαρκής, ώστε οι επενδυτές 

να αξιολογήσουν και να αποτιµήσουν ορθά το ύψος του αναλαµβανόµενου κινδύνου 

από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  Όµως η ευθύνη, κατά τους συγγραφείς, για τη 

διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος βαραίνει τους 

εποπτικούς µηχανισµούς και όχι τα λογιστικά πρότυπα. Συµπερασµατικά είναι 

αναγκαίο οι εποπτικοί µηχανισµοί των τραπεζών, προκειµένου να πετύχουν τους 

στόχους τους, να αποδεσµευθούν από την αποκλειστική πληροφόρηση που παρέχεται 

από τις οικονοµικές καταστάσεις, να χρησιµοποιήσουν τα διαθέσιµα εργαλεία και να 

υιοθετήσουν πρακτικές οι οποίες θα συµβάλλουν πραγµατικά στην πειθαρχία της 

αγοράς ( market discipline).  

Οι Fiechter και Meyer (2010) υποστήριξαν ότι η µέτρηση της εύλογης αξίας σε 

περιπτώσεις µη ενεργών αγορών (όπου δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα δεδοµένα) είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκη και δύσκολα επαληθεύσιµη. Η χρηµατοπιστωτική κρίση 

περιόρισε τη ρευστότητα ορισµένων αγορών µε αποτέλεσµα οι παρατηρούµενες 
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εύλογες αξίες να είναι λιγότερο αξιόπιστες. Παρ’ όλα αυτά η χρήση της εύλογης 

αξίας ανάγκαζε τις τράπεζες να καταγράφουν σηµαντικές ζηµίες. Για το λόγο αυτό, οι 

προαναφερόµενοι ερευνητές εξέτασαν τη χρήση της εύλογης αξίας κατά την περίοδο 

της χρηµατοπιστωτικής κρίσης χρησιµοποιώντας αποκλειστικά δεδοµένα από 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται κυρίως στην αµερικάνικη αγορά. Τα 

αποτελέσµατά τους ανέδειξαν ότι οι τράπεζες χειραγωγούσαν τα κέρδη τους µέσω 

της χρήσης της εύλογης αξίας παρά τις απαιτήσεις για αυξηµένες γνωστοποιήσεις και 

παροχή πληροφοριών. Οι συγγραφείς καταλήγουν λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η 

χρήση της εύλογης αξίας σε µη ενεργές αγορές, όπως σε περιόδους κρίσης, δεν 

µπορεί να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε σκοπό 

την απόκρυψη των πραγµατικών µεγεθών των τραπεζών, µε σηµαντικές επιπτώσεις 

κατά την αποκάλυψη της πραγµατικής κατάστασης.  

Ο Khan (2010) παρατηρεί ότι η χρήση της εύλογης αξίας ενδέχεται να έχει, 

στην παρούσα χρηµατοπιστωτική κρίση, περισσότερο αρνητική επίδραση στον 

τραπεζικό χώρο από ότι σε άλλους κλάδους. Για το λόγο αυτό επιχείρησε να εξετάσει 

τη συσχέτιση της εύλογης αξίας µε την αύξηση του κινδύνου πτώχευσης συνολικά 

του τραπεζικού συστήµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του υποστηρίζουν ότι η 

χρήση της εύλογης αξίας δηµιουργεί σηµαντικούς δεσµούς αλληλοεξάρτησης µεταξύ 

του τραπεζικού χώρου όπου η επίδοση της µίας τράπεζας µπορεί να επηρεάσει και 

την επίδοση µιας άλλης (φαινόµενο µετάδοσης ή contagion effect). Αυτό το 

φαινόµενο γίνεται πιο έντονο όταν επικρατούν συνθήκες έλλειψης ρευστότητας στις 

αγορές, αλλά παρατηρείται κυρίως µεταξύ τραπεζών που έχουν χαµηλά επίπεδα 

κεφαλαίων ή έχουν συγκριτικά υψηλότερη αναλογία περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων επιµετρούµενα στην εύλογη αξία.  

Υποστηρίζει, ακόµη, ότι το φαινόµενο της µόλυνσης δεν οφείλεται 

αποκλειστικά στη χρήση της εύλογης αξίας αλλά παρατηρείται κυρίως όταν οι 

εύλογες αξίες χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα άντλησης δεικτών για εποπτικούς 

σκοπούς, για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου ή όταν οριοθετούν αξίες συµβολαίων 

αµοιβής των διοικητικών µελών. Για το λόγο αυτό, ο συγγραφέας πιστεύει ότι τα 

αποτελέσµατα της έρευνας ενδιαφέρουν κυρίως τα Λογιστικά Συµβούλια και τις 

ρυθµιστικές αρχές οι οποίες καλούνται να εξετάσουν εάν η χρήση της εύλογης αξίας 

είναι κατάλληλη για την επιµέτρηση στοιχείων του Ισολογισµού, ιδιαίτερα σε 

περιόδους που οι αγορές βρίσκονται σε ανισσόροπα ή χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

ρευστότητας.  
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Ο Fiechter (2011c), αναγνωρίζει ότι η χρήση της εύλογης αξίας, όταν 

απουσιάζει η ενεργός αγορά, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Εγείρεται λοιπόν 

ανησυχία σχετικά µε την ορθή χρήση της καθώς και το εάν αποτελεί µέσο 

χειραγώγησης των αποτελεσµάτων για τη δηµιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών 

ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Ο Fiechter (2011c) υποστηρίζει ότι η χρήση του Fair 

Value Option (της επιλογής δηλαδή που παρέχεται ένα περιουσιακό στοιχείο, κατά 

την αρχική αναγνώριση, να επιµετρηθεί στην εύλογη αξία µε µεταφορά της διαφοράς 

στα αποτελέσµατα) επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να περιορίσουν τις 

λογιστικές ανακολουθίες. Εάν οι τράπεζες γνωστοποιήσουν ότι η χρήση του Fair 

Value Option έχει ως σκοπό τη µείωση των λογιστικών ανακολουθιών τότε γίνεται 

γνωστή και η πρόθεση της διοίκησης ενώ µειώνεται η χειραγώγηση (bias) της 

Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης αλλά και η µεταβλητότητα των κερδών. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς του επιβεβαιώνουν την παραπάνω παρατήρηση. Μάλιστα, 

καταλήγει στο ότι η χρήση του Fair Value Option, όταν χρησιµοποιείται ως µέσο 

αντιστάθµισης λογιστικών ανακολουθιών, είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για τη 

µείωση της µεταβλητότητας των κερδών  επιβεβαιώνοντας έµµεσα  και το λόγο που 

εισήχθη η δυνατότητα εξ’ αρχής στο ∆.Λ.Π. 39.   

O ίδιος συγγραφέας επιχείρησε σε ένα άλλο άρθρο του να εξετάσει την 

περίπτωση που οι τράπεζες επιλέγουν µεν να κάνουν χρήση του Fair Value Option 

αλλά για άλλους λόγους πλην αυτού της αντιστάθµισης τυχόν λογιστικών 

ανακολουθιών. Στην περίπτωση αυτή, ο Fiechter (2011a) επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η 

χρήση του Fair Value Option για λόγους αντιστάθµισης λογιστικών ανακολουθιών 

µειώνει τη µεταβλητότητα των τραπεζικών κερδών. Στο ίδιο όµως αποτέλεσµα 

καταλήγει και όταν το Fair Value Option χρησιµοποιείται για την αποτίµηση των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που η χρήση του Fair Value 

Option γίνεται για λόγους διαχείρισης της εύλογης αξίας (fair value management) 

δηλαδή όταν εφαρµόζεται σε χαρτοφυλάκια που τα εµπορικά περιουσιακά στοιχεία 

υπερβαίνουν τις διαπραγµατευόµενες υποχρεώσεις, παρατηρείται µεν µεγαλύτερη 

µεταβλητότητα κερδών αλλά όχι σε επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας. Βάσει των 

παραπάνω, ο Fiechter (2011a) συµπεραίνει ότι η χρήση του Fair Value Option, 

ανεξάρτητα από τα αίτια που συµβάλλουν στη χρήση του, οδηγεί σε χαµηλότερα 

επίπεδα µεταβλητότητας των κερδών και συνακόλουθα δεν µπορεί να συσχετιστεί µε 

την επιδείνωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης.  
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Οι Cascini και DelFavero (2011) υποστηρίζουν ότι η χρήση της εύλογης αξίας 

είναι χρήσιµη για τη λογιστική απεικόνιση, όταν υφίστανται ενεργές αγορές από όπου 

µπορούν να αντληθούν οι τρέχουσες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων. Η καταγραφή µη πραγµατοποιηθέντων κερδών ή ζηµιών, εάν η 

πληροφόρηση από την αγορά είναι έγκυρη, πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αρνητική 

ένδειξη της πορείας της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης των τραπεζών. Συνακόλουθα, 

οι συγγραφείς δηλώνουν ότι οι τυχόν ζηµίες που καταγράφτηκαν στις τράπεζες κατά 

τη χρηµατοπιστωτική κρίση είναι αποτέλεσµα της γενικής επιθετικής τους έκθεση σε 

κίνδυνο. Η χρήση της εύλογης αξίας απλώς υπογράµµισε την αρνητική πορεία του 

κλάδου αλλά δεν συνέβαλε σε αυτήν.  

Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο Ο’Hanlon (2011), εξετάζοντας τις 

προβλέψεις των επισφαλών δανείων. Η καταγραφή των επισφαλών δανείων κρίνεται 

έγκαιρη, εάν τηρούνται τα προβλεπόµενα από το ∆.Λ.Π. 39, αλλά και αξιόπιστη. Η 

χρηµατοπιστωτική κρίση δεν επηρεάζει την καταγραφή των επισφαλειών και ως εκ 

τούτου την καταγραφή της πραγµατικής εικόνας των µεγεθών.   

Οι Fiechter και Farkas (2011) υποστηρίζουν ότι η χρήση της εύλογης αξίας 

µπορεί να είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής υπό οµαλές συνθήκες καθώς παρέχουν 

πληροφόρηση επίκαιρη. Σε περιόδους ύφεσης όµως η χρήση της εύλογης αξίας, κατά 

τους ίδιους συγγραφείς, στερείται σχετικότητας αλλά και αξιοπιστίας. Ιδιαίτερα όσον 

αφορά τον τραπεζικό χώρο, υποστηρίζουν ότι η χρήση της εύλογης αξίας ενέτεινε τη 

χρηµατοπιστωτική κρίση. Η πτώση των αγοραίων τιµών, συνέπεια της κρίσης, 

οδήγησε πολλές τράπεζες να καταγράψουν µειώσεις στις λογιστικές αξίες (book 

values) των περιουσιακών στοιχείων τους λόγω της µείωσης των εύλογων αξιών τους 

(fair value). Η µείωση των λογιστικών αξιών, και δη στις τράπεζες που τηρούν υπό 

αυστηρούς κανονισµούς κεφαλαιακής επάρκειας, συµπίεσε περισσότερο τις αγοραίες 

αξίες τους, γεγονός το οποίο λειτούργησε ως φαύλος κύκλος µε τις τράπεζες συνεχώς 

να συµπιέζουν τις αξίες των στοιχείων τους βάσει της εύλογης αξίας τους.  

Ο Shaffer (2011) εξετάζει το εάν η εύλογη αξία παρέχει πληροφόρηση χρήσιµη 

για τη λήψη αποφάσεων και εάν έχει ακούσιες επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική 

σταθερότητα. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του αποδεικνύουν ότι οι επενδυτές 

επιζητούν ουδέτερη και διαφανή πληροφόρηση η οποία θα αντικατοπτρίζει την 

οικονοµική πραγµατικότητα. Αυτήν την πληροφόρηση µπορεί να την παρέχει η 

εύλογη αξία µόνο για ορισµένες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων αλλά, 

ακόµα και τότε, υπάρχει πιθανότητα να µην αντικατοπτρίζεται η πραγµατικότητα εάν 
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τα κέρδη δεν είναι απευθείας και άµεσα συνδεδεµένα µε πραγµατικές συναλλαγές.  Ο 

ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει ότι η εύλογη αξία παρέχει σαφώς πιο ουδέτερη και 

αντικειµενική επιµέτρηση από ότι η αρχή του ιστορικού κόστους. Εφιστάται όµως 

ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση της από τη διοίκηση της οικονοµικής οντότητας, όταν 

απουσιάζουν οι ενεργές αγορές, προκειµένου να µην περιοριστεί η ουδετερότητα και 

η αντικειµενικότητά της.  

Παρόµοια άποψη εκφράζουν οι Gebhardt και Farkas (2011) οι οποίοι 

αναγνωρίζουν τη θετική συµβολή της χρήσης της εύλογης αξίας (ιδιαίτερα για τις 

τράπεζες) στην αντικειµενική απεικόνιση των κερδών. Μάλιστα οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα που παρέχει το ∆.Λ.Π. 39 να καταγράφονται µόνο οι 

µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες έχει επιδράσει θετικά στη συγκράτηση της 

χειραγώγησης των κερδών. Παρατηρούν όµως ότι για τη µείωση της χειραγώγησης 

των κερδών πρέπει να συντρέχουν παράλληλα και άλλοι παράγοντες όπως αυστηροί 

εποπτικοί µηχανισµοί και ιδιοκτησιακές δοµές. Οι συγγραφείς όµως διατηρούν τις 

επιφυλάξεις τους σχετικά µε το εάν η δυνατότητα που παρέχεται από το ∆.Λ.Π. 39 

οδηγήσει µελλοντικά στη µείωση της διαφάνειας περί του πιστωτικού κινδύνου των 

τραπεζών. Επιπλέον διατηρούν τις αµφιβολίες τους σχετικά µε τις µελλοντικές 

ενέργειες της διοίκησης (π.χ. την  καταγραφή των κερδών σε περιόδους µειωµένης 

ταµειακής ροής προκειµένου να τα συσχετίσουν µε δικές τους επενδυτικές επιλογές). 

Ενέργειες όπως αυτές µπορεί να πυροδοτήσουν την αύξηση του συστηµατικού 

κινδύνου και την επιτάχυνση της εµφάνισης υφέσεων. 

Την άποψή τους διατυπώνουν και οι Guo και Matovu (2012) οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι πρέπει να αναπτυχθούν πιο ισχυροί εποπτικοί µηχανισµοί καθώς, 

όπως διαφαίνεται και από τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους, η ύπαρξη ισχυρών 

εποπτικών µηχανισµών διασφαλίζει την παροχή γνωστοποιήσεων ικανοποιητικών και 

επαρκών για την ορθή και αποτελεσµατική αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και τον αντίκτυπό τους στις οικονοµικές καταστάσεις της 

οικονοµικής οντότητας.  

Ο Pinnuck (2012) επιχειρεί να κάνει µία ανασκόπηση της υφιστάµενης 

βιβλιογραφίας προκειµένου να εξετάσει την επίδραση της χρηµατοοικονοµικής 

λογιστικής στην παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση. Η έρευνά του καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική εµπειρική απόδειξη ότι η χρήση της 

εύλογης αξίας επέδρασε στη σοβαρότητα και την ένταση της χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης. ∆ιατηρεί τις αµφιβολίες του σχετικά µε το εάν τα κέρδη τα οποία είχαν 
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αναγνωριστεί µέσω της εύλογης αξίας πριν την κρίση, ήταν πραγµατικά. 

Ενδεχοµένως να είχαν στηριχθεί σε υπερεκτιµηµένες αξίες τίτλων (subprime). Όµως 

ακόµα και υπό αυτές τις συνθήκες δεν απορρίπτεται η χρήση της εύλογης αξίας 

απλώς τονίζεται η ανάγκη πιο συντηρητικής και κριτικής χρήσης αυτής.  

Ολοκληρώνει την έρευνά του αναφερόµενος σε ορισµένα ζητήµατα τα οποία 

δεν έχουν δεχθεί τη δέουσα προσοχή. Το πρώτο ζήτηµα αναφέρεται στον τρόπο 

καθορισµού του κόστους κεφαλαίου. Ο συγγραφέας τονίζει ότι µέσα από τον 

καθορισµό του κόστους κεφαλαίου δύναται η λογιστική να παίξει έναµ καθοριστικό 

ρόλο σε περιόδους κρίσης. Το δεύτερο ζήτηµα το οποίο χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης είναι ο ρόλος των ελεγκτών κατά την εξέταση της εφαρµογής της 

εύλογης αξίας στις σύνθετες συνθήκες του χρηµατοπιστωτικού κλάδου. Και τα δύο 

αυτά ζητήµατα χαρακτηρίζονται ως περιορισµοί της έρευνάς του ενώ αποτελούν, 

κατά τον ίδιο, θέµατα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

Το ρόλο των ελεγκτών επιχείρησαν να εξετάσουν οι DeBoskey και Jiang 

(2012). Η έρευνά τους εστιάστηκε στον έλεγχο των ∆ανείων και Απαιτήσεων των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι, υπό 

την αυστηρή εποπτεία εξειδικευµένων ελεγκτών, είναι σπάνια η χρήση µη 

ορθολογικών µεθόδων αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και συνακόλουθα η χειραγώγηση των κερδών. Υποστηρίζουν, ακόµη, ότι 

σε περιπτώσεις που η επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων στηρίζεται σηµαντικά 

σε εκτιµήσεις της διοίκησης, είναι αναγκαίος ο ρόλος ισχυρών ελεγκτικών 

µηχανισµών για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων πληροφοριών. 

Μάλιστα οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση 

επαναπροσδιόρισε τη σηµασία των ελεγκτών και το ρόλο τους στο τραπεζικό 

σύστηµα. Οµοίως και οι Kothari και Lester (2012) τονίζουν τη σηµασία των 

εποπτικών µηχανισµών και ελεγκτών στη διασφάλιση της ορθής χρήσης της εύλογης 

αξίας καθώς εντοπίζουν ότι τα κίνητρα της διοίκησης ή η µη παρακολούθηση 

τήρησης των προβλεποµένων από τα πρότυπα, συνέβαλε στην εµφάνιση της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης.  

Αντίθετα οι Watrin και Ullman (2012) υποστηρίζουν ότι η εύλογη αξία δεν 

επηρεάζει ούτε θετικά ούτε αρνητικά την ποιότητα των παρεχόµενων πληροφοριών 

ειδικά ως προς τα έσοδα. Μάλιστα τα αποτελέσµατά τους τα οποία αντλήθηκαν από 

ένα δείγµα αποτελούµενο αποκλειστικά από Γερµανικές Τράπεζες υποστηρίζουν ότι 

η χρήση της εύλογης αξίας, όπως επιβάλλεται από το ∆.Λ.Π. 39, δεν επαρκεί για την 
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παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών. Αντίθετα, όµως, υποστηρίζουν ότι εάν 

συνοδεύεται από άλλους παράγοντες (οι οποίοι δεν κατονοµάζονται από τους 

συγγραφείς καθώς αποτελούν θέµα περαιτέρω διερεύνησης κατά τους ίδιους) τότε 

µπορεί να διασφαλιστεί η παροχή υψηλότερης πληροφόρησης η οποία θα είναι 

χρήσιµη για τους επενδυτές, τους µετόχους και το κοινό γενικότερα.  

Η χρήση της εύλογης αξίας έχει κατηγορηθεί ότι συµβάλει στη δηµιουργία 

οικονοµικών καταστάσεων που δεν επιτρέπουν την πραγµατική αξιολόγηση των 

χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των τραπεζών. Οι Blankespoor et al (2012) επιχειρούν 

να διαφωτίσουν εάν η επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

στην εύλογη αξία οδηγεί σε πιο αντιπροσωπευτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

από ότι εάν χρησιµοποιηθεί κάποια άλλη λογιστική µέθοδος αποτίµησης. 

Συγκεκριµένα εξέτασαν τη δυνατότητα που έχει η χρήση της εύλογης αξίας να 

περιγράψει το πραγµατικό ύψος του αναλαµβανόµενου πιστωτικού κινδύνου από τις 

τράπεζες.  

Τα αποτελέσµατά τους µαρτυρούν ότι οι τράπεζες που χρησιµοποιούν την 

εύλογη αξία για να αποτιµήσουν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τους 

(συµπεριλαµβανοµένων των δανείων, των διακρατούµενων έως τη λήξη χρεογράφων) 

επιτρέπουν την καλύτερη απεικόνιση του αναλαµβανόµενου πιστωτικού κινδύνου και 

συνακόλουθα της καλύτερης αξιολόγησης των επιχειρηµατικών µοντέλων των 

τραπεζών. Ως εκ τούτου, επαινείται η χρήση της εύλογης αξίας και δεν 

χαρακτηρίζεται ως αιτία επιδείνωσης της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Επιπρόσθετα 

σηµειώνουν ότι τα αποτελέσµατά τους δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

αποµονωµένα αλλά βρίσκουν εφαρµογή αποκλειστικά στα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. 

 Το ίδιο υποστηρίζουν, οι Duh et al (2012), στηριζόµενοι αποκλειστικά σε 

δεδοµένα από αµερικάνικες τράπεζες για την περίοδο 2000-2009. Οι συγγραφείς 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 39 και συγκεκριµένα η 

χρήση της εύλογης αξίας για την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων των τραπεζών, επιτρέπει την παροχή πιο αξιόπιστης και σχετικής 

πληροφόρησης για την πιστωτική βαθµολόγηση (από τους σχετικούς οίκους) των 

τραπεζών.  

Σε νεώτερο άρθρο τους, οι  Huizinga και Laeven (2012) διαπιστώνουν ότι κατά 

τη διάρκεια του 2008, εν µέσω χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οι τρέχουσες αξίες των 

χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων ήταν χαµηλότερες από τις λογιστικές 
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αξίες που αποτυπώνονταν στις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών. Η βραδύτητα 

µε την οποία µεταφέρονταν στις λογιστικές αξίες οι αλλαγές στις αγοραίες αξίες των 

στοιχείων (λόγω µεταβολών των προσδοκιών της αγοράς) οφείλεται αποκλειστικά 

στη µη ορθή χρήση της εύλογης αξίας από τις τράπεζες. Οι διοικήσεις προστάτευαν 

µε τον τρόπο τους τις τράπεζες από την πτώση των λογιστικών αξιών των 

περιουσιακών στοιχείων τους και συνακόλουθα από την πτώση των κεφαλαιακών 

αποθεµάτων τους. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι η µη ορθή λειτουργία του 

µηχανισµού αποκάλυψης πληροφοριών για την τρέχουσα αξία των στοιχείων (µέσα 

από την χρήση της εύλογης αξίας) δεν οφείλεται στη µη ορθή διατύπωση των 

προτύπων αλλά στη µη ορθή εφαρµογή αυτών. Τα µοντέλα επιµέτρησης των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων συχνά παραβιάζονται ή 

παρερµηνεύονται. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη ο σχηµατισµός πιο 

ισχυρών εποπτικών µηχανισµών. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι µέσω της εποπτείας, 

της ορθής εφαρµογής των προτύπων µπορεί να διασφαλιστεί η παροχή αξιόπιστων 

πληροφοριών, η διατήρηση της πειθαρχίας στην αγορά αλλά και η αποφυγή ζηµιών 

όπως αυτές που αντιµετώπισαν οι τράπεζες κατά την τρέχουσα χρηµατοπιστωτική 

κρίση.  

Από την παραπάνω ανάλυση, αντίθετα µε τις αρχικές εκτιµήσεις, υποστηρίζεται 

από την πλειοψηφία των ερευνών ότι η  χρήση της εύλογης αξίας δε συνέβαλε στην 

επιδείνωση της οικονοµικής κρίσης. Η εύλογη αξία αντίθετα, από τους 

περισσότερους συγγραφείς αποτελεί ένα είδους «προάγγελου» της επερχόµενης 

ύφεσης καθώς αποτυπώνει αντικειµενικά τις επενδυτικές επιλογές των τραπεζών. 

Αυτό το οποίο δηµιουργεί στρεβλώσεις στη χρήση της εύλογης αξίας είναι η µη ορθή 

εφαρµογή της από τις οικονοµικές οντότητες. Μάλιστα η εύλογη αξία διαφαίνεται να 

έχει αποτελέσει µοχλό χειραγώγησης των βασικών µεγεθών των τραπεζών για την 

επίτευξη άλλων στόχων πλην της αντικειµενικής απεικόνισης των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ( π.χ. χειραγώγηση κερδών). Επιπλέον, η πλειοψηφία 

των ερευνών εστιάζει στην ανάγκη βελτίωσης των εποπτικών θεσµών, των 

ελεγκτικών µηχανισµών αλλά και των τρόπων υπολογισµού των βασικών δεικτών 

(π.χ. της κεφαλαιακής επάρκειας).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ (RECLASSIFICATION) 

 

 

4.1. Εισαγωγή  

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει την έννοια των 

επαναταξινοµήσεων (reclassification) των χρηµατοοικονοµικών µέσων δίνοντας 

ιδιαίτερη έµφαση στην πρόσφατη τροποποίηση των σχετικών λογιστικών προτύπων, 

τον Οκτώβριο του 2008. Αρχικά παρατίθενται οι λόγοι που καθιστούν τις 

επαναταξινοµήσεις αντικείµενο ιδιαίτερου σχολιασµού καθώς και οι λόγοι που 

οδήγησαν στην πρόσφατη τροποποίησή τους. Επιχειρείται η αναλυτική παρουσίαση 

όλων των επιτρεπτών περιπτώσεων επαναταξινόµησης, σύµφωνα µε το 

αναθεωρηµένο πρότυπο, ενώ έµφαση δίνεται στις νέες δυνατότητες οι οποίες 

εφαρµόζονται από τον Ιούλιο του 2008.  Στη συνέχεια της ενότητας παρουσιάζονται, 

µέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέµατος, οι λόγοι που ώθησαν τις 

τράπεζες να επιλέξουν την εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου περί 

επαναταξινοµήσεων. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται οι πρακτικές επιπτώσεις των 

επαναταξινοµήσεων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών αλλά και o 

τρόπος αντιµετώπισής τους µέσα από το νέο ∆.Π.Χ.Π. 9, το οποίο αναµένεται να 

εφαρµοστεί από το 2015. Τέλος, το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση 

πρακτικών θεµάτων και συγκεκριµένα το βαθµό παροχής ολοκληρωµένης 

πληροφόρησης σχετικά µε τις επαναταξινοµήσεις στις γνωστοποιήσεις.  

Οι επαναταξινοµήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων αποτέλεσαν 

αντικείµενο σηµαντικής συζήτησης και διερεύνησης στα αρχικά στάδια της 

τρέχουσας πιστωτικής κρίσης, κυρίως λόγω της δυνατότητας που επιτρέπουν να 

αλλάζει ο τρόπος αντιστάθµισης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 

και ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής στα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της οικονοµικής 

οντότητας. 

Η επιδείνωση και η αποδυνάµωση των παγκοσµίων χρηµατοπιστωτικών 

αγορών, κατά το τρίτο τρίµηνο του 2008, χαρακτηρίστηκαν ως ακραίες και 

ασυνήθιστες συνθήκες που  κινητοποίησαν την άµεση αντίδραση του ∆ιεθνούς 
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Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) προκειµένου να αποκατασταθεί η 

διαφάνεια και η εµπιστοσύνη στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.   

Συνακόλουθα, στις 13 Οκτωβρίου 2008, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) προέβη σε σηµαντικές τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 39 σχετικά µε τη 

δυνατότητα επαναταξινοµήσεων των χρηµατοοικονοµικών µέσων και συνακόλουθα 

στο ∆.Π.Χ.Π. 7 (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις). Οι τροποποιήσεις που 

εισήχθησαν, χαρακτηρίστηκαν από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων ως 

µία άµεση αντίδραση στον περιορισµό της χρηµατοπιστωτικής κρίσης.  Επιπλέον, το 

∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων, µέσα από την τροποποίηση αυτή, 

επιθυµούσε να µειώσει τις διαφορές µεταξύ των ποικίλων εφαρµοζοµένων προτύπων 

(∆ιεθνών Λογιστικών και Αµερικάνικων Προτύπων). Με τον τρόπο αυτό 

διασφαλιζόταν η παροχή ποιοτικών πληροφοριών µέσω των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων σε όλους τους επενδυτές και σε όλες τις παγκόσµιες αγορές.  Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την αναφερόµενη τροποποίηση καθώς πλέον παρέχεται η 

δυνατότητα στις οικονοµικές οντότητες που χρησιµοποιούν τα ∆.Λ.Π. να προβούν σε  

εκείνες τις επανα-ταξινοµήσεις που τα Αµερικάνικα Πρότυπα (US GAAP) ήδη 

επέτρεπαν, υπό ορισµένες πάντα συνθήκες. 

Μάλιστα για να τονιστεί η επιτακτική ανάγκη των προτεινόµενων 

τροποποιήσεων, ο Πρόεδρος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), κ.κ. David Tweedie, σε σχετική ανακοίνωση τύπου, ανακοίνωσε την άµεση 

εφαρµογή των τροποποιήσεων και µάλιστα από ηµεροµηνία προγενέστερη ήτοι την 

πρώτη Ιουλίου του 2008.  Η τροποποίηση του προτύπου όριζε ότι, σχετικά µε τις  

επαναταξινοµήσεις που αφορούν την προγενέστερη περίοδο (ήτοι από 1 Ιουλίου 2008 

έως 1 Νοεµβρίου του 2008), οι οικονοµικές οντότητες έχουν την ευχέρεια να 

επιλέξουν από µόνες τους την ηµεροµηνία επαναταξινόµησης για σκοπούς λογιστικής 

αποτύπωσης και αποτίµησης. Για όλες όµως τις επαναταξινοµήσεις που θα λάβουν 

χώρα µετά την 1 Νοεµβρίου του 2008, οι οικονοµικές οντότητες είναι υποχρεωµένες 

να χρησιµοποιούν, για σκοπούς λογιστικής αποτίµησης, την εύλογη αξία που 

προκύπτει κατά την πραγµατική ηµέρα επαναταξινόµησης.  

Η βασικότερη τροποποίηση η οποία εισήχθη ήταν η δυνατότητα µεταφοράς από 

την κατηγορία των µη παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού 

αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία και την κατηγορία των ∆ιαθέσιµων προς πώληση σε 

άλλες κατηγορίες υπό ορισµένες προϋποθέσεις.  
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Η τελική µορφή του ∆.Λ.Π. 39,  µετά τις τροποποιήσεις του, σχετικά µε τις 

επαναταξινοµήσεις ορίζει στις παραγράφους 39.50 έως 39.54 ποιες κατηγορίες 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού µπορούν να επαναταξινοµηθούν 

ήτοι να µεταφερθούν σε άλλες κατηγορίες αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις 

επιτρέπονται οι επαναταξινοµήσεις. Συγκεκριµένα προβλέπονται οι παρακάτω 

επανταξινοµήσεις : 

α) από το χαρτοφυλάκιο που παρακρατείται µέχρι τη λήξη → στο  ∆ιαθέσιµο 

προς πώληση  

β) από το χαρτοφυλάκιο ∆ιαθέσιµο προς πώληση → στο ∆ιακρατούµενο µέχρι 

τη λήξη  

γ) από το χαρτοφυλάκιο ∆ιαθέσιµο προς πώληση → στα ∆άνεια και Απαιτήσεις 

και 

δ) από το χαρτοφυλάκιο Αποτιµώµενο στην Εύλογη Αξία  µέσω των 

αποτελεσµάτων  → στο ∆ιαθέσιµο προς πώληση ή στα ∆άνεια και Απαιτήσεις. 

Σηµειώνεται ότι, µέχρι την τελευταία τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 τον Οκτώβριο 

του 2008, µόνο η πρώτη περίπτωση ήταν σε ισχύ και εφαρµοζόταν. Οι υπόλοιπες 

περιπτώσεις αποτελούν ουσιαστικά νέες δυνατότητες οι οποίες εισήχθησαν µέσω των 

τροποποιήσεων του Οκτωβρίου του 2008 και ως εκ τούτου θα επιδιωχθεί η 

εκτενέστερη παρουσίασή τους. 

 

Σχήµα (4):  Επαναταξινόµηση στην κατηγορία των «∆ανείων και Απαιτήσεων» 

 

Η βασικότερη τροποποίηση η οποία εισήχθη ήταν η δυνατότητα µεταφοράς από 

την κατηγορία των µη παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού 

αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία και την κατηγορία των ∆ιαθέσιµων προς πώληση σε 

άλλες κατηγορίες υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Οι βασικότερες αυτές αλλαγές, οι 
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οποίες αφορούν τις κατηγορίες που αποτιµώνται στην εύλογη αξία,  συνοψίζονται 

στα σχήµατα  (4) και (5).  

 

Σχήµα (5): Επαναταξινόµηση  στην κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς Πώληση» ή 

«∆ιακρατούµενα έως τη λήξη»  

 

Επιπλέον δίνεται έµφαση ότι απαγορεύεται η οικονοµική οντότητα να 

επαναταξινοµεί σε άλλη κατηγορία παράγωγο µέσο από την κατηγορία των 

επιµετρώµενων στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων: α) ενόσω το παράγωγο 

είναι υπό κατοχή ή έκδοση και β) εάν κατά την αρχική αναγνώριση είχε 

λογιστικοποιηθεί από την οικονοµική οντότητα στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων (παράγραφος 39.50). Επιπρόσθετα, η οικονοµική οντότητα δεν 

επαναταξινοµεί οποιοδήποτε χρηµατοοικονοµικό µέσο στην κατηγορία των 

επιµετρώµενων στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, µετά την αρχική 

αναγνώριση. Η κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθώς και οι όροι οι οποίοι 

πρέπει να συντρέχουν προκειµένου να επιτρέπονται οι επαναταξινοµήσεις αναλύονται 

στις επόµενες υποενότητες.  

 

4.2. Μεταφορά χαρτοφυλακίου  που παρακρατείται µέχρι τη λήξη 

στο χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι διαθέσιµο προς πώληση 

 

Η µεταφορά ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου από το χαρτοφυλάκιο που 

παρακρατείται µέχρι τη λήξη στο χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι διαθέσιµο προς 

πώληση δεν επιτρέπεται παρά µόνο εάν συντρέχουν ορισµένες εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες επιτρέπεται η µεταφορά του 
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χαρτοφυλακίου από διακρατούµενο µέχρι τη λήξη στην κατηγορία των διαθέσιµων 

προς πώληση είναι οι εξής (Ο.Ε. 22): 

α) εάν το χαρτοφυλάκιο βρίσκεται κοντά στη λήξη του ή την ηµεροµηνία εξάσκησης 

από µέρος του εκδότου του δικαιώµατος εξαγοράς που τυχόν µεταβολές στο επίπεδο 

των επιτοκίων δεν θα είχαν σηµαντική επίδραση στην τρέχουσα αξία των οµολόγων    

β) εάν η οικονοµική οντότητα έχει εισπράξει το σύνολο σχεδόν του αρχικού 

κεφαλαίου µέσω προγραµµατισµένων καταβολών ή προκαταβολών  

γ) εάν οι επανακατατάξεις οφείλονταν σε κάποιο µεµονωµένο, µη επαναλαµβανόµενο 

γεγονός πέραν του ελέγχου της οικονοµικής οντότητας το οποίο δεν θα µπορούσε 

ευλόγως να αναµένεται από αυτήν 

δ) εάν  οι επανακατάξεις οφείλονται σε σηµαντική επιδείνωση της πιστοληπτικής 

αξιοπιστίας του εκδότου καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε αναγκαστικά θέµα σχετικά µε 

την πρόθεση της οικονοµικής οντότητας να διακρατήσει άλλες επενδύσεις µέχρι τη 

λήξη 

ε) εάν  οι επανακατάξεις οφείλονται σε σηµαντική µεταβολή του τρόπου 

φορολόγησης των τοκοµεριδίων,  δηλαδή εάν έχει επέλθει µία  µεταβολή στη 

φορολογική νοµοθεσία που εξαλείφει ή περιορίζει ουσιωδώς το καθεστώς της 

φορολογικής απαλλαγής του τόκου στις επενδύσεις που διακρατούνται µέχρι τη λήξη 

στ) εάν είναι αποτέλεσµα µιας σηµαντικής συνένωσης επιχειρήσεων ή µιας 

σηµαντικής απόσχισης που απαιτεί την πώληση ή µεταβίβαση επενδύσεων 

προοριζοµένων για διακράτηση µέχρι τη λήξη ώστε να διατηρηθεί η υφιστάµενη θέση 

της οικονοµικής οντότητας ως προς τον κινδύνου επιτοκίου ή την πολιτική 

πιστωτικού κινδύνου 

ζ) εάν πρόκειται για ανάγκη προσαρµογής της οικονοµικής οντότητας σε µεταβολές 

στο καταστατικό της ή σε µεταβολές του εποπτικού πλαισίου λειτουργίας σχετικά µε 

το τι αποτελεί µια επιτρεπτή επένδυση ή ποιο είναι το µέγιστο επίπεδο ορισµένων 

ειδών επενδύσεων 

η) εάν έχει επέλθει σηµαντική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων από την 

εποπτεύουσα αρχή του κλάδου, που αναγκάζει την οικονοµική οντότητα να µειώσει 

το µέγεθός της µε την πώληση επενδύσεων που προορίζονταν για διακράτηση µέχρι 

τη λήξη ή τέλος 

θ) εάν έχει επέλθει σηµαντική αύξηση των συντελεστών στάθµισης επενδύσεων που 

διακρατούνται µέχρι τη λήξη, για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων. 
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Παράλληλα µε τις παραπάνω αναφερόµενες προϋποθέσεις πρέπει οπωσδήποτε 

να συντρέχει και η αλλαγή της πρόθεσης και να διαπιστώνεται η αδυναµία να 

κρατηθεί το χαρτοφυλάκιο µέχρι τη λήξη (παράγραφος 39.51). Στις περιπτώσεις 

αυτές η µεταφορά ή επαναταξινόµηση του χαρτοφυλακίου γίνεται µε καταχώρηση 

της διαφοράς µεταξύ εύλογης αξίας και αναπόσβεστου κόστους στην Καθαρή Θέση 

της επιχείρησης µέσω της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων (παράγραφος 

39.55, β).  

Το ∆.Λ.Π. 39 ορίζει και µία περίπτωση υποχρεωτικής µεταφοράς 

χαρτοφυλακίου από την κατηγορία των παρακρατούµενων έως τη λήξη στην 

κατηγορία του διαθέσιµου προς πώληση. Πρόκειται για την περίπτωση, που 

αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, της «µόλυνσης» ή του κανόνα «tainted rule».  

Σύµφωνα µε τον κανόνα «tainted rule», εφεξής κανόνας, εάν η οικονοµική 

οντότητα µε τις πράξεις ή τη συµπεριφορά της δηµιουργήσει αµφιβολίες σχετικά µε 

τη θέληση ή την ικανότητά της να κρατήσει ένα συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο µέχρι 

τη λήξη του, τότε της επιβάλλονται κυρώσεις (τιµωρία). Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις 

συνίστανται στο χαρακτηρισµό ολόκληρου του χαρτοφυλακίου της, που διακρατείται 

µέχρι τη λήξη, ως χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση. Η επαναταξινόµηση αφορά 

το σύνολο του χαρτοφυλακίου ακόµα και εάν η έλλειψη διάθεσης ή ικανότητας 

διακράτησης έως τη λήξη αφορούσε ένα µεµονωµένο τµήµα του χαρτοφυλακίου 

(παράγραφος 39.52) εξ’ ου και ο ορισµός της «µόλυνσης».  Η τιµωρία λήγει στο 

τέλος του µεθεπόµενου έτους από το έτος που πραγµατοποιήθηκε η µόλυνση, οπότε 

και θεωρείται ότι το χαρτοφυλάκιο «αποκαθάρθηκε» και ως εκ τούτου είναι δυνατός 

ο εκ νέου χαρακτηρισµός του ως διαθέσιµο προς πώληση.  

Ο λογιστικός χειρισµός στην περίπτωση του «tainted rule» είναι όµοιος µε 

αυτόν που προαναφέρθηκε, δηλαδή η διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας και 

αναπόσβεστου κόστους του χαρτοφυλακίου µεταφέρεται στην Καθαρή Θέση της 

επιχείρησης µέσω της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. Τέλος, εάν η 

οικονοµική οντότητα έχει επαναταξινοµήσει κάποιο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο σύµφωνα µε τα όσα περιγράφηκαν παραπάνω οφείλει να γνωστοποιεί το 

ποσό που έχει επαναταξινοµηθεί από τη µια κατηγορία στην άλλη, καθώς και τους 

λόγους για τη νέα αυτή κατάταξη ( ∆.Π.Χ.Π. 7 , παράγραφος 12). 
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4.3. Μεταφορά χαρτοφυλακίου  διαθέσιµο προς πώληση στο 

χαρτοφυλάκιο που παρακρατείται µέχρι τη λήξη  

 

Βάσει των τροποποιήσεων που εισήχθησαν το 2008, η οικονοµική οντότητα είχε τη 

δυνατότητα (αρχής γενοµένης από πρώτη Ιουλίου του 2008) να επαναταξινοµεί 

χαρτοφυλάκια τα οποία είναι διαθέσιµα προς πώληση σε χαρτοφυλάκια που 

παρακρατούνται έως την λήξη. Συνακόλουθα είχε τη δυνατότητα να µεταφέρει 

χαρτοφυλάκια αποτιµούµενα στην εύλογη αξία σε χαρτοφυλάκια τα οποία 

αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος.  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 39.54, η παραπάνω επαναταξινόµηση µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: 

• Κατ’ επιλογή της οικονοµικής οντότητας 

Αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα αλλαγής της πρόθεσης ή της δυνατότητας που 

έχει η  οικονοµική οντότητα σχετικά µε το εν λόγω χαρτοφυλάκιο. Επίσης, άλλος ένα 

λόγος για τον οποίο µπορεί η οικονοµική οντότητα να επιλέξει την επαναταξινόµηση 

του χαρτοφυλακίου στην κατηγορία διακρατούµενου έως τη λήξη είναι να µην είναι 

πλέον διαθέσιµη η αξιόπιστη αποτίµηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου. Ο 

λόγος αυτός είναι σπάνιος αλλά πιθανός.    

• Εάν παρέλθει η περίοδος του κανόνα «µόλυνσης»  

Κατά την ηµεροµηνία επαναταξινόµησης, η λογιστικά τηρούµενη εύλογη αξία 

του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αποτελεί πλέον το νέο κόστος ή 

αποσβεσµένο κόστος του ανάλογα. ∆εδοµένου ότι το νέο χαρτοφυλάκιο 

(διακρατούµενο έως τη λήξη)  έχει καθορισµένη λήξη, κάθε προγενέστερο  κέρδος ή 

ζηµία από το επαναταξινοµηµένο χαρτοφυλάκιο (διαθέσιµο προς πώληση) το οποίο 

είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στην Καθαρή Θέση, θα αποσβένεται στα 

αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της υπολειπόµενης διάρκειας ζωής της 

διακρατούµενης µέχρι τη λήξη επένδυσης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 

αποτελεσµατικού επιτοκίου.  

Κάθε διαφορά µεταξύ του νέου αποσβεσµένου κόστους και του ποσού 

εξόφλησης στη λήξη (ήτοι ονοµαστική αξία) επίσης αποσβένεται κατά τη διάρκεια 

της υπολειπόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε τη 

χρήση της µεθόδου της εύλογης αξίας. Επιπρόσθετα, αν το χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο αποµειωθεί µεταγενέστερα, κάθε κέρδος ή ζηµία που είχε 
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αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια (και παραµένουν στην Καθαρή Θέση) θα 

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης που προέκυψαν (ως επιτάσσει 

παράγραφος 39.67). Τέλος, εάν η οικονοµική οντότητα έχει επαναταξινοµήσει κάποιο 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε τα όσα περιγράφηκαν 

παραπάνω οφείλει να γνωστοποιεί το ποσό που έχει επαναταξινοµηθεί από τη µια 

κατηγορία στην άλλη, καθώς και τους λόγους για την νέα αυτή κατάταξη ( ∆.Π.Χ.Π. 

7, παράγραφος 12). 

 

4.4. Μεταφορά χαρτοφυλακίου  διαθέσιµο προς πώληση στο 

χαρτοφυλάκιο των ∆ανείων και Απαιτήσεων 

  

Το ∆ιαθέσιµο προς Πώληση χαρτοφυλάκιο µπορεί να επαναταξινοµηθεί σε 

χαρτοφυλάκιο ∆ιακρατούµενου έως τη λήξη, ως περιγράφηκε παραπάνω αλλά 

σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση επιτρέπεται να µεταφερθεί και στην 

κατηγορία των ∆ανείων και Απαιτήσεων.  

Η επαναταξινόµηση στην κατηγορία των ∆ανείων και Απαιτήσεων προαπαιτεί 

να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ταξινοµηµένο ως διαθέσιµο για 

πώληση, πρέπει να πληροί τον ορισµό των δανείων και των απαιτήσεων (ως αυτός 

περιγράφεται στην παράγραφο 39.9 και παρουσιάστηκε αναλυτικά σε προηγούµενη 

ενότητα) 

β) η οικονοµική οντότητα πρέπει να έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να 

διατηρήσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για το προσεχές µέλλον ή 

µέχρι τη λήξη. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 39.50 Ε, πρέπει να συντρέχουν και οι δύο 

παραπάνω προϋποθέσεις ταυτόχρονα, ώστε να είναι δυνατή η επαναταξινόµηση στην 

κατηγορία των ∆ανείων και Απαιτήσεων. Εάν λοιπόν, βάσει των παραπάνω είναι 

δυνατή η επαναταξινόµηση, η µεταφορά θα πραγµατοποιηθεί στην εύλογη αξία κατά 

την ηµέρα της επαναταξινόµησης (παράγραφος 39.50 ΣΤ).  

Κάθε προγενέστερο κέρδος ή ζηµία του διαθέσιµου προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου  που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια, µέσω της κατάστασης µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων 
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(ως δυνατότητα παραγράφου 39.55 β) αντιµετωπίζεται λογιστικά, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 39.54 ως ακολούθως: 

α) Στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε 

καθορισµένη λήξη, το κέρδος ή η ζηµία αποσβένεται στα αποτελέσµατα κατά τη  

διάρκεια της εναποµένουσας ζωής του στοιχείου, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 

αποτελεσµατικού επιτοκίου. Αν το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

αποµειωθεί µεταγενέστερα, κάθε κέρδος ή ζηµία, που είχε αναγνωριστεί 

προηγουµένως απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της 

χρήσης που προέκυψε (ως επιτάσσει παράγραφος 39.67).  

β) Στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν έχει 

καθορισµένη λήξη, το κέρδος ή η ζηµία παραµένει στα ίδια κεφάλαια έως ότου 

πωληθεί ή διατεθεί το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, οπότε 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Αν το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

αποµειωθεί µεταγενέστερα, κάθε προγενέστερο κέρδος ή ζηµία που είχε 

αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της 

χρήσης που προέκυψε (ως επιτάσσει παράγραφος 39.67). 

Εάν η οικονοµική οντότητα έχει επαναταξινοµήσει χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία από την κατηγορία των ∆ιαθέσιµων για Πώληση στην 

κατηγορία των ∆ανείων και Απαιτήσεων, οφείλει να γνωστοποιεί (∆.Π.Χ.Π. 7, 

παράγραφος 12Α):  

α) το ποσό που έχει επαναταξινοµηθεί από τη µια κατηγορία στην άλλη και την 

αιτία της επαναταξινόµησης 

β) τις λογιστικές αξίες και τις εύλογες αξίες όλων των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία επαναταξινοµήθηκαν στην τρέχουσα και σε 

προηγούµενες περιόδους αναφοράς, για κάθε περίοδο αναφοράς µέχρι την παύση της 

αναγνώρισης 

γ) το κέρδος ή ζηµία που αναγνωρίστηκε στην τρέχουσα ή σε προηγούµενες 

περιόδους στα αποτελέσµατα ή στην καθαρή θέση για τα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία τα οποία επαναταξινοµήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο (περίοδο 

αναφοράς) 

δ) το κέρδος ή ζηµία  από την αποτίµηση στην εύλογη αξία που θα είχε 

αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα ή στην Καθαρή Θέση, εάν η επαναταξινόµηση δεν 

είχε πραγµατοποιηθεί, καθώς το κέρδος, τη ζηµία, το έσοδο και τη δαπάνη που 
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αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα στις µεταγενέστερες της επαναταξινόµησης 

περιόδους (συµπεριλαµβανοµένης και της περιόδου επαναταξινόµησης) και  

ε) το αποτελεσµατικό επιτόκιο και τα εκτιµώµενα ποσά των ταµειακών ροών 

που αναµένει να εισπράξει η οικονοµική οντότητα, κατά την ηµεροµηνία 

επαναταξινόµησης του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 

 

4.5. Μεταφορά χαρτοφυλακίου Αποτιµώµενο στην Εύλογη Αξία  

µέσω των αποτελεσµάτων στο χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση 

ή στα ∆άνεια και Απαιτήσεις 

 

Όσον αφορά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

µε µεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσµατα, το πρότυπο δεν επιτρέπει πάντα την 

επαναταξινόµησή τους.  

Υπενθυµίζουµε ότι τα χρηµατοοικονοµικά αυτά στοιχεία χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: 

Α) στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού για εµπορικούς σκοπούς και 

Β) στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που η οικονοµική οντότητα, 

κατά την αρχική αναγνώρισή τους, καθόρισε ότι θα τα αποτιµά στην εύλογη αξία µε 

µεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσµατα.  

Όσον αναφορά την πρώτη κατηγορία (ήτοι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού για εµπορικούς σκοπούς) επιτρέπεται η επαναταξινόµηση υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Επαναταξινόµηση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της δεύτερης κατηγορίας (ήτοι εκείνα για τα οποία η 

οικονοµική οντότητα, κατά την αρχική αναγνώρισή τους, καθόρισε ότι θα τα αποτιµά 

στην εύλογη αξία µε µεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσµατα) δεν επιτρέπεται 

κάτω από οποιαδήποτε προϋπόθεση ή συνθήκη (παράγραφος 39.50 β). Αξίζει να 

σηµειωθεί όµως ότι δεν επιτρέπεται η επαναταξινόµηση για καµία από τις παραπάνω 

κατηγορίες, εάν το χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι παράγωγο και ενόσω βρίσκεται 

υπό κατοχή ή έκδοση ( παράγραφος 39.50 α). 

Βάσει των παραπάνω, οποιαδήποτε µνεία σε επαναταξινόµηση 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου αποτιµώµενου στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων αναφέρεται σε µη παράγωγο εµπορικό χαρτοφυλάκιο και µόνο αυτό. 
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Συνακόλουθα, ένα µη παράγωγο εµπορικό χαρτοφυλάκιο µπορεί να 

επαναταξινοµηθεί εάν : 

α) ισχύουν σπάνιες περιστάσεις και το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο δεν κατέχεται πλέον για πώληση ή επαναγορά στο άµεσο µέλλον 

(παράγραφος 39.50 Β) 

β) το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο πληροί τον ορισµό δανείων και 

των απαιτήσεων και ταυτόχρονα η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και τη 

δυνατότητα να διατηρήσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για το 

προσεχές µέλλον ή µέχρι τη λήξη του (παράγραφος 39.50∆). 

Εάν ισχύει µία από τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι δυνατή η 

επαναταξινόµηση του εµπορικού χαρτοφυλακίου είτε στην κατηγορία των 

∆ιαθέσιµων προς Πώληση ή των ∆ανείων και Απαιτήσεων. Η µεταφορά θα 

πραγµατοποιηθεί στην  εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης.  

Τυχόν κέρδη ή ζηµίες που έχουν ήδη αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα δεν 

αντιλογίζονται (παράγραφος 39.50 ΣΤ).  Η εύλογη αξία του χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου, κατά την ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης, καθίσταται το 

νέο ή το αποσβεσµένο του κόστος, κατά περίπτωση (39.50 Γ). 

Τέλος, όσον αφορά τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις που πρέπει να συνοδεύουν 

τις παραπάνω αναφερόµενες επαναταξινοµήσεις, σηµειώνουµε ότι ισχύουν όλα τα 

όσα προηγουµένως παρουσιάστηκαν σχετικά µε την επαναταξινόµηση από κατηγορία 

των ∆ιαθέσιµων για Πώληση στην κατηγορία των ∆ανείων και Απαιτήσεων. 

Επιπρόσθετα όµως, η οικονοµική οντότητα οφείλει να παρέχει στις γνωστοποιήσεις 

µία περιγραφή των γεγονότων και των συνθηκών που στοιχειοθέτησαν την ύπαρξη 

των «σπάνιων συνθηκών» ( ∆.Π.Χ.Π. 7, παράγραφος 12Α). 

Με την παρουσίαση των επαναταξινοµήσεων των εµπορικών χαρτοφυλακίων 

ολοκληρώνεται η παρουσίαση των επαναταξινοµήσεων, όπως αυτές διαµορφώθηκαν 

µετά τις τελευταίες τροποποιήσεις το 2008.  Παρακάτω παρατίθεται το σχήµα (6),  ο 

οποίος επιχειρεί να συνοψίσει το σύνολο των νέων δυνατοτήτων που εισήχθησαν µε 

τις τροποποιήσεις. Η επόµενη ενότητα επιχειρεί να εξετάσει το θέµα των 

επαναταξινοµήσεων από πρακτικής πλευράς καθώς και να εξετάσει τον αντίκτυπο 

των τροποποιήσεων που εισήχθησαν το 2008 στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.   
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Σχήµα (6): Σύνοψη των τροποποιήσεων του 2008 περί των επαναταξινοµήσεων 

 

 

4.6. Αιτίες υιοθέτησης των τροποποιήσεων του Οκτωβρίου του 2008 

και ο αντίκτυπός τους στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των 

τραπεζών 

 

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει τα πορίσµατα των ερευνών που 

διεξήχθησαν προκειµένου να διαφωτιστούν οι αιτίες και οι λόγοι που ώθησαν τις 

τράπεζες να επιλέξουν την επαναταξινόµηση σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο 

λογιστικό πρότυπο.  Η αλλαγή στη µέθοδο αποτίµησης ενός χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου αναµένεται να έχει άµεσες και σηµαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης, στον Ισολογισµό και στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

των τραπεζών. Αυτές οι επιπτώσεις, όπως διαπιστώθηκε µέσα από τις σχετικές 

έρευνες, παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια. Τέλος, παρουσιάζεται η 

προσπάθεια του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) να µετριάσει 

τις επιπτώσεις αυτές µέσα από την έκδοση του ∆.Π.Χ.Π. 9, η εφαρµογή του οποίου 

όµως έχει µετατεθεί πρόσφατα για τις αρχές του 2015. 
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Αρχικά οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν δέχθηκαν τη θετική ανταπόκριση από 

τους συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές (Guo και Matovu, 2012). Ο 

κυριότερος λόγος της θερµής ανταπόκρισης οφειλόταν στο ότι εναρµονίζονταν τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε τις ακολουθούµενες λογιστικές πρακτικές στην 

Αµερική.  Ο παρακάτω πίνακας (7) παρουσιάζει τη σύγκριση µεταξύ των δύο 

λογιστικών προτύπων όσο αναφορά το θέµα της επαναταξινόµησης.  

 

Πίνακας (7): Σύγκριση των Αµερικάνικων µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ως 

προς τις επαναταξινοµήσεις 

 

 
Αµερικάνικα 

Λογιστικά Πρότυπα 
(US GAAP) 

∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα  

Μετά την τροποποίηση 
του Οκτωβρίου 2008 

Επανα-ταξινόµηση του εµπορικού 
χαρτοφυλακίου υπό «σπάνιες» 
συνθήκες 

Επιτρέπεται Επιτρέπεται (πλέον) 

Επανα-ταξινόµηση στην κατηγορία 
∆άνεια και Απαιτήσεις (κόστος) εάν 
υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα να 
κρατηθεί στο άµεσο µέλλον ή µέχρι 
τη λήξη. 

Επιτρέπεται Επιτρέπεται (πλέον) 

Επανα-ταξινόµηση εάν έχει 
προηγουµένως επιλεγεί το Fair 
Value Option  
(αποτίµηση κατά την αρχική 
αναγνώριση στην εύλογη αξία µε 
µεταφορά της διαφοράς στα 
αποτελέσµατα) 

∆εν επιτρέπεται ∆εν επιτρέπεται 

 

Πηγή: http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/AmdmentsIAS39andIFRS7.pdf 

 

 ∆ιασφαλίστηκε µε τον τρόπο αυτό ο ίσος ανταγωνισµός των ευρωπαϊκών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων  καθώς πλέον όλοι, ανεξαρτήτως των τηρούµενων 

λογιστικών προτύπων, είχαν την ίδια δυνατότητα  σχετικά µε την επαναταξινόµηση 

των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. ∆ηµιουργήθηκε λοιπόν ένα κοινό «level playing 

field»  το οποίο εναρµόνισε τα δύο λογιστικά πρότυπα (∆ιεθνή µε Αµερικάνικα) και 

συγκεκριµένα βοήθησε στη σύγκλιση των λογιστικών κανόνων και της ερµηνείας 

τους.  

Η χαλάρωση των λογιστικών προτύπων όσον αναφορά τις επαναταξινοµήσεις 

θεωρήθηκε από αρκετούς ακαδηµαϊκούς ως µία απάντηση του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 
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Λογιστικών Προτύπων στην παρούσα χρηµατοπιστωτική κρίση καθώς επέτρεπαν 

στις οικονοµικές οντότητες, ελλείψει ενεργών αγορών, να εγκαταλείψουν την 

αποτίµηση στην εύλογη αξία. Αυτή η µετάβαση από την αποτίµηση στην εύλογη αξία 

στην αποτίµηση στο κόστος είχε ποικίλες επιπτώσεις στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις των οικονοµικών οντοτήτων. Μάλιστα, καθώς η αγοραία αξία των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζεται µε διαφορετικό τρόπο 

για κάθε κατηγορία, η ίδια η κατηγοριοποίηση ή η επαναταξινόµηση του 

περιουσιακού στοιχείου µπορεί να έχει επίπτωση τόσο στον ισολογισµό όσο και στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης της οικονοµικής οντότητας (Fiechter, 2011b). Οι 

επιπτώσεις αυτές, όπως διαφαίνονται µέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση του 

θέµατος, παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

Οι Guo και Matovu (2012) υποστηρίζουν ότι οι τροποποιήσεις που 

παρουσιάστηκαν σχετικά µε τις επαναταξινοµήσεις δεν είχαν την ίδια θερµή 

ανταπόκριση από όλες τις οικονοµικές οντότητες κατά το πρώτο έτος της εφαρµογής 

τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους, εστιασµένης κυρίως σε δεδοµένα από 

ευρωπαϊκές τράπεζες, υποστηρίζουν ότι ο κυριότερος λόγος που ώθησε τις τράπεζες 

να επαναταξινοµήσουν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ήταν η απουσία 

ενεργούς αγοράς , η χαµηλή αποδοτικότητα κεφαλαίων σε όρους R.O.E. αλλά και το 

µέγεθος των τραπεζών (σε όρους Συνολικού Ενεργητικού).  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας του Guo και Matovu (2012) υπογραµµίζουν ότι 

οι επαναταξινοµήσεις επέτρεψαν στις τράπεζες να περιορίσουν την επιδεινούµενη 

κερδοφορία τους. Η επιλογή της επαναταξινόµησης υιοθετήθηκε κυρίως από 

τράπεζες οι οποίες παρουσίαζαν χαµηλή αποδοτικότητα κεφαλαίων (ROE) καθώς 

πλέον τα αποτελέσµατα δεν επιβαρύνονταν από τις αρνητικές µεταβολές στην εύλογη 

αξία. Την ίδια δυνατότητα εκµεταλλεύτηκαν και οι µεγαλύτερες σε µέγεθος τράπεζες. 

Οι Guo και Matovu (2012)  παρέχουν µία εξήγηση για το παραπάνω γεγονός 

υποστηρίζοντας ότι οι µεγαλύτερες, σε όρους Ενεργητικού, τράπεζες  διέθεταν 

µεγαλύτερα  «προβληµατικά» χαρτοφυλάκια τα οποία πλέον δεν διαπραγµατεύονταν 

σε καµία ενεργή αγορά και η επαναταξινόµησή τους επέτρεπε την καλύτερη 

διαχείρισή τους αλλά και την αποφυγή αποτύπωσης των αρνητικών µεταβολών της 

εύλογης αξίας στα αποτελέσµατα. Αντίθετα από ότι αναµενόταν, η επαναταξινόµηση 

δεν επηρέασε την κεφαλαιακή δοµή των τραπεζών, σύµφωνα µε τους ίδιους 

ερευνητές, καθώς οι θετικές επιδράσεις επί των κερδών αποτελούσαν µικρό ποσοστό 

επί του συνόλου της Καθαρής Θέσης. Σφαιρικά, οι Guo και Matovu (2012) 
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αναγνωρίζουν τη σηµαντική συµβολή των επαναταξινοµήσεων των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στη διατήρηση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης 

των τραπεζών κατά τη διάρκεια ακραίων και σπάνιων συνθηκών. Εγείρονται όµως 

ανησυχίες από πλευράς τους σχετικά µε τις αυξηµένες ανάγκες για γνωστοποιήσεις 

που πρέπει να παρέχουν οι οικονοµικές οντότητες, θέµα το οποίο αποτελεί ξεχωριστή 

ενότητα παρακάτω. 

Σχετικά µε την επίδραση της επιλογής επαναταξινόµησης στην κεφαλαιακή 

δοµή, παρόµοια άποψη διατύπωσαν και οι Quagli και Ricciardi (2010). Οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι µε την επιλογή της επαναταξινόµησης οι τράπεζες 

ενδιαφέρονται κυρίως για τη διαχείριση των αποτελεσµάτων τους (earnings 

management) και λιγότερο µε τη διαχείριση των κεφαλαίων τους (capital 

management). Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Quagli και Ricciardi (2010) 

υποστηρίζουν ότι, παρά το ότι είναι πιθανότερο µία τράπεζα µε χαµηλή κεφαλαιακή 

επάρκεια να υιοθετήσει την επιλογή της επαναταξινόµησης, η επίδραση της  

επαναταξινόµησης στην κεφαλαιακή επάρκεια δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

Ένα άλλο θέµα, το οποίο απασχόλησε τους παραπάνω ερευνητές,  υπήρξε κατά 

πόσο ήταν πιθανό οι τράπεζες που είχαν υιοθετήσει στο παρελθόν στρατηγικές 

διαχείρισης των αποτελεσµάτων ήταν πρόθυµες να υιοθετήσουν την επιλογή της 

επαναταξινόµησης. Οι ίδιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες αυτές, στην 

προσπάθειά τους να διατηρήσουν την κερδοφορία των προηγούµενων ετών αλλά και 

να µη στείλουν ενδείξεις για µελλοντική επιδείνωση των κερδών τους (µέσα από 

χαµηλότερους δείκτες αποδοτικότητας) εν µέσω κρίσης, υιοθέτησαν την επιλογή της 

επαναταξινόµησης. Μάλιστα τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους υποστηρίζουν ότι οι 

τράπεζες αυτές θα παρουσίαζαν αρνητικό ROA, εάν δεν είχαν προβεί στην 

επαναταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων τους.  

Η έρευνα των  Bischof et al (2011) επιχείρησε να διερευνήσει πιο σχολαστικά 

την επίδραση της επαναταξινόµησης στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 

Υποστηρίζουν ότι, σε περιόδους κρίσης ή ύφεσης των κεφαλαιαγορών, η 

επαναταξινόµηση επιτρέπει στις τράπεζες να αποφύγουν την αναγνώριση ζηµιών από 

την αρνητική µεταβολή των εύλογων αξιών, η οποία θεωρείται προσωρινή. 

Συνακόλουθα αυξάνεται το εισόδηµα των τραπεζών και βελτιώνεται η κεφαλαιακή 

επάρκειά τους, αντίθετα µε τα όσα υποστήριξαν οι Guo και Matovu (2012). 

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως από το ότι δεν λογιστικοποιούνται οι ενδεχόµενες 

ζηµίες, που θα εµφάνιζε λόγω µείωσης της εύλογης αξίας  το εµπορικό 
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χαρτοφυλάκιο, εάν δεν επαναταξινοµούνταν. Αυτές οι µη πραγµατοποιηθέντες 

ζηµίες, λόγω επαναταξινόµησης του εµπορικού χαρτοφυλακίου, δεν µειώνουν 

περαιτέρω την Καθαρή Θέση και ως εκ τούτου αντικατοπτρίζονται άµεσα στην 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών (Tier I). Μάλιστα, όταν ένα εµπορικό 

χαρτοφυλάκιο επαναταξινοµείται, τυχόν κέρδη ή ζηµίες που έχουν ήδη αναγνωριστεί 

στο παρελθόν στα αποτελέσµατα δεν αντιλογίζονται (παράγραφος 39.50 ΣΤ), ενώ το 

αποθεµατικό παραµένει στα υφιστάµενα επίπεδα κατά την ηµέρα της 

επαναταξινόµησης. Ως εκ τούτου το συνολικό ύψος της Καθαρής Θέσης 

προφυλάσσεται από µελλοντικές µειώσεις λόγω της µεταφοράς ζηµιών που θα 

προέκυπταν εάν το εµπορικό χαρτοφυλάκιο συνεχιζόταν να αποτιµάται στην εύλογη 

αξία σε περιόδους ύφεσης.    

Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Bischof et al (2011) υποστηρίζουν την 

παραπάνω συσχέτιση. Μάλιστα υποστηρίζεται στατιστικώς ότι οι τράπεζες οι οποίες 

οριακά κάλυπταν τις απαιτήσεις των κεφαλαιακών απαιτήσεων, είχαν µεγαλύτερα 

κίνητρα να επαναταξινοµήσουν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τους. 

Αυτό το οποίο όµως παρουσιάζει ενδιαφέρον, και αποτελεί κατά τους συγγραφείς και 

θέµα περαιτέρω διερεύνησης, είναι ότι παρά το ότι υπήρχε, σε συνολικά επίπεδα, 

συσχέτιση µεταξύ της επιλογής της επαναταξινόµησης και της διατήρησης των 

ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων σε αποδεκτά επίπεδα, τα αποτελέσµατα της 

συσχέτισης οφείλονται σε ένα µικρό αριθµό παρατηρήσεων. Τέλος, αξιοσηµείωτο 

είναι ότι σε αυτές τις τράπεζες, οι οποίες παράλληλα παρουσίαζαν 

χρηµατοοικονοµικές δυσχέρειες, διαπιστώθηκαν υπερβάλλουσες θετικές 

χρηµατιστηριακές αποδόσεις (abnormal positive stock returns)  γύρω από τις 

ηµεροµηνίες που ανακοινώθηκαν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειάς τους. Η 

τελευταία αυτή παρατήρηση δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την έρευνα των 

Bowen et al (2010) οι οποίοι δεν διαπιστώνουν καµία συσχέτιση, στατιστικά 

σηµαντική, µεταξύ των χρηµατιστηριακών αποδόσεων και της επιλογής της 

επαναταξινόµησης.  

Το γιατί οι οικονοµικές οντότητες και δη οι τράπεζες αποφασίζουν να 

επαναταξινοµήσουν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τους απασχόλησε 

και τους Kholmy και Ernstberger (2010). Η έρευνά τους στηρίζεται σε δεδοµένα τα 

οποία αντλήθηκαν από τις τράπεζες δεκαπέντε ευρωπαϊκών χωρών και οι οποίες 

τράπεζες παρουσίαζαν, κατά το έτος 2009, συνολικά περιουσιακά στοιχεία 

τουλάχιστον 100 εκατοµµύρια ευρώ. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους 
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υποστηρίζουν τα ευρήµατα των προηγούµενων συγγραφέων και συγκεκριµένα 

αναδεικνύουν ότι ο βασικότερος λόγος που οι τράπεζες αποφασίζουν να 

επαναταξινοµήσουν είναι η περιορισµένη κερδοφορία. Μάλιστα, η περιγραφική 

στατιστική µαρτυρά ότι ο Μ.Ο. της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) για τις 

χρήσεις του 2007 και 2008 ήταν (-18,48%) για τις τράπεζες που επέλεξαν την 

επαναταξινόµηση και (-9,59%) για τις τράπεζες που δεν επαναταξινόµησαν. Τα 

αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής υποστηρίζονται και από την ανάλυση 

παλινδρόµησης καθώς οι δύο µεταβλητές (προθυµία επαναταξινόµησης και 

κερδοφορία τραπεζών) συσχετίζονται αρνητικά (10% επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας). Άλλος λόγος που υιοθετείται η επαναταξινόµηση, ο οποίος 

υποστηρίζεται από την στατιστική ανάλυση, είναι το µέγεθος της τράπεζας σε όρους 

συνόλου ενεργητικού, όπως υποστήριξαν και οι Guo και Matovu (2012).  

Επιπλέον, η έρευνα των Kholmy και Ernstberger (2010) επικεντρώθηκε στη 

συσχέτιση της επιλογής της επαναταξινόµησης µε το ύψος του δείκτη Καθαρή Θέση 

προς Περιουσιακά Στοιχεία (equity –to – assets). Παρά το ότι αναµενόταν οι τράπεζες 

µε χαµηλούς δείκτες Καθαρής Θέσης προς Περιουσιακά Στοιχεία να έχουν 

µεγαλύτερη τάση να επαναταξινοµούν (προκειµένου να αποφύγουν τυχόν αρνητικές 

επιδράσεις στην Καθαρή τους Θέση), τα στατιστικά αποτελέσµατα της έρευνάς τους 

δεν επιβεβαίωσαν την παραπάνω σχέση. Σηµειώνεται ότι η έρευνα των Quagli και 

Ricciardi (2010) επιβεβαίωσε την ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης µεταξύ του ύψους 

του δείκτη Καθαρής Θέσης προς Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία και της 

πιθανότητας µίας τράπεζας να επαναταξινοµήσει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία.  

Ο Fiechter (2011b) επιχείρησε να διαφωτίσει το υπό εξέταση θέµα. Εστίασε την 

έρευνά του αποκλειστικά στις ευρωπαϊκές τράπεζες προκειµένου να διαπιστώσει το 

αντίκτυπο που είχε η επαναταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών, χωρίς όµως να διερευνά τους 

λόγους που επιλέχθηκε η επαναταξινόµηση.  Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του, 

στηριζόµενα αποκλειστικά σε τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, 

ανέδειξαν ότι η χρήση της επαναταξινόµησης έχει θετική επίδραση στην 

αποδοτικότητα των τραπεζών. Μάλιστα ο δείκτης ROE (κατά µέσο όρο) 

διαµορφώνεται σε θετικά επίπεδα ( +1,3%) ενώ εάν δεν είχε χρησιµοποιηθεί η 

επαναταξινόµηση θα διαµορφωνόταν σε αρνητικά επίπεδα (-1,4% κατά µέσο όρο του 

δείγµατος).  Επιπλέον τα ευρήµατα του  Fiechter (2011b) υποστηρίζουν ότι η επιλογή 
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της επαναταξινόµησης είχε ως αποτέλεσµα την καταγραφή καλύτερων 

αποτελεσµάτων (και συνακόλουθα δεικτών αποδοτικότητας ROA, ROE) αλλά και 

αισθητά σηµαντικότερων κεφαλαίων (και συνακόλουθα βελτίωση του TIER Ι,  των 

Συνολικών Εποπτικών Κεφαλαίων, του δείκτη Λογιστικής Αξίας Καθαρής Θέσης/ 

Σύνολο Ενεργητικού). Τέλος, βάσει των αποτελεσµάτων του, ο Fiechter (2011b) 

υποστήριξε ότι η επιλογή της επαναταξινόµησης παρά τη βελτίωση των λογιστικών 

µεγεθών δεν κατάφερε να βελτιώσει τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο από τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα αλλά ούτε το συνολικό κίνδυνο των τραπεζών.  

Η πιο πρόσφατη έρευνα των Paananen et al ( 2012)  υποστηρίζει ότι οι λόγοι 

που οι τράπεζες αποφάσισαν να επαναταξινοµήσουν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία κατά το έτος 2008 ήταν κυρίως οι εξής: η επιθυµία τους να διατηρήσουν 

ικανοποιητική κεφαλαιακή βάση (και συνακόλουθα να εξαλείψουν φόβους 

πτώχευσης) αλλά και η συνολική έκθεσή τους στις χρηµαταγορές. Πράγµατι από την 

έρευνά τους διαπιστώνεται ότι η επιλογή της επαναταξινόµησης υιοθετήθηκε από 

εκείνες τις τράπεζες οι οποίες εξασφάλιζαν οριακά τους δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας αλλά και από εκείνες, που το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων 

τους αποτελούνταν κυρίως από στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία.  Αυτό όµως 

που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι η έρευνα των Paananen et al ( 2012)  ανέδειξε την 

αλλαγή συµπεριφοράς των επενδυτών εκείνων των τραπεζών που επέλεξαν την 

επαναταξινόµηση. Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν ότι οι 

επενδυτές, µετά την επαναταξινόµηση, στηριζόντουσαν λιγότερο στα αποτελέσµατα 

και στη λογιστική αξία της καθαρής θέση από ότι πριν την επαναταξινόµηση.  

Από την παραπάνω ανάλυση των εµπειρικών ερευνών, καθίσταται σαφές, ότι η 

χρήση των επαναταξινοµήσεων, είναι πιθανό να χρησιµοποιηθεί από τις οικονοµικές 

οντότητες ως µέσο διαχείρισης προβληµατικών καταστάσεων, παραδείγµατος χάριν 

για την αποφυγή καταγραφής ζηµιών εύλογης αξίας, τη βελτίωση των δεικτών 

κερδοφορίας και αποδοτικότητας αλλά και την τροποποίηση των δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 9 , το οποίο θα 

αντικαταστήσει το ∆.Λ.Π. 39 από τις αρχές του 2015, αυτές οι δυνατότητες θα 

εξαλειφθούν και µαζί του θα εξαλειφθεί και η πιθανότητα διαστρέβλωσης των 

οικονοµικών καταστάσεων µέσα από τις τεχνικές επαναξιολόγησης. Μέχρι τη στιγµή 

συγγραφής της παρούσης, το ∆.Π.Χ.Π. 9 (παράγραφος 4.1.1), επιτρέπει δύο 

κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (αυτών που αποτιµώνται 

στο αποσβεσµένο κόστος και αυτών που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε µεταφορά 



 99

στα αποτελέσµατα) ενώ η επιλογή της κατηγορίας πραγµατοποιείται κατά την αρχική 

αναγνώριση του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου.  Οι κατηγορίες των χαρτοφυλακίων  

∆ιαθέσιµων προς Πώληση και ∆ιακρατούµενες έως τη λήξη δεν θα εφαρµόζονται 

πλέον. Ως εκ τούτου, απλοποιείται η διαδικασία της επαναταξινόµησης µεταξύ 

χαρτοφυλακίων αποτιµούµενων στο κόστος και των αποτιµούµενων στην εύλογη 

αξία. Προκειµένου να αποφευχθεί η κερδοσκοπική χρήση του µηχανισµού της 

επαναταξινόµησης, θα επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο εάν αλλάξει ο 

επιχειρηµατικός σκοπός της οικονοµικής οντότητας περί των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και ως εκ τούτο ο µέχρι τότε εφαρµοζόµενος τρόπος 

αποτίµησης δεν θα είναι πλέον αντιπροσωπευτικός ή σχετικός (∆.Π.Χ.Π. 9, 

παράγραφος 4.4.1). Αναµένεται λοιπόν η εφαρµογή του νέου προτύπου προκειµένου 

να διαπιστωθεί η παραπάνω διατυπωµένη πρόθεσή του στην πράξη.  

 

4.7. Γνωστοποιήσεις  

 

Η απόφαση της οικονοµικής οντότητας να επαναταξινοµήσει οποιοδήποτε 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να συνοδεύεται από ορισµένες 

γνωστοποιήσεις, όπως αυτές παρουσιάστηκαν προηγουµένως. Οι ελάχιστες 

απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, όπως τροποποιήθηκαν µε το ∆.Π.Χ.Π. 7 (παράγραφος 

12 Α), κρίνονται ως εκτενείς, ενώ απαιτούν να παρέχονται από τις οικονοµικές 

οντότητες πληθώρα πληροφοριών. Η παροχή των αναλυτικών γνωστοποιήσεων 

κρίθηκε απολύτως αναγκαία προκειµένου να  παρέχονται πληροφορίες τόσο 

ποσοτικές σχετικά µε τα ακριβή ποσά που επαναταξινοµούνται και τις λογιστικές 

συνέπειές τους όσο και ποιοτικές καθώς γίνεται αναφορά στους λόγους ή στις 

«σπάνιες» συνθήκες που οδήγησαν στις επαναταξινοµήσεις. Με την παροχή αυτών 

των πληροφοριών, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζουν απόλυτα τον 

Ισολογισµό και την Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης  ως αποτέλεσµα των 

επαναταξινοµήσεων.  Το ερώτηµα το οποίο όµως γεννάται είναι εάν οι οικονοµικές 

οντότητες τηρούν τα οριζόµενα ήτοι παρέχουν τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις περί 

των επαναταξινοµήσεων.  

Σύµφωνα µε τους  Bischof et al (2011) η τήρηση των απαραίτητων 

γνωστοποιήσεων απέχει αισθητά από τα προβλεπόµενα από τα πρότυπα. 

Συγκεκριµένα στην έρευνά τους, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία 
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τραπεζών από όλο τον κόσµο για τη χρήση του 2008, διαπιστώθηκε ότι µόλις ένα 

µικρό ποσοστό αυτών που έκαναν χρήση των τροποποιήσεων περί 

επαναταξινοµήσεων, γνωστοποίησαν τις απαιτούµενες πληροφορίες. Συγκεκριµένα 

µόλις το 34% των τραπεζών που επαναταξινόµησαν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

τήρησαν όλες τις προβλεπόµενες γνωστοποιήσεις.  Οι περισσότερες ελλείψεις που 

παρατηρήθηκαν αφορούσαν τις γνωστοποιήσεις σχετικά µε τους λόγους της 

επαναταξινόµησης, τον καθορισµό του αποτελεσµατικού επιτοκίου και των 

εκτιµώµενων ποσών των ταµειακών ροών που αναµένει να εισπράξει η οικονοµική 

οντότητα, κατά την ηµεροµηνία επαναταξινόµησης του χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου.  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, και ίσως να µπορεί να αποτελέσει και αντικείµενο 

περαιτέρω έρευνας, ήταν το γεγονός ότι η έρευνα των Bischof et al (2011) κατέληξε 

στο ότι υπάρχει µία συσχέτιση µεταξύ του βαθµού των παρεχόµενων 

γνωστοποιήσεων µε ορισµένους παράγοντες. Συγκεκριµένα, η έρευνα ανέδειξε ότι 

όσο πιο αναπτυγµένη είναι η κεφαλαιαγορά στην οποία δραστηριοποιείται η 

οικονοµική οντότητα τόσο πιο πιθανό είναι να παρέχονται οι αναγκαίες 

γνωστοποιήσεις. Επιπλέον, όσο πιο αναπτυγµένο το σύστηµα διακυβέρνησης και 

εποπτείας ή όσο πιο µεγάλο το µέγεθος της οικονοµικής οντότητας (σε όρους 

Συνολικού Ενεργητικού), τόσο πιο πιθανό είναι να παρέχονται γνωστοποιήσεις χωρίς 

ελλείψεις.  

Τα αποτελέσµατα του Guo και Matovu (2012), τα οποία στηρίζονται 

αποκλειστικά στην έρευνα ευρωπαϊκών τραπεζών, υποστηρίζουν τα ευρήµατα των 

Bischof et al (2011). Συγκεκριµένα διαπιστώνονται σηµαντικές ελλείψεις σχετικά µε 

τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τον καθορισµό του αποτελεσµατικού επιτοκίου και 

το ύψος των εκτιµώµενων ποσών των ταµειακών ροών. Οι  Guo και Matovu (2012) 

υποστηρίζουν ότι ο λόγος που απουσιάζει το αποτελεσµατικό επιτόκιο είναι καθαρά 

από έλλειψη προσοχής καθώς αυτό διαφέρει µεταξύ των οικονοµικών οντοτήτων και 

συνήθως χρησιµοποιείται εσωτερικά ή εντός της οικονοµικής οντότητας. Σχετικά µε 

τις αναµενόµενες ταµειακές ροές, πιστεύουν ότι αυτές οι εκτιµήσεις είναι 

υποκειµενικές και ενδεχοµένως οι οικονοµικές οντότητες να µη θέλησαν, 

τουλάχιστον κατά την πρώτη εφαρµογή της χρήσης το 2008, να παρέχουν εκτιµήσεις 

οι οποίες ενδεχοµένως να παραπλανούσαν τους επενδυτές. Επιπλέον, είναι δύσκολο 

να προσεγγιστεί το ακριβές ύψος των εκτιµήσεων των αναµενόµενων ταµειακών 

ροών ελλείψει µιας ενεργούς αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, οι Guo και Matovu (2012) δεν 
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δικαιολογούν την απουσία αυτών των γνωστοποιήσεων, αντίθετα υποστηρίζουν ότι  η 

παροχή ολοκληρωµένων γνωστοποιήσεων είναι αναγκαία προκειµένου να διατηρείται 

η συγκρισιµότητα των καταστάσεων αλλά και προκειµένου να ενηµερώνονται οι 

επενδυτές για τις επιπτώσεις στα αποτελέσµατα ή στην Καθαρή Θέση. Επιπλέον, τα 

αποτελέσµατα των Guo και Matovu (2012) υπογραµµίζουν το σηµαντικό ρόλο που 

παίζουν οι εποπτικοί µηχανισµοί  αλλά και το µέγεθος των οικονοµικών οντοτήτων 

(σε όρους Συνολικού Ενεργητικού) στη συµµόρφωσή τους  σχετικά µε την παροχή 

των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων.  

Συνοψίζοντας, στην πράξη διαφαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα 

σχετικά µε τις παρεχόµενες γνωστοποιήσεις όσον αφορά τις επαναταξινοµήσεις. Η 

επιλογή της οικονοµικής οντότητας να επαναταξινοµήσει κάποιο χρηµατοοικονοµικό 

της στοιχείο, όπως παρουσιάστηκε και µέσα από τη σχετική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, έχει άµεση επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις και στα συνολικά 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της. Για το λόγο αυτό εξάλλου κρίθηκε αναγκαίο να 

παρέχονται και τόσο εκτενείς γνωστοποιήσεις. Η µη συµµόρφωση όµως µε τα 

προβλεπόµενα από το σχετικό πρότυπο δηµιουργεί προβλήµατα τα οποία, στην 

παρούσα φάση, και πριν την έναρξη εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 9, δυσχεραίνουν το 

έργο της αποτίµησης της πραγµατικής χρηµατοοικονοµικής απόδοσης των 

οικονοµικών οντοτήτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  ∆.Π.Χ.Π. 7  

«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ» 

 

 

5.1. Εισαγωγή  

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει το σύνολο των αλλαγών και 

τροποποιήσεων που εισήγαγε, από το 2008 έως σήµερα,  το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων (IASB)  στο ∆.Π.Χ.Π. 7  σχετικά µε τις συνοδευόµενες 

γνωστοποιήσεις περί των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Αφορµή των τροποποιήσεων 

αποτέλεσαν τα προβλήµατα  που παρατηρήθηκαν εν µέσω της χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης του 2008 και τα οποία απορρέουν από τις λογιστικές πρακτικές που επέβαλαν 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Η παγκοσµιοποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, ανέδειξε την ανάγκη των 

επενδυτών για παροχή επαρκών τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών πληροφοριών 

που θα βελτιστοποιήσουν την αξιολόγηση των οικονοµικών οντοτήτων. Παράλληλα, 

µέσα από τις τροποποιήσεις επί των γνωστοποιήσεων, επιχειρείται η εναρµόνιση των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων µε τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα σε µία 

προσπάθεια βελτίωσης της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων 

παγκοσµίως. Η βελτίωση και ο εµπλουτισµός του ∆.Π.Χ.Π. 7 είναι µία αδιάκοπη 

προσπάθεια, η οποία έχει πάντα σκοπό την παροχή ολοκληρωµένων πληροφοριών 

που θα ενισχύουν την πραγµατική και αξιόπιστη απεικόνιση των οικονοµικών 

καταστάσεων (true and faithful representation).  

Σηµειώνεται ότι το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί να παρουσιάσει µόνο τις 

αποκλειστικές τροποποιήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 7, δηλαδή δεν παρουσιάζονται εκείνες οι 

τροποποιήσεις που ήταν αποτέλεσµα µεταβολής κάποιου άλλου προτύπου (π.χ. 

∆.Λ.Π. 39 – Επαναταξινοµήσεις). Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αναδειχθεί η 

σηµαίνουσα θέση των γνωστοποιήσεων στην ολοκληρωµένη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων.  Ο παρακάτω πίνακας (8) παρουσιάζει την ιστορική 
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αναδροµή του ∆.Π.Χ.Π. 7, εστιάζοντας  στις βασικότερες τροποποιήσεις του 

∆.Π.Χ.Π. 7 οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο διερεύνησης του παρόντος 

κεφαλαίου.  

 

Πίνακας (8):  Ιστορική Αναδροµή του ∆.Π.Χ.Π. 7 

 

1 Ιανουαρίου 2007 Έναρξη εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π.  7 

1 Ιουλίου  2008 
Έναρξη εφαρµογής  των τροποποιήσεων του Οκτωβρίου του 2008 
(επαναταξινοµήσεις) 

13 Οκτωβρίου 2008 
Ανακοίνωση Τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Π. 7 σχετικά µε τις 
γνωστοποιήσεις των επαναταξινοµήσεων των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων   

5 Μαρτίου 2009 
Ανακοίνωση Τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Π. 7 σχετικά µε τις 
γνωστοποιήσεις επιµέτρησης της εύλογης αξίας και του κινδύνου 
ρευστότητας  

1 Ιανουαρίου 2009 
Έναρξη εφαρµογής  των τροποποιήσεων του Μαρτίου του 2009 
(Κλίµακα Ιεράρχησης Εύλογης Αξίας) 

31 Μαρτίου 2009 
Έκδοση Προσχέδιου Τροποποίησης ∆.Π.Χ.Π. 7 σχετικά µε τις 
γνωστοποιήσεις των µεταβιβάσεων χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων 

7 Οκτωβρίου 2010 
Ανακοίνωση Τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Π. 7 σχετικά µε τις 
γνωστοποιήσεις µεταβιβάσεων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων  

1 Ιανουαρίου 2011  
Έκδοση Προσχέδιου Τροποποίησης ∆.Π.Χ.Π. 7 σχετικά µε τις 
γνωστοποιήσεις συµψηφισµών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων 

1 Ιουλίου  2011 
Έναρξη εφαρµογής  των τροποποιήσεων του Οκτωβρίου του 2010 
(Μεταβιβάσεις) 

16 ∆εκεµβρίου  2011 
Ανακοίνωση Τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Π. 7 σχετικά µε τις 
γνωστοποιήσεις συµψηφισµών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων  

1 Ιανουαρίου  2013 
Έναρξη εφαρµογής  των τροποποιήσεων του ∆εκεµβρίου του 2011  
(Συµψηφισµός) 

1 Ιανουαρίου 2015 Ηµεροµηνία Μετάβασης στο ∆.Π.Χ.Π. 9 
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5.2. Παρουσίαση των τροποποιήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 7 του Μαρτίου 

του 2009: Κλίµακα Ιεράρχησης της Εύλογης Αξίας   

 

Όπως παρουσιάστηκε και σε προηγούµενη ενότητα, ένα από το πιο βασικά ζητήµατα 

τα οποία ήταν απόρροια της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης ήταν η 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε 

περιόδους που δεν επικρατεί ισορροπία στην αγορά.  Η απουσία ενεργών αγορών, σε 

περιόδους χρηµατοπιστωτικής κρίσης, καθιστά τη χρήση της εύλογης αξίας ως ένα µη 

σχετικό και µη αξιόπιστό µέτρο λογιστικής αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων (Fiechter και Farkas, 2011) που δυσχεραίνει την αξιολόγηση των 

οικονοµικών καταστάσεων.  

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB), αναγνωρίζοντας τα 

προβλήµατα που εγείρονται κατά την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων στην 

εύλογη αξία σε περιόδους κρίσης, επιδίωξε άµεσα την ενδυνάµωση των προτύπων 

προκειµένου να γίνει η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία 

πιο κατανοητή (understandability) και αξιόπιστη (reliability) αλλά και για να  

διασφαλιστεί µεγαλύτερη σχετικότητα (relevance)  και συγκρισιµότητα 

(comparability) ακόµα και σε περιόδους κρίσης.  Έτσι, ως απάντηση στη συνεχώς 

επιδεινούµενη χρηµατοπιστωτική κρίση και τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν 

στην αποτίµηση της εύλογης αξίας, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB)  εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2008 ένα προσχέδιο µε τις προτεινόµενες 

τροποποιήσεις που θα επέρχονταν στο ∆.Π.Χ.Π. 7 και συγκεκριµένα στις 

γνωστοποιήσεις που σχετίζονταν µε τη λογιστική αναγνώριση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία.  

Το τελικό κείµενο της τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Π. 7, όπως παρουσιάστηκε από 

το επίσηµο δελτίο τύπο του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) στις 

5 Μαρτίου του 2009 είχε δύο βασικούς σκοπούς: 

α) τη βελτίωση των γνωστοποιήσεων που σχετίζονται µε την αποτίµηση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία  
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β) την ενίσχυση των υφιστάµενων λογιστικών κανόνων σχετικά µε τις 

παρεχόµενες γνωστοποιήσεις περί της φύσης και της έκτασης του κινδύνου 

ρευστότητας που σχετίζεται µε τις παράγωγες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις7. 

Λόγω της σηµαντικότητας του θέµατος αλλά και της συσχέτισής του µε τα 

µεγέθη των οικονοµικών καταστάσεων, οι τροποποιήσεις είχαν άµεση εφαρµογή από 

την 1η Ιανουαρίου του 2009.  ∆ιευκρινίζεται ότι κατά την πρώτη χρήση εφαρµογής 

των τροποποιήσεων, οι οικονοµικές οντότητες δεν ήταν υποχρεωµένες να παρέχουν 

συγκριτικές γνωστοποιήσεις (δηλαδή στοιχεία της προηγούµενης χρήσης).  

Οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν το Μάρτιο του 2009, σύµφωνα µε τον 

Πρόεδρο του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων, τον David Tweedie, 

αποσκοπούσαν στο να αυξηθεί ο βαθµός πληροφόρησης που παρέχονταν στις 

οικονοµικές καταστάσεις περί της αποτίµησης της εύλογης αξίας.  Επιπλέον, ο 

Tweedie υποστηρίζει ότι, η διατήρηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπου η πληροφόρηση είναι 

σπάνια και λιγοστή, θα πρέπει να ενισχύεται από τις ίδιες τις οικονοµικές οντότητες 

µε την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων και πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, η 

βασικότερη καινοτοµία η οποία εισάγεται µε τις νέες τροποποιήσεις του Μαρτίου του 

2009 είναι η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία σε τρία επίπεδα ανάλογα µε το είδος της πληροφόρησης το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε κατά την αποτίµηση του ύψους της εύλογης αξίας. Ο όρος που 

περιγράφει την παραπάνω ταξινόµηση της πληροφόρησης, ονοµάστηκε Κλίµακα 

Ιεράρχησης της  Εύλογης Αξίας ( Fair Value Ηierarchy). Σηµειώνεται ότι οι νέες 

τροποποιήσεις που σχετίζονται µε την εύλογη αξία, όπως παρουσιάστηκαν τον 

Μάρτιο του 2009, αποσκοπούν στην εναρµόνιση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

µε τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα. Μάλιστα η προτεινόµενη κλίµακα 

ιεράρχησης της εύλογης αξίας δε διαφέρει καθόλου από το ισχύον Αµερικάνικο 

πρότυπο (FAS) 157 Fair Value Measurements.  Το παρακάτω σχήµα (7) 

ανακεφαλαιοποιηθεί τις προσπάθειες του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε την επιµέτρηση 

της εύλογης αξίας.  

 

                                                 
7 Η αλλαγή αυτή παρουσιάζεται απλώς για λόγους πληρότητας. Η εκτενέστερη παρουσίαση αυτών των 
προτεινόµενων αλλαγών δεν εµπίπτει στους σκοπούς της παρούσης εργασίας καθώς αφορούν τις 
παράγωγες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και δεν σχετίζονται µε τα υπό εξέταση 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  
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Σχήµα (7):  Απεικόνιση των Τροποποιήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 7 : Επιµέτρηση της 

Εύλογης Αξίας 

 

Η επιµέτρηση της εύλογης αξίας κατά την αποτίµηση ενός χρηµατοοικονοµικού 

µέσου αποτελεί ίσως µία από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες κατά τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων. Λόγω της ιδιαιτερότητας του προσδιορισµού της εύλογης 

αξίας, δηλαδή του προσδιορισµού εκείνου του ποσού µε το οποίο ένα περιουσιακό 

στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή µια υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο 

µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της 

αγοράς, στα πλαίσια µιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εµπορική βάση, το 

∆.Λ.Π. 39 παρέχει εναλλακτικούς επιτρεπτούς τρόπους  προσδιορισµού ανάλογα µε 

τις εκάστοτε συνθήκες και τις διαθέσιµες πληροφορίες. Οι αποδεκτές µέθοδοι και 

τρόποι επιµέτρησης της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, έχουν 

παρουσιαστεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. Σκοπός της παρούσης ενότητας είναι να 

παρουσιάσει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να συνοδεύουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις σχετικά µε τους τρόπους προσδιορισµού της εύλογης αξίας, όπως 

διατυπώθηκαν στο τροποποιηµένο κείµενο του ∆.Π.Χ.Π. 7.  ∆ιευκρινίζεται ότι οι 

τροποποιήσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο του 2009 συσχετίζονται 

αποκλειστικά και µόνο µε τις γνωστοποιήσεις (∆.Π.Χ.Π. 7) και δεν επηρεάζουν µε 

κανέναν τρόπο τις µεθόδους αποτίµησης που ορίζει το ∆.Λ.Π. 39 και οι οποίες 

παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο.  

Μέχρι το Μάρτιο του 2009, υπαινισσόταν αλλά δεν υπήρχε ξεκάθαρη απαίτηση 

ταξινόµησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων σε κατηγορίες ανάλογα µε την πηγή 

άντλησης πληροφόρησης για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας (Fiechter, 2011c).  

Με την τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Π. 7, η οποία εφαρµόζεται υποχρεωτικά από όλες τις 

οικονοµικές οντότητες από τις αρχές του 2009, κάθε οικονοµική οντότητα οφείλει να 

γνωστοποιεί την κλίµακα ιεράρχησης της εύλογης αξίας (fair value hierarchy). Η 

κλίµακα ιεράρχησης της εύλογης αξίας αντανακλά τη σηµαντικότητα των δεδοµένων 
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που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας. Το ∆.Π.Χ.Π. 7 

(27Α ), ανάλογα µε την ποιότητα των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για την 

εκτίµηση της εύλογης αξίας ορίζει τρία επίπεδα (levels) στα οποία κατατάσσονται τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία. Τα τρία 

επίπεδα είναι τα ακόλουθα : 

 

α) Επίπεδο 1: Επίσηµες Χρηµατιστηριακές τιµές ( χωρίς προσαρµογές) από 

ενεργές αγορές µε σηµαντικό όγκο συναλλαγών για όµοια  χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία.  

Οι τιµές αυτές πρέπει να είναι άµεσα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

διαθέσιµες σε κάποιο χρηµατιστήριο ή ενεργό δείκτη/ αγορά για να αντιπροσωπεύουν 

πραγµατικές και συχνές συναλλαγές σε καθαρά εµπορική βάση.  

 

β) Επίπεδο 2:  Παρατηρήσιµες Εισροές  

Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει εισροές για τα περιουσιακά στοιχεία, πλην των 

χρηµατιστηριακών τιµών που περιλαµβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες µπορούν να 

παρατηρηθούν είτε άµεσα (π.χ. τιµές παρόµοιων µέσων) είτε έµµεσα (δηλαδή ως 

παράγωγο των τιµών). Οι εισροές µπορεί να είναι χρηµατιστηριακές τιµές παρόµοιων 

µέσων, τιµές από αγορές που δεν είναι ενεργές ή άλλα δεδοµένα που είναι 

παρατηρήσιµα ή µπορούν να επιβεβαιωθούν από παρατηρήσιµα δεδοµένα.  

Οι αξίες υπολογίζονται χρησιµοποιώντας µοντέλα αποτίµησης, προεξόφληση 

ταµειακών ροών ή παρόµοιες τεχνικές είτε µε δεδοµένα που είναι παρατηρήσιµα είτε 

µε δεδοµένα τα οποία µπορούν να υπολογιστούν ή επιβεβαιωθούν από παρατηρήσιµα 

στοιχεία από την αγορά.  

 

γ) Επίπεδο 3:  Μη Παρατηρήσιµες Εισροές  

Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει τα µη παρατηρήσιµα δεδοµένα που 

υποστηρίζονται από λίγες ή καθόλου συναλλαγές σε ενεργή αγορά και επηρεάζουν 

σηµαντικά την εύλογη αξία. Εάν η αποτίµηση ενός στοιχείου χρησιµοποιεί 

παρατηρήσιµα δεδοµένα που όµως απαιτούν σηµαντικές προσαρµογές βασισµένες σε 

µη παρατηρήσιµα δεδοµένα, αυτό το µέσο κατατάσσεται σε αυτό το επίπεδο.  

Οι αξίες υπολογίζονται χρησιµοποιώντας µοντέλα αποτίµησης, προεξόφληση 

ταµειακών ροών ή παρόµοιες τεχνικές καθώς και µέσα για τα οποία ο προσδιορισµός 
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της εύλογης αξίας απαιτεί κρίση ή εκτίµηση από τη ∆ιοίκηση της οικονοµικής 

οντότητας. 

Σηµειώνεται ότι το επίπεδο στην κλίµακα ιεράρχησης εύλογης αξίας, εντός του 

οποίου ταξινοµείται ολόκληρη η επιµέτρηση της εύλογης αξίας, προσδιορίζεται µε 

βάση το κατώτερο επίπεδο εισροών που χρησιµοποιούνται στην επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας και έχουν σηµαντική επίδραση σ’ αυτόν ( ∆.Π.Χ.Π. 7.27 Α). Για το 

σκοπό αυτό η σηµαντικότητα της εισροής αξιολογείται σε σχέση µε την επιµέτρηση 

ολόκληρης της εύλογης αξίας (Fair value Measurement in its entirety). 

Υπάρχει η πιθανότητα ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο να κατατάσσεται στο 

Επίπεδο 1 (λόγω ύπαρξης χρηµατιστηριακών τιµών παρόµοιων µέσων) όµως µετά το 

κλείσιµο της χρηµατιστηριακής ηµέρας να συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να µην 

επιτρέπει την αξιόπιστη αποτίµησή του τη χρονική εκείνη στιγµή. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι οικονοµικές οντότητες οφείλουν να παρεµβαίνουν στις 

χρηµατιστηριακές τιµές και να προσαρµόζουν την εύλογη αξία µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να αντανακλά το σύνολο της πληροφόρησης. Εύλογο είναι ότι, εφόσον µεταβάλλεται 

η χρηµατιστηριακή τιµή κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, τότε το 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν µπορεί πλέον να κατατάσσεται στο 

Επίπεδο 1 της κλίµακας ιεράρχησης. Αντίστοιχα, εάν η επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

χρησιµοποιεί παρατηρήσιµα δεδοµένα που απαιτούν σηµαντική προσαρµογή βάσει 

των µη παρατηρήσιµων δεδοµένων, η εν λόγω επιµέτρηση εντάσσεται στο Επίπεδο 3.  

Η κλίµακα ιεράρχησης εύλογης αξίας εστιάζει κυρίως στα δεδοµένα που 

χρησιµοποιούνται κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας και όχι στη µέθοδο ή 

στην τεχνική που χρησιµοποιείται.  Η µέθοδος ή τεχνική που θα χρησιµοποιηθεί για 

τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας απαιτεί ιδιαίτερη κρίση από τους συντάκτες των 

οικονοµικών καταστάσεων, ενώ εξαρτάται σηµαντικά από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του στοιχείου το οποίο αποτιµάται, αλλά και της αγοράς στην οποία 

θα συναλλαχθεί. Παρ’ ότι η διαθεσιµότητα των δεδοµένων και η πηγή τους µπορεί να 

επηρεάζει την ακολουθούµενη µέθοδο αποτίµησης, το ∆.Π.Χ.Π. 7 δε δίνει έµφαση σε 

κανένα από τα τρία επίπεδα.  O πίνακας (9), που παρατίθεται παρακάτω, συνοψίζει  

την παραπάνω περιγραφή των τριών επιπέδων, ενώ επιχειρεί να συσχετίσει το κάθε 

επίπεδο µε βάσει τη διαθέσιµη ρευστότητα του χρηµατοοικονοµικού µέσου που 

αποτιµάται.  
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Πίνακας (9):  Συσχέτιση των Επιπέδων της Κλίµακας Ιεράρχησης της  Εύλογης 

Αξίας µε τη Ρευστότητα του Χρηµατοοικονοµικού Μέσου 

 

 ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Ρευστότητα Αρκετή ρευστότητα Ικανοποιητική ρευστότητα Ελάχιστη Ρευστότητα 

Μέθοδος 
Αποτίµησης  
 

Αποτίµηση βάσει 
Χρηµατιστηριακών 
τιµών για χρηµ/κά 
µέσα µε τα ίδια 
χαρακτηριστικά.  

Αποτίµηση βάσει παρατηρήσιµων 
δεδοµένων ή δεδοµένων που 
µπορούν να αντληθούν / 
επιβεβαιωθούν από παρατηρήσιµα 
δεδοµένα  
 

Αποτίµηση βάσει µη 
παρατηρήσιµων 
δεδοµένων  
(κρίση ∆ιοίκησης) 

 

Πηγή: Pozen, R. (2009),  “Is it Fair to Blame Fair Value Accounting for the Financial 

Crisis?”,  Harvard Business Review 87, σελ. 88. 

 

Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 7 (27Β), η οικονοµική οντότητα οφείλει να 

γνωστοποιεί για κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων το 

επίπεδο της κλίµακας ιεράρχησης στο οποίο ταξινοµούνται στο σύνολό τους οι 

επιµετρήσεις της εύλογης αξίας, µε διαχωρισµό των επιµετρήσεων της εύλογης αξίας 

σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα επίπεδα. Επιπλέον, γνωστοποιεί τις τυχόν 

σηµαντικές µεταφορές από το Επίπεδο 1 στο Επίπεδο 2 της κλίµακας ιεράρχησης  και 

αντίστροφα καθώς και τους λόγους που προέβη σε αυτές.  Η σηµαντικότητα κρίνεται 

σε σχέση µε το κέρδος ή τη ζηµία και τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία. Τέλος, οι 

µεταφορές µεταξύ των Επιπέδων 1 και 2 πρέπει να γνωστοποιούνται και να 

συζητούνται ξεχωριστά. 

Σχετικά µε το Επίπεδο 3, η οικονοµική οντότητα οφείλει να παρουσιάζει 

ανάλυση µεταξύ των υπολοίπων αρχής και τέλους της χρήσης (∆.Π.Χ.Π. 7. 27 Β). 

Επιπλέον, οφείλει να γνωστοποιεί ξεχωριστά όλες τις µεταβολές που επήλθαν κατά 

τη χρήση και επηρέασαν: 

α) το συνολικό κέρδος ή ζηµία  που αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης ή στην κατάσταση εσόδων της περιόδου  

β) τα συνολικά αποτελέσµατα που αναγνωρίζονται σε άλλα συνολικά έσοδα  

γ) τυχόν αγορές, πωλήσεις, εκδόσεις ή διακανονισµούς  (κάθε είδος κίνησης 

γνωστοποιείται ξεχωριστά)  

δ) τις µεταβιβάσεις από και προς το Επίπεδο 3 (π.χ. λόγω µεταβολής στην 

παρατηρησιµότητα δεδοµένων της αγοράς) αλλά και τους λόγους των µεταβιβάσεων. 
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Εάν υπάρχουν σηµαντικές µεταφορές προς το Επίπεδο 3, η οικονοµική οντότητα 

οφείλει να τις παρουσιάζει ξεχωριστά από τις µεταφορές από το Επίπεδο 3.  

Τέλος, η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί τις εκτιµήσεις και τις 

παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας για το 

Επίπεδο 3 καθώς και την ευαισθησία αυτών. Εάν οι παραδοχές είναι ευαίσθητες, 

δηλαδή η µεταβολή µίας ή περισσότερων παραµέτρων σε εύλογα πιθανά σενάρια θα 

κατέληγαν σε σηµαντικά διαφορετική εύλογη αξία, τότε η οικονοµική οντότητα 

οφείλει να παρουσιάσει το γεγονός αυτό αλλά και να γνωστοποιεί το αντίκτυπο των 

µεταβολών αυτών. Η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί τον τρόπο 

υπολογισµού του αποτελέσµατος µιας µεταβολής σε εύλογα πιθανή εναλλακτική 

παραδοχή. Η σηµαντικότητα κρίνεται σε σχέση µε το κέρδος ή τη ζηµία και το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ή όταν οι µεταβολές στην εύλογη αξία 

αναγνωρίζονται σε άλλα στοιχεία των συνολικών αποτελεσµάτων, κρίνεται σε σχέση 

µε τη συνολική καθαρή θέση.  

  

5.2.1. Σχολιασµός των τροποποιήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 7 του Μαρτίου 

του 2009: Κλίµακα Ιεράρχησης της Εύλογης Αξίας   

 

Η σηµαντικότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τις αναθεωρηµένες 

γνωστοποιήσεις επιµέτρησης της εύλογης αξίας τονίζεται από τον Wallison (2008). 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, η χρήση µη παρατηρήσιµων εισροών για την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας στηρίζονταν σε πλήθος προϋποθέσεων και σεναρίων της εκάστοτε 

διοίκησης και ως εκ τούτου ήταν ανεπιθύµητη. Με την παροχή όµως κατάλληλων 

γνωστοποιήσεων, δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των µη παρατηρήσιµων 

εισροών. Αυτό, κατά τον Wallison (2008) είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ειδικά υπό 

συνθήκες χρηµατοπιστωτικής κρίσης όπου κυριαρχεί η έλλειψη ρευστότητας και η 

υποτίµηση των αξιών των περιουσιακών στοιχείων λόγω περιορισµένης ζήτησης. 

Συµπερασµατικά, ο Wallison (2008) υποστηρίζει ότι, υπό συνθήκες κρίσης, είναι 

προτιµότερη η χρήση µη παρατηρήσιµων εισροών για την επιµέτρηση των 

περιουσιακών στοιχείων (συνακόλουθα η ένταξή τους στο Επίπεδο 3) µε την παροχή 

των κατάλληλων γνωστοποιήσεων, παρά η χρήση των χρηµατιστηριακών τιµών οι 

οποίες είναι υποτιµηµένες και συνακόλουθα οδηγούν σε περαιτέρω συµπίεση των 

µεγεθών των οικονοµικών οντοτήτων. 
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Αντίστοιχα, ο Kolev (2008) επιχειρεί να εξετάσει την αξιοπιστία των 

επιµετρήσεων της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που ταξινοµούνται στο 

Επίπεδο 3 (επονοµαζόµενες στη βιβλιογραφία ως mark -to- model). Για το λόγο αυτό 

διερεύνησε εάν οι επενδυτές θεωρούν το Επίπεδο 3 της επιµέτρησης της εύλογης 

αξίας (mark-to-model) λιγότερο αξιόπιστο σε σχέση µε τα Επίπεδα 1 και 2 ( mark-to-

market). Τα αποτελέσµατά ανέδειξαν ότι οι επενδυτές θεωρούν το Επίπεδο 3 

αξιόπιστο υπό ορισµένες συνθήκες: εάν η οικονοµική οντότητα διαθέτει ισχυρή 

κεφαλαιακή βάση, εάν υπάρχει παραπάνω από ένας οικονοµικός εµπειρογνώµονας 

στην Επιτροπή Ελέγχου και εάν οι εισροές αποκτώνται από εξωτερική πηγή. Στις 

περιπτώσεις που δεν ισχύουν αυτές τις προϋποθέσεις, η χρήση µη παρατηρήσιµων 

εισροών για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας δε θεωρείται αξιόπιστη από τους 

επενδυτές.  

Οµοίως ο  Ronen (2008) υποστηρίζει ότι η επιµέτρηση της εύλογης αξίας, που 

στηρίζεται σε εσωτερικές δηµιουργούµενες εκτιµήσεις της διοίκησης (mark-to-

model), µπορεί να αποτελέσει εργαλείο χειραγώγησης των οικονοµικών µεγεθών. Ο 

ίδιος υποστηρίζει ότι, παρά τις αναθεωρηµένες τροποποιήσεις, δεν παρέχονται 

επαρκείς πληροφορίες για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων που κατατάσσονται στο Επίπεδο 3 καθώς δεν προσδιορίζουν επαρκώς το 

µέγεθος των µελλοντικών ταµειακών ροών που δηµιουργούνται από την οικονοµική 

οντότητα. Με τον τρόπο αυτό, δεν ικανοποιείται ούτε η ανάγκη των επενδυτών για 

πληροφόρηση αλλά ούτε και η ανάγκη των µετόχων που δεν είναι άλλη από τη 

διασφάλιση της  µεγιστοποίησης της αξίας της οικονοµικής οντότητας.  

Ο Willens (2009) εκφράζει την ανησυχία του σχετικά µε τη χρήση των 

επιπέδων της κλίµακας ιεράρχησης της εύλογης αξίας. Επιφυλάσσεται, ελλείψει 

επαρκών στοιχείων, για την ορθή χρήση και τήρηση των προβλεποµένων από το 

πρότυπο, καθώς πιστεύει ότι θα παρατηρηθεί µία στροφή προς το Επίπεδο 3 όχι όµως 

λόγω των συνθηκών της αγοράς αλλά µε σκοπό την απόκρυψη των περιουσιακών 

στοιχείων που παρουσιάζουν προβλήµατα ή µε σκοπό τη χειραγώγηση των κερδών. 

Οι Goh et al. (2009) εξέτασαν το βαθµό που οι επενδυτές αξιολογούν ως 

αξιόπιστο και σχετικό το κάθε επίπεδο της κλίµακας ιεραρχίας, βάσει των εισροών 

που χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Η έρευνά τους 

στηρίχθηκε αποκλειστικά σε δεδοµένα τραπεζών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.   

Τα αποτελέσµατα των ερευνών τους υποστήριξαν ότι οι επενδυτές θεωρούν την 

επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων του Επιπέδου 1 (mark-to-market assets) ως 
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πιο αξιόπιστη από ότι αυτή των περιουσιακών στοιχείων των Επιπέδων 2 και 3 

(mark-to-model) καθώς τα τελευταία χαρακτηρίζονται από έλλειψη ρευστότητας 

αλλά και υψηλό κίνδυνο πληροφόρησης.   

Αυτό όµως ανατρέπεται για εκείνες τις τράπεζες οι οποίες διαθέτουν ισχυρή 

κεφαλαιακή βάση καθώς, κατά την κρίση των επενδυτών, διασφαλίζεται ότι η 

τράπεζα δεν θα υποχρεωθεί να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία, και ιδιαίτερα 

τα λιγότερο ρευστοποιήσιµα, σε υποεκτιµηµένες τιµές. Οµοίως, θετικά αξιολογούνται 

τα Επίπεδα 2 και 3, όταν οι τράπεζες ελέγχονται από τους πιο αξιόπιστους 

εξωτερικούς ελεγκτές. Η αξιοπιστία του εξωτερικού ελέγχου µειώνει τον έλεγχο του 

κινδύνου πληροφόρησης. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα των Goh et al. (2009) 

αναδεικνύουν ότι οι επενδυτές κρίνουν ως λιγότερη αξιόπιστη την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Επιπέδου 2 από την επιµέτρηση 

εκείνων του Επιπέδου 1.  Μεταξύ του Επιπέδου 2 και 3 δεν παρατηρείται καµία 

διαφορά ως προς την αξιολόγηση των επενδυτών πλην των παραπάνω αναφεροµένων 

περιπτώσεων.  

Aντίθετα ο Bischof (2009) χρησιµοποιώντας ένα δείγµα από 171 τράπεζες από 

28 Ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει ότι η χρήση των αυξηµένων γνωστοποιήσεων του 

∆.Π.Χ.Π. 7 έχει αυξήσει την ποιότητα των παρεχόµενων πληροφοριών. Σύµφωνα µε 

τον ίδιο συγγραφέα η βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης δεν οφείλεται 

αποκλειστικά στην τροποποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων αλλά και την ίδια την 

ενίσχυση της σηµασίας του προτύπου.  

Οι Song et al (2010), στηριζόµενοι σε δεδοµένα αποκλειστικά από τον 

τραπεζικό χώρο επιχείρησαν να διερευνήσουν το υπό εξέταση θέµα.  Τα 

αποτελέσµατά των Song et al (2010) µαρτυρούν ότι οι επενδυτές θεωρούν την 

επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων των Επιπέδων 1 και 2  ως πιο αξιόπιστη από 

αυτή των περιουσιακών στοιχείων του Επιπέδου 3. Η αξιοπιστία των επιµετρήσεων 

του Επιπέδου 3 αυξάνεται όµως σηµαντικά όταν υπάρχει ισχυρή εταιρική 

διακυβέρνηση (corporate governance). Τέλος, οι Song et al (2010) επαινούν το ρόλο 

των αναθεωρηµένων γνωστοποιήσεων στην αξιολόγηση των πληροφοριών από τους 

τραπεζικούς επενδυτές.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα του Power (2010). Σε αντίθεση µε 

τα όσα ισχυρίστηκαν οι ανωτέρω έρευνες, ο Power (2010) υποστηρίζει την 

προτίµηση του προς την επιµέτρηση των εύλογων αξιών στηριζόµενος σε µη 

παρατηρήσιµες εισροές (Επίπεδο 3) έναντι των παρατηρήσιµων εισροών. Η χρήση 
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χρηµατιστηριακών τιµών (Επίπεδο 1), κατά το συγγραφέα, θεωρείται µία παθητική 

προσέγγιση στην επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Η διοίκηση της οικονοµικής 

οντότητας αποτελεί απλώς έναν «παρατηρητή» των τιµών , χωρίς καµία δυνατότητα 

παρέµβασης σ’ αυτές.  

Αντίθετα, στο Επίπεδο 3, η λογιστική αποτελεί στην ουσία ένα σύστηµα 

«ανακάλυψης» της αξίας µε τη βοήθεια των µεθοδολογιών και τεχνικών που παρέχει 

η χρηµατοοικονοµική επιστήµη. Επιπλέον ο Power (2010) υποστηρίζει ότι η 

θεµελιώδης αξία (fundamental value) των εύλογων αξιών δεν στηρίζεται σε 

παρατηρήσιµα δεδοµένα (τα οποία επηρεάζονται από ζητήµατα ρευστότητας και 

άλλες παραµέτρους) αλλά στη χρήση τεχνικών αξιολόγησης των οικονοµικών 

συνθηκών. Μάλιστα, οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στο Επίπεδο 3 θεωρούνται 

από τον Power (2010) ως οι κινητήριες δυνάµεις των ίδιων των αγορών που είναι 

ικανές να διαπιστώνουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχειών υπό τις ιδεατές 

συνθήκες που απαιτεί ο ορισµός της εύλογης αξίας.  

Οι Laux και Leuz (2010) επιχείρησαν να εξετάσουν την επίδραση της εύλογης 

αξίας στην επιδείνωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008. Οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ενθέρµως ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος 

δεν οφείλονται στις ακολουθούµενες λογιστικές πρακτικές περί επιµέτρησης της 

εύλογης αξίας. Μέσα από την ανάλυσή τους γίνεται κατανοητό ότι η επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας, σε περιόδους κρίσης και περιορισµένης ρευστότητας, αποτελεί µία 

σύνθετη και πολύπλοκη εργασία. Αποτιµούν θετικά όµως την παροχή σηµαντικών 

πληροφοριών, µέσω των γνωστοποιήσεων, καθώς οι επενδυτές διαθέτουν πλέον ένα 

εργαλείο αποτίµησης της πραγµατικής εικόνας των τραπεζών µειώνοντας έτσι την 

αβεβαιότητα και τυχόν ανησυχίες τους. Μάλιστα, οι Laux και Leuz (2010) πιστεύουν 

ότι, µέσα από την παροχή πληροφοριών για την επιµέτρηση των εύλογων αξιών των 

περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, περιορίζεται η δυνατότητά τους να 

υποτιµήσουν ή να συγκαλύψουν τυχόν προβλήµατα. Το αντίθετο, µάλιστα, η παροχή 

πληροφοριών αποτελεί ένα είδος προειδοποιητικού µηχανισµού (early warning 

system) ο οποίος µπορεί να κινητοποιήσει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών.  

Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι, καθώς η ύφεση επιδεινώνονταν, οι τράπεζες 

ήταν απρόθυµες να χρησιµοποιούν παρατηρήσιµες εισροές (Επίπεδο 1) για την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας καθώς έκριναν ότι δεν ήταν αντιπροσωπευτικές 

(ανενεργές αγορές µε περιορισµένες συναλλαγές, περιορισµένη ρευστότητα). 

Συνακόλουθα οι τράπεζες κατέφευγαν στη χρήση µη παρατηρήσιµων εισροών 
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(Επίπεδο 3) που θα τους επέτρεπε καλύτερη διαχείριση αλλά και καλύτερη 

απεικόνιση των πραγµατικών µεγεθών των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Συγκεκριµένα οι Laux και Leuz (2010) αναφέρουν ότι  το πρώτο τρίµηνο του 2009 

παρατηρήθηκε µία σηµαντική µετατόπιση των περιουσιακών στοιχείων από το 

Επίπεδο 1 στο Επίπεδο 3. Οι συγγραφείς κρίνουν το παραπάνω γεγονός ως 

ορθολογικό καθώς οι τράπεζες προσαρµόζουν τις επιµετρήσεις των εύλογων αξιών, 

βάσει των πραγµατικών οικονοµικών συνθηκών της περιόδου αναφοράς, µε 

αποτέλεσµα τα οικονοµικά µεγέθη να ανταποκρίνονται µε µεγαλύτερη αξιοπιστία 

στην πραγµατική κατάσταση των τραπεζών. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας όµως 

προϋποθέτει την παροχή όλων των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων από πλευράς 

τραπεζών όσο και ικανούς επενδυτές, οι οποίοι µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, 

να µπορούν να αποτιµήσουν ορθά τις παρεχόµενες πληροφορίες.  

Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και οι Beyer et al (2010) οι οποίοι πιστεύουν ότι 

προκειµένου να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η παροχή ικανοποιητικών 

πληροφοριών περί της επιµέτρησης των εύλογων αξιών, πρέπει να λειτουργούν 

αποτελεσµατικά τρεις παράγοντες. Ο πρώτος και βασικότερος παράγοντας,  που 

εντοπίζουν οι συγγραφείς, είναι οι ίδιες οι οικονοµικές οντότητες και η πρόθεση της 

διοίκησής τους να παρέχουν ολοκληρωµένες και ορθές πληροφορίες στις 

γνωστοποιήσεις τους.  Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι εξωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι 

συντάσσουν τη γνώµη τους σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις και τις 

γνωστοποιήσεις των τραπεζών. Ενώ ο τρίτος παράγοντας είναι οι αναλυτές και 

επενδυτές των τραπεζών οι οποίοι καλούνται, βάσει των παρεχόµενων πληροφοριών 

που λαµβάνουν από τις τράπεζες και τους ελεγκτές, να αποτιµήσουν και να λάβουν 

αποφάσεις. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, απαιτείται ο συντονισµός και των τριών 

παραγόντων προκειµένου να υπάρχει δίκαιη και αντιπροσωπευτική απεικόνιση των 

περιουσιακών στοιχείων των επιµετρούµενων στην εύλογη αξία.   

Την ιδιαίτερη σχέση αυτών των παραγόντων επιχειρούν να εξετάσουν και οι 

Parbonetti et al (2011). Τα αποτελέσµατα της έρευνάς, όµως, τους αναδεικνύουν ότι 

οι παρεχόµενες πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις περιορίζονται στη µετάβαση από 

το Επίπεδο 2 στο Επίπεδο 3. Παρ’ όλα αυτά όµως οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι 

ευπρόσδεκτες από τους επενδυτές καθώς είναι πιο ολοκληρωµένες από ότι οι 

πληροφορίες που παρέχονταν πριν την αναθεώρηση και τροποποίηση των 

γνωστοποιήσεων. Μάλιστα διαπιστώνεται ότι ουσιαστικά, οι νέες γνωστοποιήσεις 

αποτελούν ένα µηχανισµό µε τον οποίο ιδιωτικές πληροφορίες,  οι οποίες µέχρι τότε 
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ήταν διαθέσιµες µόνο στη διοίκηση των οικονοµικών οντοτήτων, τώρα είναι 

διαθέσιµες σε όλους τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Με τον τρόπο 

αυτό αυξάνεται κατά ένα µεγάλο βαθµό η αξιοπιστία των καταστάσεων. 

Τέλος, οι Cascini και Del Favero, A. (2011) υποστηρίζουν, ότι στη θεωρία η 

κλίµακα ιεράρχησης της εύλογης αξίας και οι σχετικές γνωστοποιήσεις είναι επαρκείς 

για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στους χρήστες. Αναγνωρίζουν τις 

δυσκολίες που αντιµετωπίζει η οικονοµική οντότητα κατά την επιµέτρηση των 

περιουσιακών στοιχείων στηριζόµενη σε µη παρατηρήσιµες εισροές. Όµως οι Cascini 

και DelFavero, A. (2011) διατυπώνουν ότι δεν ευθύνονται οι λογιστικές πρακτικές 

για την επιδείνωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης αλλά η µη ορθή χρήση των 

λογιστικών πρακτικών από τις οικονοµικές οντότητες.  

Από την παραπάνω παράθεση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης γίνεται 

κατανοητό ότι υπάρχουν ορισµένοι προβληµατισµοί σχετικά µε το σκοπό που 

κατατάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία σε κάθε επίπεδο της κλίµακας ιεράρχησης 

της εύλογης αξίας. Η πλειοψηφία όµως των ερευνών συγκλίνουν προς τη θετική 

αποτίµηση των νέων αναθεωρηµένων γνωστοποιήσεων. Μάλιστα, όταν οι απαιτήσεις 

των γνωστοποιήσεων τηρούνται από πλευράς των οικονοµικών οντοτήτων, η 

πλειοψηφία των συγγραφέων πιστεύει ότι παρέχουν µια πιο αξιόπιστη και χρήσιµη 

πληροφόρηση µε την οποία οι επενδυτές µπορούν να αξιολογήσουν την πραγµατική 

χρηµατοοικονοµική θέση και κατάσταση των οικονοµικών οντοτήτων.  

 

5.3. Παρουσίαση των τροποποιήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 7 του Οκτωβρίου 

του 2010: Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων 

 

Η παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ουσιαστικά σηµαίνει ότι η οικονοµική 

οντότητα παύει εφεξής να αναγνωρίζει αυτό το στοιχείο στις οικονοµικές της 

καταστάσεις. Το ∆.Π.Χ.Π. 7 αρχικά όριζε ένα περιορισµένο αριθµό γνωστοποιήσεων 

που έπρεπε να παραθέτονταν και αφορούσαν εκείνα τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβάστηκαν µεν, όµως, δεν πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις για την παύση αναγνώρισης. Συγκεκριµένα η οικονοµική οντότητα 

όφειλε να γνωστοποιεί, για αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τη 
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φύση τους, τη φύση των κινδύνων και των ωφελειών που συνεπάγεται η ιδιοκτησία 

τους και στους οποίους κινδύνους παραµένει εκτεθειµένη η οικονοµική οντότητα, τις 

λογιστικές αξίες τους και τις συνδεδεµένες υποχρεώσεις. Επιπλέον, όταν η 

οικονοµική οντότητα συνέχιζε να αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία κατά το 

µέτρο της συνεχιζόµενης ανάµιξής της, όφειλε να γνωστοποιεί τη συνολική λογιστική 

αξία των αρχικών περιουσιακών στοιχείων, την αξία των περιουσιακών στοιχείων 

που η οικονοµική οντότητα συνεχίζει να αναγνωρίζει, καθώς και τη λογιστική αξία 

των συνδεδεµένων υποχρεώσεων. Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις επιβάλλονταν από 

την παράγραφο 13 του ∆.Π.Χ.Π. 7.  

Η εµφάνιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008 σχετίζεται σηµαντικά µε 

την  πρακτική των τιτλοποιήσεων που εφαρµόστηκε κυρίως στα στεγαστικά δάνεια 

(subprime mortgage crisis).  Για το λόγο αυτό, οι επενδυτές εξέφραζαν συχνά την 

ανησυχία τους ότι δεν παρέχονται ικανοποιητικές γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα 

µεταβιβαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (τα οποία όµως δεν 

πληρούσαν τους όρους παύσης αναγνώρισης), τους συσχετιζόµενους κινδύνους αλλά 

και τις πιθανές µελλοντικές επιπτώσεις από τη διατήρηση εµπλοκής στα στοιχεία 

αυτά. Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) αναγνωρίζοντας τη 

σηµαντικότητα αυτών των περιουσιακών στοιχείων και κυρίως τους συσχετιζόµενους 

κινδύνους, από το Μάρτιο του 2009, δηµοσίευσε προσχέδιο για την υποβολή 

προτάσεων προκειµένου να αντικαταστήσει τις προϋποθέσεις παύσης αναγνώρισης 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζονταν στο ∆.Λ.Π. 39, 

αλλά και τις συνοδευόµενες γνωστοποιήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 7. Όµως, από την  

ανατροφοδότηση αυτής της δηµόσιας πρόσκλησης και των σχετικών προτάσεων που 

παρουσιάστηκαν, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) αποφάσισε 

να διατηρήσει τις υφιστάµενες απαιτήσεις και προϋποθέσεις για την παύση 

αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου (ως όρισε το ∆.Λ.Π. 

39) και να βελτιώσει τις συνοδευόµενες γνωστοποιήσεις (∆.Π.Χ.Π .7).  

Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), στις 7 Οκτωβρίου του 2010, να προβεί στην τροποποίηση των απαιτούµενων 

γνωστοποιήσεων, καταργώντας τις απαιτήσεις της παραγράφου 13 του ∆.Π.Χ.Π. 7 

και την εισαγωγή νέων απαιτήσεων µε το κείµενο «Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ  7 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:  Γνωστοποιήσεις-Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων». Βραχυπρόθεσµος στόχος των τροποποιήσεων αυτών ήταν 
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να αυξηθεί η διαφάνεια (transparency) και η συγκρισιµότητα (comparability) των 

σχετικών γνωστοποιήσεων. 

Βασικότερη όµως πρόθεση του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων 

ήταν οι γνωστοποιήσεις, βάσει των νέων τροποποιήσεων, να επιτρέψουν στους 

χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόηση των 

µηχανισµών µεταφοράς ή µεταβίβασης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

καταστάσεων (π.χ. σε περιπτώσεις τιτλοποιήσεων) αλλά και των πιθανών επιπτώσεων 

των κινδύνων που παραµένουν στην οικονοµική οντότητα από τα µεταβιβαζόµενα 

περιουσιακά στοιχεία.  

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις του Οκτωβρίου του 2010 εισήγαγαν µία νέα 

καινοτοµία που αφορούσε την παροχή αυξηµένων γνωστοποιήσεων για τις 

ασυνήθιστα µεγάλες µεταβιβάσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται σε περιόδους κοντά 

στο κλείσιµο των περιόδων σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Εκτός από την 

καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων, η παροχή 

αυξηµένων πληροφοριών για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν κοντά στο 

κλείσιµο της χρήσης, αποτελεί ένα εργαλείο για τον εντοπισµό και την 

αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση του εάν η οικονοµική οντότητα επιχείρησε να 

χειραγωγήσει τα οικονοµικά µεγέθη της (το φαινόµενο που επονοµάζεται window-

dressing). Τέλος, σκοπός των τροποποιήσεων του Οκτωβρίου του 2010 ήταν η 

εναρµόνιση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων µε τα όσα ήδη απαιτούσαν τα  

Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα από τον Ιούνιο του 2009. 

 Έναρξη εφαρµογής των νέων τροποποιήσεων αποφασίστηκε η 1η Ιουλίου του 

2011. Κατά την πρώτη χρήση που θα εφαρµόζονταν οι τροποποιήσεις, δεν 

απαιτούνταν να παρουσιαστούν συγκριτικές καταστάσεις. Ευνόητο είναι ότι οι 

οικονοµικές οντότητες είχαν την δυνατότητα να εφαρµόσουν τις τροποποιήσεις και 

πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής (1η Ιουλίου 2011) αρκεί να γινόταν σχετική αναφορά 

στις γνωστοποιήσεις της χρήσης αυτής. Το παρακάτω σχήµα (8) ανακεφαλαιώνει  τις 

προσπάθειες του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) σχετικά µε τις 

γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τις µεταβιβάσεις. Ακολουθεί η πλήρης περιγραφή 

των όσων ορίζει το κείµενο του ∆.Π.Χ.Π. 7 σχετικά µε τις Μεταβιβάσεις 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, µετά την αναθεώρησή του τον 

Οκτώβριο του 2010. 
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Σχήµα (8): Απεικόνιση των Τροποποιήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 7 : Μεταβιβάσεις 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Οι   οικονοµικές οντότητες, σύµφωνα µε την παράγραφο 42 Α του ∆.Π.Χ.Π. 7,  

υποχρεούνται να παρέχουν τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για όλα τα 

µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν παύσει  να αναγνωρίζονται   

για  οποιαδήποτε συνεχιζόµενη συµµετοχή σε µεταβιβαζόµενο περιουσιακό στοιχείο,  

που  υφίσταται κατά την  ηµεροµηνία  αναφοράς, ανεξάρτητα  από  το   πότε   έλαβε  

χώρα η σχετική πράξη µεταβίβασης. Για τους σκοπούς της εφαρµογής των  

απαιτήσεων γνωστοποίησης, θεωρείται ότι οι οικονοµικές οντότητες µεταβιβάζουν το 

σύνολο ή µέρος περιουσιακού στοιχείου, εάν και µόνον εάν,  

α) µεταβιβάζουν τα συµβατικά δικαιώµατα είσπραξης των ταµειακών ροών   

του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου είτε  

β) διατηρούν τα συµβατικά δικαιώµατα είσπραξης των ταµειακών ροών από  το 

εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, αλλά αναλαµβάνουν συµβατική υποχρέωση να 

καταβάλλουν τις ταµειακές ροές σε έναν ή περισσότερους αποδέκτες βάσει 

συµφωνίας.  

Ενισχύεται η ποιότητα των παρεχόµενων πληροφοριών καθώς πλέον οι χρήστες 

των οικονοµικών καταστάσεων, µέσω των γνωστοποιήσεων, µπορούν α) να 

κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση µεταξύ των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών 

στοιχείων που εξακολουθούν να αναγνωρίζονται και τις σχετικές υποχρεώσεις και β) 

να αξιολογήσουν τη φύση και τους συσχετιζόµενους κινδύνους που είναι 

συνυφασµένοι µε τη συνεχιζόµενη συµµετοχή (continuing involvement) σε 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, ακόµα και µετά την παύση της 

αναγνώρισης (∆.Π.Χ.Π. 7.42Β).  

Η έννοια της συνεχιζόµενης συµµετοχής σε µεταβιβαζόµενο περιουσιακό 

στοιχείο υφίσταται εάν, ως µέρος της µεταβίβασης, η οικονοµική οντότητα διατηρεί 

οποιοδήποτε από τα συµβατικά δικαιώµατα ή τις δεσµεύσεις που υπάρχουν στο 
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µεταβιβαζόµενο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή αποκτά τυχόν νέα 

συµβατικά δικαιώµατα ή δεσµεύσεις που σχετίζονται µε το µεταβιβαζόµενο 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (∆.Π.Χ.Π. 7.42Γ).  

Μια οντότητα δεν έχει συνεχιζόµενη συµµετοχή σε µεταβιβασθέν 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο εάν δεν έχει ούτε δικαίωµα στη µελλοντική 

απόδοση του µεταβιβασθέντος χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ούτε 

ευθύνη υπό οιεσδήποτε περιστάσεις να προβεί σε πληρωµές σχετικές µε το 

µεταβιβασθέν χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο µέλλον (∆.Π.Χ.Π. 7. 

Β30). Συνακόλουθα, συνεχιζόµενη συµµετοχή, δεν αποτελούν ( ∆.Π.Χ.Π. 7.42Γ): 

α) οι συνήθεις δηλώσεις και οι δηλώσεις αυξηµένης ισχύος αναφορικά µε δόλια 

µεταβίβαση και έννοιες λογικότητας, καλής πίστης και θεµιτού σκοπού που θα 

µπορούσαν να ακυρώσουν τη µεταβίβαση ως αποτέλεσµα αγωγής 

β)προθεσµιακά συµβόλαια, χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα και λοιπές 

συµβάσεις για επανάκτηση του µεταβιβασθέντος χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου για το οποίο η συµβατική τιµή (ή τιµή άσκησης) είναι η εύλογη αξία του 

µεταβιβασθέντος χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή  

γ) συµφωνία βάσει της οποίας η οντότητα διατηρεί συµβατικά δικαιώµατα να 

εισπράττει τις ταµειακές ροές ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου 

αλλά αναλαµβάνει συµβατική υποχρέωση να καταβάλλει ταµειακές ροές σε µία ή 

περισσότερες οντότητες.  

Το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Π. 7 σχετικά µε τις Μεταβιβάσεις 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων απαιτεί οι γνωστοποιήσεις να 

παρουσιάζονται ξεχωριστά για τις παρακάτω δύο κατηγορίες περιουσιακών 

στοιχείων: 

α) τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν µεταβιβαστεί 

µεν αλλά, έστω και µερικώς, αναγνωρίζονται ακόµα από τις οικονοµικές οντότητες 

καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παύσης της αναγνώρισης 

(Μεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν παύσει να 

αναγνωρίζονται στο σύνολό τους - Transferred financial assets that are not recognised 

in their entirety) και  

β) τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν µεταβιβαστεί 

και δεν αναγνωρίζονται πλέον, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις παύσης 

αναγνώρισης, όµως εξακολουθούν οι οικονοµικές οντότητες να έχουν συνεχιζόµενη 

συµµετοχή (Μεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
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παύσει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους - Transferred financial assets that are 

derecognised in their entirety). 

Σχετικά µε τα µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

δεν έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους (Transferred financial assets 

that are not recognised in their entirety), οι οικονοµικές οντότητες οφείλουν να 

γνωστοποιούν ( ∆.Π.Χ.Π. 7.42∆): 

α) τη φύση των µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων 

β) τη φύση των κινδύνων και των οφελών της κυριότητας στους οποίους είναι 

εκτεθειµένη η οντότητα 

γ)τη περιγραφή της φύσης της σχέσης µεταξύ των µεταβιβασθέντων 

περιουσιακών στοιχείων και των συναφών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 

περιορισµών που απορρέουν από τη µεταβίβαση στη χρήση των µεταβιβασθέντων 

περιουσιακών στοιχείων της αναφέρουσας οντότητας 

δ)όταν ο αντισυµβαλλόµενος στις σχετικές υποχρεώσεις έχει δυνατότητα 

προσφυγής µόνον στα µεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία, γνωστοποιεί µια 

κατάσταση που να αναφέρει την εύλογη αξία των µεταβιβασθέντων περιουσιακών 

στοιχείων, την εύλογη αξία των συνδεδεµένων υποχρεώσεων και την καθαρή θέση 

(διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας των µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων 

και των συνδεδεµένων υποχρεώσεων) 

ε)όταν η οντότητα εξακολουθεί να αναγνωρίζει το σύνολο των 

µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, γνωστοποιεί τις λογιστικές αξίες των 

στοιχείων αυτών και τις συνδεδεµένες υποχρεώσεις και 

στ) όταν η οντότητα εξακολουθεί να αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία στο 

βαθµό της συνεχιζόµενης συµµετοχής της, γνωστοποιεί τη συνολική λογιστική αξία 

των αρχικών περιουσιακών στοιχείων πριν τη µεταβίβαση, τη λογιστική τους αξία 

που η οντότητα εξακολουθεί να αναγνωρίζει και τη λογιστική αξία των 

συνδεδεµένων υποχρεώσεων. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις πρέπει να παρέχονται για κάθε κατηγορία 

µεταβιβασθέντων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν έχουν 

παύσει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους αλλά και σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, 

ανεξάρτητα από το πότε έλαβαν χώρα οι µεταβιβάσεις. 

Σχετικά µε τα µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους (Transferred financial assets that 
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are derecognised in their entirety), οι οικονοµικές οντότητες οφείλουν να 

γνωστοποιούν ( ∆.Π.Χ.Π. 7.42Ε): 

α) τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της οικονοµικής οντότητας και 

αντιπροσωπεύουν τη συνεχιζόµενη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας στα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται, και 

τους λογαριασµούς στους οποίους αναγνωρίζεται η λογιστική αξία των εν λόγω 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

β) την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που 

αντιπροσωπεύουν τη συνεχιζόµενη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας στα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται 

γ) το ποσό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη µέγιστη έκθεση της οντότητας σε 

ζηµία από τη συνεχιζόµενη συµµετοχή της στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται, και πληροφορίες που εµφανίζουν τον 

τρόπο µε τον οποίο προσδιορίζεται η µέγιστη έκθεση σε ζηµία 

δ) τις µη προεξοφληµένες ταµειακές εκροές που θα απαιτούνταν ή µπορεί να 

απαιτηθούν για την επαναγορά των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται (π.χ. η τιµή άσκησης δικαιώµατος σε συµφωνία 

προαίρεσης) ή άλλα ποσά πληρωτέα στον εκδοχέα σε σχέση µε τα µεταβιβασθέντα 

περιουσιακά στοιχεία. Εάν οι ταµειακές εκροές είναι µεταβλητές, τότε το 

γνωστοποιούµενο ποσόν πρέπει να βασίζεται στις συνθήκες που υφίστανται σε κάθε 

ηµεροµηνία αναφοράς 

ε) ανάλυση ληκτότητας των µη προεξοφληµένων ταµειακών εκροών που θα 

απαιτούνταν ή µπορεί να απαιτηθούν για την επαναγορά των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται ή άλλων ποσών 

πληρωτέων στον εκδοχέα σε σχέση µε τα µεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία, 

όπου να παρουσιάζονται οι εναποµένουσες συµβατικές ληκτότητες της 

συνεχιζόµενης συµµετοχής της οντότητας. Για την ανάλυση της ληκτότητας, η 

οικονοµική οντότητα µπορεί να χρησιµοποιήσει την κρίση της για να προσδιορίσει 

εκείνο τον αριθµό χρονικών περιόδων που είναι κατάλληλο για τους σκοπούς της 

γνωστοποίησης ( ∆.Π.Χ.Π. 7.Β 35) και τέλος 

στ) ποιοτικά στοιχεία που εξηγούν και υποστηρίζουν τις παραπάνω ποσοτικές 

γνωστοποιήσεις. 
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Οι ποιοτικές πληροφορίες περιλαµβάνουν την περιγραφή των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται 

και της φύσης και του σκοπού της συνεχιζόµενης συµµετοχής που διατηρείται µετά 

τη µεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Περιλαµβάνουν επίσης 

περιγραφή των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένη η οντότητα, που παρέχει 

µεταξύ άλλων (∆.Π.Χ.Π. 7.Β 37): 

α)την περιγραφή του τρόπου µε τον οποίον η οντότητα διαχειρίζεται τον 

κίνδυνο που ενυπάρχει στη συνεχιζόµενη συµµετοχή της στα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν παύσει να αναγνωρίζονται 

β)το κατά πόσον η οντότητα υποχρεούται να καλύψει ζηµίες πριν από άλλα 

µέρη, την κατάταξη και τα ποσά των ζηµιών που αναλήφθηκαν από τα µέρη των 

οποίων τα δικαιώµατα κατατάσσονται σε χαµηλότερη βαθµίδα από το δικαίωµα της 

οντότητας επί του περιουσιακού στοιχείου (δηλαδή τη συνεχιζόµενη συµµετοχή της 

στο περιουσιακό στοιχείο) 

γ) περιγραφή πιθανών περιπτώσεων από τις οποίες προκύπτουν δεσµεύσεις 

παροχής οικονοµικής στήριξης ή επαναγοράς µεταβιβασθέντος χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου. 

Επιπλέον, η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί, για κάθε είδος 

συνεχιζόµενης συµµετοχής (∆.Π.Χ.Π. 7. 42Ζ): 

α) το κέρδος ή τη ζηµία που αναγνωρίστηκε στην ηµεροµηνία µεταβίβασης των 

περιουσιακών στοιχείων.  Η οντότητα γνωστοποιεί εάν το κέρδος ή η ζηµία από την 

παύση αναγνώρισης προέκυψε επειδή οι εύλογες αξίες των συστατικών του 

προηγουµένως αναγνωριζόµενου περιουσιακού στοιχείου (δηλαδή το δικαίωµα στο 

µη αναγνωριζόµενο πλέον περιουσιακό στοιχείο και το διατηρούµενο από την 

οντότητα δικαίωµα) διέφεραν από τη συνολική εύλογη αξία του προηγουµένως 

αναγνωριζόµενου περιουσιακού στοιχείου (∆.Π.Χ.Π. 7.Β 38). Στην περίπτωση αυτή, 

η οντότητα γνωστοποιεί επίσης εάν οι επιµετρήσεις της εύλογης αξίας περιελάµβαναν 

σηµαντικές εισροές οι οποίες δεν βασίζονταν σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς 

( Επίπεδο 3 κλίµακας ιεράρχησης της εύλογης αξίας) 

β)τα έσοδα και οι δαπάνες που έχουν αναγνωριστεί, τόσο στην περίοδο 

αναφοράς όσο και σωρευτικά, από την συνεχιζόµενη συµµετοχή στα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται και 

γ) εάν το συνολικό ποσό των εσόδων από τη δραστηριότητα µεταβίβασης (που 

πληροί τους όρους για παύση αναγνώρισης) σε µια περίοδο αναφοράς δεν είναι 
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οµοιόµορφα κατανεµηµένο καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς (π.χ. εάν σηµαντικό 

µέρος του συνολικού ποσού της δραστηριότητας µεταβίβασης αντιστοιχεί στις 

τελευταίες ηµέρες της περιόδου αναφοράς): 

(i) όταν η µεγαλύτερη δραστηριότητα µεταβίβασης έλαβε χώρα εντός της εν 

λόγω περιόδου αναφοράς (π.χ. τις τελευταίες πέντε ηµέρες πριν από το τέλος της 

περιόδου αναφοράς) 

(ii) το ποσό (π.χ. συναφή κέρδη ή ζηµίες) που αναγνωρίστηκε από τη 

δραστηριότητα µεταβίβασης στο τµήµα εκείνο της περιόδου αναφοράς και 

(iii) το συνολικό ποσό των εσόδων από τη δραστηριότητα µεταβίβασης στο 

τµήµα εκείνο της περιόδου αναφοράς. 

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για κάθε περίοδο αναφοράς για την οποία 

παρουσιάζεται κατάσταση συνολικών εσόδων. Οι γνωστοποιήσεις, όπως 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, µπορεί να µην επαρκούν για την επίτευξη των στόχων 

γνωστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, η οντότητα γνωστοποιεί κάθε αναγκαία 

συµπληρωµατική πληροφορία για την επίτευξη των στόχων της γνωστοποίησης 

(∆.Π.Χ.Π. 7.42Η). Η οντότητα αποφασίζει, ανάλογα µε τις περιστάσεις, την 

ποσότητα των απαιτούµενων συµπληρωµατικών πληροφοριών που πρέπει να 

παράσχει ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών και πόση 

έµφαση πρέπει να δώσει στις διάφορες πτυχές των συµπληρωµατικών πληροφοριών. 

Χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία µεταξύ της επιβάρυνσης των οικονοµικών 

καταστάσεων µε υπερβολικές λεπτοµέρειες οι οποίες ενδέχεται να µην εξυπηρετούν 

τους χρήστες των καταστάσεων αυτών και της επισκίασης πληροφοριών λόγω 

υπερβολικής συνάθροισης. Για την ολοκλήρωση της παρουσίασης των 

τροποποιήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 7 του Οκτωβρίου του 2010 περί των µεταβιβάσεων, 

παρέχεται µία σχηµατική απεικόνιση που συνοψίζει όλη την παραπάνω ανάλυση  

(σχήµα  9). 
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Σχήµα (9): Απεικόνιση Τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΠ  7 : Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Σκοπός των παραπάνω περιγραφόµενων απαιτούµενων γνωστοποιήσεων ήταν 

να αυξηθεί ο βαθµός των παρεχόµενων πληροφοριών στους χρήστες. Σχετικά µε τα 

µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν παύσει να 

αναγνωρίζονται στο σύνολό τους (Transferred financial assets that are not recognised 

in their entirety), οι γνωστοποιήσεις που παρέχονται επιδιώκουν τη δυνατότητα  

αποτίµησης των αναδυόµενων υποχρεώσεων, οι οποίες όµως δεν αποτυπώνονται 

λογιστικά στις οικονοµικές καταστάσεις. Μέσα από µία πιο ποιοτική περιγραφή, οι 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων θα µπορούν να αξιολογήσουν τις ανάγκες 

ταµειακών ροών που απαιτούν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ή τις ταµειακές ροές 

που εισρέουν από αυτά.  

Από την άλλη µεριά, τα µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους (Transferred financial 

assets that are derecognised in their entirety) τα οποία συχνά συσχετίζονται µε τις 

εκτός – Ισολογισµού δραστηριότητες (off-Balance Sheet Activities) απαιτούσαν 

περισσότερο προσοχή κυρίως λόγω της έκτασης του φαινοµένου των τιτλοποιήσεων 

(securitization). Από αυτή τη σκοπιά, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(ΙASB) αναγνώρισε ότι οι νέες αυτές τροποποιήσεις του Οκτωβρίου του 2010 θα 

επηρέαζαν κυρίως τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και δη τις τράπεζες. Οι 

αναθεωρηµένες γνωστοποιήσεις επιτρέπουν πλέον στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο αλλά και να 
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κατανοήσουν το ποσό, το χρόνο και την αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τις 

µελλοντικές ταµειακές ροές της οντότητας. Για το λόγο αυτό παρέχεται µία πλήρης 

παρουσίαση του χρονικού ορίζοντα στον οποίο θα απαιτηθούν οι ταµειακές εκροές 

(για την επαναγορά του περιουσιακού στοιχείου) αλλά και το ακριβές ύψος αυτών.  

Επιπλέον, µέσα από τις γνωστοποιήσεις αναδεικνύεται η ικανότητα των επιχειρήσεων 

να δηµιουργούν κέρδη από τις µεταβιβάσεις των περιουσιακών στοιχείων ως 

αντιστάθµισµα του επιπρόσθετου αναλαµβανόµενου κινδύνου λόγω της 

συνεχιζόµενης συµµετοχής. 

Τέλος, οι παρεχόµενες γνωστοποιήσεις επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση 

των σκοπών και των επιδιώξεων της οικονοµικής οντότητας, όταν αποφασίζει να 

µεταβιβάσει κάποιο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο µε παύση της 

αναγνώρισης. Η παρουσίαση του χρονικού σηµείου της µεταβίβασης και κυρίως µέσα 

από την εκτενέστερη παρουσίαση εκείνων των µεταβιβάσεων που πραγµατοποιούνται 

κατά τις τελευταίες ηµέρες της εκάστοτε περιόδου αναφοράς, επιτρέπει στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν εάν οι µεταβιβάσεις 

πραγµατοποιούνται για εµπορικούς ή χρηµατοδοτικούς σκοπούς ή αντίθετα, εάν ο 

σκοπός τους είναι η χειραγώγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της 

οντότητας.     

 

5.4. Παρουσίαση των τροποποιήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 7 του ∆εκεµβρίου 

του 2011: Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων  

 

Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο αναδύθηκε εν µέσω της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, και 

αποτέλεσε θέµα συζητήσεων µεταξύ των λογιστικών, των ελεγκτών και των 

επενδυτών, ήταν η λογιστική αντιµετώπιση των συµψηφισµών µεταξύ των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Συµψηφισµός 

µεταξύ χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ονοµάζεται 

η απεικόνιση στον Ισολογισµό του καθαρού ποσού µεταξύ αυτών (∆.Λ.Π. 32.42), 

όταν αυτό επιτρέπεται, και υπό την προϋπόθεση ότι η οικονοµική οντότητα 

προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισµό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει 

το ποσό της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. Ο συµψηφισµός 

αναγνωρισµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
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δεν πρέπει να συγχέεται µε την παύση της αναγνώρισης στον Ισολογισµό της 

οικονοµικής οντότητας. Αντίθετα, ο συµψηφισµός, προϋποθέτει οι απαιτήσεις και οι 

υποχρεώσεις, εφόσον αφορούν τους ίδιους συναλλασσόµενους, να απεικονίζονται 

στον Ισολογισµό στην καθαρή τους αξία, ενώ δεν οδηγεί ποτέ στην αναγνώριση 

κέρδους ή ζηµίας.  

Ο συµψηφισµός αναγνωρισµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων έχει σηµαίνουσα σηµασία κυρίως για τους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τις τράπεζες. Οι τραπεζικές εργασίες 

διαφέρουν σηµαντικά από τις εργασίες µίας εµπορικής επιχείρησης, ως προς τα 

εµπλεκόµενα συναλλασσόµενα µέρη. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις των 

εµπορικών επιχειρήσεων συνήθως απορρέουν από πολλά και ποικίλα 

συναλλασσόµενα µέρη. Αντίθετα, ορισµένες τραπεζικές εργασίες, όπως οι 

αγοραπωλησίες χρηµατοοικονοµικών µέσων για αντιστάθµιση του αναλαµβανόµενου 

κινδύνου, αφορούν έναν περιορισµένο αριθµό συναλλασσόµενων µερών. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα οι τράπεζες συχνά να εµφανίζουν στις οικονοµικές καταστάσεις τους 

σηµαντικά µεγέθη απαιτήσεων και υποχρεώσεων που αφορούν το ίδιο 

συναλλασσόµενο µέρος.  

Η αυξηµένη προσοχή που δέχθηκαν οι τράπεζες, µετά την κατάρρευση µεγάλων 

τραπεζικών οµίλων και τις συνέπειες που µετακύλησαν σε πλήθος άλλων (π.χ. η 

πτώχευση της Lehman Brothers), δηµιούργησε την ανάγκη για πιο στενή 

παρακολούθηση των µεταξύ τους συναλλαγών. Οι λογιστικές πρακτικές, που 

επέβαλλαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σχετικά µε την απεικόνιση των 

συναλλαγών µεταξύ των τραπεζών (συνακόλουθα και µε την απεικόνιση των 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων και το συµψηφισµό αυτών) άρχισαν να 

αµφισβητούνται κυρίως λόγω της περιορισµένης συγκρισιµότητάς τους µε άλλα 

ακολουθούµενα πρότυπα ( π.χ. τα Αµερικάνικα, US GAAP).   

Παρατηρήθηκε ότι ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων και ο αντίκτυπός του στα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη και 

τη χρηµατοοικονοµική θέση των οικονοµικών οντοτήτων διέφερε σηµαντικά ανάλογα 

µε τα ακολουθούµενα πρότυπα. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ο συµψηφισµός, κατά τη 

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, ήταν πιο συνηθισµένος για τις τράπεζες που 

ακολουθούσαν τα Αµερικάνικα Πρότυπα από ότι στις τράπεζες που τηρούσαν τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  Αυτό, όπως επεσήµανε και ο Πρόεδρος του ∆ιεθνούς 

Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων  (ΙASB), ο David Tweedie, είχε σαν αποτέλεσµα 
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τα µεγέθη των τραπεζών που τηρούσαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα να 

παρουσιάζουν πολλαπλάσια µεγέθη από τις τράπεζες που τηρούσαν τα Αµερικάνικα 

Λογιστικά Πρότυπα, γεγονός το οποίο δεν είναι αποδεκτό από τις χρηµατοπιστωτικές 

αγορές. Παράλληλα, οι επενδυτές υπογράµµισαν το γεγονός ότι αυτές οι διαφορές 

λόγω λογιστικών πρακτικών, σε συνδυασµό µε την έλλειψη πληροφόρησης των 

συνολικών ποσών που συµψηφίζονταν, καθιστούσαν την σύγκριση αδύνατη. 

Απαίτηση λοιπόν των επενδυτών ήταν να βρεθεί µία λύση ώστε να αυξηθεί ο βαθµός 

σύγκρισης των οικονοµικών µεγεθών των τραπεζών (ανεξάρτητα από τα τηρούµενα 

λογιστικά πρότυπα) και να βελτιωθεί η αξιολόγηση του αναλαµβανόµενου 

πιστωτικού κινδύνου.  

Σε µία προσπάθεια να αντιµετωπίσει τα παραπάνω προβλήµατα, στις αρχές του 

2011, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων  (ΙASB) δηµοσίευσε ένα 

προσχέδιο για την υποβολή προτάσεων προκειµένου να αντικαταστήσει τις 

προϋποθέσεις συµψηφισµού των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, όπως ορίζονταν στο ∆.Λ.Π. 32, αλλά και τις συνοδευόµενες 

γνωστοποιήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 7. Σκοπός των προτάσεων που ετέθησαν προς 

συζήτηση ήταν κυρίως η εναρµόνιση µεταξύ των ∆ιεθνών και Αµερικάνικων 

Λογιστικών Προτύπων και συνακόλουθα η ενίσχυση της συγκρισιµότητας 

(comparability) µέσω των αυξηµένων γνωστοποιήσεων.  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι από τις προτάσεις που έλαβε το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων  (ΙASB) οι απόψεις των λογιστών (που συντάσσουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις) διέφεραν από τις απόψεις των χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεων και των επενδυτών. Συγκεκριµένα οι λογιστές έκριναν ότι οι 

αναθεωρηµένες γνωστοποίησεις είναι χρονοβόρες και ουσιαστικά επαναλαµβάνουν 

πληροφορίες που ήδη παρέχονται. Επιπλέον εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι το 

κόστος σύνταξης των αναθεωρηµένων γνωστοποιήσεων ξεπερνά την ωφέλεια των 

πληροφοριών που παρέχουν. Αντίθετα, οι επενδυτές και χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων υπήρξαν ένθερµοι υποστηρικτές της παροχής περισσότερων 

πληροφοριών µέσω των γνωστοποιήσεων για την εκπόνηση των αξιολογήσεών τους.  

Αποτέλεσµα των συζητήσεων που ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 2011 ήταν να 

διατηρηθούν οι ισχύουσες πρακτικές συµψηφισµού των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Υπό αυτή την έννοια δεν υπήρξε 

εναρµόνιση των ακολουθούµενων λογιστικών πρακτικών µεταξύ των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων αλλά και των Αµερικάνικων Λογιστικών Προτύπων. 
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Αποφασίστηκε όµως η παροχή περισσότερων πληροφοριών που θα επέτρεπαν την 

διενέργεια της σύγκρισης.  

Επιπλέον, η ενίσχυση των συνοδευόµενων γνωστοποιήσεων κρίθηκε αναγκαία 

από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (ΙASB) προκειµένου να είναι 

δυνατή η αξιολόγηση της επίδρασης του συµψηφισµού στη χρηµατοοικονοµική θέση 

της οικονοµικής οντότητας αλλά και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, 

ικανοποιώντας µε τον τρόπο αυτό τις ανάγκες των επενδυτών αλλά και των λοιπών 

χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. Αντίστοιχα για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των λογιστών (που συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις) αποφασίστηκε 

να αποκλειστούν ορισµένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων από τις νέες 

τροποποιήσεις των γνωστοποιήσεων. Συγκεκριµένα αποφασίστηκε ότι οι 

αναθεωρηµένες γνωστοποιήσεις δεν θα αφορούν τα δάνεια και τις καταθέσεις 

πελατών στο ίδιο ίδρυµα (εκτός εάν έχουν συµψηφιστεί στην κατάσταση οικονοµικής 

θέσης) καθώς και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία υπόκεινται µόνο σε 

συµφωνία εξασφάλισης. 

Επίσηµα, η τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Π. 7 περί των συµψηφισµών των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανακοινώθηκε µε 

∆ελτίο Τύπου από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (ΙASB) το 

∆εκέµβριο του 2011. Έναρξη εφαρµογής των αναθεωρηµένων τροποποιήσεων του 

∆.Π.Χ.Π. 7 περί συµψηφισµού των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου του 2013. Το παρακάτω σχήµα (10) 

ανακεφαλαιώνει τις προσπάθειες του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε το συµψηφισµό των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  

 

Σχήµα (10):  Απεικόνιση των Τροποποιήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 7: Συµψηφισµός 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  
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Όπως προαναφέρθηκε, οι προϋποθέσεις συµψηφισµού, οι οποίες 

παρουσιάζονται στο ∆.Λ.Π. 32,  δεν τροποποιήθηκαν το ∆εκέµβριο του 2011. 

Κρίθηκε όµως αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η συµψηφιστική παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων πραγµατοποιείται 

όταν αυτή αντικατοπτρίζει τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµιακές ροές της 

οικονοµικής οντότητας από το διακανονισµό δύο ή περισσοτέρων διακεκριµένων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων.  Αντίστοιχα, όταν η οικονοµική οντότητα έχει το 

δικαίωµα να εισπράξει ή να καταβάλει ένα ενιαίο καθαρό ποσό και προτίθεται να το 

πράξει, στην πραγµατικότητα έχει ένα µόνο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο ή µία µόνο χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Σε άλλες περιπτώσεις, τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

παρουσιάζονται χωριστά, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά τους, ως πόροι ή 

δεσµεύσεις της οικονοµικής οντότητας (∆.Λ.Π. 32.43).   

Σχετικά µε το ∆.Π.Χ.Π. 7, αναλυτικότερα τώρα, το ∆εκέµβριο του 2011 

αποφασίστηκε οι οικονοµικές οντότητες να γνωστοποιούν πληροφορίες που 

επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν την 

επίπτωση ή τη δυνητική επίπτωση των συµφωνιών συµψηφισµού στην οικονοµική 

θέση τους ( ∆.Π.Χ.Π. 7. 13Β).  

Συνακόλουθα,  η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί, στο τέλος της 

περιόδου αναφοράς, τις ακόλουθες ποσοτικές πληροφορίες χωριστά για τα 

αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις αναγνωρισµένες 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (∆.Π.Χ.Π. 7. 13Γ): 

α) τα ακαθάριστα ποσά των εν λόγω αναγνωρισµένων χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και των αναγνωρισµένων  υποχρεώσεων 

β) τα ποσά που συµψηφίζονται κατά τον προσδιορισµό των καθαρών ποσών 

που εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

γ) τα καθαρά ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

δ) τα ποσά που υπόκεινται σε εκτελεστή συµφωνία / πλαίσιο συµψηφισµού ή 

παρόµοια συµφωνία, συµπεριλαµβανοµένων: 

i) των ποσών που συνδέονται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα 

οποία δεν πληρούν ορισµένα ή το σύνολο των κριτηρίων αντιστάθµισης   

ii) των ποσών που συνδέονται µε χρηµατοοικονοµικές ασφάλειες, 

συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλειών σε µετρητά  
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ε) το καθαρό ποσόν µετά την αφαίρεση των ποσών που αναγράφονται στην 

περίπτωση (δ) από τα ποσά που αναγράφονται στην περίπτωση (γ).  

Οι παραπάνω απαιτούµενες πληροφορίες παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα, 

χωριστά για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και για τις 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, εκτός εάν κρίνεται καταλληλότερη κάποια άλλη 

µορφή (∆.Π.Χ.Π. 7. 13Γ). Τα γνωστοποιούµενα χρηµατοοικονοµικά µέσα, που 

συµψηφίζονται, δύνανται να υπόκεινται σε διάφορες απαιτήσεις επιµέτρησης. Σε 

αυτή την περίπτωση η οικονοµική οντότητα οφείλει να περιλαµβάνει τα µέσα στα 

αναγνωρισµένα ποσά τους και να περιγράψει κάθε προκύπτουσα διαφορά 

επιµέτρησης στις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις (∆.Π.Χ.Π. 7.Β42).  

Οι ποσοτικές γνωστοποιήσεις µπορούν να οµαδοποιούνται ανά είδος 

χρηµατοοικονοµικού µέσου ή συναλλαγής ( ∆.Π.Χ.Π. 7. Β51). Εναλλακτικά, µια 

οικονοµική οντότητα µπορεί να οµαδοποιήσει τις ποσοτικές γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται από την παράγραφο 13Γ στοιχεία (α)-(γ) ανά είδος χρηµατοοικονοµικού 

µέσου και τις ποσοτικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την παράγραφο 13Γ 

στοιχεία (γ)-(ε) ανά αντισυµβαλλόµενο. Εάν µια οντότητα παρέχει τις απαιτούµενες 

πληροφορίες ανά αντισυµβαλλόµενο, η οντότητα δεν απαιτείται να ταυτοποιεί 

ονοµαστικά τους αντισυµβαλλοµένους ( ∆.Π.Χ.Π. 7. Β52). Ωστόσο, ο καθορισµός 

αντισυµβαλλοµένων πρέπει να παραµένει συνεπής µεταξύ των ετών τα οποία 

παρουσιάζονται για να διατηρηθεί η συγκρισιµότητα.  Οι ποιοτικές γνωστοποιήσεις 

λαµβάνονται υπόψη ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή περαιτέρω πληροφοριών 

σχετικά µε τα είδη των αντισυµβαλλοµένων.   

Φυσικά, οι παραπάνω περιγραφόµενες γνωστοποιήσεις συνιστούν τις ελάχιστες 

απαιτητές.  Προκειµένου να είναι δυνατή η πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων, η 

οικονοµική οντότητα ίσως χρειαστεί να τις συµπληρώσει µε πρόσθετες (ποιοτικές) 

γνωστοποιήσεις, ανάλογα µε τους όρους των εκτελεστών συµφωνιών-πλαισίων 

συµψηφισµού και των συναφών συµφωνιών, συµπεριλαµβανοµένης της φύσης των 

δικαιωµάτων συµψηφισµού και της επίπτωσής τους ή της δυνητικής επίπτωσής τους 

στην οικονοµική θέση της οντότητας (∆.Π.Χ.Π. 7.Β53).  Τέλος σηµειώνεται ότι  για 

τη βελτίωση της παρουσίασης, εάν οι παραπάνω  πληροφορίες γνωστοποιούνται σε 

περισσότερες της µίας σηµειώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις, η οικονοµική 

οντότητα οφείλει να προβαίνει σε παραποµπές µεταξύ των σηµειώσεων αυτών 

(∆.Π.Χ.Π. 7. 13 ΣΤ). Οι αναθεωρηµένες τροποποιήσεις επιχείρησαν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επενδυτών για αυξηµένη πληροφόρηση σχετικά 
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µε τα ακαθάριστα και καθαρά ποσά των στοιχείων που συµψηφίζονται. Ενισχύεται η 

διαφάνεια (transparency) των οικονοµικών καταστάσεων και η συγκρισιµότητα 

(comparability) µεταξύ οντοτήτων που ακολουθούν διαφορετικά λογιστικά πρότυπα. 

Επιπλέον επιτρέπεται η αποδοτικότερη αξιολόγηση των ταµειακών ροών της 

οικονοµικής οντότητας που απορρέουν από τις συµφωνίες της.  

∆εδοµένου ότι οι παραπάνω αναφερόµενες τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµα 

εφαρµοστεί στη πράξη, ο αντίκτυπός τους ακόµα δεν µπορεί παρά µόνο να 

προσεγγιστεί θεωρητικά. Σύµφωνα µε την έρευνα που διεξήγαγε η ΚMPG (2011) οι 

παραπάνω τροποποιήσεις αναµένεται µην έχουν καµία επίδραση στην κεφαλαιακή 

επάρκεια των τραπεζών. Επιπλέον, υποστηρίζεται από την ΚMPG (2011) ότι η 

παροχή των αναθεωρηµένων πληροφοριών µπορεί να είναι δύσκολη ή και ανέφικτη 

όταν ο συµψηφισµός αφορά σύνθετες και πολύπλοκες συµφωνίες. Συγκεκριµένα 

αναµένεται αυτά τα προβλήµατα να αντιµετωπιστούν κυρίως στους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, στις εταιρείες παροχής ενέργειας, στις 

αεροπορικές εταιρείες και στις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, 

αναφέρεται από την ΚMPG (2011) ότι παρέχονται κίνητρα στις οικονοµικές 

οντότητες να αναθεωρήσουν τις συµφωνίες και τα συµβόλαιά τους ώστε να 

τροποποιηθούν οι όροι ή τα συµβαλλόµενα µέρη ώστε να πληρούνται οι όροι 

συµψηφισµού. Οι Ernst & Young (2011) υποστηρίζουν ότι οι αναθεωρηµένες 

γνωστοποιήσεις θα έχουν αντίκτυπο και στις ίδιες τις οικονοµικές οντότητες. 

Συγκεκριµένα πιστεύουν ότι, προκειµένου να µπορούν οι οικονοµικές οντότητες να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων, θα πρέπει να µεταβάλλουν τα 

διοικητικά πληροφοριακά συστήµατά τους και να συσχετίσουν τα συστήµατα 

αξιολόγησης µε τα συστήµατα λογιστικής παρακολούθησης. Ανεξάρτητα από τις νέες 

απαιτήσεις που επιβάλλουν, αναµένεται να εφαρµοστούν οι αναθεωρηµένες 

γνωστοποιήσεις προκειµένου να  διαπιστωθεί η χρησιµότητά τους στην πράξη, καθώς 

και τα τυχόν προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν από την εφαρµογή αυτών. 

Με την παρουσίαση της τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Π. 7 του ∆εκεµβρίου του 

2011, ολοκληρώνεται η παρουσίαση των τροποποιήσεων επί των γνωστοποιήσεων 

των µη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που ήταν 

απόρροια της κρίσης του 2008. Επιχειρήθηκε να παρουσιαστούν οι λόγοι που 

επέβαλλαν τις εκάστοτε τροποποιήσεις ως απόρροια της αυξηµένης ανάγκης 

πληροφόρησης σε συνθήκες κρίσης αλλά και οι επιπτώσεις των τροποποιήσεων 

αυτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

∆.Π.Χ.Π. 13 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

 

6.1.Εισαγωγή  

 

Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει ένα από τα πιο πρόσφατα πρότυπα τα 

οποία θεσπίστηκαν και σχετίζονται µε τη λογιστική αντιµετώπιση των περιουσιακών 

στοιχείων τα οποία επιµετρώνται στην εύλογη αξία.  Αρχικά παρουσιάζεται η 

ιστορική ανασκόπηση του προτύπου έως την έκδοσή του, το Μάιο του 2011. 

Επιχειρείται να αναλυθούν τα αίτια και οι συγκυρίες οι οποίες οδήγησαν στη 

δηµιουργία του προτύπου. Εν συνεχεία, παρατίθεται η παρουσίαση του ∆.Π.Χ.Π. 13 

αλλά και οι κύριες διαφορές του µε το ∆.Λ.Π. 39 και το ∆.Π.Χ.Π. 7 τα οποία έχουν 

ήδη παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, παρουσιάζεται ένας σύντοµος σχολιασµός 

σχετικά µε την αναµενόµενη επίδραση του νέου προτύπου στις εφαρµοζόµενες 

πρακτικές αλλά κα συνακόλουθα στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Ήδη από το Νοέµβριο του 2006, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), είχε εκφράσει την επιθυµία του να δηµιουργήσει ένα νέο πρότυπο το οποίο 

θα παρείχε µεγαλύτερη συνέπεια στην επιµέτρηση της εύλογης αξίας µεταξύ των 

όσων ορίζονταν διάσπαρτα σε διάφορα άλλα ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Αυτό όµως που επιτάχυνε τις διαδικασίες υπήρξε η χρηµατοπιστωτική κρίση του 

2008. Μάλιστα το Μάιο του 2008, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(ΙASB) διοργάνωσε µία συνάντηση µεταξύ εµπειρογνωµόνων η οποία είχε 

συµβουλευτικό χαρακτήρα (Expert Advisory Panel) προκειµένου να εξεταστεί η 

λογιστική αντιµετώπιση της επιµέτρησης των εύλογων αξιών των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων σε αγορές οι οποίες δεν είναι πλέον ενεργές. Μεταξύ 

των συµµετεχόντων ήταν ελεγκτικές εταιρείες, εξειδικευµένοι λογιστές, χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων αλλά και αντιπρόσωποι ρυθµιστικών αρχών. Οι 

συµµετέχοντες επιλέχθηκαν βάσει της πρακτικής εµπειρίας τους στην αποτίµηση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων στις τότε συνθήκες της αγοράς. Εκτός από την 

αναθεώρηση των πρακτικών αποτίµησης της εύλογης αξίας, σκοπός της συνάντησης 

ήταν να διατυπωθούν ορισµένες οδηγίες σχετικά µε τους ενδεδειγµένους τρόπους 

αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, υπό συνθήκες ανενεργών 
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αγορών, αλλά και οι σχετικές γνωστοποιήσεις που θα έπρεπε να συνοδεύουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις. Σκοπός των συζητήσεων δεν ήταν η διαπίστωση του εάν η 

επιµέτρηση στην εύλογη αξία είναι ενδεδειγµένη για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.  

Ακολούθησαν αρκετές τέτοιες συζητήσεις, συµβουλευτικού χαρακτήρα εντός 

του 2008 (στις 13 Ιουνίου, στις 7 Ιουλίου, στις 17 Ιουλίου, στις 31 Ιουλίου, στις 7 

Αυγούστου, στις 19 Αυγούστου και στις 10 Οκτωβρίου).  Η τελευταία συνάντηση, 

στις 10 Οκτωβρίου του 2008, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η συζήτηση 

επικεντρώθηκε στη χρήση κρίσης κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας.  

∆εδοµένου ότι µέχρι τον Οκτώβριο του 2008 είχαν ήδη αρχίσει να εµφανίζονται οι 

συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η αγορά πλέον δεν διάθετε τα στοιχεία της 

ενεργούς αγοράς και ως εκ τούτου η επιµέτρηση της εύλογης αξίας άρχισε να 

εκτοπίζεται στη χρήση άλλων µοντέλων που απαιτούσαν τη χρήση εκτιµήσεων από 

πλευράς των οικονοµικών οντοτήτων. Η αλλαγή των οικονοµικών συνθηκών, ώθησε 

το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) να εκδώσει ένα προσχέδιο 

Προτύπου το Μάιο του 2009. Η σύνταξη του προσχεδίου συµπεριλάµβανε όλες τις 

παρατηρήσεις και γνώµες οι οποίες είχαν συλλεχθεί από την περίοδο των 

συµβουλευτικών συζητήσεων.  Ο σκοπός του προσχέδιου ήταν να αποσαφηνίσει τον 

ορισµό της εύλογης αξίας, να συλλέξει τα σχετικά σχόλια (έως το Σεπτέµβριο του 

2009) σχετικά µε τις απαραίτητες οδηγίες για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας αλλά 

και να εµπλουτίσει τις σχετικές  γνωστοποιήσεις προκειµένου να εναρµονιστούν µε 

τα όσα όριζαν τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα (US GAAP). Χαρακτηριστικό 

είναι ότι, την περίοδο έκδοσης του προσχεδίου, είχε πλέον γίνει αντιληπτή η 

αναγκαιότητά του από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) το οποίο 

µάλιστα χαρακτήρισε το προσχέδιο ως «αντανάκλαση της εµπειρίας που αποκτήθηκε 

από την χρηµατοοικονοµική κρίση»8.  

Από τις αποκρίσεις που έλαβε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) διαπιστώθηκε ότι κυρίαρχο αίτηµα ήταν να καθοριστεί µία ενιαία πολιτική 

για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µεταξύ των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

και των Αµερικανικών Λογιστικών Προτύπων. Για το λόγο αυτό, τον Οκτώβριο του 

2009, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) αποφάσισε να 

συνεργαστεί µε το Financial Accounting Standards Board ( FASB) προκειµένου να 

γίνουν παράλληλα οι αναγκαίες τροποποιήσεις και στα δύο λογιστικά πρότυπα. Ένα 

                                                 
8 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Fair-Value-
Measurement/ED/Documents/FairValueSnapshot.pdf 
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άλλο ζήτηµα το οποίο είχε τεθεί από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) στο Προσχέδιο ήταν η επιµέτρηση της εύλογης αξίας, όταν οι αγορές είναι 

ανενεργές. Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση υπογράµµισε την ανάγκη για 

πρόσθετες οδηγίες σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση κυρίως των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Για το λόγο αυτό, οι προτάσεις του Προσχεδίου έχαιραν 

ιδιαίτερης αποδοχής. Ανησυχία εξέφρασαν µόνο ορισµένες ρυθµιστικές αρχές οι 

οποίες προβληµατίστηκαν σχετικά µε το βαθµό αβεβαιότητας που ενυπάρχει στην 

χρήση µη παρατηρήσιµων εισροών κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. 

Μάλιστα, ιδιαίτερα για τις εισροές του Επιπέδου 3, εκφράστηκε η άποψη ότι θα 

πρέπει να παρέχονται περισσότερες γνωστοποιήσεις προκειµένου να αποφευχθεί η 

υπερτίµηση ή υποτίµηση των µεγεθών στην οικονοµική κατάσταση, άποψη την οποία 

έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παρατηρήσεις που είχε στη διάθεσή του το 

∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB), το Μάιο του 2011, εξέδωσε το 

∆.Π.Χ.Π. 13 – Επιµέτρηση της Εύλογης Αξίας.  Σκοπός του νέου προτύπου ήταν να 

µειωθεί η πολυπλοκότητα και να βελτιωθεί η συνέπεια στην επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας. Το  ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) αναγνώρισε ότι οι 

απαιτήσεις επιµέτρησης της εύλογης αξίας ήταν διάσπαρτες µέσα σε πλήθος άλλων 

προτύπων. Μάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις δεν γινόταν σαφή αναφορά στον 

τρόπο επιµέτρησης ή το σκοπό των γνωστοποιήσεων µε αποτέλεσµα ορισµένα 

πρότυπα να περιέχουν περιορισµένες πληροφορίες και άλλα πρότυπα να παρέχουν 

εκτενείς περιγραφές.  Με το νέο όµως πρότυπο επιχειρείται να διατυπωθεί ξεκάθαρα 

η έννοια της εύλογης αξίας, µε την αλλαγή του ορισµού της,  αλλά και η επιµέτρησή 

της. Παράλληλα το ∆.Π.Χ.Π. 13 φιλοδοξεί να βελτιώσει τη διαφάνεια των 

παρεχόµενων πληροφοριών στις γνωστοποιήσεις αλλά και να αυξήσει την 

συγκρισιµότητα µε τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα.  

Σύµφωνα µε το ∆ελτίο Τύπου του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), στις 12 Μαΐου του 2011,  η προσπάθεια εναρµόνισης των προτύπων αποτελεί 

µία απάντηση του Συµβουλίου στην παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση. Μάλιστα, 

το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) επιχειρεί, µέσα από την έκδοση 

του ∆.Π.Χ.Π. 13, να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών στις 

επιµετρήσεις των εύλογων αξίων (µέσα από την παροχή πρόσθετων 

γνωστοποιήσεων) αλλά και την εµπιστοσύνη στις αγορές.  
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Μάλιστα ο πρόεδρος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

David Tweedie, δήλωσε ότι η ολοκλήρωση της έκδοσης του ∆.Π.Χ.Π. 13 

σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση ενός µεγάλου έργου σύγκλισης το οποίο αποτελεί ένα 

θεµελιώδες στοιχείο της κοινής απάντησης των ∆ιεθνών και Αµερικάνικων 

Προτύπων στην παγκόσµια οικονοµική κρίση. Αποτέλεσµα όλης αυτής της 

προσπάθειας, σύµφωνα µε τον ίδιο. είναι η παροχή σαφέστερης και πιο συνεπούς 

καθοδήγησης σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, όπου η χρήση της ήδη 

απαιτείται. 

 

Σχήµα (11): Απεικόνιση Ιστορικής Αναδροµής του ∆.Π.Χ.Π. 13 

 

Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 13 ορίστηκε η 1η 

Ιανουαρίου του 2013. Η εφαρµογή του προτύπου, νωρίτερα από το 2013, επιτρέπεται 

αρκεί να υπάρχει σχετική αναφορά στις γνωστοποιήσεις. Το παραπάνω σχήµα (σχήµα 

11) ανακεφαλαιώνει τις προσπάθειες του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) για την έκδοση του ∆.Π.Χ.Π. 13. Ακολουθεί η παρουσίαση του 

κειµένου του ∆.Π.Χ.Π. 13.  

 

6.2. Παρουσίαση του ∆.Π.Χ.Π. 13 - Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας  

 

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει τις βασικότερες έννοιες και τεχνικές µε 

τις οποίες διαπραγµατεύεται το νέο ∆.Π.Χ.Π. 13 και αφορούν τα µη παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία9.  Επίκεντρο του προτύπου αποτελεί η 

έννοια της εύλογης αξίας που σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 13.9 θα ορίζεται (από την 

ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του προτύπου) ως η τιµή που θα λάµβανε κάποιος 

για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη 

                                                 
9 Η παρουσίαση του ∆.Π.Χ.Π. 13 επικεντρώνεται αποκλειστικά και µόνο στην περιγραφή και ανάλυση 
εκείνων των παραγράφων του προτύπου που επιφέρουν αλλαγές στη λογιστική αντιµετώπιση των µη 
παράγωγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Παράγραφοι, οι οποίοι χειρίζονται 
λογιστικές πρακτικές που αφορούν άλλα στοιχεία (π.χ. µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία) 
υπερβαίνουν το σκοπό της παρούσης εργασίας και ως εκ τούτου παραλείπονται από την περιγραφή.  
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µεταβίβαση µιας υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων 

στην αγορά κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. Στην παρούσα ενότητα 

παρουσιάζονται αναλυτικά το πεδίο εφαρµογής του προτύπου, ο σκοπός του 

προτύπου, ο τρόπος επιµέτρησης της εύλογης αξίας (υπό το πρίσµα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, των συναλλαγών, των συµµετεχόντων 

στην αγορά, της τιµής), ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας κατά την αρχική 

αναγνώριση, οι τεχνικές αποτίµησης, οι χρησιµοποιούµενες εισροές και η ταξινόµησή 

τους βάσει της κλίµακας ιεραρχίας και τέλος οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις.  

Το ∆.Π.Χ.Π. 13 εφαρµόζεται οποτεδήποτε απαιτούνται ή επιτρέπονται, από άλλα 

πρότυπα, οι επιµετρήσεις της εύλογης αξίας ή οι γνωστοποιήσεις σχετικά µε 

επιµετρήσεις εύλογης αξίας (∆.Π.Χ.Π.13.5).  Εξαίρεση  αποτελούν οι απαιτήσεις 

επιµέτρησης και γνωστοποίησης για συναλλαγές πληρωµών βάσει της αξίας µετοχών 

(που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την 

αξία των µετοχών), οι συναλλαγές µίσθωσης (που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

του ∆ΛΠ 17 Μισθώσεις) και οι επιµετρήσεις που έχουν ορισµένες οµοιότητες µε την 

εύλογη αξία αλλά δεν είναι εύλογη αξία όπως η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία του 

∆ΛΠ 2 Απογραφές ή η αξία κατά τη χρήση του ∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας 

περιουσιακών στοιχείων (∆.Π.Χ.Π. 13.6). Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 

∆.Π.Χ.Π. 13.7, από τις γνωστοποιήσεις που απαιτεί το ∆.Π.Χ.Π. 13 µπορεί να 

εξαιρεθούν τα περιουσιακά στοιχεία προγράµµατος παροχών σε εργαζοµένους, 

αποτιµώµενα στην εύλογη αξία (που ακολουθούν το ∆ΛΠ 19 Παροχές σε 

εργαζοµένους), οι επενδύσεις προγραµµάτων παροχών αποχώρησης από την 

υπηρεσία αποτιµώµενες στην εύλογη αξία (που ακολουθούν το ∆ΛΠ 26 Λογιστική 

και Πληροφόρηση Προγραµµάτων Παροχών Αποχώρησης από την Υπηρεσία) και τα 

περιουσιακά στοιχεία για τα οποία το ανακτήσιµο ποσό ισούται µε την εύλογη αξία 

µείον το κόστος διάθεσης (που ακολουθούν το ∆ΛΠ 36). 

Το ∆.Π.Χ.Π. 13 ουσιαστικά έχει ως σκοπό να διατυπώσει έναν ορισµό για την 

εύλογη αξία, να συγκεντρώσει σε ένα µόλις πρότυπο ολόκληρο το πλαίσιο για την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας και να παρουσιάσει τις αναγκαίες γνωστοποιήσεις που 

πρέπει να συνοδεύουν τις επιµετρήσεις της εύλογης αξίας ( ∆.Π.Χ.Π. 13.1).  

Σύµφωνα µε το πρότυπο, η εύλογη αξία αποτελεί επιµέτρηση που βασίζεται 

στην αγορά και δεν αφορά µια συγκεκριµένη οικονοµική οντότητα. Αναγνωρίζει 

όµως το πρότυπο ότι ενώ για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, 

δύναται να υπάρχουν διαθέσιµες παρατηρήσιµες συναλλαγές στην αγορά ή 
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πληροφορίες της αγοράς, για άλλα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αυτές οι 

πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες. Ωστόσο, ο στόχος της επιµέτρησης της εύλογης 

αξίας είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις (∆.Π.Χ.Π. 13.2) και δεν είναι άλλος παρά 

να εκτιµηθεί η τιµή στην οποία θα λάµβανε χώρα µια κανονική συναλλαγή για την 

πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη µεταβίβαση της υποχρέωσης µεταξύ 

συµµετεχόντων στην αγορά κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης στις τρέχουσες 

συνθήκες της αγοράς (ήτοι µια τιµή εξόδου κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης από 

την οπτική ενός συµµετέχοντα στην αγορά που κατέχει το περιουσιακό στοιχείο ή 

οφείλει την υποχρέωση). Ο ορισµός της εύλογης αξίας εστιάζει σε περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις διότι αποτελούν το κύριο αντικείµενο της λογιστικής 

επιµέτρησης (∆.Π.Χ.Π. 13.4). 

∆ιευκρινίζεται ότι όταν δεν υπάρχει παρατηρήσιµη τιµή για πανοµοιότυπο 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, µια οικονοµική οντότητα αποτιµά την εύλογη 

αξία χρησιµοποιώντας άλλη τεχνική αποτίµησης που µεγιστοποιεί τη χρήση συναφών 

παρατηρήσιµων εισροών και ελαχιστοποιεί τη χρήση µη παρατηρήσιµων εισροών.  

Καθώς η εύλογη αξία αποτελεί επιµέτρηση που βασίζεται στην αγορά, αποτιµάται µε 

τη χρήση των υποθέσεων που θα χρησιµοποιούσαν οι συµµετέχοντες στην αγορά 

κατά την αποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των υποθέσεων σχετικά µε τον κίνδυνο. Ως εκ τούτου, η 

πρόθεση µιας οικονοµικής οντότητας να διακρατήσει ένα περιουσιακό στοιχείο ή να 

τακτοποιήσει ή άλλως να εκπληρώσει µια υποχρέωση δεν έχει σηµασία κατά την 

αποτίµηση της εύλογης αξίας ( ∆.Π.Χ.Π. 13.3). 

Για την καλύτερη παρουσίαση των διαπραγµατευόµενων εννοιών, παρατίθεται 

παρακάτω ο πίνακας (10) όπου σηµειώνονται οι ορισµοί, όπως παρέχονται από το 

Προσάρτηµα Α που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του ίδιου του προτύπου.  

 

Πίνακας (10): Ορισµοί βασικότερων εννοιών του ∆.Π.Χ.Π. 13 

Ενεργός αγορά 

(Active market) 

Αγορά στην οποία οι συναλλαγές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση 
λαµβάνουν χώρα µε επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται συνεχώς 
πληροφορίες τιµολόγησης.  

Προσέγγιση βάσει 

κόστους 

(Cost approach) 

Τεχνική αποτίµησης που αντανακλά το ποσό που θα απαιτούνταν σήµερα για την 
αντικατάσταση της ικανότητας χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου 
(αποκαλούµενο συχνά τρέχον κόστος αντικατάστασης – current replacement 
cost).  

Tιµή εισόδου 

(Entry price) 
Η τιµή που καταβάλλεται για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που 
λαµβάνεται για την ανάληψη µιας υποχρέωσης σε µια συναλλαγή ανταλλαγής.  
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Tιµή εξόδου 

(Exit price) 
Η τιµή που λαµβάνεται για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που 
καταβάλλεται για τη µεταβίβαση µιας υποχρέωσης.  

Aναµενόµενη ταµ. ροή 

(Expected Cashflow) 
Ο σταθµισµένος βάσει πιθανοτήτων µέσος όρος (ήτοι, µέσος της κατανοµής) των 
πιθανών µελλοντικών ταµειακών ροών. 

Eύλογη αξία 

(Fair value) 

Η τιµή που θα λάµβανε µια οικονοµική οντότητα για την πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε µια οντότητα για τη µεταβίβαση µιας 
υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά 
κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. 

Προσέγγιση βάσει 

εισοδήµατος 

(Income Approach) 

Τεχνικές αποτίµησης που µετατρέπουν µελλοντικά ποσά (π.χ. ταµειακές ροές ή 
έσοδα και έξοδα) σε ένα τρέχον (ήτοι προεξοφληµένο) ποσό. Η επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας προσδιορίζει βάσει της αξίας που δείχνουν οι τρέχουσες 
προσδοκίες της αγοράς για τα εν λόγω µελλοντικά ποσά.  

Εισροές 

(Inputs) 

Οι υποθέσεις που χρησιµοποιούν οι συµµετέχοντες στην αγορά κατά την 
αποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων υποθέσεων σχετικά µε τον κίνδυνο, όπως οι εξής:  
α)ο κίνδυνος που ενυπάρχει σε µια συγκεκριµένη τεχνική αποτίµησης που 
χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας (όπως ένα µοντέλο 
τιµολόγησης) και 
β)ο κίνδυνος που ενυπάρχει στις εισροές σε µια τεχνική αποτίµησης.  
Οι εισροές δύναται να είναι παρατηρήσιµες ή µη παρατηρήσιµες. 

Εισροές 1ου επιπέδου 

(Level 1 inputs) 

Επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές (χωρίς προσαρµογή) σε ενεργείς αγορές για 
πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η 
οικονοµική οντότητα κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης.  

Εισροές 2ου επιπέδου 

(Level 2 inputs) 

Εισροές εκτός των επίσηµων χρηµατιστηριακών τιµών που περιλαµβάνονται στο 
1ο επίπεδο οι οποίες είναι παρατηρήσιµες για το περιουσιακό στοιχείο ή την 
υποχρέωση είτε άµεσα είτε έµµεσα. 

Εισροές 3ου επιπέδου 

(Level 3 inputs) 
Μη παρατηρήσιµες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 

Προσέγγιση βάσει της 

αγοράς 

(Μarket Approach) 

Τεχνική αποτίµησης που χρησιµοποιεί τιµές και άλλες συναφείς πληροφορίες 
παραγόµενες από τις συναλλαγές της αγοράς που περιλαµβάνουν πανοµοιότυπα ή 
συγκρίσιµα (ήτοι παρεµφερή) περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή µια οµάδα 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όπως µια επιχείρηση.  

Εισροές  στηριζόµενες 

από την αγορά 

(Market-corroborated 

inputs) 

Εισροές προερχόµενες κυρίως ή στηριζόµενες σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της 
αγοράς µέσω συσχετισµού ή µε άλλα µέσα.  

Συµµετέχοντες στην 

αγορά 

(Market Participants) 

Αγοραστές και πωλητές στην κύρια (ή την πλέον συµφέρουσα) αγορά για το 
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που διαθέτουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
α) Είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, ήτοι δεν είναι συνδεδεµένα µέρη κατά την 
έννοια του ∆ΛΠ 24, παρόλο που η τιµή σε µια συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων 
µερών δύναται να χρησιµοποιηθεί ως εισροή σε µια επιµέτρηση εύλογης αξίας, 
εάν µια οικονοµική οντότητα έχει αποδείξεις ότι η συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε 
σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς. 
β) ∆ιαθέτουν ουσιαστική γνώση και κατανοούν ευλόγως το περιουσιακό 
στοιχείο ή την υποχρέωση και τη συναλλαγή χρησιµοποιώντας όλες τις 
διαθέσιµες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών που δύναται να 
λάβουν µέσω συνηθισµένων και καθιερωµένων προσπαθειών δέουσας επιµέλειας. 
γ) Είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν συναλλαγή για το περιουσιακό 
στοιχείο ή την υποχρέωση. 
δ) Είναι πρόθυµοι να συνάψουν συναλλαγή για το περιουσιακό στοιχείο ή 
την υποχρέωση, ήτοι διαθέτουν κίνητρο αλλά δεν είναι αναγκασµένοι ή άλλως 
υποχρεωµένοι να το πράξουν. 



 139

Πλέον συµφέρουσα αγορά 

(Most advantageous 

market) 

Η αγορά που µεγιστοποιεί το ποσό που λαµβάνεται από την πώληση του 
περιουσιακού στοιχείου ή ελαχιστοποιεί το ποσό που καταβάλλεται για τη 
µεταβίβαση της υποχρέωσης, λαµβάνοντας υπόψη τα έξοδα συναλλαγής και τα 
µεταφορικά έξοδα. 

Παρατηρήσιµες εισροές 

(Observable inputs) 

Εισροές που αναπτύσσονται χρησιµοποιώντας δεδοµένα της αγοράς, όπως 
δηµοσίως διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε πραγµατικά γεγονότα ή 
συναλλαγές, και που αντανακλούν τις υποθέσεις που θα χρησιµοποιούσαν οι 
συµµετέχοντες στην αγορά κατά την αποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου ή 
της υποχρέωσης. 

Κανονική συναλλαγή 

(Orderly transaction) 

Μια συναλλαγή που υποθέτει έκθεση στην αγορά για µια περίοδο πριν από την 
ηµεροµηνία επιµέτρησης ώστε να επιτρέπει εµπορικές δραστηριότητες που είναι 
συνηθισµένες και καθιερωµένες για συναλλαγές που περιλαµβάνουν τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, που όµως δεν είναι υποχρεωτική 
συναλλαγή (π.χ. αναγκαστική εκκαθάριση ή πώληση λόγω δυσχερούς θέσης). 

Κύρια αγορά 

(Principal Market) 
Η αγορά που διαθέτει το µεγαλύτερο όγκο και επίπεδο δραστηριότητας για το 
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 

Ασφάλιστρο  κινδύνου 

(Risk Premium) 

Αποζηµίωση που επιδιώκουν οι συµµετέχοντες στην αγορά που αποστρέφονται 
τον κίνδυνο ώστε να αναλάβουν την αβεβαιότητα που ενυπάρχει στις ταµειακές 
ροές ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης. Αποκαλείται επίσης 
«προσαρµογή βάσει του κινδύνου». 

Έξοδα συναλλαγής 

(Transaction Costs) 

Το κόστος πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου ή µεταβίβασης µιας 
υποχρέωσης στην κύρια (ή την πλέον συµφέρουσα) αγορά για το περιουσιακό 
στοιχείο ή την υποχρέωση που οφείλεται άµεσα στη διάθεση του περιουσιακού 
στοιχείου ή τη µεταβίβαση της υποχρέωσης και πληροί αµφότερα τα ακόλουθα 
κριτήρια: 
α) Απορρέει άµεσα από τη συναλλαγή και είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη 
συναλλαγή. 
β) Η οικονοµική οντότητα δεν θα επιβαρυνόταν µε αυτό εάν δεν είχε ληφθεί 
η απόφαση πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή µεταβίβασης της υποχρέωσης 
(παρόµοιο µε το κόστος πώλησης του ∆ΠΧΑ 5). 

Μεταφορικά έξοδα 

(Transport Costs) 

Τα έξοδα που προκύπτουν για τη µεταφορά ενός περιουσιακού στοιχείο από την 
τρέχουσα θέση του στην κύρια (ή πλέον συµφέρουσα) αγορά.  

Λογιστική µονάδα 

(Unit of Account) 
Το επίπεδο στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση συνδυάζεται ή 
διαχωρίζεται σε ένα ∆ΠΧΑ για σκοπούς αναγνώρισης. 

Μη παρατηρήσιµες 

εισροές 

(Unobservable inputs) 

Εισροές για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα της αγοράς και οι οποίες 
αναπτύσσονται χρησιµοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά 
µε τις υποθέσεις που θα χρησιµοποιούσαν οι συµµετέχοντες στην αγορά κατά την 
αποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 

  

 

Ο στόχος της επιµέτρησης της εύλογης αξίας είναι η εκτίµηση της τιµής στην 

οποία θα λάµβανε χώρα µια κανονική συναλλαγή πώλησης του περιουσιακού 

στοιχείου ή µεταβίβασης της υποχρέωσης µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά 

την ηµεροµηνία επιµέτρησης υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Για την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας, µια οικονοµική οντότητα πρέπει να προσδιορίσει τα 

εξής (∆.Π.Χ.Π. 13. Β2) : 
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α) το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που είναι το υποκείµενο 

της επιµέτρησης (σύµφωνα µε τη λογιστική του µονάδα). Το περιουσιακό στοιχείο ή η 

υποχρέωση που αποτιµάται στην εύλογη αξία δύναται να είναι ( ∆.Π.Χ.Π. 13.13): 

ανεξάρτητο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (π.χ. ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ή 

ένα µη χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο) ή µια οµάδα περιουσιακών 

στοιχείων, µια οµάδα υποχρεώσεων ή µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων (π.χ. µια µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών ή µια επιχείρηση)  

β) στην περίπτωση µη χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, την 

κατάλληλη για την επιµέτρηση βάση αποτίµησης (σύµφωνα µε τη µέγιστη και 

βέλτιστη χρήση του)10 

γ) την κύρια (ή πλέον συµφέρουσα) αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την 

υποχρέωση και 

δ) την κατάλληλη για την επιµέτρηση τεχνική αποτίµησης, λαµβάνοντας υπόψη 

τα διαθέσιµα δεδοµένα για την ανάπτυξη εισροών που αντανακλούν τις υποθέσεις 

που θα χρησιµοποιούσαν συµµετέχοντες στην αγορά κατά την τιµολόγηση του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης και το επίπεδο στην ιεραρχία εύλογης 

αξίας στο οποίο ταξινοµούνται οι εισροές.  

Το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση που αποτιµάται στην εύλογη αξία 

δύναται να είναι (∆.Π.Χ.Π. 13.13) ή ανεξάρτητο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση 

(π.χ. ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ή ένα µη χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο) ή µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων, µια οµάδα υποχρεώσεων ή µια οµάδα 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (π.χ. µια µονάδα δηµιουργίας ταµειακών 

ροών ή µια επιχείρηση). Η επιµέτρηση της εύλογης αξίας αφορά ένα συγκεκριµένο 

περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση. Ως εκ τούτου, κατά την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας, µια οικονοµική οντότητα λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης εάν οι συµµετέχοντες στην αγορά θα 

λάµβαναν υπόψη τα εν λόγω χαρακτηριστικά κατά την τιµολόγηση του περιουσιακού 

στοιχείου ή της υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. Τα εν λόγω 

χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν (∆.Π.Χ.Π. 13.11) την κατάσταση και τη θέση του 

περιουσιακού στοιχείου και τυχόν περιορισµούς όσον αφορά την πώληση ή τη χρήση 

του περιουσιακού στοιχείου.  Οι επιπτώσεις στην επιµέτρηση που προκύπτουν από 

                                                 
10 Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη σηµείωση,  δεν γίνεται εµβάθυνση στην περιγραφή της 
βάσης αποτίµησης για την επιµέτρηση µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων καθώς  
ξεπερνά  τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.  
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ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό διαφέρει ανάλογα µε το πώς το χαρακτηριστικό 

αυτό θα λαµβανόταν υπόψη από τους συµµετέχοντες στην αγορά ( ∆.Π.Χ.Π. 13.12). 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια της «συναλλαγής» όπως ορίζεται από το 

πρότυπο. Κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας υποτίθεται ότι το περιουσιακό 

στοιχείο ή η υποχρέωση ανταλλάσσεται σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ 

συµµετεχόντων στην αγορά για την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη 

µεταβίβαση της υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης υπό τις τρέχουσες 

συνθήκες της αγοράς ( ∆.Π.Χ.Π.13.15). Μάλιστα,  υποτίθεται ότι η συναλλαγή για 

την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη µεταβίβαση της υποχρέωσης λαµβάνει 

χώρα είτε στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση ή ελλείψει 

κύριας αγοράς, στην πλέον συµφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την 

υποχρέωση (∆.Π.Χ.Π. 13.16). Ευνόητο είναι ότι η οικονοµική οντότητα δεν 

χρειάζεται να πραγµατοποιήσει εξαντλητική έρευνα όλων των πιθανών αγορών για να 

εντοπίσει την κύρια αγορά αλλά αρκεί να λάβει υπόψη της όλες τις ευλόγως 

διαθέσιµες πληροφορίες ( ∆.Π.Χ.Π. 13.17).  

Εάν υπάρχει κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, η 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας αντιπροσωπεύει την τιµή στη αγορά αυτή (είτε η τιµή 

αυτή είναι άµεσα παρατηρήσιµη είτε εκτιµάται µε τη χρήση άλλης τεχνικής 

αποτίµησης), ακόµα και εάν η τιµή σε µια διαφορετική αγορά είναι ενδεχοµένως 

περισσότερο συµφέρουσα κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης (∆.Π.Χ.Π. 13.18). 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι η  οικονοµική οντότητα πρέπει να έχει πρόσβαση στην 

κύρια (ή την πλέον συµφέρουσα) αγορά κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης (∆.Π.Χ.Π. 

13.19). ∆εδοµένου ότι διαφορετικές οικονοµικές οντότητες µε διαφορετικές 

δραστηριότητες δύναται να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές αγορές, η κύρια (ή 

πλέον συµφέρουσα) αγορά για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση 

δύναται να διαφέρει για διαφορετικές οικονοµικές οντότητες. Ως εκ τούτου, η κύρια 

(ή πλέον συµφέρουσα) αγορά (και, συνεπώς, οι συµµετέχοντες στην αγορά) 

εξετάζονται από την οπτική της οικονοµικής οντότητας έτσι δύναται να υπάρχουν 

διαφορές µεταξύ οντοτήτων µε διαφορετικές δραστηριότητες (∆.Π.Χ.Π.13.19). 

Φυσικά,  η οικονοµική οντότητα δεν χρειάζεται να είναι σε θέση να πωλήσει το 

συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο ή να µεταβιβάσει τη συγκεκριµένη υποχρέωση 

κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης ώστε να µπορεί να επιµετρήσει την εύλογη αξία 

βάσει της τιµής στην αγορά ( ∆.Π.Χ.Π. 13.20).  
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Σχετικά µε τους συµµετέχοντες στην αγορά, η οικονοµική οντότητα δεν 

χρειάζεται να τους προσδιορίσει επακριβώς αλλά οφείλει να προσδιορίζει τα 

χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν (∆.Π.Χ.Π. 13.23). Η οικονοµική οντότητα 

αποτιµά την εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης 

χρησιµοποιώντας τις υποθέσεις που θα χρησιµοποιούσαν οι συµµετέχοντες στην 

αγορά κατά την τιµολόγηση του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης, 

υποθέτοντας ότι οι συµµετέχοντες στην αγορά ενεργούν προς το βέλτιστο οικονοµικό 

τους συµφέρον (∆.Π.Χ.Π. 13.22).  

Ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας ουσιαστικά είναι ο προσδιορισµός της 

τιµής που η οικονοµική οντότητα θα λάµβανε κατά την πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή κατά τη µεταβίβαση µιας υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή στην 

κύρια (ή την πλέον συµφέρουσα) αγορά κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης υπό τις 

τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (ήτοι, τιµή εξόδου) ανεξαρτήτως του εάν η τιµή αυτή 

είναι άµεσα παρατηρήσιµη ή εκτιµάται µε τη χρήση άλλης τεχνικής αποτίµησης 

(∆.Π.Χ.Π. 13.24). Κατά τον προσδιορισµό αυτής της τιµής δεν συνυπολογίζονται τα 

έξοδα συναλλαγής καθώς αυτά λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε 

άλλα πρότυπα ( ∆.Π.Χ.Π. 13.25). Αντίθετα, όµως, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τα 

µεταφορικά έξοδα, εφόσον υπάρχουν, για τη µεταφορά του περιουσιακού στοιχείου 

από την τρέχουσα τοποθεσία του (∆.Π.Χ.Π. 13.26) 

Κατά την αρχική αναγνώριση, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π.13.57, η τιµή 

συναλλαγής είναι η τιµή που θα καταβληθεί για την απόκτηση του περιουσιακού 

στοιχείου ή που θα ληφθεί για την ανάληψη της υποχρέωσης (τιµή εισόδου), όταν ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση περιλαµβάνεται σε µια συναλλαγή 

ανταλλαγής για το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. Αντιθέτως, η εύλογη 

αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης είναι η τιµή που λαµβάνεται για 

την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή που καταβάλλεται για τη µεταβίβαση της 

υποχρέωσης (τιµή εξόδου).  

Σε πολλές περιπτώσεις, η τιµή συναλλαγής ισούται µε την εύλογη αξία (π.χ. 

αυτό δύναται να ισχύει όταν κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής η συναλλαγή για την 

αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου λαµβάνει χώρα στην αγορά στην οποία θα 

πωλούνταν το περιουσιακό στοιχείο και συνακόλουθα δεν περιλαµβάνονται 

µεταφορικά έξοδα ( ∆.Π.Χ.Π. 13.58). Για να προσδιοριστεί εάν η εύλογη αξία κατά 

την αρχική αναγνώριση ισούται µε την τιµή συναλλαγής, µια οντότητα λαµβάνει 

υπόψη παράγοντες που αφορούν συγκεκριµένα τη συναλλαγή και το συγκεκριµένο 
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περιουσιακό στοιχείο (∆.Π.Χ.Π. 13.Β4). Υπάρχει περίπτωση, η τιµή συναλλαγής να 

µην αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας 

υποχρέωσης κατά την αρχική αναγνώριση. Αυτό συµβαίνει εάν ισχύει µια από τις 

ακόλουθες συνθήκες (∆.Π.Χ.Π. 13.Β4): 

α) η συναλλαγή πραγµατοποιείται µεταξύ συνδεδεµένων µερών, παρόλο που η 

τιµή σε µια συναλλαγή µεταξύ συνδεδεµένων µερών δύναται να χρησιµοποιηθεί ως 

εισροή στην επιµέτρηση της εύλογης αξίας εάν η οντότητα διαθέτει αποδείξεις ότι η 

συναλλαγή διενεργήθηκε σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς  

β) η  συναλλαγή λαµβάνει χώρα υπό πίεση ή ο πωλητής εξαναγκάζεται να 

αποδεχθεί την τιµή της συναλλαγής. Για παράδειγµα, αυτό µπορεί να συµβαίνει εάν ο 

πωλητής αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσχέρειες 

γ) η  λογιστική µονάδα που αντιπροσωπεύεται στην τιµή συναλλαγής διαφέρει 

από τη λογιστική µονάδα του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης που 

επιµετράται στην εύλογη αξία. Για παράδειγµα, αυτό µπορεί να ισχύει εάν το 

περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση που επιµετράται στην εύλογη αξία είναι µόνο 

ένα από τα στοιχεία στη συναλλαγή (π.χ. σε µια συνένωση επιχειρήσεων), η 

συναλλαγή περιλαµβάνει µη δηλωθέντα δικαιώµατα και προνόµια που επιµετρούνται 

ξεχωριστά σύµφωνα µε άλλο ∆ΠΧΑ ή η τιµή της συναλλαγής περιλαµβάνει τα έξοδα 

συναλλαγής και 

δ) η αγορά στην οποία λαµβάνει χώρα η συναλλαγή διαφέρει από την κύρια (ή 

την πλέον συµφέρουσα) αγορά. Για παράδειγµα, οι αγορές δύναται να διαφέρουν εάν 

η οντότητα είναι διαπραγµατευτής που πραγµατοποιεί συναλλαγές µε τους πελάτες 

στη λιανική αγορά αλλά η κύρια (ή πλέον συµφέρουσα) αγορά για τη συναλλαγή 

εξόδου είναι µε άλλους διαπραγµατευτές στην αγορά διαπραγµατευτών.  

Στην περίπτωση που η εύλογη αξία διαφέρει από την τιµή συναλλαγής, η 

οικονοµική οντότητα οφείλει να αναγνωρίζει το κέρδος ή τη ζηµία που προκύπτει στα 

αποτελέσµατά της, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται στο συγκεκριµένο ∆ΠΧΑ 

(∆.Π.Χ.Π. 13.60). 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οικονοµική οντότητα πρέπει να χρησιµοποιεί 

εκείνες τις τεχνικές αποτίµησης οι οποίες είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις και για 

τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα επαρκή δεδοµένα για την επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας, µεγιστοποιώντας τη χρήση συναφών παρατηρήσιµων εισροών και 

ελαχιστοποιώντας τη χρήση µη παρατηρήσιµων εισροών ( ∆.Π.Χ.Π.13.61). Ο σκοπός 

της  χρήσης µιας τεχνικής αποτίµησης είναι η εκτίµηση της τιµής στην οποία 
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λαµβάνει χώρα µια κανονική συναλλαγή πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή 

µεταβίβασης της υποχρέωσης µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά την 

ηµεροµηνία επιµέτρησης υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (∆.Π.Χ.Π. 13.62). 

Το ∆.Π.Χ.Π. 13 ορίζει τρεις ευρέως χρησιµοποιούµενες τεχνικές αποτίµησης οι 

οποίες είναι η προσέγγιση βάσει της αγοράς, η προσέγγιση βάσει του κόστους και η 

προσέγγιση βάσει του εισοδήµατος.  

Η προσέγγιση βάσει της αγοράς χρησιµοποιεί τιµές και άλλες συναφείς 

πληροφορίες παραγόµενες από τις συναλλαγές στην αγορά που περιλαµβάνουν 

πανοµοιότυπα ή συγκρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή µια οµάδα 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όπως µια επιχείρηση (∆.Π.Χ.Π. 13.Β5). 

Στις τεχνικές αποτίµησης που συµφωνούν µε την προσέγγιση βάσει της αγοράς 

περιλαµβάνεται η τιµολόγηση βάσει συγκεκριµένου µοντέλου (matrix pricing). Η 

τιµολόγηση βάσει συγκεκριµένου µοντέλου είναι µια µαθηµατική τεχνική που 

χρησιµοποιείται κυρίως για την αποτίµηση ορισµένων τύπων χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, όπως τα χρεόγραφα, χωρίς να βασίζεται η οντότητα αποκλειστικά σε επίσηµες 

χρηµατιστηριακές τιµές για τα συγκεκριµένα χρεόγραφα, αλλά στη σχέση των 

χρεογράφων µε άλλα συγκρίσιµα χρεόγραφα µε επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές 

(∆.Π.Χ.Π. 13.Β7). 

Η προσέγγιση βάσει του κόστους, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 13.Β8,  αντανακλά 

το ποσό που θα απαιτούνταν σήµερα για την αντικατάσταση της ικανότητας χρήσης 

ενός περιουσιακού στοιχείου (αποκαλούµενο συχνά «τρέχον κόστος 

αντικατάστασης»). Από την οπτική ενός πωλητή-συµµετέχοντα στην αγορά, η τιµή 

που θα λάµβανε για το περιουσιακό στοιχείο βασίζεται στο κόστος για έναν 

αγοραστή-συµµετέχοντα στην αγορά να αποκτήσει ή να κατασκευάσει ένα 

υποκατάστατο περιουσιακό στοιχείο συγκρίσιµης χρηστικότητας, προσαρµοσµένο 

βάσει απαρχαίωσης. Αυτό συµβαίνει διότι ένας αγοραστής-συµµετέχων στην αγορά 

δεν θα πλήρωνε περισσότερα για ένα περιουσιακό στοιχείο από το ποσό µε το οποίο 

θα µπορούσε να αντικαταστήσει την ικανότητα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. 

Η απαρχαίωση περιλαµβάνει τη φυσική επιδείνωση, τη λειτουργική (τεχνολογική) 

απαρχαίωση και την οικονοµική (εξωτερική) απαρχαίωση και είναι ευρύτερη από την 

απόσβεση για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (κατανοµή ιστορικού 

κόστους) ή για φορολογικούς σκοπούς (χρησιµοποιώντας καθορισµένες διάρκειες 

ζωής). Σε πολλές περιπτώσεις, η µέθοδος του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης 

χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας ενσώµατων περιουσιακών 
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στοιχείων που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή µε 

άλλα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις (∆.Π.Χ.Π. 13.Β9).  

Τέλος, η προσέγγιση βάσει εισοδήµατος µετατρέπει µελλοντικά ποσά (π.χ. 

ταµειακές ροές ή έσοδα και έξοδα) σε ένα τρέχον (ήτοι προεξοφληµένο) ποσό. Όταν 

χρησιµοποιείται η προσέγγιση βάσει του εισοδήµατος, η επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας αντανακλά τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς για τα εν λόγω µελλοντικά 

ποσά (∆.Π.Χ.Π. 13.Β10). Οι τεχνικές, βάσει της προσέγγισης εισοδήµατος µπορεί να 

περιλαµβάνουν τεχνικές παρούσας αξίας, µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων 

προαίρεσης ή τη µέθοδο πλεοναζόντων κερδών πολλαπλών χρήσεων η οποία 

χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, η οποία όµως χρησιµοποιείται 

για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας ορισµένων άυλων περιουσιακών στοιχείων 

(∆.Π.Χ.Π. 13.Β11). 

Σηµειώνεται ότι σε ορισµένες περιπτώσεις είναι κατάλληλη η χρήση µιας 

µεµονωµένης τεχνικής αποτίµησης ενώ σε άλλες περιπτώσεις, είναι κατάλληλη η 

χρήση πολλαπλών τεχνικών αποτίµησης (∆.Π.Χ.Π. 13.63). Εάν χρησιµοποιούνται 

πολλαπλές τεχνικές αποτίµησης για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, τα 

αποτελέσµατα (ήτοι οι αντίστοιχες ενδείξεις εύλογης αξίας) αξιολογούνται 

λαµβάνοντας υπόψη το εύλογο του εύρους τιµών που δείχνουν τα αποτελέσµατα 

αυτά. Η επιµέτρηση της εύλογης αξίας είναι το σηµείο εντός αυτού του εύρους που 

είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό της εύλογης αξίας στις συγκεκριµένες περιστάσεις. 

Οι τεχνικές αποτίµησης που χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας εφαρµόζονται µε συνέπεια. Ωστόσο, δύναται να απαιτείται αλλαγή στην τεχνική 

αποτίµησης ή την εφαρµογή της εάν η αλλαγή οδηγεί σε επιµέτρηση που είναι εξίσου ή 

περισσότερο αντιπροσωπευτική της εύλογης αξίας σε ορισµένες περιστάσεις (∆.Π.Χ.Π. 

13.65). Παραδείγµατα τέτοιων περιστάσεων είναι η ανάπτυξη νέων αγορών, η ύπαρξη 

νέων πληροφοριών, η βελτίωση της τεχνικής αποτίµησης ή η µεταβολή των συνθηκών 

της αγοράς.   

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα µε το οποίο διαπραγµατεύεται το ∆.Π.Χ.Π.13 

είναι ο προσδιορισµός των κατάλληλων εισροών που θα χρησιµοποιηθούν στις 

τεχνικές αποτίµησης. Ως γενική αρχή, το πρότυπο ορίζει ότι ανεξάρτητα από το ποια 

τεχνική αποτίµησης θα χρησιµοποιηθεί για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, σκοπός 

της πρέπει να είναι η µεγιστοποίηση της χρήσης συναφών παρατηρήσιµων εισροών 

και η ελαχιστοποίηση της χρήσης µη παρατηρήσιµων εισροών (∆.Π.Χ.Π. 13.67). Μια 

οντότητα πρέπει να επιλέγει εισροές που συµφωνούν µε τα χαρακτηριστικά του 
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περιουσιακού στοιχείου που θα λάµβαναν υπόψη οι συµµετέχοντες στην αγορά σε 

µια συναλλαγή χωρίς να συνυπολογίζεται τυχόν υπερτίµηµα ή οποιαδήποτε έκπτωση 

(∆.Π.Χ.Π. 13.69). 

Οι εισροές που χρησιµοποιούνται στις τεχνικές αποτίµησης για την επιµέτρηση 

της εύλογης αξίας, ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα µε σκοπό την αύξηση της συνέπειας 

και της συγκρισιµότητας (∆.Π.Χ.Π. 72). Τα επίπεδα αυτά δεν διαφέρουν σηµαντικά 

από τα τρία επίπεδα της κλίµακας ιεράρχησης της εύλογης αξίας και τα οποία 

παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. Συγκεκριµένα τα τρία επίπεδα, ανάλογα 

µε τις χρησιµοποιούµενες εισροές,  όπως παρουσιάζονται από το ∆.Π.Χ.Π. 13,  είναι 

τα εξής:  

 

α) Εισροές 1ου Επιπέδου 

Περιλαµβάνουν τις επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές (χωρίς προσαρµογή) στις 

αγορές για πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει 

πρόσβαση η οντότητα κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης (∆.Π.Χ.Π. 13.76). 

∆εδοµένου ότι οι εισροές του Επιπέδου 1 υπάρχουν διαθέσιµες για πολλά 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, 

ορισµένα εκ των οποίων δύναται να ανταλλάσσονται σε πολλαπλές ενεργείς αγορές, 

έµφαση πρέπει να δίνεται ( ∆.Π.Χ.Π. 13.78): 

i) στις εισροές της κύριας αγοράς για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση 

ή, απουσία κύριας αγοράς, της πλέον συµφέρουσας αγοράς για το περιουσιακό 

στοιχείο ή την υποχρέωση ή 

ii)εάν µια οντότητα δύναται να πραγµατοποιήσει συναλλαγή για το περιουσιακό 

στοιχείο ή την υποχρέωση χρησιµοποιώντας την τιµή στην αγορά αυτή κατά την 

ηµεροµηνία επιµέτρησης 

Μια οντότητα πραγµατοποιεί προσαρµογή στις εισροές του Επιπέδου 1  µόνο 

στις ακόλουθες περιπτώσεις (∆.Π.Χ.Π.13.79): 

i) Όταν µια οντότητα κατέχει µεγάλο αριθµό παρεµφερών (αλλά όχι 

πανοµοιότυπων) περιουσιακών στοιχείων που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και 

υπάρχει διαθέσιµη επίσηµη χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά αλλά δεν είναι 

άµεσα προσβάσιµη για καθένα από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Στην 

περίπτωση αυτή, ως πρακτικό µέσο, η οντότητα δύναται να επιµετρήσει την εύλογη 

αξία χρησιµοποιώντας εναλλακτική µέθοδο αποτίµησης που δεν βασίζεται 

αποκλειστικά σε επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές (π.χ. τιµολόγηση βάσει 
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συγκεκριµένου µοντέλου (matrix pricing)). Ωστόσο, η χρήση εναλλακτικής µεθόδου 

τιµολόγησης οδηγεί στην κατηγοριοποίηση της επιµέτρησης της εύλογης αξίας σε 

χαµηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας.  

ii) Όταν µια επίσηµη χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά δεν αντανακλά 

την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. Αυτό δύναται να συµβαίνει εάν, 

για παράδειγµα, σηµαντικά γεγονότα λαµβάνουν χώρα µετά το κλείσιµο µιας αγοράς 

αλλά πριν από την ηµεροµηνία επιµέτρησης. Μια οντότητα θεσπίζει και εφαρµόζει µε 

συνοχή πολιτική για τον εντοπισµό τέτοιων γεγονότων που δύναται να επηρεάζουν 

τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας. Ωστόσο, εάν η επίσηµη χρηµατιστηριακή τιµή 

προσαρµοστεί βάσει των νέων πληροφοριών, η προσαρµογή οδηγεί στην 

κατηγοριοποίηση της επιµέτρησης της εύλογης αξίας εντός κατώτερου επιπέδου της 

ιεραρχίας εύλογης αξίας. 

Παραδείγµατα αγορών στις οποίες δύναται να υπάρχουν παρατηρήσιµες 

εισροές για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι τα χρηµατιστήρια, 

οι αγορές διαπραγµατευτών, οι αγορές µεσιτών, οι  αγορές άµεσης διαπραγµάτευσης 

κ.α. ( ∆.Π.Χ.Π. 13.Β34). 

 

β) Εισροές 2ου Επιπέδου 

Περιλαµβάνει τις  εισροές πέραν των επίσηµων χρηµατιστηριακών τιµών που 

περιλαµβάνονται στο 1ο Επίπεδο οι οποίες είναι παρατηρήσιµες για το περιουσιακό 

στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άµεσα είτε έµµεσα (∆.Π.Χ.Π.13.81). Εάν το 

περιουσιακό στοιχείο διαθέτει προκαθορισµένη (συµβατική) διάρκεια, µια εισροή 

2ου Επιπέδου πρέπει να είναι παρατηρήσιµη για ουσιαστικά την πλήρη διάρκεια ζωής 

του περιουσιακού στοιχείου (∆.Π.Χ.Π. 13.82). Στις εισροές 2ου Επιπέδου 

περιλαµβάνονται: 

i)  οι επίσηµες τιµές για παρεµφερή περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις σε 

ενεργές αγορές 

ii) οι επίσηµες τιµές για πανοµοιότυπα ή παρεµφερή περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις σε αγορές που δεν είναι ενεργές 

iii) οι εισροές πέραν των επίσηµων τιµών που είναι παρατηρήσιµες για το 

περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση (όπως  για παράδειγµα επιτόκια και καµπύλες 

απόδοσης παρατηρήσιµες σε κοινώς καθοριζόµενα διαστήµατα, τεκµαρτές 

µεταβλητότητες και πιστωτικά περιθώρια) και τέλος 

iv) οι εισροές στηριζόµενες από την αγορά. 



 148

Οι προσαρµογές στις εισροές 2ου Επιπέδου ποικίλουν ανάλογα µε παράγοντες 

που αφορούν συγκεκριµένα το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση 

(∆.Π.Χ.Π.13.83). Στους παράγοντες αυτούς περιλαµβάνονται η κατάσταση και η 

θέση του περιουσιακού στοιχείου, ο βαθµός στον οποίο οι εισροές αφορούν στοιχεία 

συγκρίσιµα µε το περιουσιακό στοιχείο και ο όγκος ή το επίπεδο δραστηριότητας στις 

αγορές εντός των οποίων παρατηρούνται οι εισροές. Μια προσαρµογή στις εισροές 

2ου Επιπέδου που είναι σηµαντική για ολόκληρη την επιµέτρηση δύναται να 

οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση της επιµέτρησης της εύλογης αξίας στο 3ο Επίπεδο της 

ιεραρχίας εύλογης αξίας εάν η προσαρµογή χρησιµοποιεί σηµαντικές µη 

παρατηρήσιµες εισροές (∆.Π.Χ.Π.13.84). 

 

γ) Εισροές 3ου Επιπέδου 

Περιλαµβάνουν τις  µη παρατηρήσιµες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο 

(∆.Π.Χ.Π.13.86). Μη παρατηρήσιµες εισροές χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση 

της εύλογης αξίας στο βαθµό που δεν υπάρχουν διαθέσιµες παρατηρήσιµες εισροές, 

γεγονός που καλύπτει καταστάσεις στις οποίες υπάρχει ελάχιστη ή δεν υπάρχει 

καθόλου δραστηριότητα στην αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση 

κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης (∆.Π.Χ.Π. 13.87). Ωστόσο, ο στόχος της 

επιµέτρησης της εύλογης αξίας παραµένει ο ίδιος, ήτοι µια τιµή εξόδου κατά την 

ηµεροµηνία επιµέτρησης από την οπτική ενός συµµετέχοντα στην αγορά που κατέχει 

το περιουσιακό στοιχείο ή οφείλει την υποχρέωση. Ως εκ τούτου, οι µη 

παρατηρήσιµες εισροές αντανακλούν τις υποθέσεις που θα χρησιµοποιούσαν οι 

συµµετέχοντες στην αγορά κατά την τιµολόγηση του περιουσιακού στοιχείου ή της 

υποχρέωσης, συµπεριλαµβανοµένων των υποθέσεων σχετικά µε τον κίνδυνο. Οι 

υποθέσεις σχετικά µε τον κίνδυνο περιλαµβάνουν τον κίνδυνο που ενυπάρχει σε µια 

συγκεκριµένη τεχνική αποτίµησης η οποία χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας (όπως ένα µοντέλο τιµολόγησης) και τον κίνδυνο που ενυπάρχει στις 

εισροές στην τεχνική αποτίµησης. Μια επιµέτρηση που δεν περιλαµβάνει 

προσαρµογή βάσει του κινδύνου δεν αποτελεί επιµέτρηση της εύλογης αξίας εάν οι 

συµµετέχοντες στην αγορά θα λάµβαναν υπόψη κάποιον κίνδυνο κατά την αποτίµηση 

του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης (∆.Π.Χ.Π.13.88). 

Μια οντότητα αναπτύσσει µη παρατηρήσιµες εισροές χρησιµοποιώντας τις 

καλύτερες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της βάσει των περιστάσεων, στις οποίες 

δύναται να περιλαµβάνονται τα ίδια δεδοµένα της εταιρείας (∆.Π.Χ.Π. 13.89). Κατά 
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την ανάπτυξη µη παρατηρήσιµων εισροών, µια οντότητα δύναται να ξεκινήσει µε τα 

δικά της δεδοµένα αλλά πρέπει να προσαρµόσει τα δεδοµένα αυτά, εάν υπάρχουν 

ευλόγως διαθέσιµες πληροφορίες που δείχνουν ότι άλλοι συµµετέχοντες στην αγορά 

θα χρησιµοποιούσαν διαφορετικά δεδοµένα ή εάν υπάρχει κάτι συγκεκριµένο σχετικά 

µε την οντότητα το οποίο δεν είναι διαθέσιµο στους άλλους συµµετέχοντες της 

αγοράς (π.χ. µια συνέργεια που αφορά συγκεκριµένα την οντότητα). Μια οντότητα 

δεν χρειάζεται να καταβάλει εξαντλητικές προσπάθειες για να λάβει πληροφορίες 

σχετικά µε τις υποθέσεις των συµµετεχόντων στην αγορά.  

Η ιεράρχηση εύλογης αξίας δίνει µέγιστη προτεραιότητα στις επίσηµες τιµές 

(χωρίς προσαρµογές) σε αγορές µε σηµαντικό όγκο συναλλαγών για πανοµοιότυπα 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (εισροές 1ου Επιπέδου) και ελάχιστη 

προτεραιότητα σε µη παρατηρήσιµες εισροές (εισροές 3ου Επιπέδου).  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εισροές που χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση 

της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης δύναται να 

κατηγοριοποιούνται εντός διαφορετικών επιπέδων της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η επιµέτρηση της εύλογης αξίας κατηγοριοποιείται στο σύνολό 

της στο ίδιο επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας µε αυτό της εισροής κατώτατου 

επιπέδου που είναι σηµαντική για ολόκληρη την επιµέτρηση. Η αξιολόγηση της 

σηµασίας µιας επιµέρους εισροής σε ολόκληρη την επιµέτρηση απαιτεί τη λήψη 

απόφασης κατά περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες σχετικούς µε το 

περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Οι προσαρµογές που οδηγούν σε 

επιµετρήσεις βάσει της εύλογης αξίας, όπως το κόστος πώλησης κατά την επιµέτρηση 

εύλογης αξίας µείον το κόστος πώλησης, δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον 

προσδιορισµό του επιπέδου στην ιεραρχία εύλογης αξίας εντός του οποίου 

κατηγοριοποιείται η επιµέτρηση της εύλογης αξίας (∆.Π.Χ.Π. 13.73).  

Η διαθεσιµότητα συναφών εισροών και η σχετική τους υποκειµενικότητα 

δύναται να επηρεάζουν την επιλογή κατάλληλων τεχνικών αποτίµησης (∆.Π.Χ.Π. 

13.74). Ωστόσο, η ιεράρχηση εύλογης αξίας κατηγοριοποιεί τις εισροές στις τεχνικές 

αποτίµησης όχι τις τεχνικές αποτίµησης που χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας. Για παράδειγµα, η επιµέτρηση µιας εύλογης αξίας που αναπτύσσεται 

µε τη χρήση µιας τεχνικής παρούσας αξίας δύναται να κατηγοριοποιείται στο 2ο ή το 

3ο Επίπεδο, ανάλογα µε τις εισροές που είναι σηµαντικές για ολόκληρη την 

επιµέτρηση και το επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας εντός του οποίου 

κατηγοριοποιούνται οι εν λόγω εισροές.  
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Εάν µια παρατηρήσιµη εισροή απαιτεί προσαρµογή µε τη χρήση µη 

παρατηρήσιµης εισροής και η προσαρµογή αυτή οδηγήσει σε επιµέτρηση σηµαντικά 

υψηλότερης ή χαµηλότερης αξίας, η επιµέτρηση που προκύπτει θα πρέπει να 

κατηγοριοποιηθεί στο 3ο Επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας ( ∆.Π.Χ.Π. 13.75). 

Τέλος, σηµειώνεται ότι εάν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση αποτιµώµενη 

στην εύλογη αξία διαθέτει τιµή ζήτησης και τιµή προσφοράς (π.χ. εισροή από αγορά 

διαπραγµατευτών), η τιµή εντός του περιθωρίου ζήτησης-προσφοράς που είναι η 

πλέον αντιπροσωπευτική της εύλογης αξίας υπό τις δεδοµένες περιστάσεις 

χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας ανεξαρτήτως του πού 

ταξινοµείται η εισροή εντός της ιεραρχίας εύλογης αξίας (∆.Π.Χ.Π. 13.70).  Το 

παρακάτω σχήµα (12) ανακεφαλαιώνει την παρουσίαση της κλίµακας ιεράρχησης της 

εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 13. 

  

 

Σχήµα (12): Κλίµακα ιεράρχησης της εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 13. 

 

Η παρουσίαση του ∆.Π.Χ.Π. 13 ολοκληρώνεται µε την περιγραφή των 

ελάχιστων απαιτούµενων γνωστοποιήσεων που πρέπει να δηµοσιεύουν οι 

οικονοµικές οντότητες. Μια οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες που βοηθούν τους 

χρήστες των οικονοµικών της καταστάσεων να εκτιµήσουν (∆.Π.Χ.Π. 13. 91): 

α) τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επιµετρούµενες στην εύλογη αξία 

σε επαναλαµβανόµενη ή µη επαναλαµβανόµενη βάση στην έκθεση οικονοµικής 

κατάστασης µετά την αρχική αναγνώριση, τις τεχνικές αποτίµησης και τις εισροές 

που χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση των εν λόγω επιµετρήσεων και 
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β) τις  επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις της εύλογης αξίας µε τη χρήση 

σηµαντικών µη παρατηρήσιµων εισροών (3ο Επίπεδο), την επίδραση των µετρήσεων 

στα κέρδη ή τις ζηµίες ή στα λοιπά συνολικά έσοδα της περιόδου.  

Για να πραγµατοποιηθεί αυτό, η οικονοµική οντότητα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη της τα εξής (∆.Π.Χ.Π. 13. 92): 

α) το επίπεδο λεπτοµέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων 

γνωστοποίησης 

β) την έµφαση που πρέπει να δίδεται σε καθεµιά από τις διάφορες απαιτήσεις 

γ)το βαθµό συγκέντρωσης και διαχωρισµού που πρέπει να πραγµατοποιηθεί και 

δ) εάν οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων χρειάζονται επιπλέον 

πληροφορίες για την αξιολόγηση των γνωστοποιούµενων ποσοτικών πληροφοριών.  

Συγκεκριµένα η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί, τουλάχιστον, τις 

ακόλουθες πληροφορίες για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

επιµετρούµενων στην εύλογη αξία στην έκθεση οικονοµικής κατάστασης µετά την 

αρχική αναγνώριση (∆.Π.Χ.Π. 13. 93):  

α) για επαναλαµβανόµενες και µη επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις της 

εύλογης αξίας, την επιµέτρηση εύλογης αξίας στο τέλος της περιόδου αναφοράς, και 

για µη επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις της εύλογης αξίας, τους λόγους της 

επιµέτρησης. Επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις της εύλογης αξίας περιουσιακών 

στοιχείων ή υποχρεώσεων είναι αυτές που απαιτούνται ή επιτρέπονται βάσει άλλων 

∆ΠΧΑ στην έκθεση οικονοµικής κατάστασης στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. 

Μη επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων είναι αυτές που απαιτούνται ή επιτρέπονται βάσει άλλων ∆ΠΧΑ στην 

έκθεση οικονοµικής κατάστασης σε συγκεκριµένες περιστάσεις  

β) για επαναλαµβανόµενες και µη επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις εύλογης 

αξίας, το επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας στο οποίο ταξινοµούνται στο σύνολό 

τους οι επιµετρήσεις εύλογης αξίας (1ο, 2ο ή 3ο Επίπεδο) 

γ) για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που κατέχει η οντότητα στο τέλος 

της περιόδου αναφοράς και που επιµετρούνται στην εύλογης αξία σε 

επαναλαµβανόµενη βάση, τα ποσά οποιωνδήποτε µεταφορών µεταξύ του 1ου και του 

2ου Επιπέδου της ιεραρχίας εύλογης αξίας, τους λόγους για τις εν λόγω µεταβολές 

και την πολιτική της οντότητας για τον προσδιορισµό του χρόνου κατά τον οποίο 

θεωρείται ότι λαµβάνουν χώρα µεταφορές µεταξύ επιπέδων. Οι µεταφορές σε κάθε 
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επίπεδο γνωστοποιούνται και συζητούνται ξεχωριστά από τις µεταφορές εκτός κάθε 

επιπέδου  

δ) για επαναλαµβανόµενες και µη επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις εύλογης 

αξίας που έχουν ταξινοµηθεί στο 2ο και στο 3ο Επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας, 

περιγραφή των τεχνικών αποτίµησης και των εισροών που χρησιµοποιήθηκαν κατά 

την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Εάν έχει υπάρξει µεταβολή στην τεχνική 

αποτίµησης,  η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί τη µεταβολή αυτή και τους λόγους 

πραγµατοποίησής της. Για επιµετρήσεις εύλογης αξίας ταξινοµούµενες στο 3ο 

Επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας, µια οντότητα παρέχει ποσοτικές πληροφορίες 

για τις σηµαντικές µη παρατηρήσιµες εισροές που χρησιµοποιήθηκαν για την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Μια οντότητα δεν απαιτείται να δηµιουργήσει 

ποσοτικές πληροφορίες για να συµµορφώνεται µε τη συγκεκριµένη απαίτηση 

γνωστοποίησης εάν δεν έχουν αναπτυχθεί από την οντότητα ποσοτικές µη 

παρατηρήσιµες εισροές κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας . Ωστόσο, κατά τη 

γνωστοποίηση αυτή, µια οντότητα δεν δύναται να αγνοεί ποσοτικές µη 

παρατηρήσιµες εισροές που είναι σηµαντικές για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

και είναι ευλόγως διαθέσιµες στην οντότητα  

ε) για επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις της εύλογης αξίας ταξινοµούµενες στο 

3ο Επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας, συµφωνία των υπολοίπων της αρχής της 

περιόδου µε τα υπόλοιπα του τέλους περιόδου, γνωστοποιώντας ξεχωριστά 

µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου που οφείλονται στα εξής: 

i) συνολικά κέρδη ή ζηµίες για την περίοδο, αναγνωρισµένα στα αποτελέσµατα 

και τα κονδύλια στα αποτελέσµατα στα οποία αναγνωρίζονται τα εν λόγω κέρδη ή 

ζηµίες 

ii) συνολικά κέρδη ή ζηµίες για την περίοδο αναγνωρισµένα στα λοιπά 

συνολικά έσοδα και τα κονδύλια στα λοιπά συνολικά έσοδα στα οποία 

αναγνωρίζονται τα εν λόγω κέρδη ή ζηµίες 

iii) αγορές, πωλήσεις, εκδόσεις και εκκαθαρίσεις (κάθε είδος µεταβολής 

γνωστοποιείται ξεχωριστά)· 

iv) τα ποσά οποιωνδήποτε µεταφορών εντός ή εκτός του 3ου Eπιπέδου της 

ιεραρχίας εύλογης αξίας, τους λόγους των εν λόγω µεταφορών και την πολιτική της 

οντότητας για τον προσδιορισµό του χρόνου κατά τον οποίο θεωρείται ότι 

πραγµατοποιούνται µεταφορές µεταξύ των επιπέδων. Οι µεταφορές στο 3ο Eπίπεδο 
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γνωστοποιούνται και αναλύονται ξεχωριστά από τις µεταφορές εκτός του 3ου 

Eπιπέδου 

στ) για επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις εύλογης αξίας ταξινοµούµενες στο 3ο 

Επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας, το ποσό των συνολικών κερδών ή ζηµιών της 

περιόδου που αναφέρεται στην περίπτωση ε) εδάφιο (i) που περιλαµβάνεται στα 

αποτελέσµατα το οποίο οφείλεται στη µεταβολή στα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή 

ζηµίες σε σχέση µε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που κατέχει η 

οντότητα στο τέλος της περιόδου αναφοράς και το κονδύλι στα αποτελέσµατα στο 

οποίο αναγνωρίζονται τα εν λόγω µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες 

ζ) για επαναλαµβανόµενες και µη επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις της 

εύλογης αξίας ταξινοµούµενες στο 3ο Επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας, 

περιγραφή των διεργασιών αποτίµησης που χρησιµοποιεί η οντότητα  

η) για επαναλαµβανόµενες επιµετρήσεις της εύλογης αξίας ταξινοµούµενες στο 

3ο Επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας: 

i) για κάθε παρόµοια επιµέτρηση, µια αφηγηµατική περιγραφή της ευαισθησίας 

της επιµέτρησης εύλογης αξίας στις µεταβολές σε µη παρατηρήσιµες εισροές εάν µια 

διαφορετικού ύψους µεταβολή στις εν λόγω εισροές δύναται να οδηγήσει σε 

επιµέτρηση σηµαντικά υψηλότερης ή χαµηλότερης εύλογης αξίας. Εάν υπάρχουν 

διασυνδέσεις µεταξύ των εν λόγω εισροών και άλλων µη παρατηρήσιµων εισροών 

που χρησιµοποιούνται στην επιµέτρηση της εύλογης αξίας, µια οντότητα οφείλει να 

περιγράψει επίσης τις εν λόγω διασυνδέσεις και το πώς αυτές δύναται να 

µεγιστοποιούν ή να µετριάζουν το αποτέλεσµα των µεταβολών στις µη 

παρατηρήσιµες εισροές στην επιµέτρηση της εύλογης αξίας.  

ii) για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις, εάν πραγµατοποιηθεί µεταβολή µιας ή περισσότερων µη 

παρατηρήσιµων εισροών ώστε να αντανακλώνται ευλόγως πιθανές εναλλακτικές 

υποθέσεις, θα προκαλούσε σηµαντική µεταβολή της εύλογης αξίας, µια οντότητα 

οφείλει να δηλώνει το γεγονός αυτό και να γνωστοποιεί το αποτέλεσµα των 

µεταβολών αυτών. Η οντότητα γνωστοποιεί τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίστηκε το 

αποτέλεσµα µιας µεταβολής ώστε να αντανακλάται µια ευλόγως πιθανή εναλλακτική 

υπόθεση. Για το σκοπό αυτό, η σηµασία κρίνεται βάσει των κερδών ή των ζηµιών και 

µε τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ή τις συνολικές υποχρεώσεις ή, όταν οι 

µεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα, µε το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
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Επιπλέον, µια οικονοµική οντότητα προσδιορίζει κατάλληλες κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων βάσει των εξής (∆.Π.Χ.Π. 13. 94): 

α) της φύσης, των χαρακτηριστικών και των κινδύνων του περιουσιακού 

στοιχείου ή της υποχρέωσης και 

β) του επιπέδου στην ιεραρχία της εύλογης αξίας στο οποίο κατηγοριοποιείται η 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας.  

Μια οντότητα γνωστοποιεί και εφαρµόζει συνεχώς την πολιτική της για να 

προσδιορίζει πότε θεωρείται ότι πραγµατοποιούνται µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 

της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Η πολιτική για το χρονικό προσδιορισµό των 

µεταφορών είναι η ίδια και για τις µεταφορές σε επίπεδα και για τις µεταφορές εκτός 

επιπέδων. Παραδείγµατα πολιτικών χρονικού προσδιορισµού των µεταφορών είναι, 

µεταξύ άλλων, τα εξής (∆.Π.Χ.Π. 13. 95): 

α) η ηµεροµηνία του περιστατικού ή της µεταβολής στις περιστάσεις που 

προκάλεσε τη µεταφορά 

β) η έναρξη της περιόδου αναφοράς και 

γ)το τέλος της περιόδου αναφοράς. 

 

6.3. Αλλαγές που επιφέρει το ∆.Π.Χ.Π.13 στο ∆.Λ.Π.39 και ∆.Π.Χ.Π.7 

 

Το ∆.Π.Χ.Π. 13 επέφερε ορισµένες τροποποιήσεις στο  ∆.Λ.Π. 39. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι βασικότερες τροποποιήσεις που  σχετίζονται µε τα µη παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Αρχικά µεταβάλλεται ο ορισµός της εύλογης αξίας (µέσω της εισαγωγής της 

παραγράφου ∆.Λ.Π. 39.∆97). Πλέον η εύλογη αξία ορίζεται ως η τιµή που θα 

λάµβανε µια οντότητα για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα 

κατέβαλε µια οντότητα για τη µεταβίβαση µιας υποχρέωσης σε µια κανονική 

συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης.  

Επιπλέον, προστέθηκε η ανάγκη διευκρίνησης σχετικά µε τις περιπτώσεις που η τιµή 

συναλλαγής διαφέρει από αυτή της εύλογης αξίας. Έτσι, διευκρινίστηκε ότι, εάν η 

εύλογη αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης κατά την αρχική αναγνώριση διαφέρει από την 

τιµή συναλλαγής τότε θα εκτιµάται µε τη χρήση τεχνικής αποτίµησης (∆.Λ.Π. 39. ΟΕ 

76).  
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Συνακόλουθα, βάσει των τροποποιήσεων, η εύλογη αξία ενός 

χρηµατοοικονοµικού µέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιµή 

συναλλαγής (ήτοι η εύλογη αξία του δοθέντος ή ληφθέντος ανταλλάγµατος). Ωστόσο, 

εάν µέρος του δοθέντος ή ληφθέντος ανταλλάγµατος αφορά κάτι άλλο πέραν του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου, µια οντότητα επιµετρά την εύλογη αξία του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου. Για παράδειγµα, η εύλογη αξία ενός άτοκου 

µακροπρόθεσµου δανείου ή µιας άτοκης µακροπρόθεσµης απαίτησης δύναται να 

επιµετρηθεί ως η παρούσα αξία όλων των µελλοντικών ταµειακών εισπράξεων 

προεξοφληµένων µε τη χρήση του επικρατούντος επιτοκίου στην αγορά για 

παρεµφερή µέσα (παρεµφερή ως προς το νόµισµα, τη διάρκεια, το είδος του επιτοκίου 

και άλλους παράγοντες) µε παρόµοια πιστωτική αξιολόγηση. Κάθε επιπρόσθετο 

δανεισθέν ποσό αποτελεί δαπάνη ή µείωση εισοδήµατος, εκτός εάν είναι κατάλληλο για 

αναγνώριση ως άλλου είδους περιουσιακό στοιχείο (τροποποίηση παραγράφου ∆.Λ.Π. 

39. ΟΕ64).  Ο παρακάτω πίνακας (11) περιγράφει την επίδραση των απαιτήσεων του 

∆.Π.Χ.Π. 13 κατά την αρχική αναγνώριση της εύλογης αξίας για τα χρηµατοοικονοµικά 

µέσα  . 

 

Πίνακας (11):   Επίδραση του ∆.Π.Χ.Π. 13 κατά την αρχική αναγνώριση της 

εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 

 Πριν το ∆.Π.Χ.Π. 13 Μετά το ∆.Π.Χ.Π. 13 

Εύλογη Αξία  
Τιµή Συναλλαγής 
(π.χ. 100) 

Εκτίµηση ∆ιοίκησης για τιµή 
εξόδου 
( π.χ. 99) 

Αρχική Αναγνώριση  
(χωρίς κόστος συναλλαγής) 

Εύλογη Αξία 
( π.χ. 100) 

Εύλογη Αξία πλέον  της 
διαφοράς µεταξύ της  εύλογης 
αξίας και της τιµής συναλλαγής 
(π.χ.  99 + ( 100-99) = 100) 

 

Πηγή: KMPG, First Impressions IFRS 13, Ιούνιος 2011. 

 

Μάλιστα παρέχονται και αναλυτικότερες οδηγίες µε την τροποποίηση της 

παραγράφου ∆.Λ.Π. 39.ΟΕ 76.  Πλέον, η  βέλτιστη απόδειξη της εύλογης αξίας ενός 

χρηµατοοικονοµικού µέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιµή 

συναλλαγής Εάν µια οντότητα προσδιορίσει ότι η εύλογη αξία κατά την αρχική 
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αναγνώριση διαφέρει από την τιµή συναλλαγής, η οντότητα λογιστικοποιεί το µέσο 

αυτό κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία ως εξής: 

α) κατά την απαιτούµενη βάσει της παραγράφου 39.43 επιµέτρηση (ήτοι 

επιµετράται στην εύλογη αξία ή στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου που δεν επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων επιµετράται στην εύλογη αξία πλέον κόστος συναλλαγών), εάν η 

εύλογη αυτή αξία αποδεικνύεται από επίσηµη χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά 

για πανοµοιότυπο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (ήτοι εισροή 1ου επιπέδου) ή 

βάσει µιας τεχνικής αποτίµησης που χρησιµοποιεί µόνο δεδοµένα από παρατηρήσιµες 

αγορές. Μια οντότητα αναγνωρίζει τη διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας κατά την 

αρχική αναγνώριση και της τιµής συναλλαγής ως κέρδος ή ζηµία. 

β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, µε προσαρµογή ώστε να µεταθέτει τη διαφορά 

µεταξύ της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιµής συναλλαγής. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα αναγνωρίζει αυτή τη µετατεθειµένη 

διαφορά ως κέρδος ή ζηµία µόνο στο µέτρο που αυτή προκύπτει από αλλαγή σε 

παράγοντα (συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου) τον οποίο οι συµµετέχοντες στην 

αγορά θα λάµβαναν υπόψη κατά την αποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της 

υποχρέωσης. 

Σχετικά µε το ∆.Π.Χ.Π.7 οι αλλαγές που επιφέρει το ∆.Π.Χ.Π. 13 µπορεί να 

χαρακτηριστούν ως συµπληρωµατικές. Συγκεκριµένα τροποποιείται το πεδίο 

εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 7 το οποίο πλέον εφαρµόζεται από όλες τις οντότητες για 

όλους τους τύπους χρηµατοοικονοµικών µέσων, εκτός από αυτές τις περιπτώσεις που 

ορίζει το ∆.Π.Χ.Π. 13. Καταργείται η παράγραφος 27 και πλέον οι γνωστοποιήσεις 

της αρχικής και µεταγενέστερης επιµέτρησης των περιουσιακών στοιχείων 

αποτιµούµενα στην εύλογη αξία θα ακολουθούν αποκλειστικά τις γνωστοποιήσεις 

που ορίζει το ∆.Π.Χ.Π. 13 και παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Για όλα τα άλλα µη 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εξακολουθούν και 

εφαρµόζονται οι απαιτήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 7. Επιπλέον τροποποιούνται οι 

γνωστοποιήσεις που αφορούν τις τεχνικές επιµέτρησης. Συγκεκριµένα η παράγραφος 

∆.Π.Χ.Π. 7.28 συµπληρώνεται ώστε να περιλαµβάνει πλέον όλες τις νέες 

γνωστοποιήσεις που απαιτεί το ∆.Π.Χ.Π. 13 περί τεχνικών επιµέτρησης.  
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6.4. Σχολιασµός του ∆.Π.Χ.Π. 13  

 

Η δηµιουργία του ∆.Π.Χ.Π. 13 υπαγορεύτηκε από την ανάγκη για την παροχή πιο 

ολοκληρωµένων και συγκεντρωτικών οδηγιών σχετικά µε την αντιµετώπιση της 

επιµέτρησης της εύλογης αξίας όλων των στοιχείων (χρηµατοοικονοµικών και µη). 

Πριν από την έκδοση του ∆.Π.Χ.Π. 13 οι λογιστικές πρακτικές που υπαγόρευαν τα 

∆.Λ.Π. ήταν διάσπαρτες µεταξύ πολλών προτύπων. Μάλιστα, ορισµένα πρότυπα 

παρουσίαζαν περιορισµένες οδηγίες και διευκρινήσεις έναντι άλλων προτύπων που 

παρείχαν πληθώρα οδηγιών, οι οποίες ορισµένες φορές δεν ήταν και σχετικές. Προς 

αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου δηµιουργήθηκε το ∆.Π.Χ.Π. 13 το οποίο 

ουσιαστικά αποτελεί µία αναθεώρηση των ήδη εφαρµοζόµενων πρακτικών (σύµφωνα 

µε τα διάφορα ∆.Λ.Π.) και τη συγκέντρωσή τους σε ένα ενιαίο πρότυπο. 

Σκοπός του ∆.Π.Χ.Π. 13 είναι να βελτιώσει τη συνέπεια και να µειώσει την 

πολυπλοκότητα µε την παροχή συγκεκριµένων ορισµών που σχετίζονται µε την 

εύλογη αξία, µε την παροχή µίας συγκεκριµένης παρουσίασης του τρόπου 

επιµέτρησης της εύλογης αξίας αλλά και των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται, 

καλύπτοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων.  

Ο ρόλος του προτύπου, εποµένως, είναι η πλήρης παρουσίαση της επιµέτρησης 

της εύλογης αξίας και όχι να παρέχει νέες οδηγίες ή λογιστικές πρακτικές. Υπό αυτή 

την έννοια, δεν πρέπει να θεωρείται ότι το ∆.Π.Χ.Π. 13 αντιβαίνει ή τροποποιεί τα 

όσα ήδη έχουν περιγραφεί σε προηγούµενες ενότητες σχετικά µε την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας των µη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

(∆.Λ.Π. 32, 39, ∆.Π.Χ.Π. 7). 

Πέρα από την αλλαγή του ορισµού της εύλογης αξίας, δεν µεταβάλλονται 

αισθητά οι τεχνικές επιµέτρησης ούτε οι εισροές που χρησιµοποιούνται και η 

ταξινόµησή τους στην κλίµακα ιεράρχησης (που εφαρµόζεται ήδη από τις αρχές του 

2009). Μάλιστα, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΙFRS), ο Andrew Watchman, δήλωσε ότι 

ουσιαστικά στην πράξη δεν αναµένεται καµία µεταβολή στον τρόπο που οι 

οικονοµικές οντότητες επιµετρούν την εύλογη αξία καθώς το ∆.Π.Χ.Π. 13 δεν 

παρουσιάζει καινούργιες απαιτήσεις επιµέτρησης. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η µόνη 
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αλλαγή που αναµένεται να επέλθει είναι η παροχή αυξηµένων γνωστοποιήσεων από 

πλευράς των οικονοµικών οντοτήτων.  

Ως ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 13 αποφασίστηκε η 1η 

Ιανουαρίου του 2013, ενώ επιτρέπεται και η νωρίτερα εφαρµογή του προτύπου, αρκεί 

να γίνεται σχετική αναφορά στις γνωστοποιήσεις.  ∆εδοµένου λοιπόν ότι δεν έχει 

ακόµα εφαρµοστεί στην πράξη το ∆.Π.Χ.Π. 13, δεν είναι δυνατή η πραγµατική 

αξιολόγηση της εφαρµογής του. Παρακάτω παρατίθενται οι θέσεις ορισµένων 

ελεγκτικών εταιρειών σχετικά µε τις αναµενόµενες επιδράσεις της εφαρµογής του 

∆.Π.Χ.Π. 13 από τις αρχές του 2013.  

Σύµφωνα µε έρευνα της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thorton που διεξήχθη το 

2011, η χρήση του ∆.Π.Χ.Π. 13 αναµένεται να αλλάξει τις µέχρι σήµερα 

εφαρµοζόµενες πρακτικές επιµέτρησης της εύλογης αξίας σε πολλά επίπεδα.  Μία 

από τις σηµαντικότερες αλλαγές απορρέει από την αλλαγή του ορισµού της εύλογης 

αξίας. Συγκεκριµένα πλέον η εύλογη αξία συνδέεται πιο στενά µε την έννοια της 

τιµής εξόδου (δηλαδή της τιµής που λαµβάνεται για την πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή που καταβάλλεται για τη µεταβίβαση µιας υποχρέωσης).  

Από την άλλη όµως, αποσυνδέεται η τιµή συναλλαγής (transaction price) από 

την εύλογη αξία καθώς τα δύο αυτά µεγέθη µπορεί πλέον να διαφέρουν µεταξύ τους. 

Η ελεγκτική εταιρεία Grant Thorton δεν αποτιµά θετικά αυτή την αλλαγή καθώς 

ισχυρίζεται ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, τα κόστη συναλλαγής µπορεί να αποτελούν 

χαρακτηριστικό του περιουσιακού στοιχείου και συνακόλουθα να είναι σχετικά µε 

την εύλογη αξία (π.χ. στις εξαγωγικές αγορές ή όταν ορισµένα εµπορεύµατα 

τιµολογούνται χρησιµοποιώντας ως ορόσηµο ( benchmark) την τοποθεσία τους).  

Επιπλέον, το ∆.Π.Χ.Π. 13 υπαινίσσεται ότι η τιµή συναλλαγής συχνά ισούται µε 

την εύλογη αξία κατά την αρχική ηµέρα συναλλαγής ή αλλιώς την «πρώτη ηµέρα» 

συναλλαγής.  Σύµφωνα µε την Grant Thorton, αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς κάτι παρόµοιο 

υπαινισσόταν και στο ∆.Λ.Π. 39 αλλά εφαρµοζόταν µόνο υπό ορισµένες αυστηρές 

και περιορισµένες προϋποθέσεις. Το ∆.Π.Χ.Π. 13 (παράγραφος 13.Β4)  ορίζει υπό 

ποιες συνθήκες η τιµή συναλλαγής δεν ισούται µε την εύλογη αξία. Η σηµασία όµως 

έγκειται στην λογιστική µεταχείριση αυτών των διαφορών. Ενώ το ∆.Π.Χ.Π. 13 

αναγνωρίζει ότι αυτές θα µεταφερθούν στα κέρδη ή τις ζηµίες, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά σε κάποιο άλλο πρότυπο (∆.Π.Χ.Π. 13.60), το ∆.Λ.Π. 39 είναι πιο 

πολύπλοκο και απαιτεί αυτές οι διαφορές να λογιστικοποιηθούν µε πολλούς τρόπους 
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ανάλογα των συνθηκών. ∆ηµιουργείται εποµένως µια ανακολουθία, το αντίκτυπο της 

οποίας αναµένεται να παρατηρηθεί στην πράξη.  

Ένα άλλο σηµείο στο οποίο εστιάζει η έρευνα της Grant Thorton είναι οι 

εισροές που χρησιµοποιούνται κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Παρατηρεί η 

ελεγκτική εταιρεία ότι για πρώτη φορά αναφέρεται ρητά από τα πρότυπα η 

προτίµηση στις παρατηρήσιµες εισροές. ∆εδοµένου των συνθηκών που επικρατούν 

στην αγορά διατηρούνται επιφυλάξεις σχετικά µε το πώς ακριβώς η χρήση 

παρατηρήσιµων εισροών θα αποτυπωθεί στις οικονοµικές καταστάσεις και πώς θα τις 

µεταβάλλει. Τέλος, θετικά αποτιµάται η βελτίωση και ενίσχυση των παρεχόµενων 

γνωστοποιήσεων καθώς θα είναι πλέον πιο ολοκληρωµένες.  

Η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers µε την έκδοση του νέου 

προτύπου εξέδωσε έναν οδηγό το 2011 όπου αποσαφήνιζε τις διαπραγµατευόµενες 

από το ∆.Π.Χ.Π. 13 έννοιες ενώ παράλληλα παρέθετε τις ανησυχίες της σχετικά µε 

ορισµένες απαιτήσεις του προτύπου.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την PricewaterhouseCoopers δεν αναµένεται να 

επέλθει κάποια ουσιαστική αλλαγή στις ακολουθούµενες πρακτικές των οικονοµικών 

οντοτήτων από την εφαρµογή του προτύπου το 2013. Μάλιστα ισχυρίζεται ότι οι 

περισσότερες απαιτήσεις του προτύπου ήδη εφαρµόζονται στην πράξη. Η ελεγκτική 

εταιρεία υποστηρίζει ότι παρά την αρχική πρόθεση του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) να εναρµονιστούν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε 

τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα (US GAAP), µέσα από την έκδοση του 

∆.Π.Χ.Π. 13, στην πράξη αυτό δεν επιτυγχάνεται καθώς παραµένουν αρκετές 

σηµαντικές διαφορές κυρίως στον τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας αλλά και τον 

χειρισµό των κερδών ή ζηµιών της «πρώτης ηµέρας» συναλλαγής.  

Η σχέση µεταξύ της εύλογης αξίας και της τιµής εξόδου (σχέση στην οποία 

έκανε αναφορά και η Grant Thorton ) δεν εκτιµάται από την PricewaterhouseCoopers 

ότι θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Μάλιστα, η 

ελεγκτική εταιρεία υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή εφαρµόζεται ήδη από τις 

οικονοµικές οντότητες. Εξάλλου, η χρήση της τιµής εξόδου δεν προϋποθέτει την 

πραγµατική πώληση του περιουσιακού στοιχείου. Αντίθετα, η τιµή εξόδου επιτρέπει 

στις οικονοµικές οντότητες να προσδιορίσουν τις µελλοντικές ταµειακές ροές εάν 

πουλούσαν το περιουσιακό στοιχείο σε κάποιον άλλο συµµετέχοντα στην αγορά ο 

οποίος θα χρησιµοποιούσε το περιουσιακό στοιχείο µε τον ίδιο τρόπο.  
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Σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 13, η PricewaterhouseCoopers 

ισχυρίστηκε ότι είναι ελλιπές.  ∆εν ορίζει το νέο πρότυπο, παραδείγµατος χάριν πότε 

µπορεί ή πότε πρέπει να επιµετρηθεί η εύλογη αξία, ένα ζήτηµα το οποίο είναι και 

παραµένει αµφιλεγόµενο. Η έκδοση του ∆.Π.Χ.Π. 13 δεν εισήγαγε καµία νέα 

απαίτηση σχετικά µε το πότε θα επιµετρηθεί η εύλογη αξία. Αντίθετα, η ελεγκτική 

εταιρεία υποστηρίζει, το εύρος εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 13 απλά περιορίστηκε σε 

εκείνες τις περιπτώσεις που η επιµέτρηση της εύλογης αξίας ήταν συµβατή µε την 

χρήση της τιµής εξόδου, περιορίζοντας έτσι την πρωτοπορία, την ευρηµατικότητα και 

ίσως την ίδια τη σηµαντικότητα του προτύπου. 

Ένα άλλο σηµείου του προτύπου που εγείρει ανησυχίες στην ελεγκτική εταιρεία 

είναι ο ορισµός της έννοιας των συµµετεχόντων στην αγορά. Οι συµµετέχοντες στην 

αγορά, όπως προαναφέρθηκε δεν προσδιορίζονται επακριβώς από την οικονοµική 

οντότητα αλλά αρκεί να προσδιοριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους  

(∆.Π.Χ.Π. 13.23). Σύµφωνα µε την PricewaterhouseCoopers, ο προσδιορισµός των 

χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων στην αγορά είναι σηµαίνουσας σηµασίας για 

την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. Το πρότυπο όµως κρίνεται ως µη επαρκές ως προς 

τις σχετικές ενδείξεις ή οδηγίες που παρέχει περί του προσδιορισµού των 

χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων στην αγορά.  

Η PricewaterhouseCoopers αναγνωρίζει ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ο 

προσδιορισµός των χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων στην αγορά είναι απλή και 

πηγάζει από τα γενικότερα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία συναλλάσσονται. 

Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις, ο εντοπισµός των ζητούµενων χαρακτηριστικών 

απαιτεί από τη διοίκηση της οικονοµικής οντότητας να στηριχθεί σε δικές της 

εικασίες και υποθέσεις. Η ελεγκτική εταιρεία προτείνει αυτές οι υποθέσεις να 

στηρίζονται σε υποθέσεις της τοποθεσίας, των συνθηκών, των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων. Η απουσία όµως 

σαφώς προσδιορισµένων µεθόδων ή τρόπων εντοπισµού των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων της αγοράς µπορεί να υπονοµεύσει τη 

διαδικασία επιµέτρησης της εύλογης αξίας.  

Η PricewaterhouseCoopers επίσης πιστεύει ότι δεν αποσαφηνίστηκε  η 

λογιστική αντιµετώπιση της διαφοράς µεταξύ της εύλογης αξίας και της τιµής 

συναλλαγής κατά την αρχική αναγνώριση. Η διατύπωση του ∆.Π.Χ.Π. 13, όπως 

παρουσιάστηκε και νωρίτερα, είναι ιδιαιτέρως γενική σχετικά µε τη λογιστική 

αναγνώριση της διαφοράς αυτής ενώ ουσιαστικά παραπέµπει εκ νέου στα οριζόµενα 



 161

από το ∆.Λ.Π. 39. Αυτή η ανακολουθία αποτελεί, σύµφωνα µε την ελεγκτική 

εταιρεία, την ειδοποιό διαφορά µεταξύ των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και των 

Αµερικάνικων Λογιστικών Προτύπων ( US GAAP) και την οποία το ∆.Π.Χ.Π. 13 δεν 

κατάφερε να απαλείψει. 

Σχετικά µε την ταξινόµηση των εισροών σε επίπεδα, η PricewaterhouseCoopers 

εκφράζει ορισµένες ανησυχίες καθώς ο καθορισµός της σηµασίας ή της βαρύτητας 

µιας εισροής απαιτεί υποκειµενικότητα. Η ελεγκτική εταιρεία πιστεύει ότι το πρότυπο 

δεν παρέχει επαρκείς οδηγίες ή πρακτικές σχετικά µε τον καθορισµό της 

σηµαντικότητας των εισροών. Είναι λοιπόν πιθανό, δύο οικονοµικές οντότητες να 

εφαρµόζουν τις ίδιες ακριβώς πρακτικές και να καταλήξουν σε διαφορετικά µεγέθη. 

Για το λόγο αυτό, παρέχονται ορισµένες συµβουλές ή πρακτικές από την ελεγκτική 

εταιρεία προς τις οικονοµικές οντότητες. Η PricewaterhouseCoopers πιστεύει ότι οι 

διοικήσεις των οικονοµικών οντοτήτων οφείλουν να εξετάζουν την επίδραση των 

εισροών των χαµηλότερων επιπέδων στην επιµέτρηση της εύλογης αξίας και 

παράλληλα να εξετάζουν την πιθανή επίδρασή τους στις µελλοντικές µεταβολές της 

εύλογης αξίας. Συγκεκριµένα προτείνει, η διοίκηση της οικονοµικής οντότητας, όταν 

αξιολογεί µη παρατηρήσιµες εισροές,  να α) λαµβάνει υπ’ όψιν την ευαισθησία της 

συνολικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου λόγω µεταβολής των συνθηκών και β) 

να επαναξιολογεί την πιθανότητα να υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις τιµών καθ’ 

όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται 

τόσο σε µεµονωµένο επίπεδο όσο και στο συνολικό επίπεδο των περιουσιακών 

στοιχείων ενώ πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 

συνθήκες που αφορούν το υπό επιµέτρηση περιουσιακό στοιχείο. Παράλληλα, η 

ελεγκτική εταιρεία παροτρύνει τις οικονοµικές οντότητες να στοιχειοθετούν τις 

παραµέτρους που ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά την επιµέτρηση αλλά και να 

αναπτύσσουν και να εφαρµόζουν σταθερά και µε συνέπεια µία πολιτική για τον 

καθορισµό της σηµαντικότητας των εισροών. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο 

κατανοητή (και στοιχειοθετηµένη) η ταξινόµηση των εισροών σε επίπεδα.  

Ιδιαίτερα για το Επίπεδο 1, η ελεγκτική εταιρεία προτείνει τη χρήση εκείνων 

των παρατηρήσιµων τιµών που µπορούν να ανακτηθούν από περισσότερες πηγές. 

Σχετικά µε τις εισροές που ταξινοµούνται στο Επίπεδο 2, η ελεγκτική εταιρεία 

προτείνει η εκάστοτε διοίκηση να επιδείξει τη δέουσα επιµέλεια (due diligence) 

προκειµένου να κατανοήσει πώς προσδιορίστηκε το ύψος της εισροής καθώς και τη 

φύση και την παρατηρησιµότητα των εισροών. Ο βαθµός της δέουσας επιµέλειας 



 162

εξαρτάται από εξωτερικά ή εσωτερικά γεγονότα και συνθήκες όπως  ο τύπος ή η 

πολυπλοκότητα του περιουσιακού στοιχείου ή η παρατηρητικότητα και η ρευστότητα 

στην αγορά. Γενικά, όσο πιο µοναδικό το περιουσιακό στοιχείο που επιµετρείται, 

τόσο λιγότερο ρευστοποιήσιµο είναι και συνακόλουθα τόσο µεγαλύτερος ο ρόλος της 

δέουσας επιµέλειας προκειµένου να υποστηριχθεί η ταξινόµηση των εισροών στο 

Επίπεδο 2. Η ελεγκτική εταιρεία συµβουλεύει τις διοικήσεις των οικονοµικών 

οντοτήτων να καταγράφουν την αξιολόγηση τους, βάσει της οποίας κατέληξαν στα 

συµπεράσµατά τους.  

Επιπλέον πρέπει να επιδιώκονται συζητήσεις µε εταιρείες τιµολόγησης 

προκειµένου να συλλέγονται όσο το δυνατόν περισσότερες τιµές για όµοια ή 

παρεµφερή περιουσιακά στοιχεία µε αυτά που επιµετρούνται. Επίσης, η διοίκηση 

οφείλει να δοκιµάζει ή να ελέγχει τις τελικές τιµές προκειµένου να καθορίζει την 

ιστορική τους ακρίβεια σε σχέση µε τις πραγµατικές τιµές συναλλαγών. Τέλος οι 

τιµές, πριν την οριστική αποδοχή τους πρέπει να συγκρίνονται µε τις τιµές που είναι 

αποτέλεσµα εναλλακτικών µεθόδων.   

Σε γενικές γραµµές, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις παραµέτρους που 

προαναφέρθηκαν, η PricewaterhouseCoopers δεν αναµένει η εφαρµογή του 

∆.Π.Χ.Π.13 να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι οικονοµικές 

οντότητες επιµετρούν την εύλογη αξία. Εξάλλου το ∆.Π.Χ.Π. 13 είναι απλά µία 

κωδικοποίηση υφιστάµενων πρακτικών από άλλα πρότυπα. Οι διοικήσεις των 

οικονοµικών οντοτήτων θα πρέπει όµως να επαναξιολογήσουν τις υφιστάµενες 

τεχνικές επιµετρήσεις κυρίως λόγω της επίδρασης που έχουν τόσο στο αποτέλεσµα 

που αναγνωρίζεται (κέρδος ή ζηµίες) όσο και στα µεγέθη των Ισολογισµών τους.  

Τέλος, λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων για γνωστοποιήσεις, όπως περιγράφονται 

από το ∆.Π.Χ.Π.13, η PricewaterhouseCoopers συνιστά στις οικονοµικές οντότητες 

να θέσουν σε λειτουργία νέα συστήµατα ή διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν να 

προσαρµοστούν εγκαίρως ώστε να µπορούν να παρέχουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες µε συνέπεια και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα.  

Την άποψή της για το ∆.Π.Χ.Π. 13 διατύπωσε και  η ελεγκτική εταιρεία 

Deloitte λίγο µετά την έκδοσή του, το Μάιο του 2011. Η ελεγκτική εταιρεία εστίασε 

την προσοχή της στους µεγάλους τραπεζικούς οµίλους, καθώς κατά την άποψή της, 

αυτοί θα επηρεαστούν περισσότερο από τις απαιτήσεις του νέου προτύπου.  Σαφώς 

επαινεί την προσπάθεια έκδοσης ενός ενιαίου προτύπου το οποίο συγκεντρώνει το 

σύνολο των απαιτήσεων σε ένα µόλις πρότυπο. Η Deloitte πιστεύει ότι οι απαιτήσεις 
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του νέου προτύπου θα οδηγήσει τις οικονοµικές οντότητες να υιοθετήσουν νέες 

πρακτικές αξιολόγησης και επιµέτρησης της εύλογης αξίας. Συνακόλουθα, κατά τα 

πρώτα χρόνια εφαρµογής του προτύπου αναµένεται να παρατηρηθούν σηµαντικές 

αλλαγές στα µεγέθη των οικονοµικών οντοτήτων. 

Επιπλέον, η Deloitte εξέφρασε ιδιαίτερο προβληµατισµό σχετικά µε τις νέες 

απαιτήσεις περί των γνωστοποιήσεων. Θεωρεί, ότι οι γνωστοποιήσεις οι οποίες 

προβλέπονται, ιδιαίτερα για τις εισροές του Επιπέδου 3, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές 

ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες όπου επικρατεί ανισορροπία στην αγορά και η 

εξάρτηση από µοντέλα αποτίµησης είναι µεγαλύτερη. Επιπλέον, οι νέες 

γνωστοποιήσεις απαιτούν τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών από πλευράς των 

οικονοµικών οντοτήτων. Συνολικά, αυτό µπορεί να έχει επίδραση στο λειτουργικό 

κόστος των οντοτήτων καθώς η ανάγκη συλλογής πληροφοριών, προκειµένου να 

είναι συνεπείς µε τις απαιτήσεις,  είναι αυξηµένη.  

Συµπερασµατικά, όπως αποδεικνύεται από την παραπάνω ανάλυση, υπάρχουν 

ορισµένα σηµεία του ∆.Π.Χ.Π.13 τα οποία εγείρουν ανησυχίες σχετικά µε την 

πραγµατική επίδραση τους στην πράξη. Η εισαγωγή του ∆.Π.Χ.Π. 13, που 

ουσιαστικά συγκέντρωσε και ανακεφαλαίωσε όλες τις υφιστάµενες απαιτήσεις 

σχετικά µε την εύλογη αξία σε ένα ενιαίο πρότυπο, αποτιµήθηκε θετικά.  Ο λόγος της 

αποδοχής του προτύπου έγκειται κυρίως στο ότι θα βελτιώσει τη συνέπεια και τη 

συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων αλλά και στο ότι θα συµβάλλει στην 

καλύτερη κατανόηση της έννοιας της εύλογης αξίας. Μειονέκτηµα του προτύπου 

είναι ότι δεν κατάφερε να εναρµονίσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε τα 

Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα και ίσως αυτό αποτελέσει αιτία να τροποποιηθεί το 

πρότυπο στο µέλλον. Ο αρχικός σκοπός του προτύπου (που ήταν να παρέχει 

ολοκληρωµένες  οδηγίες στις οικονοµικές οντότητες κατά τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων) µε εξαίρεση τα σηµεία που προαναφέρθηκαν, µάλλον 

επιτυγχάνεται. Επιπλέον, η παροχή αυξηµένων πληροφοριών µέσω των 

γνωστοποιήσεων, ιδιαίτερα για τις εισροές του Επιπέδου 3, αποτιµάται θετικά καθώς 

θα αυξήσει τη διαφάνεια σχετικά µε το προσδιορισµό του ύψους της εύλογης αξίας, 

απαίτηση η οποία ικανοποιεί το αίτηµα των επενδυτών. Αναµένεται λοιπόν, µετά το 

2013, οπότε και θα εφαρµοστεί στο πρότυπο στην πράξη, η πραγµατική επίδρασή του 

στα οικονοµικά µεγέθη των οικονοµικών οντοτήτων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Λ.Π. 39: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ∆.Π.Χ.Π. 9 «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ» 

 

 

7.1. Εισαγωγή  

 

Αδιάκοπη προσπάθεια του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) είναι 

να εµπλουτίζει και να βελτιώνει τη χρησιµότητα (usefulness) των οικονοµικών 

καταστάσεων. Η λογιστική επιµέτρηση και απεικόνιση των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων αποτελεί ένα θέµα τα οποίο απασχόλησε αλλά και εξακολουθεί να 

απασχολεί το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) λόγω της 

πολυπλοκότητάς του αλλά και της άµεσης συσχέτισής του µε το χρηµατοπιστωτικό 

κλάδο. Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί να παρουσιάσει τους λόγους που οδήγησαν στη 

δηµιουργία του ∆.Π.Χ.Π. 9, την ιστορική αναδροµή του προτύπου και τα στάδια 

διαµόρφωσης του σηµερινού κειµένου. Παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 

9 όπως έχουν διαµορφωθεί έως τη στιγµή της συγγραφής της παρούσης. Τέλος, το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των αλλαγών που επιφέρει το ∆.Π.Χ.Π. 

9 σε σχέση µε το ∆.Λ.Π. 39 και ο συνοπτικός σχολιασµός αυτών.  

 

7.2. Αίτια δηµιουργίας του ∆.Π.Χ.Π. 9 και η ιστορική αναδροµή του 

 

Πολλοί χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων αλλά και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη 

είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους στο ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) ότι το υφιστάµενο ∆.Λ.Π. 39 και οι απαιτήσεις που επιβάλλει είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκες κατά την κατανόηση, εφαρµογή αλλά και ερµηνεία του. Το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) είχε επιχειρήσει να τροποποιήσει πολλές 

φορές το ∆.Λ.Π. 39 προκειµένου να αποσαφηνίσει, να παρέχει διευκρινιστικές 

οδηγίες αλλά και να περιορίσει τις εσωτερικές ασυνέπειες. Το 2005 το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB), σε συνεργασία µε το Αµερικάνικο 

Συµβούλιο Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών Προτύπων (FASB), ξεκίνησε εργασίες 
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µε µακροπρόθεσµο στόχο να βελτιώσει και να απλοποιήσει τις διαδικασίες της 

αναγνώρισης και επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων, ενώ από το 2008, και 

τα δύο Συµβούλια προσέθεσαν τις εργασίες αυτές και στην επίσηµη ατζέντα τους. 

Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 επιτάχυνε τις διαδικασίες του ∆ιεθνούς 

Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB)  λόγω της αυξηµένης αναγκαιότητας 

τροποποίησης των µέχρι σήµερα λογιστικών πρακτικών που σχετίζονταν µε τα 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα. Το Συµβούλιο  αναγνώρισε ότι οι νέες διαµορφούµενες 

συνθήκες στην παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αγορά απαιτούσαν την άµεση 

δηµιουργία ενός νέου προτύπου λογιστικής αντιµετώπισης των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, το οποίο, θα ήταν περισσότερο βασισµένο σε αρχές (principle –based) και 

λιγότερα πολύπλοκο. Για το λόγο αυτό εξέδωσε ένα Προσχέδιο (ΕD/2009/7) του νέου 

Προτύπου τον Ιούλιο του 2009 µε τον τίτλο «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Ταξινόµηση και Επιµέτρηση». Σκοπός του Συµβουλίου ήταν να αποκτήσει µια πιο 

περιεκτική ανασκόπηση της λογιστικής των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι 

προτάσεις που συµπεριλήφθηκαν επιχειρούσαν να µειώσουν την πολυπλοκότητα των 

απαιτήσεων αλλά και να καταστήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις πιο κατανοητές 

ως προς την έννοια της επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τέλος οι 

προτάσεις έλαβαν υπόψη τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από τα ενδιαφερόµενα 

µέρη, κατά τη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης.  

Σκοπός του Συµβουλίου ήταν να ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις ταξινόµησης και 

επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων όσο το δυνατόν πιο σύντοµα,  ώστε να 

είναι δυνατή η εφαρµογή τους στο κλείσιµο της χρήσης του 2009. Συνακόλουθα, 

µετά τη λήξη της περιόδου υποβολής προτάσεων, το Σεπτέµβριο του 2009 - και µε 

ιδιαίτερα συνοπτικές διαδικασίες - και το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), βάσει των πληροφοριών που συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν, εξέδωσε το 

Νοέµβριο του 2009 τις αρχικές παραγράφους του ∆.Π.Χ.Π. 9 (Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα). Η εισαγωγή του ∆.Π.Χ.Π. 9, επιχείρησε να ικανοποιήσει τις ανάγκες για 

αυξηµένη πληροφόρηση και διαφάνεια. Η εναρµόνιση της επιµέτρησης της εύλογης 

αξίας και η παροχή απαιτούµενων γνωστοποιήσεων, µέσω του ∆.Π.Χ.Π. 9, 

αποτέλεσε µία απάντηση του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

στη χρηµατοπιστωτική κρίση.  

Σκοπός του Συµβουλίου ήταν, µε την ολοκλήρωση του νέου προτύπου να 

αντικατασταθεί το ∆.Λ.Π. 39 στο σύνολό του, όπως απαιτούσαν και οι χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων. Για την καλύτερη, γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη 
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διαχείριση και αντιµετώπιση όλων των βασικών πτυχών που απαιτούσε το νέο 

πρότυπο, το Συµβούλιο αποφάσισε να µοιράσει τις εργασίες σε τρεις κύριες φάσεις. 

Με την ολοκλήρωση της κάθε φάσης θα δηµιουργούνταν οι σχετικές παράγραφοι του 

∆.Π.Χ.Π.9 και θα παραγράφονταν οι αντίστοιχοι παράγραφοι του ∆.Λ.Π. 39. Οι 

φάσεις σχηµατισµού του νέου προτύπου, όπως αποφασίστηκαν από το Συµβούλιο 

ήταν οι εξής: 

α) Πρώτη Φάση: Ταξινόµηση και Επιµέτρηση (Classification and Measurement) 

β)∆εύτερη Φάση: Αποσβεσµένο Κόστος και Αποµείωση των 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων (Amortised Cost and Impairment of 

Financial Assets) 

γ) Τρίτη Φάση: Λογιστική Αντιστάθµισης (Hedge Accounting) 

 

7.2.1. Πρώτη Φάση: Ταξινόµηση και Επιµέτρηση  

 

Στις 12 Νοεµβρίου του 2009, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

αποφάσισε να εκδώσει το ∆.Π.Χ.Π. 9  το οποίο, εκείνη τη δεδοµένη χρονική στιγµή, 

αναφερόταν αποκλειστικά στην ταξινόµηση και την επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Λίγο αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου 

του 2010, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) εµπλούτισε το 

πρότυπο µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων.  

Αυτό ουσιαστικά αποτέλεσε και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών 

σχηµατισµού και οριστικοποίησης του ∆.Π.Χ.Π. 9.  Υποχρεωτική ηµεροµηνία 

έναρξης εφαρµογής των νέων απαιτήσεων ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου του 2013.  

Η φάση της ταξινόµησης και επιµέτρησης θεωρήθηκε ως η πιο σηµαντική, 

καθώς παρείχε τις απαιτήσεις για την αρχική ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων. Παράλληλα καθιέρωνε τα θεµέλια βάσει των οποίων στηρίχθηκε η λογιστική 

απεικόνιση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, τον τρόπο επιµέτρησής τους αλλά και 

παρουσίασης σε κάθε περίοδο αναφοράς. Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα του 

∆.Λ.Π. 39, σύµφωνα µε τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων αλλά και τους 

λογιστές, ήταν ότι ήταν πολύπλοκο κατά την ταξινόµηση των κατηγοριών των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων καθώς περιλάµβανε πολλές 

κατηγορίες, ενώ η κάθε κατηγορία διέθετε τους δικούς της κανόνες και παραδοχές 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί.  
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Μάλιστα, πολλοί χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων υποστήριζαν την 

αναγκαιότητα να υπάρχει µόνο ένα µέτρο επιµέτρησης όλων των περιουσιακών 

στοιχείων. Συγκεκριµένα υποστήριζαν ότι το πιο σχετικό µέτρο ήταν η εύλογη αξία 

καθώς η χρήση της επέτρεπε την καλύτερη αξιολόγηση της πραγµατικής οικονοµικής 

κατάστασης των οικονοµικών οντοτήτων.  Το βασικότερο επιχείρηµά τους ήταν ότι η 

χρήση ενός µόνο µέτρου προωθεί τη συνέπεια κατά την αξιολόγηση και παρουσίαση, 

ενώ ενισχύεται η χρησιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων.  

Από την άλλη πλευρά όµως, αρκετοί χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων λογιστών 

που συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις, ορκωτών ελεγκτών και νοµοθετών, 

υποστήριζαν µεν τη µείωση των ταξινοµήσεων για λόγους µείωσης της 

πολυπλοκότητας όµως εξέφραζαν την αντίθεσή τους προς την υιοθέτηση ενός 

αποκλειστικού µέτρου, της εύλογης αξίας. Το βασικότερο επιχείρηµά τους ήταν ότι 

δεν είναι η εύλογη αξία κατάλληλο µέτρο για την επιµέτρηση ορισµένων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων, όπως για παράδειγµα όταν το µέσο δεν κρατείται για 

εµπορικούς σκοπούς. Επιπλέον υποστήριζαν ότι είναι δύσκολο να επιµετρηθούν 

εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. 

Τέλος, εξέφρασαν την άποψη ότι η αποκλειστική χρήση της εύλογης αξίας θα 

πρόσθετε µεταβλητότητα στα κέρδη και τις ζηµίες.  

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω γνώµες καθώς και τις γενικές ανησυχίες που 

εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης σχετικά µε τη χρήση 

της εύλογης αξίας,  το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι η χρήση ενός µόνο µέτρου επιµέτρησης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν είναι εφικτή. Για το λόγο αυτό, το Συµβούλιο 

αποφάσισε να ακολουθήσει µία ενδιάµεση προσέγγιση. Συγκεκριµένα εντόπισε ότι τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε δύο 

περιπτώσεις ως εξής: 

α) τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν ιδιαίτερα 

µεταβλητές ταµειακές ροές ή αποτελούν µέρος λειτουργικών εµπορικών συναλλαγών 

(trading operation) και 

β) τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρακρατούνται για είσπραξη ή 

πληρωµή συµβατικών ταµειακών ροών και δεν παρακρατούνται προς πώληση ή 

διακανονισµό µε τρίτα συναλλασσόµενα µέρη. 

Στηριζόµενο το Συµβούλιο στην παραπάνω διαπίστωση ανασχηµάτισε τις 

απαιτήσεις ταξινόµησης και επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
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στοιχείων µε την έκδοση του ∆.Π.Χ.Π.9. Συγκεκριµένα, το ∆.Π.Χ.Π. 9 (όπως 

διατυπώθηκε κατά την πρώτη φάση) επιχείρησε να εναρµονίσει την ταξινόµηση και 

επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων µε τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα 

διαχειρίζεται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή µε το επιχειρηµατικό µοντέλο 

(Business Model) καθώς και µε τα χαρακτηριστικά των ταµειακών ροών. 

Συνακόλουθα, επιµετρώνται στην εύλογη αξία εκείνα τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία για τα οποία οι τρέχουσες αξίες παρέχουν περισσότερη και πιο 

ακριβή πληροφόρηση δηλαδή για τα πολύπλοκα περιουσιακά στοιχεία ή για εκείνα 

του οποίου ο σκοπός είναι η απόκτηση ταµειακών ροών µέσω της πώλησης ή 

διάθεσης. Αντίστοιχα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος εκείνα τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία οι συµβατικές ταµειακές ροές 

παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση δηλαδή για εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία διαθέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός δανείου (basic loan features) και 

διαχειρίζονται σε συµβατικά επιτοκιακή βάση (contractual yield basis).  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος παρέχουν επαρκή και χρήσιµη πληροφόρηση. 

Οι προτεινόµενες ταξινοµήσεις ενίσχυσαν τη συγκρισιµότητα της πληροφόρησης 

προς όφελος των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων ενώ διασφάλισαν ότι 

παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο που 

σχετίζεται µε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, οι νέες απαιτήσεις, που 

εισήγαγε το ∆.Π.Χ.Π. 9 σχετικά µε την αναγνώριση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, επέτρεπε στους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν και να αποτιµήσουν ευκολότερα τα 

ακριβή ποσά, τους χρονικούς ορίζοντες αλλά και την αβεβαιότητα των ταµειακών 

ροών που σχετίζονταν µε τα περιουσιακά στοιχεία.  

Οι απαιτήσεις που αφορούσαν την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ολοκληρώθηκαν µε την πρώτη φάση 

το Νοέµβριο του 2009, όµως κρίθηκε αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν ορισµένες 

τροποποιήσεις (limited modifications). Με κοινό δελτίο τύπου στις 27 Ιανουαρίου 

του 2012 το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το Αµερικάνικο 

Συµβούλιο Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) συµφώνησαν να 

συνεργαστούν προκειµένου να µειωθούν οι διαφορές που αφορούν την επιµέτρηση 

και ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µεταξύ των δύο 
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προτύπων. Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναθεώρηση των απαιτήσεων είναι κυρίως οι 

εξής: 

α) Ειδικά Θέµατα Εφαρµογής. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του IASB έλαβε επανατροφοδότηση για τα 

προβλήµατα µε ορισµένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων από τις οικονοµικές 

οντότητες οι οποίες είχαν ήδη υιοθετήσει τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 9 ή είχαν 

προετοιµαστεί για να τις υιοθετήσουν. Το Συµβούλιο υποστηρίζει ότι το ∆ΠΧΑ 9 

είναι κατά βάση λειτουργικό ενώ τα προβλήµατα τα οποία ανέκυψαν κατά την 

εφαρµογή του µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την παροχή διευκρινιστικών 

σηµειώσεων ή αποσαφηνίσεων ώστε να είναι η µετάβαση στο πρότυπο πιο οµαλή.   

β)  Αλληλεπίδραση µε τις εργασίες που σχετίζονται µε τα ασφαλιστικά 

συµβόλαια (insurance project). 

∆εδοµένου ότι οι σχετικές εργασίες καθορισµού οδηγιών για τις ασφαλιστικές 

συµβάσεις (insurance contract project)  έχουν ολοκληρωθεί, κρίνεται αναγκαίο να 

αναθεωρηθεί η αλληλεπίδραση του ∆.Π.Χ.Π. 9 µε τα ασφαλιστικά συµβόλαια. 

Συγκεκριµένα είναι αναγκαία η εξέταση της αλληλεπίδρασης µεταξύ της λογιστικής 

παρακολούθησης των υποχρεώσεων ασφαλιστηρίων συµβολαίων και της λογιστικής 

αναγνώρισης και επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

γ) Σύγκλιση των δύο προτύπων. 

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) είχε δεσµευθεί στο 

παρελθόν να εξετάσει τα πρότυπα αναγνώρισης και επιµέτρησης στα οποία είχε 

σχεδόν καταλήξει το Αµερικάνικο Συµβούλιο Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών 

Προτύπων (FASB). Και τα δύο συµβούλια επιθυµούσαν να συνεργαστούν ώστε να 

επιτευχθεί αυξηµένη συγκρισιµότητα σε παγκόσµια κλίµακα αλλά και να 

προσπαθήσουν από κοινού να µειώσουν τις βασικές διαφορές µεταξύ των 

αντίστοιχων µοντέλων τους. Οι βασικότερες διαφορές µεταξύ των δύο προτύπων, οι 

οποίες κρίθηκαν αναγκαίες να εξεταστούν, είναι: 

α) τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών του µέσου 

β) η αναγκαιότητα διαχωρισµού των  χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων  και υπό ποια βάση ή κριτήριο 

γ) η αναγκαιότητα και το πεδίο εφαρµογής µιας πιθανής τρίτης κατηγορίας 

ταξινόµησης (π.χ. χρεόγραφα αποτιµούµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων) και 

δ) τυχόν αλυσιδωτές συνέπειες από τα παραπάνω (π.χ. στις γνωστοποιήσεις). 



 170

Η διαδικασία αναθεώρησης των ταξινοµήσεων των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ βάσει των τελευταίων διαθέσιµων πληροφοριών, 

τον Οκτώβριο του 2012, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων ετοιµάζει την 

έκδοση σχετικού Προσχεδίου το οποίο θα τεθεί υπό συζήτηση προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν τα παραπάνω ζητήµατα.  

 

7.2.2. ∆εύτερη Φάση: Αποσβεσµένο Κόστος και Αποµείωση των 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Η δεύτερη φάση σχεδιασµού του ∆.Π.Χ.Π. 9 επικεντρώνεται στο Αποσβεσµένο 

Κόστος και στην Αποµείωση των Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

αποσκοπώντας να αντικαταστήσει τις αντίστοιχες παραγράφους του ∆.Λ.Π. 39. 

Σκοπός της δεύτερης φάσης είναι να καθοριστούν εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες θα 

βελτιώσουν τη χρησιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων για λήψη αποφάσεων. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε την αλλαγή του τρόπου επιµέτρησης του αναπόσβεστου 

κόστους, την ενίσχυση της διαφάνειας των προβλέψεων από επισφαλή δάνεια και της   

πιστωτικής ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.  

Τον Ιούνιο του 2009, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

εξέδωσε ένα Αίτηµα Αναζήτησης Πληροφόρησης (Request for Information) 

προκειµένου να συλλέξει σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε τη δυνατότητα 

εφαρµογής ενός µοντέλου αναµενόµενων ταµειακών ροών για τη µέτρηση της 

αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων.  

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 για να αναγνωρίσει η οικονοµική οντότητα ότι ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση και συνακόλουθα 

να καταγραφούν οι ζηµίες αποµείωσης θα πρέπει να υπάρχουν αντικειµενικές 

αποδείξεις της αποµείωσης. Βάσει του προτύπου αυτού, οι ζηµίες αποµείωσης 

καταγράφονται, όταν πραγµατοποιούνται, ενώ δεν αναγνωρίζονται όταν αναµένονται 

να λάβουν χώρα από µελλοντικά γεγονότα. Η προσέγγιση αυτή έχει δεχθεί αυστηρή 

κριτική κυρίως λόγω του ότι:  

α) τα έσοδα εµφανίζονται αυξηµένα στις περιόδους αναφοράς πριν το γεγονός 

το οποίο δηµιουργεί την ανάγκη καταγραφής ζηµιών αποµείωσης  

β) ακόµα  και όταν πραγµατοποιείται µία ζηµία αποµείωσης, δεν είναι πάντα 

ξεκάθαρο το πότε πραγµατικά έλαβε χώρα η ζηµία 
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γ) η προσέγγιση αυτή είναι ασυνεπής εσωτερικά καθώς οι αναµενόµενες ζηµίες 

εµµέσως διατυπώνονται κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου αλλά δεν 

υπολογίζονται κατά τον καθορισµό του αποτελεσµατικού επιτοκίου  

δ) οι ζηµίες αποµείωσης πιθανόν να πυροδοτήσουν και άλλες ζηµίες 

δηµιουργώντας ένα κενό στην πληροφόρηση  

ε) σε ορισµένες περιπτώσεις οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στο κέρδος 

ή ζηµία, παρά το ότι δεν έχουν µεταβληθεί οι αρχικές προσδοκίες  

στ) δεν παρέχονται ξεκάθαρες οδηγίες σχετικά µε το πότε επιτρέπεται η 

αναστροφή των ζηµιών αποµείωσης που έχουν αναγνωριστεί και καταγραφεί.  

Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 επανέφερε τους παραπάνω 

προβληµατισµούς στο προσκήνιο. Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) αποφάσισε να διερευνήσει µία εναλλακτική προσέγγιση, της αναµενόµενης 

ταµειακής ροής. Περιληπτικά, η προσέγγιση των αναµενόµενων ταµειακών ροών, η 

οποία τέθηκε υπό συζήτηση τον Ιούνιο του 2009, περιλάµβανε κυρίως: 

α) την αναγνώριση του εσόδου από τόκους βάσει των αναµενόµενων ταµειακών 

ροών (συµπεριλαµβανοµένων και των αναµενόµενων ζηµιών λόγω επιδείνωσης της 

πιστοληπτικής ικανότητας) κατά την αρχική αναγνώριση του µέσου  

β) την αναγνώριση αποµείωσης σε περίπτωση αλλαγής των προσδοκιών ζηµιών 

λόγω αλλαγής στην πιστοληπτική ικανότητα  

γ) την αναγνώριση του κέρδους ή της ζηµίας ως τη διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των 

αναθεωρηµένων αναµενόµενων ταµειακών ροών του στοιχείου και 

δ) αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης µέσω των κερδών ή ζηµιών µόνο όταν 

υπάρχει θετική αλλαγή στις προσδοκίες της πιστοληπτικής ικανότητας. 

 Μέσα από το Αίτηµα Αναζήτησης Πληροφόρησης (Request for Information), 

το Συµβούλιο επιχείρησε να διαπιστώσει εάν η προσέγγιση είναι ξεκάθαρα ορισµένη 

ή εάν χρειάζονται επιπρόσθετες διευκρινήσεις, εάν η προσέγγιση είναι λειτουργική, 

το κόστος τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και στην µετέπειτα 

παρακολούθηση και τις αναγκαίες τροποποιήσεις προκειµένου να είναι εφικτή η 

εφαρµογή των νέων απαιτήσεων. Επιπλέον, το Αίτηµα Αναζήτησης Πληροφόρησης 

(Request for Information) αποτέλεσε την αφορµή για τη συλλογή πληροφοριών, οι 

οποίες επεξεργάστηκαν προκειµένου να εκδοθεί το Νοέµβριο του 2009, το Προσχέδιο 

(ED/2009/12) µε τίτλο «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναπόσβεστο Κόστος και 
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Αποµείωση». Σκοπός του προσχεδίου ήταν να διερευνήσει εάν βάσει των 

προτεινόµενων αλλαγών: 

α) βελτιώνεται η χρησιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων µέσα από τη 

διαφάνεια των προβλέψεων των ζηµιών από επισφαλή δάνεια αλλά και την 

πιστοληπτική ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων  

β) βελτιώνεται η λογιστική των προβλέψεων των δανείων λαµβάνοντας υπόψη 

τις αναµενόµενες ζηµίες και συνακόλουθα εάν η αναγνώριση των ζηµιών γίνεται πιο 

έγκυρη 

γ) αντανακλάται η οικονοµική πραγµατικότητα του δανεισµού µε την 

αναγνώριση των εσόδων από τόκους.  

Το προτεινόµενο µοντέλο αποµείωσης στοχεύει στην απλοποίηση της 

διαδικασίας προκειµένου να είναι περισσότερο κατανοητή από τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων αλλά και να αντανακλά την πραγµατική πιστωτική 

ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων. Συνακόλουθα, βάσει του Προσχεδίου 

(ED/2009/12) η προτεινόµενη προσέγγιση του µοντέλου της αναµενόµενης ζηµίας 

απαιτεί από την οικονοµική οντότητα να : 

α) καθορίσει την αναµενόµενη πιστωτική ζηµία του περιουσιακού στοιχείου 

κατά την αρχική αναγνώριση  

β) να αναγνωρίσει το συµβατικό έσοδο από τόκους (µείον την αρχική 

αναµενόµενη πιστωτική ζηµία) καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου 

γ) να σχηµατίσει προβλέψεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου λόγω πιστωτικών ζηµιών  

δ) να επαναξιολογούνται οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες σε κάθε περίοδο 

αναφοράς και 

ε) να αναγνωρίζονται άµεσα οι επιδράσεις οποιασδήποτε µεταβολής στις 

προσδοκίες πιστωτικών ζηµιών.  

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία οι αναµενόµενες ζηµίες θα 

αναγνωρίζονται νωρίτερα εντός της διάρκειας ζωής του µέσου, γεγονός το οποίο 

αναµένεται να συµβάλλει στην καλύτερη απεικόνιση του κέρδους ή ζηµίας στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Επιπλέον, η κατανοµή των αναµενόµενων 

ζηµιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του µέσου αναµένεται να συµβάλλει στην 

καλύτερη παρουσίαση του «οικονοµικού» εσόδου που αναµένει ο δανειστής να 

εισπράξει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του µέσου. Επιπλέον, αναµένεται µε τη νέα 
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προσέγγιση να αναγνωρίζονται πιο έγκυρα οι πιστωτικές ζηµίες καθώς πλέον 

αναγνωρίζονται µε την αλλαγή των προσδοκιών και όχι κατά την πραγµατική και 

αντικειµενική ύπαρξή τους µε την συνεπαγόµενη καλύτερη ενηµέρωση της 

Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης.  

Στις 31 Ιανουαρίου του 2011, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) εξέδωσε ένα συµπληρωµατικό κείµενο, σε συνέχεια του Προσχεδίου 

(ED/2009/12) το οποίο αφορούσε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα επιµετρούµενα στο 

αναπόσβεστο κόστος και την αποµείωση αυτών. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προτάσεων ορίστηκε η 1η Απριλίου του 2011. Ο βασικότερος σκοπός του 

συµπληρωµατικού κειµένου ήταν να εναρµονίσει τις απαιτήσεις αποµείωσης που 

απαιτούνταν βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Αµερικάνικων 

Λογιστικών Προτύπων. Το κύριο στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί τα δύο πρότυπα 

είναι το χρονικό σηµείο αναγνώρισης των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών. Ακόµη, 

το συµπληρωµατικό κείµενο επιχειρεί να τροποποιήσει τις απαιτήσεις αποµείωσης 

των open portfolios περιουσιακών στοιχείων που επιµετρώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος. 

Επιπλέον, το συµπληρωµατικό κείµενο εισήγαγε ορισµένες νέες παραµέτρους 

για τον υπολογισµό της αποµείωσης. Οι βασικότερες διαφοροποιήσεις από το αρχικό 

προσχέδιο επιβλήθηκαν από τις απόψεις που είχε αποκοµίσει το Συµβούλιο. Το 

αρχικό προσχέδιο πρότεινε οι οικονοµικές οντότητες να αναγνωρίζουν το έσοδο από 

τόκους (µε την προσαρµογή του αντίστοιχου επιτοκίου και µετά την αφαίρεση της 

αρχικής αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας) καθ’ όλη τη διάρκεια των περιουσιακών 

στοιχείων. Μέσα από αυτή τη σχέση θα αναδεικνυόταν η σχέση µεταξύ των 

αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών και της τιµολόγησης των δανείων. Σύµφωνα όµως 

µε την ανατροφοδότηση που έλαβε το Συµβούλιο,  στην πράξη, η παραπάνω 

απαίτηση, ήταν δύσκολο να λειτουργήσει αποτελεσµατικά καθώς τα επιτόκια 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των εσόδων, ενώ οι αναµενόµενες ζηµίες 

παρακολουθούνται από συστήµατα πιστοληπτικής ικανότητας (credit systems) 

συνακόλουθα δεν µπορούν να συµψηφισθούν. Για το λόγο αυτό, στο 

συµπληρωµατικό κείµενο υιοθετείται η «decoupled» προσέγγιση, δηλαδή, ο 

διαχωρισµός του υπολογισµού του επιτοκίου από την αναγνώριση των αναµενόµενων 

ζηµιών.  

Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο αναδύθηκε βάσει των αποκρίσεων στο αρχικό 

προσχέδιο ήταν ο τρόπος παρακολούθησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
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στοιχείων. Τα περισσότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα παρακολουθούν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε την πιστωτική ποιότητά 

τους (δηλαδή εάν τα δάνεια θεωρούνται προβληµατικά ή µη, οµαλά εξυπηρετούµενα 

ή όχι). Τα µη προβληµατικά δάνεια (επονοµαζόµενα ως good book) συνήθως 

παρακολουθούνται συνολικά σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Αντίθετα τα προβληµατικά 

δάνεια (επονοµαζόµενα ως bad book) παρακολουθούνται πιο στενά σε ατοµικευµένη 

βάση. Η διάκριση αυτή χρησιµοποιείται ήδη από πολλές οικονοµικές οντότητες για 

σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.  

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω παρατήρηση, το Συµβούλιο πρότεινε στο 

συµπληρωµατικό κείµενο του Ιανουαρίου του 2011, η αναγνώριση των 

αναµενόµενων ζηµιών να προσεγγίζεται µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε την 

πιστωτική ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων. Συνακόλουθα προτείνεται από το 

συµπληρωµατικό κείµενο ένα περιουσιακό στοιχείο να περιλαµβάνεται στα 

προβληµατικά, εάν η εισπραξιµότητά του είναι τόσο αβέβαιη, ώστε ο σκοπός της 

διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου µεταβάλλεται από την είσπραξη των τακτικών 

συµβατικών πληρωµών στην ανάκτηση του περιουσιακού στοιχείου. Σύµφωνα µε το 

συµπληρωµατικό κείµενο, η αποµείωση, σε κάθε περίοδο αναφοράς θα απαρτίζεται 

από δύο στοιχεία: 

α) για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία του good 

book υιοθετείται µία προσέγγιση αναλογική µε το χρόνο (time- proportional). Η 

προσέγγιση αυτή επιτρέπει τον υπολογισµό της πρόβλεψης αποµείωσης αναλογικά µε 

τις επανοµείνουσες αναµενόµενες ζηµίες του χαρτοφυλακίου έως την λήξη της 

διάρκειάς του. Η αναλογία καθορίζεται βάσει της ηλικίας του χαρτοφυλακίου.  

Συµπερασµατικά θα αναγνωρίζεται το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ i) της αναµενόµενης 

πιστωτικής ζηµίας αναλογικά µε το χρόνο (time- proportional) και ii) της 

αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας στο προβλεπόµενο µέλλον (το οποίο δεν µπορεί να 

είναι λιγότερο από 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία αναφοράς) η οποία αποτελεί το 

ελάχιστο ύψος της πρόβλεψης αποµείωσης (minimum impairment allowance), ενώ 

β) για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία του bad 

book θα αναγνωρίζεται άµεσα ολόκληρο το ποσό των αναµενόµενων πιστωτικών 

ζηµιών.  

Επιπλέον το συµπληρωµατικό κείµενο πρότεινε και τις απαραίτητες ελάχιστες 

γνωστοποιήσεις οι οποίες αφορούν την πρόβλεψη αποµείωσης. Συγκεκριµένα 

απαιτούνται να παρουσιάζονται οι αποµειώσεις ξεχωριστά για τα περιουσιακά 



 175

στοιχεία της κατηγορίας του good και bad book, το ονοµαστικό ποσό των 

περιουσιακών στοιχείων της κατηγορίας bad book και το ποσό µετά τις αποµειώσεις, 

το συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων της κατηγορίας good book καθώς και 

οι συσχετιζόµενες αναµενόµενες ζηµίες και το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης, η 

παρουσίαση των βασικών παραµέτρων που καθόρισαν το ύψος της πρόβλεψης 

αποµείωσης και µία συγκριτική παρουσίαση των παρελθοντικών εκτιµήσεων των 

πιστωτικών ζηµιών σε σχέση µε τις ζηµίες που πραγµατοποιήθηκαν. Επιπλέον 

προτάθηκε η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα εσωτερικά συστήµατα διαχείρισης 

του πιστωτικού κινδύνου προκειµένου να µπορούν να κατανοήσουν οι χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και 

πώς αυτός επιδρά στην εκτίµηση των πιστωτικών ζηµιών. 

Το Μάιο του 2011, µε τη λήξη της περιόδου υποβολής προτάσεων, το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) προέβη σε µία σύντοµη παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων. Μεταξύ των σηµαντικότερων σηµείων, που έγειραν ανησυχίες ήταν 

η ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων σε προβληµατικά ή µη καθώς και ο 

καθορισµός του προβλεπόµενου µέλλοντος κατά τον υπολογισµό της ελάχιστης 

απαίτησης της πρόβλεψης αποµείωσης. Και τα δύο αυτά στοιχεία χαίρουν περαιτέρω 

διερεύνησης αλλά και αποσαφηνίσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση 

πραγµατοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις των µελών του Συµβουλίου µε τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Η τελευταία από αυτές τις συναντήσεις πραγµατοποιήθηκε στις 

18 Οκτωβρίου του 2012 όπου και παρουσιάστηκε αναλυτικά η πρόοδος που έχει 

σηµειωθεί µέχρι τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη το 

υιοθετούµενο µοντέλο αποµείωσης να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία ανάλογα 

µε την πιστωτική ποιότητά τους. Όµως παρατηρήθηκε ότι ορισµένα θέµατα 

παρέµεναν προς συζήτηση, όπως ο προσδιορισµός σαφών κριτηρίων κατάταξης των 

περιουσιακών στοιχείων στις κατηγορίες αποµείωσης ή ο προσδιορισµός των 

αναµενόµενων ζηµιών ιδιαίτερα στα δάνεια λιανικής. Επιπλέον εκφράστηκε έντονα η 

ανησυχία ότι το επιπλέον κόστος εφαρµογής των απαιτήσεων υπερβαίνει τα  

πλεονεκτήµατα των προτεινόµενων απαιτήσεων. Για το λόγο αυτό, το ∆ιεθνές 

Λογιστικό Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) δεσµεύθηκε να διερευνήσει τα 

παραπάνω θέµατα και όρισε ως νέα ηµεροµηνία συνάντησης το Νοέµβριο του 2012. 

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι οι απαιτήσεις λογιστικής παρακολούθησης 

και αποτύπωσης των αποµειώσεων των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων απέχει από την ολοκλήρωσή του. Υπάρχουν ακόµα ζητήµατα τα οποία 
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παραµένουν αδιευκρίνιστα. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) εξακολουθεί να διατηρεί τις εργασίες ολοκλήρωσης των λογιστικών 

απαιτήσεων των αποµειώσεων σε υψηλή προτεραιότητα.  

 

7.2.3. Τρίτη Φάση: Λογιστική Αντιστάθµισης  

 

Η τρίτη φάση σχηµατισµού του ∆.Π.Χ.Π. 9  επικεντρώνεται στη Λογιστική 

Αντιστάθµισης (Hedge Accounting). Οι εργασίες για την ολοκλήρωση της φάσης 

αυτής βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Μόλις στις 7 Σεπτεµβρίου του 2012, το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) ανάρτησε στην επίσηµη ιστοσελίδα του 

ένα ενδεικτικό προσχέδιο το οποίο αναµένεται να εκδοθεί µε τις αρχικές σκέψεις 

προσέγγισης της λογιστικής αντιστάθµισης. Σκοπός του ενδεικτικού αυτού 

προσχεδίου είναι να επιτρέψει τα ενδιαφερόµενα µέρη να εξοικειωθούν µε το 

κείµενο. Το επίσηµο Προσχέδιο για τη Λογιστική Αντιστάθµισης, από το οποίο και 

θα προκύψει το τελικό κείµενο που θα αντικαταστήσει το ∆.Λ.Π. 39, αναµένεται να 

εκδοθεί από το Συµβούλιο στις αρχές του ∆εκεµβρίου του 2012.  

Από την παραπάνω ιστορική αναδροµή του ∆.Π.Χ.Π. 9 γίνεται κατανοητό ότι 

αποτελεί ένα έργο (project) το οποίο έχει απασχολήσει το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ ακόµα δεν έχει 

ολοκληρωθεί στο σύνολό του. 

 

7.3. Έναρξη  Εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 9 

 

Στις 19 ∆εκεµβρίου του 2011, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

ανακοίνωσε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 9 από την 1η 

Ιανουαρίου του 2013 για την 1η Ιανουαρίου του 2015. Η βασικότερη αιτία αυτής της 

µεταβολής ήταν ότι το ∆ιεθνές Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

επιθυµούσε, πριν την κατάργηση του ∆.Λ.Π. 39, να έχει ολοκληρωθεί και η τρίτη 

φάση (Λογιστική Αντιστάθµισης) αλλά και να έχουν καθοριστεί οι σχετικές 

λογιστικές πρακτικές που θα αφορούν τα ασφαλιστικά συµβόλαια. Το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) µάλιστα επιβεβαίωσε την ανάγκη να 

επιτραπούν στις οικονοµικές οντότητες να εφαρµόσουν όλες τις απαιτήσεις όλων των 

φάσεων της αντικατάστασης του ∆.Λ.Π. 39  την ίδια περίοδο.  
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Παράλληλα µε τη µετάθεση της αρχικής ηµεροµηνίας εφαρµογής, 

διευκρινίστηκε ότι οι οικονοµικές οντότητες, οι οποίες εθελοντικά θα εφαρµόσουν το 

∆.Π.Χ.Π. 9  νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου του 2015 έχουν τις παρακάτω 

δυνατότητες: 

α) εάν το ∆.Π.Χ.Π. 9 εφαρµόζεται πριν την 1η Ιανουαρίου του 2012, 

απαλλάσσονται από την ανάγκη να αναθεωρήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις τους 

για τις προγενέστερες περιόδους αλλά και από την ανάγκη παροχής αυξηµένων 

γνωστοποιήσεων κατά την αρχική αναγνώριση 

β)  εάν το ∆.Π.Χ.Π. 9 εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2012  και µετά 

αλλά πριν την 1η Ιανουαρίου του 2013, οι οικονοµικές οντότητες επιλέγουν εάν θα 

αναθεωρήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων περιόδων ή εάν θα 

παρέχουν αυξηµένες γνωστοποιήσεις κατά την αρχική αναγνώριση και τέλος 

γ) εάν το ∆.Π.Χ.Π. 9 εφαρµόζεται  από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και µετά, οι 

οικονοµικές οντότητες δεν οφείλουν να αναθεωρήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

προηγούµενων περιόδων όµως υποχρεούνται να παρέχουν αυξηµένες γνωστοποιήσεις 

κατά την αρχική αναγνώριση. 

Οι παραπάνω δυνατότητες οφείλουν να κινητοποιήσουν τις οικονοµικές 

οντότητες και κυρίως τις διοικήσεις τους, ώστε να επιλέξουν την καταλληλότερη 

χρονική περίοδο για την έναρξη εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 9 οι 

οποίες αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά κυρίως τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  

Επιπλέον, οι διοικήσεις των οικονοµικών οντοτήτων οφείλουν να προετοιµαστούν, 

ώστε να µπορούν να είναι εγκαίρως σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που 

απαιτούν οι αυξηµένες γνωστοποιήσεις.  

Η προτεινόµενη µετάθεση της αρχικής ηµεροµηνίας εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 9 

µάλλον έχαιρε αποδοχής από τους συντάκτες των οικονοµικών καταστάσεων και των 

ελεγκτικών εταιρειών. Η ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young από το Νοέµβριο του 

2009 είχε εκφράσει την ανησυχία της σχετικά µε τη µερική εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Π. 9 

στις αρχές του 2013, ενώ παραµένουν ανολοκλήρωτες οι λογιστικές απαιτήσεις 

αποµείωσης και αντιστάθµισης. Η βασικότερη ανησυχία της ελεγκτικής εταιρείας 

ήταν ότι η µερική εφαρµογή των απαιτήσεων µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα 

στις οικονοµικές οντότητες καθώς δεν είναι γνωστή η πλήρη επίδραση που ενδέχεται 

να έχει η εφαρµογή και των υπολοίπων απαιτήσεων (π.χ. αποµείωσης) στα 

χαρτοφυλάκιά τους.  
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Επιπλέον, η ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young υποστηρίζει ότι η εφαρµογή του 

∆.Π.Χ.Π. 9 θα έχει σηµαντική επίδραση πάνω σε βασικές παραµέτρους των 

οικονοµικών οντοτήτων όπως τους δείκτες αποδοτικότητας, τη φορολογική 

επιβάρυνση και τα εποπτικά κεφάλαια των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Για το 

λόγο αυτό έκρινε ως ιδιαιτέρως θετική την προτεινόµενη µετάθεση της υποχρεωτικής 

αρχικής ηµεροµηνίας εφαρµογής του προτύπου (για τις αρχές του 2015)  καθώς 

παρέχεται πλέον µεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο στις οικονοµικές οντότητες ώστε να 

προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις των συστηµάτων τους αλλά και να 

κατανοήσουν και να προετοιµαστούν για τη µετάβαση στις νέες απαιτήσεις. 

Επιπρόσθετα η ελεγκτική εταιρία υποστηρίζει ότι η συνολική εφαρµογή όλων των 

απαιτήσεων του προτύπου θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του. 

Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της ορθής ταξινόµησης των περιουσιακών στοιχείων υπό 

την προϋπόθεση όµως ότι οι απαιτήσεις αποµείωσης και αντιστάθµισης θα έχουν 

ολοκληρωθεί.  

Σχετικά µε τις εναλλακτικές δυνατότητες εφαρµογής που παρέχονται βάσει της 

τροποποίησης του ∆εκεµβρίου του 2011, η Ernst & Young πιστεύει ότι παρέχεται 

στους συντάκτες των οικονοµικών καταστάσεων µία σηµαντική ελάφρυνση µε την 

απαλοιφή της αναγκαιότητας δηµοσίευσης αναθεωρηµένων συγκριτικών στοιχείων. 

Μάλιστα οι οικονοµικές οντότητες οι οποίες θα εκµεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα, 

σύµφωνα µε την ελεγκτική εταιρεία, θα βιώσουν τη µετάβαση στις νέες απαιτήσεις 

πιο οµαλά, αρκεί η µετάβαση αυτή να είναι προγραµµατισµένη και καλά 

οργανωµένη.   

Οµοίως η ελεγκτική εταιρεία KPMG σε σχετική ανακοίνωσή της το ∆εκέµβριο 

του 2010 αποτιµά θετικά τη µετάθεση της αρχικής ηµεροµηνίας εφαρµογής του 

∆.Π.Χ.Π. 9. Συγκεκριµένα τονίζει ότι ήταν αναγκαία η µετάθεση της ηµεροµηνίας 

καθώς το συνολικό πρότυπο απέχει από την ολοκλήρωσή του, παρά τις σηµαντικές 

προσπάθειες που καταβάλλει το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων ( IASB). 

Τη µετάθεση της ηµεροµηνίας εκλαµβάνει η ελεγκτική εταιρεία ως µια ευκαιρία που 

δίνεται στις οικονοµικές οντότητες να προετοιµαστούν για τις νέες απαιτήσεις ή 

ακόµα και να εφαρµόσουν τις απαιτήσεις πρόωρα χωρίς όµως να παρέχουν 

συγκριτικά στοιχεία των προηγούµενων περιόδων αναφοράς.  

Τέλος, η ελεγκτική εταιρεία Deloitte, υποστηρίζει ότι η µετάθεση της αρχικής 

ηµεροµηνίας εφαρµογής είναι αναγκαία όχι όµως για τους λόγους που προαναφέρουν 

οι προηγούµενες ελεγκτικές εταιρείες. Συγκεκριµένα δηλώνει  ότι η αρχική 
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ηµεροµηνία εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 9, είναι γνωστή στις 

οικονοµικές οντότητες εδώ και τρία χρόνια (από το τέλος του 2009) και ότι θα έπρεπε 

ήδη να έχουν προετοιµαστεί για την εφαρµογή τους.  Μάλιστα, σύµφωνα µε έρευνα 

που διεξήχθη από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία το 2011, ανάµεσα σε 56 µεγάλους 

τραπεζικούς οµίλους από όλο τον κόσµο, η πλειοψηφία έχει ήδη ξεκινήσει να 

προετοιµάζεται για τη µετάβαση στις νέες απαιτήσεις του προτύπου. ∆εδοµένου του 

µεγέθους και της φύσης των λογιστικών αλλαγών που θα επιφέρει το νέο πρότυπο, 

ήταν αναµενόµενο ότι οι τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει να προγραµµατίζουν και να 

εκτιµούν την επίδραση αλλά και την προσπάθεια που θα επιφέρει η αρχική εφαρµογή 

των απαιτήσεων. Μάλιστα οι προσπάθειές του επικεντρώνονται στη σύγκληση των 

νέων απαιτήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 9 µε άλλες απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ (για τα 

εποπτικά κεφάλαια), του πιστωτικού κινδύνου αλλά και του µεταχρηµατισµού 

χρηµατοδότησης. Το παρακάτω σχήµα  (13) παρουσιάζει τον προγραµµατισµό των 

τραπεζών που έλαβαν χώρα στην έρευνα της Deloitte σχετικά µε την έναρξη 

εφαρµογής των απαιτήσεων ταξινόµησης και επιµέτρησης του ∆.Π.Χ.Π. 9. 

 

 

Σχήµα (13): Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής των Απαιτήσεων Ταξινόµησης και 

Επιµέτρησης του ∆.Π.Χ.Π. 9  

 

Η ελεγκτική εταιρεία δεν αποτιµά θετικά τη δυνατότητα µη παροχής 

συγκριτικών στοιχείων για εκείνες τις οικονοµικές οντότητες που θα εφαρµόσουν το 
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∆.Π.Χ.Π. 9 πριν το 2015. Συγκεκριµένα υποστηρίζει η Deloitte ότι υπονοµεύεται ο 

σκοπός για τον οποίο δηµιουργήθηκε το ∆.Π.Χ.Π. 9 που δεν είναι άλλος από την 

ενίσχυση της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων αλλά και η βελτίωση 

της λογιστικής αναγνώρισης και επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Οι λόγοι όµως που, κατά την Deloitte, επιβάλλουν τη µετάθεση της αρχικής 

ηµεροµηνίας εφαρµογής είναι οι εξής:  

α) υπάρχει αβεβαιότητα εάν το ∆.Π.Χ.Π. 9 θα υιοθετηθεί από την Ευρώπη πριν 

την ολοκλήρωσή του ( δηλαδή πριν την ολοκλήρωση της λογιστικής αποµείωσης και 

αντιστάθµισης). Αυτό όµως θα είχε ως αποτέλεσµα την ευρύτερη απόκλιση από την 

εφαρµογή κοινών λογιστικών πρακτικών για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα γεγονός 

που αντικρούει τον ίδιο το σκοπό δηµιουργίας του νέου προτύπου (σύγκλιση των 

παγκόσµιων πρακτικών) 

β) εάν το ∆.Π.Χ.Π. 9 δεν υιοθετηθεί από την Ευρώπη εγκαίρως, αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσµα οι οικονοµικές οντότητες να επιβαρυνθούν µε περαιτέρω κόστος 

σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Οι οικονοµικές οντότητες θα πρέπει να 

συντάσσουν ουσιαστικά δύο οικονοµικές καταστάσεις για την ίδια περίοδο 

αναφοράς: µία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων όπως 

θα έχουν υιοθετηθεί από την Ευρώπη και µία σύµφωνα µε την πλήρη εφαρµογή των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για την SEC 

γ) επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το τελικό κείµενο του ∆.Π.Χ.Π. 9 καθώς 

ακόµα βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια σύγκλισης των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και των Αµερικάνικων Λογιστικών Προτύπων. Το αποτέλεσµα αυτών των 

προσπαθειών ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στις απαιτήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 9 οι οποίες 

ακόµα δεν είναι γνωστές 

δ) όπως υποστήριξαν και άλλες ελεγκτικές εταιρείες, η µη ολοκλήρωση των 

λογιστικών πρακτικών αποµείωσης και αντιστάθµισης δηµιουργεί ένα µη επιθυµητό 

κλίµα. Είναι µη ορθολογική η θεώρηση ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να 

αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των λογιστικών πρακτικών που ακόµα βρίσκονται σε 

εξέλιξη. Εποµένως η επιβολή µιας υποχρεωτικής ηµεροµηνίας αρχικής εφαρµογής 

για το σύνολο των απαιτήσεων είναι προτιµότερη και πιο αποτελεσµατική και τέλος 

ε) είναι προτιµότερη και ενδεχοµένως πιο επωφελής η εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Π. 

9 να συµπέσει µε την έναρξη εφαρµογής και άλλων σηµαντικών προτύπων που 

βρίσκονται σε επεξεργασία αυτή τη στιγµή (π.χ. ασφαλιστικά συµβόλαια, 

αναγνώριση εσόδων, χρηµατοδοτική µίσθωση). 
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Η ηµεροµηνία µετάθεσης της αρχικής εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 9, όπως 

ανακοινώθηκε στις 19 ∆εκεµβρίου του 2011 από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), µπορεί να καθυστερεί φαινοµενικά την εφαρµογή των νέων 

απαιτήσεων για τη λογιστική των χρηµατοοικονοµικών µέσων όµως κρίθηκε 

αναγκαία για πολλούς και ποικίλους λόγους. Η διατήρηση της νέας ηµεροµηνίας 

εφαρµογής (1 Ιανουαρίου του 2015),  όπως γίνεται φανερό,  θα εξαρτηθεί σηµαντικά 

από την ολοκλήρωση όλων των φάσεων του νέου προτύπου προκειµένου η µετάβαση 

από το ∆.Λ.Π. 39 στο ∆.Π.Χ.Π. 9 να είναι δυνατή στο σύνολό της.  

 

7.4. Παρουσίαση του ∆.Π.Χ.Π. 9  

 

Το ∆.Π.Χ.Π. 9, αποσκοπεί στο να καθιερώσει εκείνες τις αρχές της λογιστικής 

απεικόνισης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικές και χρήσιµες για την αξιολόγηση της πορείας 

της οικονοµικής οντότητας αλλά και του χρονικού ορίζοντα και της αβεβαιότητας 

των µελλοντικών ταµειακών ροών της οικονοµικής οντότητας (∆.Π.Χ.Π. 9.1.1). 

Όπως γίνεται κατανοητό, από την ιστορική αναδροµή του προτύπου, υπάρχουν 

αρκετά ζητήµατα τα οποία ακόµα παραµένουν υπό επεξεργασία από το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων ( ΙASB). Το τελικό κείµενο του ∆.Π.Χ.Π. 9, µέχρι 

τη στιγµή συγγραφής της παρούσης, ουσιαστικά περιλαµβάνει µόνο τις απαιτήσεις 

ταξινόµησης και επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών (φάση πρώτη που 

ολοκληρώθηκε το 2009).  Συνακόλουθα το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί να παρουσιάσει 

αποκλειστικά τις απαιτήσεις ταξινόµησης και επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων όπως επιβάλλονται από το ∆.Π.Χ.Π. 9.  

 Για την καλύτερη παρουσίαση, ο παρακάτω πίνακας (12) παρουσιάζει τις 

έννοιες που διαπραγµατεύεται το ∆.Π.Χ.Π. 9 και σχετίζονται µε τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως παρατίθενται στο Παράρτηµα Α του 

προτύπου. Οι υπόλοιποι ορισµοί του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, 

του αναπόσβεστου κόστους περιουσιακού στοιχείου, του πιστωτικού κινδύνου, του 

αποτελεσµατικού επιτοκίου και των κόστων συναλλαγής παραµένουν οι ίδιοι µε 

αυτούς που ορίζουν το ∆.Λ.Π. 32, το ∆.Λ.Π. 39 και το ∆.Π.Χ.Π. 7 και 

παρουσιάστηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια.   
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Πίνακας (12):  Ορισµοί βασικότερων εννοιών του ∆.Π.Χ.Π. 9 

 

Έννοια Ορισµός 

Εύλογη Αξία 

(Fair Value) 

Η τιµή που θα λάµβανε µια οικονοµική οντότητα για 

την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα 

κατέβαλε µια οντότητα για τη µεταβίβαση µιας 

υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ 

συµµετεχόντων στην αγορά κατά την ηµεροµηνία 

επιµέτρησης (ως ∆.Π.Χ.Π. 13). 

Παύση Αναγνώρισης 

(Derecognition) 

Η αφαίρεση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου ή υποχρέωσης, το οποίο προηγουµένως είχε 

επιµετρηθεί, από τις οικονοµικές καταστάσεις της 

οικονοµικής οντότητας.  

Ηµεροµηνία 

Επαναταξινόµησης 

(Reclassification Date) 

Η πρώτη ηµέρα της πρώτης περιόδου αναφοράς που 

ακολουθεί τη µεταβολή του επιχειρηµατικού µοντέλου 

το οποίο συντέλεσε στην επαναταξινόµηση του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.  

Κανονική µέθοδος αγοράς 

ή πώλησης (Regular way 

purchase of sale) 

Η αγορά ή πώληση ενός χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου βάσει συµβολαίου, οι όροι του 

οποίου απαιτούν την παράδοση του περιουσιακού 

στοιχείου στην αγορά όπου πραγµατοποιήθηκε η αγορά 

ή πώληση και εντός ενός χρονικού πλαισίου το οποίο 

ορίζεται από τη νοµοθεσία ή το συµβόλαιο. 

 

  

Έχοντας παρουσιαστεί οι βασικότερες διαπραγµατευόµενες έννοιες, η παρούσα 

ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει τα όσα ορίζει το ∆.Π.Χ.Π. 9 σχετικά µε την 

ταξινόµηση, την αρχική αναγνώριση, την παύση αναγνώρισης αλλά και την 

επαναταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.   
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7.4.1 Κατηγορίες των Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών 

Στοιχείων κατά το ∆.Π.Χ.Π. 9 : Ταξινόµηση  

 

Μία από τις βασικές αλλαγές που εισάγει το ∆.Π.Χ.Π. 9 είναι η ταξινόµηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες (Classification of 

Financial Assets). Το ∆.Π.Χ.Π. 9 δεν υιοθετεί την ταξινόµηση του ∆.Λ.Π. 39 δηλαδή 

τις τέσσερις κατηγορίες που παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Αντίθετα,  επιβάλλει η 

οικονοµική οντότητα να αποτιµά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είτε 

στο αναπόσβεστο κόστος είτε στην εύλογη αξία ανάλογα µε (∆.Π.Χ.Π. 9.4.1.1): 

α) το επιχειρηµατικό µοντέλο (Business Model) διαχείρισης του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου  που εφαρµόζει η οικονοµική οντότητα 

και  

β) τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 

Στο αναπόσβεστο κόστος επιµετρώνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία εφόσον πληρούνται ταυτόχρονα και οι δύο παρακάτω αναφερόµενες 

προϋποθέσεις (∆.Π.Χ.Π. 9.4.1.2): 

α) το περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στα πλαίσια ενός επιχειρηµατικού 

µοντέλου του οποίου ο σκοπός είναι να διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία 

προκειµένου να εισπράττει τις συµβατικές ταµειακές ροές και 

β) οι συµβατικοί όροι των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

προβλέπουν, σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, τη δηµιουργία ταµειακών ροών που 

ουσιαστικά αποτελούν πληρωµές κεφαλαίου και τόκων που απορρέουν από την 

υπολειπόµενη υποχρέωση του ποσού που οφείλεται.  

Ο τόκος στην προκειµένη περίπτωση ουσιαστικά αποτελεί το αντιστάθµισµα 

της χρονικής αξίας του χρήµατος αλλά και του αναλαµβανόµενου πιστωτικού 

κινδύνου που σχετίζεται µε το αρχικό ποσό που υπολείπεται να αποπληρωθεί κατά τη 

διάρκεια του καθορισµένου χρονικού ορίζοντα (∆.Π.Χ.Π. 9.4.1.3).  

Για όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω 

προϋποθέσεις δηλαδή την προϋπόθεση του επιχειρηµατικού µοντέλου (Business 

Model Test) και την προϋπόθεση των χαρακτηριστικών των ταµειακών ροών (Cash 

Flow Characteristics Test),  η επιµέτρηση θα πραγµατοποιείται στην εύλογη αξία µε 

µεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσµατα (∆.Π.Χ.Π. 9.4.1.4). Ουσιαστικά 
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υιοθετούνται δύο κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

Εξαλείφονται οι κατηγορίες των ∆ιακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδύσεις και των 

Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση. Όµως, παρ’ 

ότι η πρόθεση του επιχειρηµατικού µοντέλου της οικονοµικής οντότητας µπορεί να 

είναι το να διατηρεί το περιουσιακό στοιχείο για την είσπραξη των συµβατικών 

ταµειακών ροών, δεν είναι αναγκαίο ότι θα πρέπει να το διατηρεί έως τη λήξη του. Η 

οικονοµική οντότητα µπορεί να αποφασίσει να πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο 

εάν (∆.Π.Χ.Π. 9. Β4.1.3): 

α) το περιουσιακό στοιχείο δεν πληροί πλέον την επενδυτική πολιτική 

(investment policy) της οικονοµικής οντότητας (π.χ. λόγω επιδείνωσης της 

πιστοληπτικής ικανότητας του) και  

β) εάν η οικονοµική οντότητα έχει ανάγκη από ρευστότητα για να 

χρηµατοδοτήσει άλλες δραστηριότητές της ή επενδύσεις.  

Στην περίπτωση όµως των πολλαπλών πωλήσεων του ιδίου χαρτοφυλακίου 

περιουσιακών στοιχείων, η οικονοµική οντότητα οφείλει να αξιολογήσει εάν οι εν 

λόγω πωλήσεις είναι συµβατές µε την πρόθεσή της να εισπράττει τις συµβατικές 

ταµειακές ροές (∆.Π.Χ.Π. 9. Β4.1.3). 

Το ∆.Π.Χ.Π. 9 διατηρεί τη δυνατότητα, που προαναφέρθηκε σε προηγούµενο 

κεφάλαιο, του Fair Value Option, δηλαδή τη δυνατότητα να ορισθεί το 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, κατά την αρχική αναγνώριση, ως 

επιµετρούµενο στην εύλογη αξία µε µεταφορά της διαφοράς στα κέρδη ή τις ζηµίες 

(∆.Π.Χ.Π. 9.4.1.5). Η δυνατότητα αυτή µπορεί να ασκηθεί ακόµα και εάν το 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο πληροί τις δύο προϋποθέσεις για την 

επιµέτρηση στο αναπόσβεστο κόστος. Οι οικονοµικές οντότητες εντούτοις έχουν την 

δυνατότητα να ασκήσουν αυτή την επιλογή µόνο όταν εξαλείφει ή περιορίζει 

σηµαντικά τις ασυνέπειες στην επιµέτρηση ή την αναγνώριση (αναφερόµενες στην 

βιβλιογραφία ως accounting mismatch) οι οποίες θα ήταν αποτέλεσµα της 

επιµέτρησης των περιουσιακών στοιχείων ή της αναγνώρισης των κερδών ή ζηµιών 

σε άλλη βάση (∆.Π.Χ.Π. 9.4.1.5). Οφείλει δηλαδή, η οικονοµική οντότητα να 

εφαρµόζει το Fair Value Option µόνο όταν µέσα από αυτήν την επιλογή παρέχεται 

πιο αξιόπιστη πληροφόρηση (∆.Π.Χ.Π. 9.Β4.1.27). Τέλος, στην περίπτωση που η 

οικονοµική οντότητα εφαρµόσει αυτή την επιλογή, οφείλει να παρέχει τις κατάλληλες 

γνωστοποιήσεις, ως ορίζει το ∆.Π.Χ.Π. 7 (∆.Π.Χ.Π. 9.4.1.6).   
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7.4.2. Αναγνώριση και Επιµέτρηση  

 

Η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

στις οικονοµικές καταστάσεις της αποκλειστικά µόνο όταν γίνεται µέρος των 

συµβατικών προβλέψεων του µέσου (∆.Π.Χ.Π. 9.3.1.1). Η αναγνώριση, δηλαδή, 

απαιτεί την ύπαρξη δικαιωµάτων επί του στοιχείου (∆.Π.Χ.Π. 9.Β3.1.1). Αντίστοιχα 

οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η οικονοµική οντότητα 

καθίσταται ένας εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου και 

συνακόλουθα έχει νοµικό δικαίωµα να εισπράξει τις χρηµατικές ροές (∆.Π.Χ.Π. 

9.Β3.1.2). Μάλιστα για να πραγµατοποιηθεί η αναγνώριση πρέπει ένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη να έχει δράσει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο συµβόλαιο 

(∆.Π.Χ.Π. 9.Β3.1.2). Αντίστοιχα, προγραµµατισµένες µελλοντικές συναλλαγές, 

ανεξάρτητα από το πόσο πιθανές είναι, δεν αναγνωρίζονται. Κατά την αρχική 

αναγνώριση τα περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται σε µία από τις δύο 

προαναφερόµενες κατηγορίες ( αναπόσβεστο κόστος ή εύλογη αξία µε µεταφορά της 

διαφοράς στα κέρδη ή ζηµίες).  

Η κανονική µέθοδος αγοράς ή πώλησης των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζεται είτε µε τη χρήση της λογιστικής της 

ηµεροµηνίας συναλλαγής είτε µε τη χρήση  της λογιστικής της ηµεροµηνίας 

διακανονισµού (∆.Π.Χ.Π. 9.3.1.2). Όποια µέθοδος αποφασιστεί να εφαρµοστεί, θα 

πρέπει να εφαρµόζεται µε συνέπεια σε όλες τις αγορές και πωλήσεις 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία από 

τις δύο προαναφερόµενες (∆.Π.Χ.Π. 9.Β3.1.3). Επιπλέον, για το σκοπό αυτό, τα 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία επιµετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία θα 

παρουσιάζονται ξεχωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία η οικονοµική 

οντότητα επιλέγει να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία.  

Ως ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής ορίζεται εκείνη η ηµεροµηνία κατά την 

οποία η οικονοµική οντότητα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει ένα περιουσιακό 

στοιχείο. Η λογιστική της ηµεροµηνίας συναλλαγής αναφέρεται α) στην αναγνώριση 

του περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται και της υποχρέωσης εξόφλησής του κατά 

την ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής και β) στην παύση αναγνώρισης του 

περιουσιακού στοιχείου που πωλείται, την αναγνώριση κάθε κέρδους ή ζηµίας κατά 
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τη διάθεση και της απαίτησης από τον αγοραστή για εξόφληση κατά την ηµεροµηνία 

συναλλαγής (∆.Π.Χ.Π. 9.Β3.1.4). 

Αντίστοιχα, η ηµεροµηνία διακανονισµού είναι η ηµεροµηνία παράδοσης του 

περιουσιακού στοιχείου στην ή από την οικονοµική οντότητα. Η λογιστική της 

ηµεροµηνίας διακανονισµού αναφέρεται στην α) αναγνώριση του περιουσιακού 

στοιχείου την ηµέρα που αυτό λαµβάνεται από την οικονοµική οντότητα και β) στην 

παύση αναγνώρισης του περιουσιακού στοιχείου και αναγνώριση κάθε κέρδους ή 

ζηµίας κατά τη διάθεση την ηµέρα που αυτό παραδίδεται από την οικονοµική 

οντότητα. Όταν εφαρµόζεται η λογιστική της ηµεροµηνίας διακανονισµού, η 

οικονοµική οντότητα λογιστικοποιεί κάθε µεταβολή της εύλογης αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου που θα ληφθεί, κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ της 

ηµεροµηνίας συναλλαγής και της ηµεροµηνίας διακανονισµού µε τον ίδιο τρόπο που 

αντιµετωπίζει λογιστικά το αποκτώµενο περιουσιακό στοιχείο. ∆ηλαδή, η µεταβολή 

της αξίας δεν αναγνωρίζεται για περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται λογιστικά σε 

κόστος ή στο αποσβεσµένο κόστος. Αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα για 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν καταταχθεί ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και στα ίδια κεφάλαια για 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν καταταχθεί ως διαθέσιµα προς πώληση (∆.Π.Χ.Π. 

9.Β3.1.6).  

Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, η οικονοµική οντότητα επιµετρά 

το χρηµατοοικονοµικό µέσο στην εύλογη αξία του. Εάν πρόκειται για περιουσιακό 

στοιχείο το οποίο έχει ταξινοµηθεί να επιµετράται στο αποσβεσµένο κόστος, στην 

εύλογη αξία προστίθεται ή αφαιρείται το  κόστος συναλλαγών που αποδίδεται άµεσα 

στην απόκτηση ή την έκδοση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (∆.Π.Χ.Π. 9.5.1.1.). Η εύλογη αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου, κατά την αρχική αναγνώριση, είναι συνήθως η τιµή 

συναλλαγής (∆.Π.Χ.Π. 9.Β5.1.1)11.  Εάν όµως η εύλογη αξία διαφέρει από την τιµή 

συναλλαγής, τότε η οικονοµική οντότητα οφείλει, κατά την ηµεροµηνία εκείνη 

(∆.Π.Χ.Π. 9.Β5.1.2 Α):   

                                                 
11 Ο προσδιορισµός του ύψους της εύλογης αξίας, κατά την αρχική αναγνώριση, και η συσχέτισή της 
µε την αξία συναλλαγής έχει παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο …. όπου καλείται να ανατρέξει ο 
αναγνώστης για περαιτέρω πληροφορίες. 
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α) να επιµετρήσει την εύλογη αξία βάσει κάποια παρατηρήσιµης τιµής ενεργούς 

αγοράς για παρεµφερή περιουσιακά στοιχεία (Επίπεδο 1) ή βάσει κάποιας τεχνικής 

αποτίµησης που όµως θα στηρίζεται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα. Η διαφορά  µεταξύ 

της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιµής συναλλαγής θα 

αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία.  

β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, προσαρµόζεται το ποσό της αποτίµησης έτσι 

ώστε να συµπεριλαµβάνεται (ή αναβάλλεται) η διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας κατά 

την αρχική αναγνώριση και της τιµής συναλλαγής. Μετά την αρχική αναγνώριση, η 

οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει την αναβαλλόµενη διαφορά ως κέρδος ή ζηµία 

µόνο στο βαθµό που προκύπτει κάποια µεταβολή στους παράγοντες που οι 

συµµετέχοντες στην αγορά συνυπολογίζουν κατά την τιµολόγηση του περιουσιακού 

στοιχείου.  

Εάν η οικονοµική οντότητα χρησιµοποιεί τη λογιστική της ηµεροµηνίας 

διακανονισµού για κάποιο περιουσιακό στοιχείο, που στη συνέχεια επιµετράται στο 

αποσβεσµένο κόστος, το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη 

αξία του κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής  συναλλαγής (∆.Π.Χ.Π. 9. 5.1.2). 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οικονοµική οντότητα θα επιµετρά το 

περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆.Λ.Π. 39 (∆.Π.Χ.Π. 9.5.2.1). 

Εάν η εύλογη αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου µειωθεί κάτω του µηδενός, τότε 

αναγνωρίζεται πλέον ως υποχρέωση ( ∆.Π.Χ.Π. 9.Β5.2.1). Αντίστοιχα, οι απαιτήσεις 

αποµείωσης δε µεταβάλλονται αλλά παραµένουν σε εφαρµογή, µέχρι τη στιγµή της 

συγγραφής της παρούσης, τα οριζόµενα στο ∆.Λ.Π. 39 ( ∆.Π.Χ.Π. 9.5.2.2). 

Το κέρδος ή η ζηµία ενός περιουσιακού στοιχείου το οποίο επιµετράται στην 

εύλογη αξία θα αναγνωρίζεται, εκτός εάν αποτελεί µέρος µιας σχέσης αντιστάθµισης 

ή επένδυσης σε µέσα κεφαλαίου (∆.Π.Χ.Π. 9.5.7.1). Οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία 

ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο επιµετράται στο αποσβεσµένο κόστος και το 

οποίο κέρδος ή ζηµία δεν είναι αποτέλεσµα σχέσης αντιστάθµισης, θα αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης όταν το περιουσιακό στοιχείο παύσει να 

αναγνωρίζεται, όταν αποµειώνεται ή όταν επαναταξινοµείται (∆.Π.Χ.Π. 9.5.7.2). 

Όταν εφαρµόζεται η λογιστική της ηµεροµηνίας διακανονισµού, οποιαδήποτε 

µεταβολή της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου µεταξύ της ηµεροµηνίας συναλλαγής και της ηµεροµηνίας διακανονισµού, 

δεν αναγνωρίζεται εάν το περιουσιακό στοιχείο επιµετράται στο αποσβεσµένο κόστος 

(∆.Π.Χ.Π. 9.5.7.4). Η διαφορά όµως αναγνωρίζεται στα κέρδη ή τις ζηµίες ή στο 
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λοιπό συνολικό εισόδηµα (comprehensive income) εάν το περιουσιακό στοιχείο 

επιµετράται στην εύλογη αξία. Το παρακάτω σχήµα (14) ανακεφαλαιώνει τις 

προϋποθέσεις ταξινόµησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

 

Σχήµα (14): Ταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων σύµφωνα 

µε το ∆.Λ.Π. 9 

 

7.4.3. Παύση αναγνώρισης  

 

Πριν την εξέταση του εάν και σε ποιο βαθµό θα προβεί η οικονοµική οντότητα σε 

παύση της αναγνώρισης, θα πρέπει να εξετάζεται, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 

9.3.2.2,εάν η παύση αναγνώρισης θα αναφέρεται σε ολόκληρο το χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο (ή την οµάδα παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων) είτε σε 

µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου (ή σε µέρος οµάδας 

συναφών περιουσιακών στοιχείων). Επιπλέον, για τις οικονοµικές οντότητες οι οποίες 

συντάσσουν ενοποιηµένους Ισολογισµούς, η παύση της αναγνώρισης θα εφαρµόζεται 

σε επίπεδο Οµίλου ( ∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.1). 

Η παύση αναγνώρισης  θα εφαρµοστεί σε ένα µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου (ή σε µέρος µιας οµάδας συναφών περιουσιακών στοιχείων) 

µόνο  εάν πληροί µια από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις (∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.2): 

α) το µέρος αποτελείται µόνον από ειδικώς προσδιοριζόµενες ταµιακές ροές 

από χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή από οµάδα συναφών περιουσιακών 

στοιχείων)  
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β) το µέρος αποτελείται µόνον από κατ’ αναλογία (πλήρως ανάλογο) µερίδιο 

των ταµιακών ροών από χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή από οµάδα 

συναφών περιουσιακών στοιχείων) και 

γ) το µέρος αποτελείται µόνον από κατ’ αναλογία (πλήρως ανάλογο) µερίδιο 

των ειδικώς προσδιοριζόµενων ταµιακών ροών από χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο (ή από οµάδα συναφών περιουσιακών στοιχείων).  

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παύση της αναγνώρισης εφαρµόζεται σε 

ολόκληρο το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή σε ολόκληρη την οµάδα 

συναφών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων).  

Η οικονοµική οντότητα δύναται να προβεί σε παύση αναγνώρισης ενός 

περιουσιακού στοιχείου µόνο εάν ( ∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.3): 

α)εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή  

β) µεταβιβάσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και η µεταβίβαση 

πληροί τους όρους για διαγραφή.  

Η µεταβίβαση προϋποθέτει ότι έχουν µεταβιβαστεί τα συµβατικά δικαιώµατα 

επί των ταµιακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή 

διατηρούνται µεν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, αλλά αναλαµβάνει η οικονοµική 

οντότητα συµβατική δέσµευση να καταβάλλει τις ταµιακές ροές σε έναν ή 

περισσότερους παραλήπτες (∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.5). Συγκεκριµένα η µεταβίβαση 

προϋποθέτει να πληρούνται ταυτόχρονα και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις 

(∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.5): 

α) η οικονοµική οντότητα δεν έχει δέσµευση να καταβάλει τα ποσά στους 

παρεπόµενους παραλήπτες εκτός αν εισπράξει ισότιµα ποσά από το αρχικό 

περιουσιακό στοιχείο  

β) οι όροι της σύµβασης µεταβίβασης απαγορεύουν στην οικονοµική οντότητα 

να πωλήσει ή να δεσµεύσει το αρχικό περιουσιακό στοιχείο παρά µόνον ως εγγύηση 

της καταβολής των ταµιακών ροών στους παρεπόµενους παραλήπτες, και 

γ) η οικονοµική οντότητα έχει δέσµευση να εµβάσει κάθε ταµειακή ροή που 

εισπράττει για λογαριασµό των παρεπόµενων παραληπτών χωρίς ουσιαστική 

καθυστέρηση. Επιπροσθέτως, η οικονοµική οντότητα δεν επιτρέπεται να 

επανεπενδύσει τέτοιες ταµιακές ροές, παρά µόνο για επενδύσεις σε µετρητά ή 

ταµιακά ισοδύναµα κατά τη διάρκεια της σύντοµης περιόδου του διακανονισµού που 



 190

διαρκεί από την ηµεροµηνία της είσπραξης µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία του 

εµβάσµατος προς τους παρεπόµενους παραλήπτες και µε τον όρο ότι οι τόκοι που 

λαµβάνονται από τις επενδύσεις αυτές µεταβιβάζονται στους παρεπόµενους 

παραλήπτες. 

Η οικονοµική οντότητα, όταν µεταβιβάσει ένα περιουσιακό στοιχείο, οφείλει να 

εξετάσει και να αξιολογήσει την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους κινδύνους και 

τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου (∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.6). 

Συγκεκριµένα: 

α) εάν η οικονοµική οντότητα έχει  µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου, τότε είναι δυνατή η παύση αναγνώρισής του. Ξεχωριστά αναγνωρίζονται 

τα δικαιώµατα ή οι υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν κατά την 

µεταβίβαση 

β) εάν η οικονοµική οντότητα διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 

οφέλη της κυριότητας του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, τότε δεν 

είναι δυνατή η παύση αναγνώρισής του. Στην περίπτωση αυτή, η οικονοµική 

οντότητα εξακολουθεί να αναγνωρίζει το περιουσιακό στοιχείο στο σύνολό του 

(∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.15) 

γ) εάν η οικονοµική οντότητα δεν έχει µεταβιβάσει αλλά ταυτόχρονα ούτε  

διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας, τότε θα πρέπει να εξετάζεται 

το εάν έχει διατηρηθεί ο έλεγχος του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Η 

µη διατήρηση του ελέγχου επιτρέπει την οικονοµική οντότητα να προβεί στην παύση 

αναγνώρισης, όµως,  εάν η οικονοµική οντότητα διατηρεί τον έλεγχο, οφείλει να  

συνεχίζει να το αναγνωρίζει  στο βαθµό που συνεχίζει η ανάµειξή της σε αυτό.  Στην 

περίπτωση αυτή, η οικονοµική οντότητα εξακολουθεί να αναγνωρίζει το περιουσιακό 

στοιχείο στο βαθµό της ανάµειξής της σε αυτό (∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.16). Εάν η 

συνεχιζόµενη ανάµειξη έχει τη µορφή της εγγύησης του µεταβιβαζόµενου 

περιουσιακού στοιχείου, ο βαθµός ανάµειξης είναι το χαµηλότερο ποσό µεταξύ του 

ποσού αναγνώρισης του στοιχείου και του µεγαλύτερου ποσού που λαµβάνεται ως 

αποζηµίωση από την οικονοµική οντότητα και ενδέχεται να επιστρέψει (µε την 

µορφή εγγύησης). Εάν η συνεχιζόµενη ανάµειξη έχει τη µορφή επιλογής επί του 

µεταβιβαζόµενου περιουσιακού στοιχείου, ο βαθµός ανάµειξης ισούται µε το ποσό 

του µεταβιβαζόµενου στοιχείου το οποίο µπορεί να επαναγοραστεί από την 

οικονοµική οντότητα (∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.16). 
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Η µεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών αξιολογείται µε τη σύγκριση της 

έκθεσης της οικονοµικής οντότητας, πριν και µετά τη µεταβίβαση, µε τη 

µεταβλητότητα των ποσών και του χρονοδιαγράµµατος των καθαρών ταµιακών ροών 

του µεταβιβαζόµενου περιουσιακού στοιχείου (∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.7). Για τη διενέργεια 

των υπολογισµών, η οικονοµική οντότητα χρησιµοποιεί ως συντελεστή 

προεξόφλησης το πλέον κατάλληλο επιτόκιο της τρέχουσας αγοράς (∆.Π.Χ.Π. 

9.3.2.8). Υπάρχει όµως περίπτωση, η µεταβίβαση να είναι προφανής και ως εκ τούτου 

η οικονοµική οντότητα µπορεί να παραλείπει τους προαναφερθέντες υπολογισµούς 

(∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.8). Σχετικά µε τη διατήρηση του ελέγχου, η οικονοµική οντότητα 

οφείλει να εξετάσει την ικανότητά της να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο 

(∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.9). Εάν δύναται να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο (στο σύνολό 

του) σε ένα τρίτο, µη συσχετιζόµενο, συµβαλλόµενο θεωρείται ότι διατηρεί τον 

έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου ( ∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.9).  

Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στο σύνολό του (in its 

entirety), ως αποτέλεσµα µεταβίβασης, αλλά η µεταβίβαση οδηγεί στην απόκτηση 

ενός νέου περιουσιακού στοιχείου, τότε η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει το νέο 

περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του (∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.11).  

Κατά την παύση ενός περιουσιακού στοιχείου στο σύνολό του, τυχόν διαφορές 

µεταξύ της λογιστικής αξίας (κατά την ηµέρα της παύσης) και του ανταλλάγµατος 

που λαµβάνει (συµπεριλαµβανοµένου του νέου περιουσιακού στοιχείου που 

λαµβάνεται µείον κάθε νέας  υποχρέωσης που αναλαµβάνεται) αναγνωρίζονται ως 

κέρδη ή ζηµίες ( ∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.12). Αν το µεταβιβαζόµενο περιουσιακό στοιχείο 

αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και 

το µεταβιβαζόµενο µέρος πληροί τις προϋποθέσεις για ολοκληρωτική παύση 

αναγνώρισης, η προηγούµενη λογιστική αξία του µεγαλύτερου χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου κατανέµεται ανάµεσα στο µέρος που συνεχίζει να 

αναγνωρίζεται και το µέρος που έχει πάψει να αναγνωρίζεται, βάσει των σχετικών 

εύλογων αξιών εκείνων των µερών κατά την ηµεροµηνία της µεταβίβασης (∆.Π.Χ.Π. 

9.3.2.13). Η διαφορά µεταξύ α) της λογιστικής αξίας που έχει επιµεριστεί στο µέρος 

που έπαψε να αναγνωρίζεται και β) του ανταλλάγµατος που λήφθηκε για το µέρος 

που έπαψε να αναγνωρίζεται (συµπεριλαµβανοµένου κάθε νέου περιουσιακού 

στοιχείου που λαµβάνεται µείον κάθε νέας υποχρέωσης που αναλαµβάνεται) 

αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία (∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.13).   
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Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά το βαθµό της 

συνεχιζόµενης ανάµειξης, η οικονοµική οντότητα οφείλει να αναγνωρίσει και την 

αντίστοιχη υποχρέωση (∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.17). Η αποτίµηση του µεταβιβαζόµενου 

περιουσιακού στοιχείου και της συσχετιζόµενης υποχρέωσης πρέπει να αντανακλά τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που διατηρεί η οικονοµική οντότητα και ισούται µε 

(∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.17): 

α) το αναπόσβεστο κόστος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που διατηρεί η 

οικονοµική οντότητα, εάν το µεταβιβαζόµενο περιουσιακό στοιχείο επιµετράται στο 

αναπόσβεστο κόστος ή 

β) την εύλογη αξία των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που διατηρεί η 

οικονοµική οντότητα, εάν το µεταβιβαζόµενο περιουσιακό στοιχείο επιµετράται στην 

εύλογη αξία. 

Η οικονοµική οντότητα θα εξακολουθεί να αναγνωρίζει οποιοδήποτε έσοδο το 

οποίο σχετίζεται µε τη συνεχιζόµενη ανάµειξή της στο περιουσιακό στοιχείο αλλά και 

οποιοδήποτε έξοδο σχετίζεται µε την αναλαµβανόµενη υποχρέωση (∆.Π.Χ.Π. 

9.3.2.18). Απαγορεύεται ο συµψηφισµός των εσόδων που σχετίζονται µε την 

συνεχιζόµενη ανάµειξη στο περιουσιακό στοιχείο µε τα έξοδα που σχετίζονται µε την 

αναλαµβανόµενη υποχρέωση ( ∆.Π.Χ.Π. 9.3.2.22). Το παρακάτω σχήµα (15), όπως 

παρατίθεται στο Παράρτηµα Β του προτύπου,  ανακεφαλαιώνει τη διαδικασία παύσης 

ενός περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε.  

 

Σχήµα (15): Παύση Αναγνώρισης σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 9  

Πηγή: ∆.Π.Χ.Π. 9 παράγραφος Β3.2.1. 
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7.4.4. Επαναταξινοµήσεις  

 

Οι επαναταξινοµήσεις των µη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων, απλοποιούνται σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 9, καθώς έχουν περιορισθεί οι 

ίδιες οι κατηγορίες σε µόλις δύο (αναπόσβεστο κόστος ή εύλογη αξία). Συνακόλουθα, 

η επαναταξινόµηση ενός περιουσιακού στοιχείου επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο 

όταν µεταβληθεί το επιχειρηµατικό µοντέλο διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου  που εφαρµόζει η οικονοµική οντότητα (∆.Π.Χ.Π. 9.4.4.1). 

Αυτές οι µεταβολές όµως δεν αναµένεται να είναι συχνές και τακτικές καθώς 

αποφασίζονται από τη διοίκηση της οικονοµικής οντότητας και οφείλονται σε 

εσωτερικές ή εξωτερικές αλλαγές που επηρεάζουν την ίδια τη λειτουργία της 

οντότητας (∆.Π.Χ.Π. 9.Β4.4.1).   

Η αλλαγή του επιχειρηµατικού µοντέλου πρέπει να πραγµατοποιηθεί πριν την 

ηµεροµηνία επαναταξινόµησης (∆.Π.Χ.Π. 9.Β4.4.2). Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν 

πρέπει να υπολογίζεται ως µεταβολή στο επιχειρηµατικό µοντέλο(∆.Π.Χ.Π.9.Β4.4.3): 

α) η αλλαγή της πρόθεσης σχετικά µε κάποιο περιουσιακό στοιχείο (ακόµα και 

όταν έχουν µεταβληθεί σηµαντικά οι συνθήκες της αγοράς) 

β) η προσωρινή εξαφάνιση κάποιας συγκεκριµένης αγοράς περιουσιακών 

στοιχείων ή 

γ) η µεταφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ τµηµάτων της ίδιας οικονοµικής 

οντότητας τα οποία όµως έχουν διαφορετικά επιχειρηµατικά µοντέλα µεταξύ τους.  

Εάν η οικονοµική οντότητα αποφασίσει να επαναταξινοµήσει ένα περιουσιακό 

στοιχείο, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε η επαναταξινόµηση πρέπει να εφαρµοστεί 

την ηµεροµηνία επαναταξινόµησης (reclassification date). Απαγορεύεται η 

οικονοµική οντότητα να επαναδιατυπώσει οποιοδήποτε κέρδος, ζηµία ή τόκο που είχε 

προηγουµένως αναγνωρίσει (∆.Π.Χ.Π. 9.5.6.1).  

Εάν το περιουσιακό στοιχείο επαναταξινοµείται ώστε πλέον να επιµετράται 

στην εύλογη αξία, τότε το ύψος αυτής προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία 

επαναταξινόµησης (∆.Π.Χ.Π. 9.5.6.2). Τυχόν κέρδη ή ζηµίες από την εύλογη αξία και 

το αποσβεσµένο κόστος του περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης (∆.Π.Χ.Π.9.5.6.2). Αντίστοιχα, εάν το περιουσιακό στοιχείο 

επαναταξινοµείται ώστε πλέον να επιµετράται  στο αποσβεστέο κόστος, τότε η 
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εύλογη αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία 

της επαναταξινόµησης καθίσταται το νέο αποσβεσµένο κόστος (∆.Π.Χ.Π. 9.5.6.3). 

 

7.5. Σχολιασµός του ∆.Π.Χ.Π. 9 

  

Πρωταρχικός σκοπός του ∆.Π.Χ.Π. 9 ήταν να βελτιωθεί και παράλληλα να 

απλοποιηθεί η λογιστική των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Μέχρι στιγµής, το ∆ιεθνές 

Λογιστικό Συµβούλιο (IASB) έχει ολοκληρώσει µόνο την πρώτη φάση που αφορά 

την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων ενώ οι άλλες δύο 

φάσεις βρίσκονται υπό επεξεργασία. Με την ολοκλήρωση και των τριών φάσεων, το 

υφιστάµενο ∆.Λ.Π. 39 θα αντικατασταθεί στο σύνολό του από το ∆.Π.Χ.Π. 9. Σκοπός 

λοιπόν του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις βασικότερες διαφορές 

µεταξύ του ∆.Λ.Π. 39 και του ∆.Π.Χ.Π. 9. Επιπλέον παρουσιάζονται οι πρώτες 

σκέψεις, απόψεις και σχολιασµοί τόσο του ακαδηµαϊκού όσο και του επαγγελµατικού 

χώρου σχετικά µε τις νέες απαιτήσεις ταξινόµησης και επιµέτρησης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

Σχετικά µε την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 

η νέα προσέγγιση που εισαγάγει το ∆.Π.Χ.Π. 9 θεωρείται λιγότερο πολύπλοκη 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (ΙASB)12. Συγκεκριµένα 

µειώθηκε ο αριθµός των κατηγοριών στις οποίες ταξινοµούνται τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δηµιουργώντας ένα ξεκάθαρο πλαίσιο 

αρχών (rationale)  για τις νέες κατηγορίες µε γνώµονα πάντα την παροχή αυξηµένης 

πληροφόρησης. Θετικά αποτιµήθηκε και η διαγραφή της «µόλυνσης» ή του κανόνα 

«tainted rule». Πλέον οι επιχειρήσεις δεν υποχρεώνονται να επαναταξινοµούν τα 

περιουσιακά στοιχεία ως χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση (επιµετρούµενο στην 

εύλογη αξία) εάν κριθεί αναγκαία η πώλησή του.  

Το πρότυπο αρχικά απαιτεί να καθοριστεί από τις οικονοµικές οντότητες το 

επιχειρηµατικό µοντέλο (Business Model) που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων. Αυτό αποτελεί το βασικότερο κριτήριο κατάταξής τους σε 

µία από τις δύο κατηγορίες. Το δεύτερο κριτήριο, των χαρακτηριστικών των 

συµβατικών ταµειακών ροών, χρησιµοποιείται µόνο για εκείνα τα περιουσιακά 

                                                 
12 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-
39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-I-Classification-and-
measurement/Documents/vbFeedbackStatement2009new.pdf 
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στοιχεία των οποίων το επιχειρηµατικό µοντέλο τους επιτρέπει να επιµετρηθούν στο 

αναπόσβεστο κόστος. Εάν πληρούνται και τα δύο παραπάνω κριτήρια, µόνο τότε 

επιτρέπεται η καταχώρηση στην κατηγορία των επιµετρούµενων στο αναπόσβεστο 

κόστος. Μάλιστα παρέχονται από το ίδιο το πρότυπο οδηγίες και παραδείγµατα για 

την ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων. Η διαδικασία κρίνεται πιο απλοποιηµένη ενώ 

παρέχει και περισσότερη πληροφόρηση στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

Η προτεινόµενη ταξινόµηση προκάλεσε προβληµατισµό στους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων καθώς εκφράστηκε έντονα η άποψη ότι οι νέες 

ταξινοµήσεις θα έχουν ως αποτέλεσµα περισσότερα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία να επιµετρώνται στην εύλογη αξία από ότι επιβαλλόταν από το ∆.Λ.Π. 39. Ο 

σκοπός όµως του νέου προτύπου δεν είναι ούτε να µειώσει ούτε να αυξήσει την 

εφαρµογή της επιµέτρησης στην εύλογη αξία. Αντίθετα, το ∆.Π.Χ.Π. 9 επιδιώκει το 

κάθε περιουσιακό στοιχείο να επιµετράται µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει την 

καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στους χρήστες. Συνακόλουθα ανάλογα µε την πηγή 

άντλησης ικανοποιητικότερων πληροφοριών (τρέχουσες τιµές ή συµβατικές 

ταµειακές ροές) καθορίζεται ο τρόπος επιµέτρησης του στοιχείου (εύλογη αξία ή 

αναπόσβεστο κόστος αντίστοιχα). Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πρόβλεψη των 

πραγµατικών ταµειακών ροών από τους επενδυτές ενώ αίρονται οι κατηγορίες 

(∆ιαθέσιµα προς Πώληση και ∆ιακρατούµενα έως την λήξη) που επέβαλλαν την 

αναγκαστική επιµέτρηση στο αναπόσβεστο κόστος χωρίς να παρέχουν ουσιαστική 

πληροφόρηση. Τέλος, το εάν µία οικονοµική οντότητα θα καταλήξει, λόγω 

εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 9,  να διαθέτει περισσότερα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία επιµετρούµενα στην εύλογη αξία, θα καθορίζεται αποκλειστικά 

από τη φύση των επιχειρηµατικών µοντέλων που εφαρµόζει και τη φύση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει. Όσο πιο υψηλού 

κινδύνου χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέτει η οικονοµική οντότητα, 

τόσο πιο πιθανό είναι να επιµετρώνται αυτά στην εύλογη αξία. 

Αρχική σκέψη του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) ήταν 

να µην επιτρέπεται η επαναταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων µετά την αρχική 

αναγνώριση. Η πρόταση όµως αυτή δέχθηκε ισχυρές κριτικές από τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων και τους επενδυτές. Το βασικότερο επιχείρηµά τους ήταν 

ότι η απαγόρευση της δυνατότητας επαναταξινόµησης δε διασφάλιζε την παροχή 

ικανοποιητικής πληροφόρησης και χρήσιµης κατά τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση 
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αλλαγής του επιχειρηµατικού µοντέλου, η οποία δε συµβαίνει συχνά, όµως είναι 

πιθανή. Τελικώς επικράτησε η άποψη ότι οι επαναταξινοµήσεις θα επιτρέπονται αλλά 

µε την προϋπόθεση ότι µεταβάλλεται το επιχειρηµατικό µοντέλο διαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων. Σε καµία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

επαναταξινόµηση των στοιχείων. Τονίζεται ότι το επιχειρηµατικό µοντέλο δεν είναι 

ταυτόσηµο µε την πρόθεση της διοίκησης οπότε αναµένεται ότι , δεδοµένου ότι οι 

µεταβολές στο επιχειρηµατικό µοντέλο είναι σπάνιες, σπανίως θα 

επαναταξινοµούνται τα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα προκειµένου να µειωθεί το 

φαινόµενο χειραγώγησης των οικονοµικών καταστάσεων µέσω των 

επαναταξινοµήσεων, φαινόµενο το οποίο αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι 

επαναταξινοµήσεις πραγµατοποιούνται σε καθορισµένο χρονικό πλαίσιο. 

Συγκεκριµένα, η οικονοµική οντότητα δύναται να επαναταξινοµεί τα περιουσιακά 

στοιχεία της την πρώτη ηµέρα της περιόδου αναφοράς που έπεται της µεταβολής  του 

επιχειρηµατικού µοντέλου. Η εν λόγω απαίτηση διασφαλίζει τη µείωση της 

πιθανότητας να χρησιµοποιηθεί η επαναταξινόµηση ως µέσο διασφάλισης θετικών 

λογιστικών µεγεθών. Μάλιστα, µέσω των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται για τις 

επαναταξινοµήσεις, διασφαλίζεται η συνέπεια και η συγκρισιµότητα των 

οικονοµικών στοιχείων.  Ο παρακάτω πίνακας ( 13) ανακεφαλαιώνει τις βασικότερες 

διαφορές µεταξύ του ∆.Λ.Π. 39 και του ∆.Π.Χ.Π. 9 ως προς την ταξινόµηση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

 

Πίνακας (13): Βασικές ∆ιαφορές µεταξύ ∆.Λ.Π. 39 και του ∆.Π.Χ.Π. 9 ως προς 

την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 

 ∆.Λ.Π. 39 ∆.Π.Χ.Π. 9 

Ό
νο

µ
α

 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Επιµέτρηση 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Ε
φ

α
ρ

µ
ο

γ
ή

 

Σε εφαρµογή  
(κατά τη στιγµή συγγραφής της παρούσης) 

Έναρξη Εφαρµογής την 1η Ιανουαρίου 2015 
(µε δυνατότητα πρόωρης εφαρµογής) 
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Όλες οι πτυχές των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων και της λογιστικής αντιστάθµισης  

Περιλαµβάνει µόνο την Ταξινόµηση και 
Επιµέτρηση των Χρηµατοοικονοµικών 
Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων.  
Σε διαδικασία έκδοσης της Λογιστικής 
Αποµείωσης (φάση 2η) και της Λογιστικής 
Αντιστάθµισης (φάση 3η) 

Τ
α
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νό

µ
η

σ
η

 

Περιλαµβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες 
χρηµ/κων περιουσιακών στοιχείων:  
α) ∆άνεια και Απαιτήσεις  
β) ∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις  
γ) Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού 
αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία και 
µεταφορά της εκάστοτε διαφοράς στα 
αποτελέσµατα  
δ)Xρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού 
διαθέσιµα προς πώληση    

Περιλαµβάνει δύο βασικές κατηγορίες 
χρηµ/κων περιουσιακών στοιχείων: 
α) Επιµετρούµενα στο αναπόσβεστο κόστος 
(Amortized Cost) 
β) Επιµετρούµενα στην Εύλογη Αξία και 
µεταφορά της εκάστοτε διαφοράς στα 
αποτελέσµατα (Fair Value through Profit and 
Loss) 
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Η πρόθεση διατήρησης ενός στοιχείου έως τη 
λήξη του, εµπορικό χαρτοφυλάκιο, δάνειο ή 
απαίτηση, σκόπιµη ταξινόµηση που 
υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς  

Επιχειρηµατικό Μοντέλο ( Business Model) 
και τα χαρακτηριστικά των συµβατικών 
ταµειακών ροών 

F
a

ir
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a
lu

e 
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p
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o
n

  

Η οικονοµική οντότητα µπορεί να ορίσει 
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ως 
επιµετρούµενο στην εύλογη αξία κατά την 
αρχική αναγνώριση – χωρίς να 
ικανοποιούνται συγκεκριµένα κριτήρια.  

Η οικονοµική οντότητα µπορεί να ορίσει 
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ως 
επιµετρούµενο στην εύλογη αξία κατά την 
αρχική αναγνώριση µόνο εάν µε τον τρόπο 
αυτό περιορίζονται σηµαντικά λογιστικές 
ανακολουθίες  που θα προέκυπταν εάν το 
στοιχείο επιµετρούνταν στο αναπόσβεστο 
κόστος. 
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 Οι επαναταξινοµήσεις επιτρέπονται µεταξύ 
των τεσσάρων κατηγοριών κάτω από 
ορισµένες αυστηρές προϋποθέσεις.  
Το κέρδος / ζηµία αντιµετωπίζεται 
λογιστικώς διαφορετικά ανάλογα µε το είδος 
της επαναταξινόµησης. 
Ύπαρξη της «µόλυνσης» ή του κανόνα 
«tainted rule» για τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία παρακρατούνται έως την λήξη.  

Οι επαναταξινοµήσεις επιτρέπονται µεταξύ 
των δύο κατηγοριών µόνο εάν µεταβληθεί ο 
σκοπός του επιχειρηµατικού µοντέλου 
(business model) διαχείρισης του στοιχείου.  
Τέτοιες επαναταξινοµήσεις γνωστοποιούνται 
αναλυτικά και αναµένεται να είναι σπάνιες.  
Καταργείται η «µόλυνση» ή ο κανόνας  
«tainted rule»   
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Κανένας χρονικός περιορισµός αναγνώρισης 
των επαναταξινοµήσεων.  

Η επαναταξινόµηση αναγνωρίζεται την 
πρώτη ηµέρα της επόµενης περιόδου 
αναφοράς που έπεται την µεταβολή στο 
επιχειρηµατικό µοντέλο. 

 

Η εισαγωγή του νέου προτύπου σχολιάστηκε τόσο από την ακαδηµαϊκή 

κοινότητα όσο και από τον επαγγελµατικό χώρο. Αρχικά παρατίθενται οι απόψεις των 

ακαδηµαϊκών σχετικά µε τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ως προς την ταξινόµηση 

και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.  

Οι Pummerer et al ( 2010) αναγνωρίζουν την απλοποίηση των απαιτήσεων του 

νέου προτύπου σχετικά µε την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων. Ιδιαίτερα για τα οµόλογα τα οποία θεωρούνται υψηλού κινδύνου, 

αποδεικνύουν ότι, από την πλευρά των επενδυτών, οι απαιτήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 9 
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είναι προτιµότερες από αυτές του ∆.Λ.Π. 39. Αυτό βέβαια, κατά την άποψή τους 

προϋποθέτει να υπάρχει ένα απλό σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον προκειµένου 

να σχηµατίζονται οι  προβλέψεις των µελλοντικών ταµειακών ροών µε ευκολία 

χρησιµοποιώντας το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return). Το 

πρόβληµα όµως εντοπίζεται στον υπολογισµό του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης, 

το οποίο µπορεί να διαφέρει για τους επενδυτές, τους ελεγκτές, τις οικονοµικές 

οντότητες κ.α.  Επιφυλάσσονται για την πραγµατική χρήση των νέων απαιτήσεων 

από τις οικονοµικές οντότητες και ιδιαίτερα αναφέρουν την αναγκαιότητα παροχής 

επαρκών και ολοκληρωµένων γνωστοποιήσεων σχετικά µε τις ταµειακές ροές των 

περιουσιακών στοιχείων.   

Οι Cuzman et al (2011) επιχείρησαν να εξετάσουν την επίδραση των µεταβολών 

των τριών σχετικών µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προτύπων 

(∆.Λ.Π. 32, ∆.Λ.Π. 39, ∆.Π.Χ.Π. 7 και ∆.Π.Χ.Π. 9) στις αγορές της Ευρωζώνης. Από 

τα αποτελέσµατα της έρευνας διαφαίνεται ότι οι νέες απαιτήσεις οδήγησαν στην 

αλλαγή των προσδοκιών των επενδυτών. Η αλλαγή των προσδοκιών ήταν συναφής 

µε τις νέες γνωστοποιήσεις που παρέχονται για τις οικονοµικές οντότητες αλλά και  

µε την αξιολόγησή τους από τους επενδυτές. Η υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Π. 9 επέδρασε 

στη σταθεροποίηση της αγοράς, όµως λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά 

µε τις µη ολοκληρωµένες πρακτικές αποµείωσης και αντιστάθµισης, η επίδραση δε 

θεωρείται σηµαντική. Οι συγγραφείς υπαινίσσονται ότι οι επενδυτές προτιµούν 

σταθερότητα στις αγορές παράλληλα µε τη σταθερότητα των εφαρµοζόµενων 

πρακτικών (προκειµένου να µην επιβαρύνονται συχνά οι οικονοµικές οντότητες µε το 

κόστος αλλαγής των συστηµάτων λογιστικής παρακολούθησης). Το τελικό 

συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν οι συγγραφείς είναι ότι η παροχή επαρκών 

πληροφοριών συµβάλλει στην εξέλιξη των κεφαλαιαγορών. Από αυτήν τη σκοπιά, η 

προβλεπόµενη εφαρµογή των νέων γνωστοποιήσεων γίνεται θετικά αποδεκτή.  

Οι Faysal Al Hayek και Abu El Haija (2011) διερεύνησαν την επίδραση των 

νέων απαιτήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 9 στις τράπεζας της Ιορδανίας. Το βασικότερο 

συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε η έρευνά τους ήταν ότι, ανεξάρτητα από την 

κατανόηση των νέων απαιτήσεων από τους συντάκτες των οικονοµικών 

καταστάσεων των τραπεζών, η επιτυχία εφαρµογής των απαιτήσεων του νέου 

προτύπου στηρίζεται στους ανθρώπους που θα τις εφαρµόσουν. Ως εκ τούτου, και για 

την αποφυγή της εµφάνισης υποκειµενικών κρίσεων στις οικονοµικές καταστάσεις, 
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πρέπει να αποσαφηνιστούν ορισµένες έννοιες που αφορούν κυρίως την ταξινόµηση 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.  

Η Jarolim  και Öppinger (2012) επιχειρούν να εξετάσουν εάν οι νέες απαιτήσεις 

ταξινόµησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναµένεται να έχουν 

επίδραση στη χρήση της εύλογης αξίας και συνακόλουθα στα µεγέθη των 

οικονοµικών οντοτήτων. Αφορµή για την έρευνά τους αποτέλεσε η έντονη κριτική 

ότι η χρήση των απαιτήσεων του ∆.Λ.Π. 39 και κυρίως οι πολλές δυνατότητες 

επαναταξινόµησης που παρέχονται από το πρότυπο επέτρεψαν υψηλές ζηµίες να 

αποκρυφτούν από τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών. Για να εξετάσουν το 

παραπάνω ερώτηµα διερεύνησαν την επίδραση των απαιτήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 9 το 

οποίο επιτρέπει τις επαναταξινοµήσεις υπό ορισµένες αυστηρές (και ενδεχοµένως 

σπάνιες) περιπτώσεις. Τα αποτελέσµατα των ερευνών τους υποστηρίζουν ότι το νέο 

πρότυπο είναι πράγµατι λιγότερο πολύπλοκο λόγω της υιοθέτησης λιγότερων 

κατηγοριών ταξινόµησης σε σχέση µε το προγενέστερο ∆.Λ.Π. 39. Όµως, σύµφωνα 

µε τους συγγραφείς, η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση και η σηµαντική µείωση 

κερδών που καταγράφονται στις τράπεζες δεν οφείλεται στη µη ορθή λογιστική 

πρακτική των χρηµατοοικονοµικών µέσων ή την περιορισµένη παροχή 

γνωστοποιήσεων. Για το λόγο αυτό, η υιοθέτηση των νέων απαιτήσεων δεν 

αναµένεται να αναστρέψει την παρούσα οικονοµική συγκυρία η οποία οφείλεται σε 

πρακτικές των τραπεζών (π.χ. τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων) και όχι σε µη 

ορθές λογιστικές πρακτικές.  

Αντίθετα ο  Page (2012) υποστηρίζει ότι οι νέες απαιτήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 9 

µπορεί να φαίνονται απλοποιηµένες σε σχέση µε αυτές του ∆.Λ.Π. 39 όµως αυτό 

οφείλεται στο ότι υπάρχουν σηµαντικές ασάφειες. Συγκεκριµένα ο συγγραφέας 

εξετάζει την έννοια του επιχειρηµατικού µοντέλου (business model) η οποία αποτελεί 

το βασικότερο κριτήριο για την κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων. Σύµφωνα µε τον Page (2012), η ενσωµάτωση της έννοιας των 

επιχειρηµατικών µοντέλων χρησιµοποιείται συχνά τα τελευταία χρόνια στις 

λογιστικές πρακτικές. Όµως η έννοια των επιχειρηµατικών µοντέλων δεν είναι σαφώς 

καθορισµένη στο ∆.Π.Χ.Π. 9 αφήνοντας πολλά περιθώρια για προσωπική εκτίµηση 

(και ίσως χειραγώγηση) από τους συντάκτες των οικονοµικών καταστάσεων. Ο 

συγγραφέας διαπιστώνει ότι η χρήση των επιχειρηµατικών µοντέλων ως µέσο 

ταξινόµησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν είναι κατάλληλη. 

Χρησιµοποιώντας ένα δείγµα από εταιρείες οι οποίες διαπραγµατεύονται στο δείκτη 
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UK FTSE 100 που εφάρµοσαν τις απαιτήσεις του προτύπου διαπιστώνει ότι ποικίλει 

το επίπεδο των παρεχόµενων γνωστοποιήσεων σχετικά µε τα χρησιµοποιούµενα 

επιχειρηµατικά µοντέλα.  Ο συγγραφέας καταλήγει ότι η µη περαιτέρω αποσαφήνιση 

του όρου αλλά και η παροχή συγκεκριµένων κριτηρίων επιτρέπει στις οικονοµικές 

οντότητες να χρησιµοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου κατά βούληση γεγονός το 

οποίο καθιστά το ίδιο το πρότυπο αµφιλεγόµενο ως προς το σκοπό για τον οποίο 

δηµιουργήθηκε.  

Παρόµοια άποψη εκφράζει και ο Singleton-Green (2012). Σύµφωνα µε τον ίδιο, 

η χρηµατοοικονοµική λογιστική που εφαρµόζει η κάθε οικονοµική οντότητα έµµεσα 

αντανακλά και το επιχειρηµατικό µοντέλο της. Για το λόγο αυτό, η χρήση των 

επιχειρηµατικών µοντέλων για την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων ουσιαστικά παρουσιάσει εγγενή προβλήµατα. Παρά τα 

ποικίλα προβλήµατα προσέγγισης της ταξινόµησης µε το κριτήριο των 

επιχειρηµατικών µοντέλων, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι µε τη σωστή εφαρµογή, η 

οποία θα συνοδεύεται µε τις κατάλληλες γνωστοποιήσεις, είναι πιθανή η οµαλή 

εφαρµογή των νέων απαιτήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 9. Εγείρονται όµως αρκετά ζητήµατα 

τα οποία ο συγγραφέας αναγνωρίζει ως θέµατα µελλοντικής έρευνας. 

Αντίθετη γνώµη εκφράζει o Broughama (2012), σύµφωνα µε τον οποίο το 

επιχειρηµατικό µοντέλο δε διαφέρει σηµαντικά από την πρόθεση της οικονοµικής 

οντότητας περί του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου υπό ταξινόµηση. Υπό 

αυτό το πρίσµα, η χρήση του επιχειρηµατικού µοντέλου ως κύριο κριτήριο για την 

ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ουσιαστικά επιτρέπει 

στην οικονοµική οντότητα να εκφράσει την πρόθεσή της για τα εν λόγω περιουσιακά 

στοιχεία. Συνακόλουθα η παρεχόµενη πληροφόρηση από την ταξινόµηση των 

στοιχείων είναι πιο σχετική και ίσως και πιο αξιόπιστη καθώς έµµεσα αποκαλύπτει 

τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση επιθυµεί να χρησιµοποιήσει, να διαθέσει ή να 

διακανονίσει τα περιουσιακά της στοιχεία.  

Οι Leisenring et al (2012) εξέτασαν πώς το επιχειρηµατικό µοντέλο των 

οικονοµικών οντοτήτων µπορεί να επηρεάσει την απεικόνιση των µεγεθών τους στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι απόψεις των Leisenring et al (2012) συµφωνούν µε 

αυτές του  Broughama (2012), ότι δηλαδή οι νέες απαιτήσεις του ∆.Π.Χ.Π. 9 οδηγούν 

στην εισαγωγή λογιστικών πρακτικών προσανατολισµένων στην πρόθεση των 

οικονοµικών οντοτήτων (intend- based accounting). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 

µέσα από τη χρήση επιχειρηµατικών µοντέλων παρέχονται περισσότερο αξιόπιστες 
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πληροφορίες καθώς γίνεται γνωστή η πρόθεση της διοίκησης ως προς τον τρόπο που 

σκοπεύει να αποκτήσει αξία (διαφορετικά ταµειακές ροές) από το περιουσιακό 

στοιχείο υπό ταξινόµηση.  Επιπλέον υποστηρίζουν ότι µε τον τρόπο αυτό ενισχύεται 

η συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Οι ίδιοι συγγραφείς υποστηρίζουν 

ότι η πρόθεση της διοίκησης µπορεί να παρουσιασθεί αποτελεσµατικά µέσα από την 

συνακόλουθη ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων χωρίς απαραίτητα να 

συνδέονται οι διαφορές στην επιµέτρηση µε τις διαφορές στην ταξινόµηση.  

Η ολοκλήρωση της παρουσίασης του ∆.Π.Χ.Π. 9 δεν θα µπορούσε να µην 

περιλαµβάνει και την άποψη των επαγγελµατιών του χώρου δηλαδή των ελεγκτικών 

εταιρειών. Σύµφωνα µε την ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young αναµένονται αρκετές 

σηµαντικές αλλαγές και προκλήσεις από την υιοθέτηση των απαιτήσεων της πρώτης 

φάσης του ∆.Π.Χ.Π. 9, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο τελικό κείµενο.  Μία από τις 

σηµαντικότερες προκλήσεις είναι να δικαιολογήσουν οι οικονοµικές οντότητες ότι τα 

περιουσιακά τους στοιχεία παρακρατούνται και διαχειρίζονται µε ένα τέτοιο 

επιχειρηµατικό µοντέλο το οποίο έχει ως σκοπό την είσπραξη συµβατικών ταµειακών 

ροών. Η παραπάνω δικαιολόγηση θα είναι αναγκαία, εάν οι οικονοµικές οντότητες 

επιθυµούν να ταξινοµηθούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτά ως επιµετρούµενα στο 

αναπόσβεστο κόστος. Σύµφωνα µε την ελεγκτική εταιρεία, ο καθορισµός του 

επιχειρηµατικού µοντέλου δεν είναι εύκολη διαδικασία ενώ αφήνει περιθώριο για 

υποκειµενική κρίση και προσωπικής ερµηνείας από τους συντάκτες των οικονοµικών 

καταστάσεων και τους ελεγκτές. Όµως από την άλλη κρίνεται θετικό το ότι η 

ταξινόµηση στηρίζεται σε παράγοντες άλλους, οι οποίοι δε σχετίζονται µε το εάν για 

το περιουσιακό στοιχείο υφίσταται ενεργή αγορά.  

Η προτεινόµενη ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων µπορεί να 

απλοποιείται όµως, σύµφωνα µε την Ernst & Young, απαιτείται να γίνουν σηµαντικές 

αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο οι οικονοµικές οντότητες παρακολουθούν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό αναµένεται να έχει σηµαντικές επιδράσεις στα 

οικονοµικά τους µεγέθη, στους δείκτες αποδοτικότητας και κερδοφορίας και 

συνακόλουθα στην επιβαλλόµενη φορολογία αλλά και το ύψος των κεφαλαίων τους. 

Για το λόγο αυτό οι οικονοµικές οντότητες οφείλουν να εξετάσουν τις φορολογικές 

και εποπτικές συνέπειες της ταξινόµησης των περιουσιακών στοιχείων τους σε 

κάποια κατηγορία καθώς και την επίδραση της ταξινόµησης επί των κερδών τους σε 

κάθε περίοδο αναφοράς.  
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Σχετικά µε τις επαναταξινοµήσεις, η ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young 

εκφράζει ανησυχίες σχετικά µε τον αντίκτυπό τους κατά την πρώτη εφαρµογή του 

∆.Π.Χ.Π. 9. Συγκεκριµένα, οι προϋποθέσεις επαναταξινόµησης των περιουσιακών 

στοιχείων του ∆.Λ.Π. 39, όπως τροποποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2008, είχαν 

αποτελέσει αιτία πολλά περιουσιακά στοιχεία να επαναταξινοµηθούν από την 

κατηγορία της εύλογης αξίας. Με τις νέες απαιτήσεις αναµένεται να απαιτηθεί η 

επαναταξινόµησή τους πίσω στην κατηγορία των επιµετρούµενων στην εύλογη αξία 

µε µεταφορά τυχόν διαφορών στα αποτελέσµατα, γεγονός το οποίο αναµένεται να 

επηρεάσει την κερδοφορία των οικονοµικών οντοτήτων. Από την άλλη, η ελεγκτική 

εταιρεία αποτιµά θετικά τον καθορισµό συγκεκριµένων χρονικών σηµείων κατά τα 

οποία παρουσιάζεται η επαναταξινόµηση. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στις 

οικονοµικές οντότητες να κάνουν χρήση του Fair Value Option προκειµένου να 

περιορίσουν τυχόν λογιστικές ανακολουθίες των περιουσιακών στοιχείων τους. 

Το Νοέµβριο του 2009, µετά την παρουσίαση των νέων απαιτήσεων του 

∆.Π.Χ.Π. 9, η Deloitte παρουσίασε ορισµένες από τις σηµαντικές αλλαγές που 

αναµένεται να έχει η εφαρµογή του νέου προτύπου. Σχετικά µε το εάν η εφαρµογή 

του ∆.Π.Χ.Π. 9 θα περιορίσει ή όχι τη χρήση της εύλογης αξίας σε σηµαντικές 

κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, η θέση της ελεγκτικής εταιρείας δεν είναι 

ξεκάθαρη. Αντίθετα, υιοθετεί την άποψη του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) το οποίο υποστηρίζει ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο των 

περιουσιακών στοιχείων που θα διατηρεί η οικονοµική οντότητα στο χαρτοφυλάκιό 

της και τις επιλογές τις οποίες θα κάνει κατά την ταξινόµησή τους βάσει των νέων 

απαιτήσεων.  

Όσο αφορά  τις νέες απαιτήσεις ταξινόµησης, η ελεγκτική εταιρεία πιστεύει ότι 

παρέχεται η ευκαιρία στις οικονοµικές οντότητες να εξορθολογήσουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις τους. Μία από τις σηµαντικότερες αλλαγές, που επιφέρει το νέο 

πρότυπο, αφορά τη δυνατότητα ορισµένα χρεόγραφα ( π.χ. χρεόγραφα κυβερνητικά ή 

κρατικά οµόλογα) να επιµετρούνται πλέον στο αναπόσβεστο κόστος. Αντίστοιχα, τα 

ίδια χρεόγραφα, υπό τις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 39, επιµετρούνταν στην εύλογη αξία, 

εάν αυτά διαπραγµατεύονταν σε ενεργές αγορές. Οµοίως, οι απαιτήσεις που 

ασφαλίζονται µε περιουσιακά στοιχεία (asset-backed securities) ή οι παραχωρηµένες 

απαιτήσεις (service concession receivables) που θα επιµετρούνταν, βάσει το ∆.Λ.Π. 

39,  εξολοκλήρου στο αναπόσβεστο κόστος ή ως διαθέσιµα προς πώληση,  σύµφωνα 

µε το νέο πρότυπο είναι πιθανό να επιµετρώνται στην εύλογη αξία µε µεταφορά της 
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διαφοράς στα αποτελέσµατα. Σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι 

ταξινοµηµένα ως διακρατούµενα έως τη λήξη, οι απαιτήσεις του νέου προτύπου 

επιτρέπουν την καλύτερη διαχείρισή τους και συνακόλουθα την καλύτερη απεικόνισή 

τους στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο κανόνας της «µόλυνσης» ή «tainted rule» έχει 

αρθεί και ως εκ τούτου η ταξινόµηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται 

αποκλειστικά από τα χαρακτηριστικά των ταµειακών ροών τους. Συγκεκριµένα, εάν 

τα περιουσιακά στοιχεία αυτά διακρατούνται (βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου 

διαχείρισης) για την είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών, τότε  είναι πιθανόν 

να εξακολουθούν να επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Η κατάργηση του 

κανόνα της «µόλυνσης» ή «tainted rule», σύµφωνα µε την ελεγκτική εταιρεία 

PricewaterhouseCoopers απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τις οικονοµικές οντότητες. Η 

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ταξινοµηµένο ως διακρατούµενο έως τη λήξη 

δεν οδηγεί πλέον στην αλλαγή του τρόπου επιµέτρησης για το συνολικό 

χαρτοφυλάκιο. Όµως οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (που έχουν χαρακτηριστεί 

ως διακρατούµενα έως τη λήξη) πριν τη λήξη τους θα έχει σηµαντική επίδραση στο 

επιχειρηµατικό µοντέλο τους. Απαιτεί λοιπόν σηµαντική προσπάθεια από τις 

οικονοµικές οντότητες για να κατανοήσουν τη φύση, τη συχνότητα αλλά και το 

πρότυπο των πωλήσεων των περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να καθοριστεί το 

καταλληλότερο επιχειρηµατικό µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί για την ταξινόµηση 

αυτών των στοιχείων.  

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται κατανοητό ότι οι νέες απαιτήσεις 

ταξινόµησης και επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 

όπως αυτές παρουσιάζονται µέσα από το ∆.Π.Χ.Π. 9, παρουσιάζουν τόσο αδυναµίες 

όσο και δυνάµεις. Ως αδυναµία µπορεί να χαρακτηριστεί η εισαγωγή κριτηρίων 

(όπως το επιχειρηµατικό µοντέλο) µε τα οποία δεν υπάρχει ακόµα εξοικείωση και ως 

εκ τούτου µπορεί να οδηγήσουν σε υποκειµενικές κρίσεις. Οµοίως µπορεί να µειώσει 

τη συγκρισιµότητα καθώς τα κριτήρια είναι πολύ ελαστικά για τον καθορισµό π.χ. 

του κατάλληλου επιχειρηµατικού µοντέλου. Αντίστοιχα όµως επιτυγχάνεται η µείωση 

της πολυπλοκότητας των απαιτήσεων για ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

περιουσιακών στοιχείων, επιτυγχάνεται η εναρµόνιση των διοικητικών στρατηγικών 

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων µε τη λογιστική παρακολούθησή τους, ενώ 

διαπραγµατεύονται σηµαντικά ζητήµατα τα οποία αναδύθηκαν στην παρούσα 

χρηµατοπιστωτική κρίση (π.χ. λογιστική της εύλογης αξίας). Επιπλέον, ανάµεσα στις 

δυνάµεις του προτύπου είναι και η απαίτηση για περισσότερες και πιο περιεκτικές 
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γνωστοποιήσεις οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

να κατανοήσουν καλύτερα τις αιτίες των µεταβολών των λογιστικών µεγεθών. Με 

τον τρόπο αυτό οι επενδυτές προστατεύονται από τη χειραγώγηση των λογιστικών 

αποτελεσµάτων. Όµως η εξέταση της επίδρασης του ∆.Π.Χ.Π. 9 στις οικονοµικές 

καταστάσεις δεν µπορεί να είναι πλήρης  εάν δεν ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις των 

εργασιών ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση όλων των πτυχών που σχετίζονται µε 

τη λογιστική των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 

ΣΥΝΟΨΗ 

 

 

Η εµφάνιση των πρώτων αδυναµιών των χρηµατοπιστωτικών αγορών, κατά το 2007, 

σε καµία περίπτωση δεν µαρτυρούσε την εξέλιξη των καταστάσεων που ακολούθησε 

τα επόµενα έτη και που ακόµα και σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κατάρρευση 

µεµονωµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων συµπαρέσυρε ολόκληρο το 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα σε µία χρηµατοπιστωτική ύφεση η οποία χαρακτηρίστηκε 

ως η δυσµενέστερη των τελευταίων δεκαετιών.  

Καθώς οι κύριοι τοµείς που επλήγησαν από τη χρηµατοπιστωτική κρίση 

αφορούν τις τράπεζες, επιχειρήθηκε η παρούσα εργασία να µελετήσει τα κύρια 

στοιχεία του Ενεργητικού τους, δηλαδή, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία. Εξάλλου πολλοί είναι οι επικριτές που συνάδουν την εµφάνιση της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης µε τις ακολουθούµενες λογιστικές αποτίµησης των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (Veron, 2008; Allen and Carletti, 

2008; Fiechter and Meyer, 2010; Fiechter and Farkas, 2011). Το κυριότερο 

επιχείρηµά τους ήταν ότι η χρήση της εύλογης αξίας ενισχύει το φαινόµενο της προ-

κυκλικότητας (procyclicality) καθώς απαιτεί οι τράπεζες να καταγράψουν µειωµένες 

λογιστικές αξίες για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία λόγω της πτώσης 

των αγοραίων τιµών των στοιχείων. Η µείωση όµως των λογιστικών αξιών, ιδιαίτερα 

στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, οδηγεί σε συµπίεση των κερδών και των 

κεφαλαίων αντίστοιχα σε οριακά επίπεδα, γεγονός που πυροδοτεί την περαιτέρω 

συµπίεση των αγοραίων τιµών. Επιπλέον, οι διαστρεβλώσεις στις αγοραίες τιµές ή η 

έλλειψη ενεργών αγορών, σε περιόδους κρίσης, δυσχεραίνει την εφαρµογή των 

απαιτήσεων της εύλογης αξίας ή επιτρέπει την εφαρµογή προσαρµογών που 

στηρίζονται σε υποκειµενικές κρίσεις των διοικήσεων. Όλα τα παραπάνω, σύµφωνα 

µε τους επικριτές της εύλογης αξίας, οδηγούν στην παρουσίαση οικονοµικών 

καταστάσεων που στερούνται αντικειµενικότητας, αξιοπιστίας, σχετικότητας και 

συνάφειας µε αποτέλεσµα να µειώνεται η χρησιµότητά τους κατά την λήψη 

αποφάσεων.  

Οι συνθήκες των χρηµατοπιστωτικών αγορών, σε περιόδους κρίσης, και οι 

αρνητικές συνέπειες που βιώνουν οι οικονοµικές οντότητες κατά την τρέχουσα 
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χρηµατοπιστωτική κρίση αποτέλεσαν αφορµή για µια σειρά από συζητήσεις αλλά και 

τροποποιήσεις των λογιστικών πρακτικών προκειµένου οι οικονοµικές καταστάσεις 

να παρέχουν πραγµατική και αξιόπιστη (true and faithful) πληροφόρηση προς όλους 

τους χρήστες. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των πιο πρόσφατων 

ακαδηµαϊκών ερευνών, τα αποτελέσµατα µάλλον τείνουν προς την απενοχοποίηση 

της εύλογης αξίας από τη δηµιουργία και την επιδείνωση της οικονοµικής κρίσης 

(Beyer, 2007; Plantin et el, 2008; Bischof and Ebert, 2009; Laux nd Leuz, 2009; 

Heaton en al, 2010; Barth and Landsman, 2010). Η περαιτέρω εξέταση όµως του 

φαινοµένου αποτέλεσε και αποτελεί αφορµή για γόνιµη συζήτηση αλλά και 

εποικοδοµητική µεταβολή των λογιστικών προτύπων.  

Η παρούσα εργασία επιχείρησε να παρουσιάσει τις λογιστικές πρακτικές που 

επιβάλλονται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) ως προς την αναγνώριση 

και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το 

κυριότερο στοιχείου του Ενεργητικού των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η βασική 

σκοπιά από την οποία εξετάστηκε το εν λόγω θέµα ήταν το πώς οι λογιστικές 

πρακτικές τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν, καταργήθηκαν ή επαναδιατυπώθηκαν 

προκειµένου να εναρµονιστούν µε το σηµερινό δυσµενές περιβάλλον καθώς και µε 

τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις του, µε απώτερο σκοπό πάντα τη διασφάλιση της 

παροχής αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων, χρήσιµων για τη λήψη αποφάσεων.  

Επιπλέον, καθώς η παρούσα χρηµατοπιστωτική κρίση επεκτάθηκε σε 

παγκόσµια κλίµακα, συµπαρασύροντας χρηµατοπιστωτικούς οµίλους από ολόκληρο 

το χρηµατοπιστωτικό κόσµο, οι προσπάθειες τροποποίησης των λογιστικών 

προτύπων αποτέλεσε µία γενικευµένη απαίτηση. Αναγνωρίστηκε η έντονη 

αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ανά την υφήλιο 

δηµιουργώντας την ανάγκη µιας «κοινής» πορείας αντιµετώπισης της 

χρηµατοπιστωτικής ύφεσης.  Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

συχνά συνεργάστηκε µε το Αµερικάνικο Συµβούλιο Προτύπων (FASB) προκειµένου 

οι ακολουθούµενες λογιστικές πρακτικές περί των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων να συγκλίνουν µεταξύ τους µε σκοπό την ενίσχυση της 

συγκρισιµότητας. Οι προσπάθειες των Συµβουλίων, από πλευράς πάντα του ∆ιεθνούς 

Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB), περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα 

εργασία καθώς αποτέλεσαν µία από τις βασικότερες αφορµές τροποποίησης των 

λογιστικών προτύπων.  
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Το κύριο πρότυπο το οποίο διαπραγµατεύεται τις λογιστικές απαιτήσεις 

παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων είναι το ∆.Λ.Π. 39. 

Παράλληλα το ∆.Π.Χ.Π. 7 παρουσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις παροχής 

πληροφόρησης που υποχρεώνονται οι οικονοµικές οντότητες να γνωστοποιούν. Ήταν 

εύλογο, λοιπόν, τα δύο αυτά πρότυπα να συγκεντρώνουν τις µεγαλύτερες µεταβολές 

κατά το ξέσπασµα και την εξέλιξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Επιχειρήθηκε η 

αναλυτική παρουσίαση τόσο των προαναφερόµενων προτύπων όσο και των 

µεταβολών τους, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν εν µέσω της χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης. Η ανάδειξη των αιτιών που οδήγησαν στην εκάστοτε µεταβολή µαρτυρά τη 

συνεχή προσπάθεια του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Προτύπων (IASB) να 

εναρµονίζει τα λογιστικά πρότυπα βάσει των αναγκών που επιβάλλουν οι εκάστοτε 

οικονοµικές συγκυρίες. Πιστεύεται ότι οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν, ήταν 

ευθυγραµµισµένες προς την ικανοποίηση των αυξηµένων αναγκών πληροφόρησης. 

Αυτό όµως, όπως  αναδεικνύεται εµπειρικά, απαιτεί την προσπάθεια και των 

οικονοµικών οντοτήτων, οι οποίες καλούνται να εφαρµόσουν τις λογιστικές 

απαιτήσεις. Αποκλίσεις από τους στόχους επιβολής των νέων προτύπων συνήθως 

οφείλονται σε αποκλίσεις εφαρµογής τους από τις οικονοµικές οντότητες ή σε 

αδυναµία των εποπτικών οργανισµών ή ελεγκτών. 

Ένας από τους βασικότερους λόγους που επικαλούνταν οι οικονοµικές 

οντότητες για τη µη ορθή εφαρµογή των λογιστικών απαιτήσεων του ∆.Λ.Π. 39 για 

την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ήταν η 

πολυπλοκότητα της έννοιας της εύλογης αξίας. Μάλιστα, η εφαρµογή της, 

χαρακτηρίζονταν ως ακόµα πιο πολύπλοκη υπό συνθήκες µη ενεργών αγορών ή 

αγορών µε περιορισµένη ρευστότητα στερώντας τελικά τις οικονοµικές καταστάσεις 

από την αναγκαία πληροφόρηση, χρησιµότητα και σχετικότητα. Τα παραπάνω 

προβλήµατα αποτέλεσαν την κυριότερη αφορµή για το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων ( IASB) να προβεί στη θέσπιση ενός νέου προτύπου, του 

∆.Π.Χ.Π. 13, το οποίο θα ανακεφαλαίωνε όλες τις απαιτήσεις που σχετίζονταν µε την 

εύλογη αξία αλλά και θα παρείχε πιο απλοποιηµένες απαιτήσεις αλλά ταυτόχρονα και 

πιο ολοκληρωµένες, για την παροχή αντιπροσωπευτικότερων πληροφοριών. 

Αποβλέποντας στους ίδιους στόχους, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) εισήγαγε και το ∆.Π.Χ.Π. 9 το οποίο επιχειρεί να αντικαταστήσει το ∆.Λ.Π. 

39, ώστε να αποσαφηνίσει τις αµφιλεγόµενες έννοιες, να παρέχει διευκρινιστικές 

οδηγίες αλλά και να περιορίσει τις εσωτερικές ασυνέπειες.  
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Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της εν λόγω εργασίας είναι το ότι 

παρουσιάζει σχετικά νέες έννοιες αλλά και λογιστικές απαιτήσεις µε τις οποίες οι 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων δεν έχουν ακόµα εξοικειωθεί. Για ορισµένες 

µάλιστα έννοιες διαπιστώνεται ότι δεν είναι ακόµα εξοικειωµένες ούτε οι οικονοµικές 

οντότητες οι οποίες καλούνται σύντοµα να τις εφαρµόσουν. Τόσο το ∆.Π.Χ.Π. 13 

όσο και το ∆.Π.Χ.Π. 9 δεν έχουν ακόµα εφαρµοστεί στην πράξη και ως εκ τούτου 

οποιαδήποτε προσπάθεια σχολιασµού περιορίζεται µόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Οι 

πραγµατικές συνέπειες της εφαρµογής των νέων αυτών προτύπων καθώς και τα τυχόν 

προβλήµατα τα οποία θα ανακύψουν από την εφαρµογής τους, δεν είναι γνωστά 

σήµερα.  

Από µία άλλη σκοπιά όµως, η παρουσίαση των νέων προτύπων αποτελεί ίσως 

και µία από τις πρωτοπορίες αυτής της εργασίας. Η παροχή αναλυτικών περιγραφών 

τόσο των αιτίων που συνετέλεσαν στις αλλαγές όσο και των ίδιων των νέων 

απαιτήσεων (µέσα από τη συγκριτική παράθεση µε τα υφιστάµενα πρότυπα) παρέχει 

τόσο στις οικονοµικές οντότητες όσο και σε όλους τους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων τη δυνατότητα να εξοικειωθούν µε τις έννοιες. Η βαθύτερη γνώση των 

απαιτήσεων αλλά και των συνεπειών τους επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των 

παρεχόµενων πληροφοριών, την καλύτερη αποτίµηση της χρηµατοοικονοµικής 

επίδοσης και θέσης των οντοτήτων και συνακόλουθα τη λήψη ορθολογικότερων 

αποφάσεων. Ενδεχοµένως, αυτό να αποτελεί και την απάντηση στο ερώτηµα του εάν 

οι λογιστικές απαιτήσεις συνέβαλαν στη χρηµατοπιστωτική κρίση. Μέσα από την 

ορθή αποτίµηση των πραγµατικών συνθηκών τόσο του περιβάλλοντος 

δραστηριοποίησης όσο και της ίδιας της οικονοµικής οντότητας, είναι πιθανό, να 

προλαµβάνεται η εµφάνιση υφέσεων και του φαινοµένου της προ-κυκλικότητας ή εάν 

όχι, να περιορίζονται σηµαντικά οι αρνητικές συνέπειές τους. Υπό αυτό το πρίσµα, η 

παρούσα εργασία επιχείρησε να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο κυρίως στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων για την κατανόηση των εννοιών αλλά και την 

αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση των παρεχόµενων πληροφοριών µε σκοπό την 

έγκαιρη και αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.  

Τέλος, λόγω του ότι δεν έχει ξεκινήσει η εφαρµογή των νέων απαιτήσεων στην 

πράξη (αναµένεται η έναρξη το 2013 για το ∆.Π.Χ.Π.13 και το 2015 για το ∆.Π.Χ.Π. 

9) θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να επαναξιολογηθεί η συµβολή τους στη διασφάλιση 

αντικειµενικότερων οικονοµικών καταστάσεων. Αυτό σίγουρα είναι ένα θέµα το 

οποίο θα αποτελέσει αντικείµενο µελέτης και έρευνας τα επόµενα χρόνια. Εξάλλου, ο 
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σκοπός της λογιστικής επιστήµης επιβάλλει τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωσή της, 

ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις εκάστοτε ανάγκες των 

χρηστών της για έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση. Το ερώτηµα του εάν τελικά η 

εύλογη αξία αποτελεί «προάγγελο» επερχόµενων κρίσεων ή αιτία αυτών αναµένεται 

να αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω διερευνήσεως µετά από την εφαρµογή των 

νέων λογιστικών προτύπων και κυρίως του ∆.Π.Χ.Π. 9 το οποίο, µόλις ολοκληρωθεί,  

θα αντικαταστήσει το ∆.Λ.Π. 39 στο σύνολό του.  
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