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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Γθίλνγινπ Γεκήηξε, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα 

πξαγκαηεπηψ έλα ηφζν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο  θαζψο θαη 

γηα ηελ εληζρπηηθή θαη ζπγρξφλσο ελζαξξπληηθή θξηηηθή ηνπ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο 

κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε 

φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα φια φζα κνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζ‟ απηή ηε δηεηή 

καζεζηαθή κνπ πεξηπιάλεζε ζε έλα ελδηαθέξνλ αθαδεκατθφ πεδίν. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ. 
  

ην παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα νη 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο, παξαηεξνχληαη φιν θαη ζπρλφηεξα  πεξηπηψζεηο ινγηζηηθήο 

απάηεο κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ.  

Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ απνηειεί θπξίαξρε 

παζνγέλεηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο φπσο θαηέδεημαλ ηα κεγάια ζθάλδαια ησλ 

εηαηξεηψλ Enron, Xerox, Worldcom, Merc, Lurent, θ.α. ζηηο ΖΠΑ, ComROAD AG 

ζηε Γεξκαλία, Lernout & Hauspie Speech Products ζην Βέιγην Parmalat ζηελ Ηηαιία 

Rooyal Ahold ζηελ Οιιαλδία θ.α. δηφηη, ε απνθάιπςή ηνπο πξνθάιεζε κεγάινπο 

ηξηγκνχο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, εζηθφ, πνιηηηθφ θαη λνκηθφ επίπεδν. 

Ζ απψιεηα δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ηνπο επελδπηέο, πηζησηέο θαη 

εξγαδνκέλνπο (ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο PricewaterhouseCoopers (Pwc)) 

απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ην επελδπηηθφ θνηλφ, ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο ψζηε λα αλαδεηήζνπλ ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ σο “φξγαλα παξαγσγήο ινγηζηηθψλ 

αξηζκψλ” είηε εθνχζηα είηε αθνχζηα, ζηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ησλ 

παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ.  

Ζ κεζνδνινγία ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ απνηειεί κείδνλ δήηεκα δηφηη δελ κπιέθνληαη κφλν ηα ζηειέρε 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ παξαπνηεί ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία, αιιά θαη νη 

ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη  νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ζπλεγξάθε κε ηίηιν “ Ζ 

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή σο κέζν απάηεο θαη θνξνδηαθπγήο. Ζ εμέηαζε ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Υ.Α.Α. (Γ.Λ.Π. 39) ” ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

ζηελ εθαξκνζκέλε ινγηζηηθή θαη ειεγθηηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζα 

αζρνιεζεί κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηίσλ θαη ησλ κνξθψλ πνπ ιακβάλεη ην θαηλφκελν 

θαζψο επίζεο ζα επηρεηξήζνπκε κε ηελ κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ λα εληνπίζνπκε 

επηρεηξήζεηο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ παξαπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ. 
 

Σν θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο (creative accounting) έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζε 

παγθφζκην επίπεδν κε απνηέιεζκα λα εμειίζζεηε ζε ζνβαξή απεηιή γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Δκθαλίζηεθε πξφζθαηα ζηελ Διιάδα θαη νη πηπρέο ηνπ 

αλαδείρζεθαλ θπξίσο κε ηελ κεγάιε άλνδν ηνπ Υ.Α.Α. πνπ θνξπθψζεθε ην 1999 θαη 

ζπλδέζεθε κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Ο.Ν.Δ. θαη ηελ πξννπηηθή αλάιεςεο ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο ηνπ 2004. 

Ζ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη ησλ θαηαζεηψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θιπδσλίζηεθε κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2007 ε νπνία μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ κε 

ηηο ηξάπεδεο λα ρνξεγνχλ δάλεηα κε κεησκέλεο εμαζθαιίζεηο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά 

ηνπο κφιπλαλ κεγάινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νίθνπο. Ζ ηξέρνπζα δεκνζηνλνκηθή 

θξίζε ζηελ Διιάδα πνξεχεηαη παξάιιεια κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε, 

παξφιν πνπ ε θξίζε ζηελ Διιάδα εθδειψζεθε ηε ζηηγκή πνπ ε αλάπηπμε ηελ νπνία 

γλψξηδε ήηαλ ζηελ πην δπλακηθή ηεο έθθαλζε κεηαπνιεκηθά. 

Γηάθνξεο κειέηεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θάζε ηεο θξίζεο κπνξεί 

λα δηαξθέζεη απφ δχν έσο έληεθα ρξφληα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο ππάξρεη 

κεγάιε ζπξξίθλσζε ησλ επελδχζεσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ) κε απνηέιεζκα λα 

απμάλεηαη δξακαηηθά ε αλεξγία, ε ρξεκαηηζηεξηαθή άμηα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ  

λα κεηψλεηαη, θαζψο θαη λα κεηψλεηαη ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ.     

χκθσλα κε ηνλ παζή (2002)
1
 “Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ αλαθέξεηαη ζηνλ ζθφπηκν «ρεηξηζκφ» (manipulation) ζηνηρείσλ ηνπο, 

φπσο ππεξηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, πσιήζεσλ θαη θεξδψλ ή ππνηίκεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ, εμφδσλ ή δεκηψλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ χςνο ηνπο. Οη 

ρεηξηζκνί απηνί έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αιινίσζε ηεο νξζήο εηθφλαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”.
 
 

ηελ Διιάδα κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηλφηαλ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο θαη θπξίσο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζηφρν είραλ ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ κε εηθνληθά 

έμνδα γηα ιφγνπο θνξνδηαθπγήο. Μεγάιε ζπδήηεζε έρεη αξρίζεη ζηελ Διιάδα κεηά 

ηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίεπζεο αλαθξηβψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηηο 

                                                 
1
 παζήο, Υ. (επη. 2002). Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Λνγηζηήο, 

ηεχρνο 570 , 1286-1294. 
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νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α., πνπ ζηφρν είραλ ηελ 

παξαπιάλεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ κε λέεο κεζφδνπο φπσο πιαζκαηηθήο αχμεζεο 

ησλ εζφδσλ κε αλάινγε αχμεζε ησλ θεξδψλ. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο Παξαπνίεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο ηφζν ζε Διιεληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν.    

ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην Δ.Γ.Λ.. θαη ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 1 ελψ ζην δεχηεξν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ νξηζκφ ηεο ινγηζηηθήο 

απάηεο κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 

Διιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία θαζψο επίζεο ζα αλαθέξνπκε ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

ινγηζηηθήο απάηεο θαη θαηάρξεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσξίζκαηα κε ηε 

βνήζεηα ηνπ γλσζηνχ “Σξηγψλνπ ηεο Απάηεο”, ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο απάηεο θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ βνεζνχλ ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο απάηεο κέζσ παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα θίλεηξα ησλ δηνηθήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ πνπ ηηο αλαγθάδνπλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο  

θαηαζηάζεσλ θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη δηάθνξεο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνπλ γηα λα δηαζηξεβιψζνπλ ηα νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην Γ.Λ.Π. 39 “Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

– θαηαρψξεζε θαη απνηίκεζε” πνπ είλαη αιιειέλδεηα ζπλδεδεκέλν κε ηε 

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ηε ζηηγκή πνπ απνδεδεηγκέλα ε χπαξμή ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ 

αιινίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Αθνινχζσο, ζην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά 

ζθάλδαια πνπ ζπληειέζηεθαλ παγθνζκίσο. 

ην έβδνκν θεθάιαην ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν Z-score ηνπ Altman γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί εκπεηξηθή έξεπλα ψζηε λα αλαδεηεζνχλ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

πνπ παξαπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο θαη νη κεηνρέο ηνπο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην απνηειεί ηνλ επίινγν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη 

θαηαγξάθεη ηε ζπλεηζθνξά θαη ηηο αδπλακίεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο φρη κφλν κέζα απφ 

ηελ ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε αιιά θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο.  
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1 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ. 
 

Βαζηθή ππνρξέσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ είλαη ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη νξηζκέλσλ 

ινγαξηαζκψλ , νη νπνίνη θαηαδεηθλχνπλ ην εηήζην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα απηψλ. Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νλνκάδνληαη θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(financial statements) δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ ινγηζηηθή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηάξηηζή ηνπο, 

νλνκάδεηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή. 

1.1 θνπόο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.  

 

θνπφο ηεο δεκνζίεπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε 

πιεξνθφξεζε ηφζν ησλ εληφο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ελδηαθεξφκελσλ (κεηφρσλ, 

πξνζσπηθφ, δηνίθεζε) φζν θαη ησλ εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ελδηαθεξφκελσλ 

(ηξάπεδεο, πηζησηέο, λένη κέηνρνη, θξάηνο θαη φξγαλα απηνχ). 

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ πξφηππν ΓΛΠ 1 „Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ‟, αλαθέξεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε ηέζζεξα θχξηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 ηελ θαηαλνεηφηεηα 

 ηε ζπλάθεηα 

 ηελ αμηνπηζηία  

 ηε ζπγθξηζηκφηεηα  

ψζηε λα είλαη ρξήζηκεο γηα ην επξχ θχθιν ρξεζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο.  

Οη Nobes C.W. & Parker R.H. (1991) ζηελ κειέηε ηνπο “Αθξηβνδίθαηνη: Μηα 

έξεπλα ησλ Βξεηαλψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δηεπζπληψλ” παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο γηα ην πψο νη κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο, εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ηελ 

έλλνηα ηεο “αθξηβνδίθαηεο εηθφλαο”, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ πνπ δηνηθνχλ. Ζ έλλνηα ηεο πξαγκαηηθήο θαη αθξηβνδίθαηεο εηθφλαο 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο ινγηζηηθήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζεσξείηαη απφ 

Βξεηαλνχο ινγηζηέο σο έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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Δπίζεο ε Lisa Evans (2003) ζηελ έξεπλά ηεο “Ζ πξαγκαηηθή θαη δίθαηε 

απεηθφληζε θαζψο θαη ε ακεξφιεπηε παξνπζίαζε ππεξηζρχνπλ κέζα απφ ηελ ρξήζε 

ηνπ ΓΛΠ 1” πεξηγξάθεη ηε βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ζπγθξηζηκφηεηα ηφζν κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο φζν θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο άιισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Θέηεη θαλφλεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δνκή ηνπο θαη ζπγθξίλεη 

ηηο λνκνζεζίεο θαη ηνπο θαλφλεο δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ αιιά θαη ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο. 

 

1.2 Καηαζηάζεηο ύκθσλα Με Σν Δ.Γ.Λ.. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

λα ζπληάζζνπλ ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Δ.Γ.Λ. ηνπ Νφκνπ 

2190/20 θαη ηνπ Κ.Β.. Π.Γ. 186/92 άξζξ. 29 ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαηαρσξνχληαη 

ζε ηδηαίηεξν βηβιίν (απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ) πνπ ηεξεί ε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη 

δεκνζηεχνληαη ζε αλάινγν ηεχρνο ηνπ Φ.Δ.Κ. 

  Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο.  

Ο ηζνινγηζκφο (Balance Sheet) ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο παξνπζηάδεη ηελ 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε πνπ έρεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα ηελ εκέξα ηεο ζχληαμήο ηνπ. 

ηνλ ηζνινγηζκφ αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ηα ζηνηρεία ηεο 

θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

 

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο (Profit and Loss Account) 

παξνπζηάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα πνπ έρεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο. πλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο ρξήζεο, πνπ ζηνλ 

ηζνινγηζκφ απεηθνλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε.  
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 Ο πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ.  

ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ (Appropriation Account) ε νηθνλνκηθή κνλάδα 

αλαγξάθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκεη θαη ζε πνηνπο 

ην δηαλέκεη ηφζν γηα ηελ παξνχζα ινγηζηηθή ρξήζε φζν θαη γηα ηελ ακέζσο 

πξνεγνχκελε. 

Σα θέξδε πξνο δηάζεζε απνηεινχληαη απφ: 

 Σα θέξδε ηεο παξνχζαο ρξήζεο. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ 

ζηελ παξνχζα. 

 Σα απνζεκαηηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα δηαλνκή ζηελ παξνχζα ρξήζε. 

 Σν θφξν εηζνδήκαηνο. 

ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηα ζηνηρεία ηνπ αλαθέξνληαη ζε 

μερσξηζηέο ζηήιεο, ηα ζηνηρεία ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

 

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο.  

Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο παξνπζηάδεη ην νξγαληθφ 

απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ κηθηνχ θέξδνπο. 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο αλαθέξνληαη ζε 

μερσξηζηέο ζηήιεο ηα ζηνηρεία ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

Σελ θαηάξηηζε ηεο θαηάζηαζεο "Γεληθή Δθκεηάιιεπζε", επηβάιιεη ην 

Δ.Γ.Λ.., ρσξίο φκσο λα είλαη ππνρξεσηηθή ε δεκνζηφηεηα.  

 

 Σν πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

ην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο  (Notes to the 

Accounts) δίλνληαη δηάθνξεο πξφζζεηεο ή επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη απνηειεί 

απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

θνπφο ηνπ πξνζαξηήκαηνο είλαη λα δηεπθνιχλεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην λα θαηαλννχλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπο θαη λα δηαπηζηψλνπλ ηελ αιεζηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα 

αθξηβή απνηειέζκαηα.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην πξνζάξηεκα είλαη:  

 Οη κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηνξζψζεσλ αμηψλ 

http://www.euretirio.com/2010/03/oikonomiko-katharo-kerdos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/foros-kerdon-eisodimatos.html
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ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ 

αμηψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.  

 Οη απνζβέζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ.  

 Οη πξφζζεηεο απνζβέζεηο.  

ηνηρεία γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, 

φηαλ ε ζπκκεηνρή ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο θηι. 

1.3 Καηαζηάζεηο ύκθσλα Με Σν Γ.Λ.Π. 1. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

λα ζπληάζζνπλ ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 1 (Γ.Λ.Π. 1) 

“Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ”, φπσο αληηθαηέζηεζε ηα παξαθάησ ΓΛΠ 1 

“Γλσζηνπνίεζε ησλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ ή Μεζφδσλ”, ΓΛΠ 5 “Πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο” θαη ΓΛΠ 13 “Δκθάληζε 

ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ” ζην 

ηέινο θάζε ρξήζεο είλαη: 

 

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο.  

Πεξηέρεη ηα ίδηα ζηνηρεία πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα 

ζπληάζζνπλ ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. 

 

 Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  

Οκνίσο, πεξηέρεη ηα ίδηα ζηνηρεία πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα 

ζπληάζζνπλ ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. 

 

 Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.  

Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο (statement of changes in financial 

position) ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο δείρλεη φιεο ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(all changes in equity), ή ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ θεθαιαηαθέο πξάμεηο κε ηνπο ηδηνθηήηεο. ηελ Διιάδα είλαη 

πεξηζζφηεξν γλσζηή σο θαηάζηαζε πεγψλ θαη ρξήζεσλ θεθαιαίσλ (statement of 

sources and applications of funds).  
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 Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow statement). 

Ζ θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ (cash flow statement) αλαθέξεηαη ζην  Γηεζλέο 

Λνγηζηηθφ πξφηππν Νν 7 (ΓΛΠ 7) δείρλεη ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο ησλ ηακηαθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηακηαθψλ ηζνδπλάκσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ππφινηπεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ινηπέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηξνθνδνηεί κε πιεξνθνξίεο ηνπο ρξήζηεο 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα εθηηκνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή πεξηνπζία κίαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή ηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεξεγγπφηεηά ηεο) θαη ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο νπνίεο απηή παξέρεη 

ψζηε λα επεξεάδεη ηα πνζά θαη ην ρξφλν ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

πξνζαξκφδεη ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ επθαηξηψλ.  

Ζ πιεξνθφξεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ 

εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ λα δεκηνπξγνχλ ηακηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα θαη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αλαπηχμνπλ 

κνληέια γηα λα εθηηκνχλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ 

ηακηαθψλ ξνψλ. Με ηα κνληέια απηά επηηπγράλεηαη ε  ζπγθξηζηκφηεηα ησλ  

επηρεηξεκαηηθψλ απνδφζεσλ γηα δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 

 

 Οη επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο (Notes). 

Οη ζεκεηψζεηο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ή δελ 

εθαξκφζηεθαλ θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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2 ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ – 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΑΣΗ. 
 

Βαζηθφο ζθνπφο ησλ ειεγθηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ είλαη αθελφο ε δηαπίζησζε 

ηεο νξζήο απνηχπσζεο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

αθεηέξνπ ν εληνπηζκφο ινγηζηηθψλ ιαζψλ πνπ νθείιεηε ζε ακέιεηα ή δφιν πνπ ζηφρν 

έρεη ηελ αιινίσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ζηφρν ηελ εμαπάηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

κεηφρσλ , πηζησηψλ, θξαηηθψλ θνξέσλ. 

Σα ινγηζηηθά ιάζε κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο:
2
 

 Λάζε πνπ νθείινληαη ζε θαθή εξκελεία ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Λάζε πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα θαηαρψξεζεο ελφο εζφδνπ ή κίαο 

ππνρξέσζεο θαζψο θαη ζε παξάιεηςε εγγξαθήο θάπνηαο πξάμεο. 

 Λάζε απφδνζεο (πειάηεο ρξεψλεηαη αληί ή ζηε ζέζε θάπνηνπ άιινπ).  

 Λάζε αξρψλ (ιάζνο απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ). 

 Λάζε αξηζκεηηθά (αλαξηζκεηηζκνί). 

 Λάζε ζηηο κεηαθνξέο ινγαξηαζκψλ απφ ηα εκεξνιφγηα ζηα θαζνιηθά. 

2.1 Οξηζκόο Λνγηζηηθήο Απάηεο 

 

χκθσλα κε ηνλ παζή (2002)
3
 “ζηηο Ζ.Π.Α., φπνπ έρνπλ ζπληειεζηεί θαη 

απνθαιπθζεί ηα κεγαιχηεξα ζθάλδαια αλαθνξηθά κε ηελ ινγηζηηθή απάηε, ν φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο είλαη απάηε (fraud) θαη εξκελεχεηαη σο ε ζθφπηκε αιινίσζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωο κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπνηήζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη κέζνδνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν δεκηνπξγηθή ή 

επηλνεηηθή ινγηζηηθή (creative accounting).” 

Ο Καδαληδήο (2006)
4
 αλαθέξεη φηη ζην αλακνξθσκέλν Γηεζλέο Διεγθηηθφ 

Πξφηππν 240 ν φξνο απάηε (fraud) απνδίδεηαη “ζε εζθεκκέλε πξάμε ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ ηεο Γηνίθεζεο ππαιιήισλ ή ηξίησλ  πνπ ζπλεπάγεηαη ζηελ 

παξεξκήλεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.” χκθσλα κε ην παξαπάλσ Γηεζλέο 

Διεγθηηθφ Πξφηππν 240 ε απάηε κπνξεί λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έθδνζε ή ιήςε πιαζηψλ, εηθνληθψλ ή παξαπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ. 

                                                 
2
 Σζαθιάγθαλνο, Α. (1997). Διεγθηηθή. ζει. 10 

3
 παζήο, Υ. (επη. 2002). Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Λνγηζηήο, 

ηεχρνο 570 , 1286-1294. 
4
 Καδαληδήο, Υ.Η. (2006). Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζει. 514 
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 Καηάρξεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Απφθξπςε ή παξάιεηςε θαηαρψξεζεο ζπλαιιαγψλ ζηα ηεξνχκελα βηβιία. 

 Καηαρψξεζε ζπλαιιαγψλ άλεπ νπζίαο. 

 Καηαρξεζηηθή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ. 

ην πξφηππν SAS 99 ην Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, 

αλαθέξεη φηη ε ινγηζηηθή απάηε ζπληειείηαη κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ηελ ζθφπηκε παξάβιεςή ησλ.
5 

 

Δπηπξφζζεηα νη Amat O., Blake J. & Dowds J. (1999) ζηελ έξεπλα “Ζ εζηθή 

ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο” θαηαιήγνπλ φηη ν φξνο ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο  

κπνξεί λα δνζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Αξρηθά ηελ πξνζδηνξίδνπλ “σο κηα δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία νη ινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο 

γηα λα ρεηξίδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο”. Γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηα εζηθά δεηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή, εμεηάδνπλ νξηζκέλνπο νξηζκνχο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο, εληνπίδνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή κπνξεί λα αλαιεθζεί, εμεξεπλνχλ ην εχξνο ησλ ιφγσλ γηα ηε 

δηνίθεζε ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα ζπκκεηέρεη ζε πξαθηηθέο 

δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο, πξνζδηνξίδνπλ ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή θαη κειεηνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ειεγθηψλ ηεο δεκηνπξγηθήο 

ινγηζηηθήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηζπαλία θαη Νέα Εειαλδία. 

Σν ιεμηθφ Oxford English απνδίδεη ηελ έλλνηα ηεο παξαπνίεζεο ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ σο εγθιεκαηηθή εμαπάηεζε θαη παξαπνίεζε ηεο αιήζεηαο κε ζθνπφ ηελ 

απνθφκηζε κειινληηθψλ σθειεηψλ. 

Σν ιεμηθφ Merriam Webster Unabridged αλαθέξεη, φηη ε παξαπνίεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί ηελ εζθεκκέλε αιινίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

γηα λα παξαζπξζεί θάπνηνο λα ζπκκεηέρεη ζε θάηη πνπ έρεη αμία ή λα παξαηηεζεί απφ 

λφκηκν δηθαίσκα. 

Σν Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν Νν 240, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπνηήζεηο 

θαη ζηα ιάζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν φξνο παξαπνίεζε αλαθέξεηαη σο ε 

εθνχζηα, εζθεκκέλε ελέξγεηα απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο δηνίθεζεο, ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίηνπ κέξνπο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ςεχηηθε παξνπζίαζε 

(misrepresentation) ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

                                                 
5
 Γαγάλεο Υ. & Ενπνπλίδεο Κ. (2009) Αλαγλψξηζε Παξαπνηεκέλσλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζει. 22 



 16 

2.2 Καηεγνξίεο Λνγηζηηθήο Απάηεο Καη Καηάρξεζεο.  

 

Ζ ινγηζηηθή απάηε θαη θαηάρξεζε ηαμηλνκείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζηηο 

παξαθάησ δχν θαηεγνξίεο: 

2.2.1 Απάηε πξνο όθεινο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Ζ αλψηαηε δηνίθεζε κε δφιηεο πξάμεηο είηε απμάλεη ην θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο κεγαιψλνληαο ηηο πσιήζεηο ή ην ελεξγεηηθφ είηε κεηψλεη 

εζθεκκέλα ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο κε ζθνπφ λα 

εμαπαηήζεη έλα ηξίην πξφζσπν ψζηε λα σθειεζεί απνθηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιενλέθηεκα. 

Ο Καδαληδήο
6 

αλαθέξεη ηα παξαθάησ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ  

είδνπο απάηεο: 

i) Πψιεζε ή εθρψξεζε θαληαζηηθψλ ή παξαπιαλεηηθψλ απεηθνληζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

ii) Αληηθαλνληθέο θαη παξάλνκεο πιεξσκέο θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, 

δσξνδνθίεο πάζεο θχζεσο, ακνηβέο γηα ζπκκεηνρή ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο, 

δσξνδνθίεο πειαηψλ ή πξνκεζεπηψλ. 

iii) Δθνχζηα, εζθαικέλε παξνπζίαζε ή απνηίκεζε ζπλαιιαγψλ, ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ ή ηνπ εηζνδήκαηνο. 

iv) Δθνχζηα απνηπρία λα θαηαγξαθνχλ ή λα απνθαιπθζνχλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα βειηίσλαλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηνπο 

εθηφο ηεο επηρείξεζεο ηξίηνπο. 

v) Απαγνξεπκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο πνπ παξαβηάδνπλ 

θπβεξλεηηθά λνκνζεηήκαηα, θαλφλεο, θαλνληζκνχο ή ζπκβφιαηα. 

vi) Φνξνινγηθή απάηε. 

2.2.2 Απάηε εηο βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Δζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί δξάζηεο κε δφιηεο πξάμεηο πξνζπαζνχλ λα δεκηψζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Ο Καδαληδήο
7 

αλαθέξεη ηα παξαθάησ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ  

είδνπο απάηεο: 

 

                                                 
6
 Καδαληδήο, Υ.Η. (2006). Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζει. 515 

7
 Καδαληδήο, Υ.Η. (2006). Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο, ζει. 516 
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i) Απάηε εηο βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ εζσηεξηθνχο δξάζηεο: 

- Κινπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηξνπή θαη ηδηνπνίεζε δηαζεζίκσλ. 

- Παξαπνηήζεηο απνζεκάησλ, ραξαθηεξηζκφο πγηνχο απνζέκαηνο σο άρξεζηνπ 

ή ειαηησκαηηθνχ. 

- Παξαπνηήζεηο ηηκνινγίσλ πξνκεζεπηψλ. 

ii) Απάηε εηο βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ εμσηεξηθνχο δξάζηεο: 

- Απάηε απφ πξνκεζεπηέο, ηηκνιφγεζε ρσξίο παξάδνζε, δηπιή ηηκνιφγεζε. 

- Γσξνδνθία ππαιιήισλ απφ πξνκεζεπηέο. 

- Γσξνδνθία ππαιιήισλ απφ πειάηεο. 

2.3 Δίδε & Παξαδείγκαηα Απάηεο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

 

 Νφζεπζε, αιινίσζε ή παξαπνίεζε, θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή παξαζηαηηθψλ. 

 Μεηαθνξά πσιήζεσλ απφ επφκελε ρξήζε ζηε παξνχζα κε αιιαγή ηεο 

εκεξνκελίαο ζηα δειηία απνζηνιήο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ. 

 Μεηαθνξά απφ ηελ ρξήζε ζε επφκελε ρξήζε αγνξψλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

αιιαγήο ηεο εκεξνκελίαο ησλ ηηκνινγίσλ αγνξψλ. 

 Δηθνληθά ηηκνιφγηα πσιήζεσλ ή δαπαλψλ. 

 Καηαγξαθή ςεπδψλ δειηίσλ απνγξαθήο εκπνξεπκάησλ. 

 Αιιαγή ησλ πνζψλ ζηα ηηκνιφγηα δαπαλψλ κε ζθνπφ ηελ εκθάληζε 

κεησκέλσλ δαπαλψλ ζηελ ρξήζε. 

 Με νξζή θαηαρψξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ  ζηα βηβιία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

θαη ελεκέξσζε απηψλ. Καθή εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. 

 Με θαηαρψξεζε ησλ ηηκνινγίσλ πσιήζεσλ, αγνξψλ θαη δαπαλψλ ζηα βηβιία 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Γεκηνπξγία αλεπαξθψλ πξνβιέςεσλ. 

 Παξνπζίαζε ησλ εμφδσλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο ζηα πάγηα. 

 Δκθάληζε κε ππαξθηψλ πειαηψλ ζηα βηβιία. 

 Παξάιεηςε απνθάιπςεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

 Με θαηαρψξεζε ηεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Απφθξπςε εθθξεκψλ νηθνλνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ απφ ηξίηνπο. 

 Παξάιεηςε αλαθνξάο κηαο κεηαβνιήο ζηε ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο. 

Πεγή: Υξήζηνο Καδαληδήο(2006), “Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο” 
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2.4 Σν Σξίγσλν Σεο Λνγηζηηθήο Απάηεο. (The Fraud Triangle) 

 

Ζ απάηε κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδεη ηξία 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη γλσζηά σο “Σξίγσλν ηεο Απάηεο”. 

Όπσο αλαθέξεη ν Dooley D.V. (2002)
 8

, “ε ινγηζηηθή απάηε μεθηλά κηθξή, θαη 

ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε, ψζπνπ λα πξνθαιέζεη κεγάιε δεκία”. 

Οη ηξεηο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηάπξαμε ηεο απάηεο είλαη νη εμήο: 

 Ζ πίεζε πνπ δέρνληαη ηα ζηειέρε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη άιινη θαζψο 

θαη ηα θίλεηξα πνπ έρνπλ. 

 Ζ επθαηξία πνπ δίλεηαη ψζηε λα δηαπξάμνπλ ηελ απάηε. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε βάζε ηνλ πξνζσπηθφ θψδηθα εζηθήο ηνπο θαη 

ε εθινγίθεπζε ηεο απάηεο. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη  νη ηξεηο παξάγνληεο πνπ είλαη ζπλήζσο απαξαίηεηνη 

γηα λα δηαπξαρζεί ε απάηε.  

2.4.1 Κίλεηξα – Πίεζε. 

Σα αλψηαηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ή άιινη εξγαδφκελνη δέρνληαη πηέζεηο ψζηε λα 

παξαπνηήζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Fahnestock R.T. & Yost G.C. (2004)
9
, “νη πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα 

ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηφζν ηζρπξέο 

ψζηε έρνπλ κεηαβάιεη ηελ αιιεινπρία (continuum) ηεο ινγηζηηθήο θαη ησλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ”. 

Ζ ςχρσζε γηα επαγγεικαηηθή επηηπρία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη πηέζεηο πνπ 

δέρνληαη απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ε έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα ηνπο σζνχλ ζπρλά ζηελ ηδηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ  ηεο 

ζηνηρείσλ. Δπίζεο, πςειά νηθνγελεηαθά ρξέε, αθξηβέο ζπλήζεηεο ή απξνζδφθεηεο 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ηζρπξά θίλεηξα γηα ηελ ππεμαίξεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.   

2.4.2 Δπθαηξία. 

Σα αδχλακα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε 

ζπγθέληξσζε δχλακεο ζε έλα πξφζσπν ή κία κηθξή νκάδα πξνζψπσλ, ε έιιεηςε 

                                                 
8
 Dooley, D.V. (2002), Financial Fraud: Accounting Theory and Practice, Fordham Journal of 

Corporate & Financial Law, Vol. 8 (Symposium), pp53-88. 
9
 Fahnestock, R.T. & Yost, G.C. (2004). The Rationale For and Implications of Recent Business 

Failures on the Accounting Profession, Journal of Accounting and Finance Research, Fall II 2004. 
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εζηθήο θαζνδήγεζεο θαη πξαθηηθψλ αηηκσξεζίαο θαη ε ζπλερφκελε αλαλέσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο λα παξαπνηήζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.  

2.4.3 πκπεξηθνξά – Δθινγίθεπζε. 

Ζ εθινγίθεπζε είλαη κία ζπκπεξηθνξά ή έλαο θψδηθαο εζηθψλ αμηψλ ελφο αηφκνπ ή 

κίαο νκάδαο αηφκσλ, ν νπνίνο ηνπο επηηξέπεη λα δηαπξάηηνπλ απηνβνχισο θαη 

ζθνπίκσο κηα παξάλνκε πξάμε, θαηά ηελ νπνία ηα εκπιεθφκελα άηνκα έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ηελ παξνπζηάδνπλ αηηηνινγψληαο θαη εθινγηθεχνληάο ηελ. 

Σα άηνκα θαηά βάζε δελ δηαπξάηηνπλ απάηε, εθηφο αλ κπνξνχλ λα ηελ 

αηηηνινγήζνπλ ζχκθσλα κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θψδηθα εζηθήο. πρλά παξαηεξείηαη,  

ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζνπλ ηε δηάπξαμε κηαο απάηεο, λα 

επηθαινχληαη ζέζεηο, φπσο ε ζθνπηκφηεηα λα θξαηεζεί πςειά ε ηηκή ηεο κεηνρήο, φηη 

άιιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο εθαξκφδνπλ παξφκνηεο πξαθηηθέο δεκηνπξγηθήο 

ινγηζηηθήο θαη ηέινο φηη φια ζπζηάδνληαη γηα ην θαιφ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
10

 

χκθσλα κε ηνλ Καδαληδή, νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ή εθινγηθεχζεηο 

ππαιιήισλ πνπ ζρεηίδνληαη  κε πξαθηηθέο απάηεο είλαη: 

 Ζ αληίιεςε φηη θάπνηνο δελ ακείβεηαη κε βάζε απηφ πνπ πξνζθέξεη. 

 Ζ άπνςε φηη ε παξερφκελε εξγαζία θηλείηαη ζε επίπεδα ππεξβνιήο. 

 Ζ πεπνίζεζε φηη ε αλψηεξε ζέζε πνπ θαηέρεη θάπνηνο ζηελ ηεξαξρία ηεο 

επηρείξεζεο έρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο. 

 Μεησκέλνο απηνζεβαζκφο ή εθπηψζεηο ηνπ θψδηθα εζηθήο. 

 Δθδηθεηηθή αληίιεςε θ.α. 

2.5 Ο Μεραληζκόο Σνπ πζηήκαηνο Σεο Απάηεο. 

 

χκθσλα κε κηα πην αλαιπηηθή πξνζέγγηζε, νη Bayou M.E. & Reinstein A. (2001) 

πεξηγξάθνπλ  φηη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

απάηεο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ε θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο αιιειεπηδξάζεηο 

αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ απάηε, ην πεξηβάιινλ θαη ηε δνκή 

ζην νπνίν απηή αλαπηχζζεηαη. 

Σν ζχζηεκα ηεο απάηεο δνκείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ππιψλεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηελ ζχλζεζε ηεο απάηεο: 

                                                 
10

 Albrecht W.S., Albrecht C. & Albrecht C.C. (2008), Current Trends in Fraud and its Detection, 

Information Security Journal: A Global Perspective, 17(1), 2-12 



 20 

 

1. Οδεγνί ηεο απάηεο (Drivers of fraud). 

Οη νδεγνί ηεο απάηεο δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηα θίλεηξα θαη ζηηο 

πηέζεηο, ζηηο επθαηξίεο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη απνηεινχλ ην ιεγφκελν “Σξίγσλν 

ηεο Απάηεο”. 

 

2. Πξόζεζε (intent). 

Ζ πξφζεζε απνηειεί ίζσο ην θπξίαξρν ζηνηρείν ζηελ απάηεο, θαζψο ηε 

δηαθξίλεη απφ ηα ινγηζηηθά ιάζε (errors). 

 

3. ρέδην (plan). 

Σν ζρέδην αλαιχεη ηηο πξαθηηθέο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμαπαηεζνχλ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

4. Γξάζε (action). 

Ζ δξάζε δελ ηαπηίδεηαη κε ην ζθνπφ ηεο απάηεο, θαζψο ζπληειείηαη απφ κία 

ζεηξά δηελεξγνχκελσλ πξάμεσλ. Αληηζέησο ν ζθνπφο αθνξά ηελ ίδηα ηελ 

δξαζηεξηφηεηα, π.ρ. παξαπνίεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη δξάζεηο 

ρεηξαγψγεζεο ζπλίζηαληαη ζηε δηάπξαμε (commission), π.ρ. ρεηξαγψγεζε 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ή παξάιεηςε (omission), π.ρ. παξάιεηςε απεηθφληζεο  κηαο 

ππνρξέσζεο. 

 

5. Αληηθείκελν (object). 

Αθνξά  ην αληηθείκελν ηεο δηελέξγεηαο ηεο απάηεο. 

Σα θίλεηξα, νη κνρινί πίεζεο θαη νη εθάζηνηε ζπλζήθεο, ηα νπνία απνηεινχλ 

ηνπο ππιψλεο ηεο απάηεο θαηαδεηθλχνπλ ην αιιειέλδεην κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ νη αλαινγίεο κεηαμχ ησλ πέληε πξναλαθεξζέλησλ 

ζπζηαηηθψλ εηθνλνγξαθνχλ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο απάηεο. 
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2.6 Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Γηα Σε Γηάπξαμε Λνγηζηηθήο Απάηεο. 

 

Σν ακεξηθάληθν ειεγθηηθφ πξφηππν SAS (Statement on Auditing Standards) λνχκεξν 

82 (παξάγξαθνη 16-17) επηζεκαίλεη ηξεηο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ παξαπνίεζε, 

λφζεπζε θαη αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 

 

1. Υαξαθηεξηζηηθά Σεο Γηνίθεζεο. 

Γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο αλαθέξνληαη ζε ζπκπεξηθνξέο, 

δηαζέζεηο θαη ζηάζεηο απηψλ, θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε χπαξμε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Χο παξάγνληαο θηλδχλνπ ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο αλαθέξεηαη ην θίλεηξν ηεο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε  

ηηκή ηεο κεηνρήο ή ε ζθνπηκφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα εκθαλίζεη ζηε ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ δηεπξπκέλα θέξδε.  

 

2. πλζήθεο Κιάδνπ. 

Αλαθέξνληαη ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε νηθνλνκηθή κνλάδα 

αλαπηχζζεηαη θαη  δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη ζηηο λέεο λνκηθέο θαη ζεζκηθέο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο   ή ζηνπο θαλφλεο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. 

 

3. Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά. 

Αλαθέξνληαη ζηε ιεηηνπξγηθή θαη πνιπδαίδαιε δνκή ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

θεξδνθνξία απηψλ. 
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3 ΚΙΝΗΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ. 
 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή κνλάδα παξαπνηεί ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνέξρνληαη ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ (δηνίθεζε, πξνζσπηθφ) 

φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ (αληαγσληζκφο, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θξάηνο) ηεο 

πεξηβάιινλ. 

Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα είλαη ηα πιένλ ζπλήζε ρσξίο φκσο λα απνθιείνληαη 

θαη άιινπ είδνπο θίλεηξα, φπσο ηδενινγηθά εγσθεληξηθά ή ςπρσηηθά.
11

    

χκθσλα κε ηνπο Jurinski J. & Lippman E. (1999) ηα θίλεηξα κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε έμη (6) θαηεγνξίεο: 

 Δμσηεξηθέο πηέζεηο (π.ρ. αληαγσληζκφο επηρεηξήζεσλ). 

 Δζσηεξηθέο πηέζεηο (π.ρ. κεξηζκαηηθή πνιηηηθή). 

 Απαηηήζεηο θεθαιαηαγνξάο (π.ρ. πιεξνθφξεζε ζεζκηθψλ επελδπηψλ). 

 Πίεζε ακνηβήο ή απνδεκίσζεο (π.ρ. ακνηβέο κε βάζεη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ). 

 Κίλδπλνο ρξενθνπίαο  ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ησλ πςειά ηζηάκελσλ (π.ρ. δηαηήξεζε ζέζεο). 

3.1 Δμσηεξηθέο Πηέζεηο  

3.1.1 Αληαγσληζκόο Σσλ Οηθνλνκηθώλ Μνλάδσλ. 

ηελ θνηλσλία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

παξαηεξείηαη έληνλνο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα παξνπζηάζνπλ φζν 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξα θέξδε ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε ζηνλ 

θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή λα παξνπζηάζνπλ ηζρλή θεξδνθνξία κε ζθνπφ λα 

απνζαξξχλνπλ ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ, θαηαθεχγνπλ ζηελ παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ.  

3.1.2 πγρσλεύζεηο Καη Δμαγνξέο Οηθνλνκηθώλ Μνλάδσλ. 

ηελ πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ή εμαγνξάο κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ άιιε ε 

απνγξαθφκελε ή εμαγνξαδφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαηαθεχγεη ζε πξαθηηθέο 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ γηα ηελ σξαηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κε ζθνπφ λα απνθνκίζεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά 

                                                 
11

 Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterrence of financial statement fraud, Critical 

Perspectives on Accounting, 16(3), 277-298. 
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νθέιε είηε απνθηψληαο πεξηζζφηεξεο κεηνρέο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο είηε 

κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ζε πεξίπησζε εμαγνξάο.  

3.1.3 Ρπζκηζηηθό Πιαίζην Σνπ Κιάδνπ Πνπ Αλήθεη Η Οηθνλνκηθή Μνλάδα. 

Πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ππφθεηληαη  ζε 

ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. πγθεθξηκέλα, 

έρεη απνδεηρζεί φηη νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο επεξεάδνπλ  ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο (Mnyer, (1990), Schnles, 

Wilson & Wnlfson, (1990), Collins, Shackelford and Wahlen, (1995)) φπσο θαη 

αλάινγεο εξγαζίεο αλαθέξνπλ γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν φηη αζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί θαηαθεχγνπλ ζε πξαθηηθέο αιινίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ γηα λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε (Petruni, (1992), 

Adiel, (1995)). 

Ζ Milesi-Ferretti G.M. (2004) ζηε κειέηε “Καιέο, θαθέο ή άζρεκεο; Δίλαη νη 

επηπηψζεηο ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή” εξεπλά 

αλ νη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή, ή ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Σν δήηεκα απηφ 

κειεηάηαη κε έλα κνληέιν ζην νπνίν εθηηκνχληαη νη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο πνπ 

ηζρχνπλ γηα δεκνζηνλνκηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο κεηαβιεηέο επεηδή ππάξρεη πεξηζψξην γηα δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή. Ζ 

πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζφο ηεο θαη ηε 

δηαθάλεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν κνληέιν κειεηά ηηο επηπηψζεηο ζρεηηθά κε ηε 

θνξνινγηθή πνιηηηθή ελφο θαλφλα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ρσξίδεη ηηο δηαξζξσηηθέο 

απφ θπθιηθέο επηδξάζεηο, θαη εμεηάδεη πψο νη επηπηψζεηο απηέο εμαξηψληαη απφ ηελ 

ππνθείκελε δεκνζηνλνκηθή παξακφξθσζε θαη απφ ην βαζκφ δηαθάλεηαο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

3.1.4 Αληηκνλνπσιηαθέο Καη Άιιεο Ρπζκίζεηο. 

ε φια ηα θξάηε παγθνζκίσο, ππάξρνπλ ξπζκίζεηο απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαηά ησλ 

κνλνπσιηαθψλ θαζεζηψησλ. Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πςειά 

θέξδε θαηαθεχγνπλ ζε πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα κε πξνθαιέζνπλ ηπρφλ δηεξεχλεζε απφ ηηο θπβεξλήζεηο (Watts & 

Zimmeixnan, (1978)). 
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3.1.5 Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή Σεο Οηθνλνκηθήο Μνλάδαο. 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ είλαη ε 

δηαηήξεζε κηαο ζηαζεξά απμαλφκελεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο ψζηε λα θαηαζηεί ε 

κεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

παξνπζηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα λα ιεηηνπξγεί κε αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο κε 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ κεηφρσλ ηεο θαη ηελ απνηξνπή ηνπο απφ 

ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ. Γειαδή, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζε κία ρξήζε ηα θέξδε είλαη κεησκέλα, ή δηνίθεζε πξνζπαζεί λα ηα 

απμήζεη θαηαθεχγνληαο ζηελ πξαθηηθή ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ λα ηα παξνπζηάζεη απμεκέλα θαη λα απνδψζεη ζηνπο 

κεηφρνπο αλάινγν κέξηζκα κε απηφ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη λα απνθχγεη έηζη 

ελδερφκελε καδηθή πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο, πνπ ζα νδεγνχζε ζηε κείσζε ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

3.2 Δζσηεξηθέο Πηέζεηο.  

3.2.1 Πξνζπάζεηα Φνξνδηαθπγήο Σεο Οηθνλνκηθήο Μνλάδαο. 

χκθσλα  κε ηνλ Baralexis S. (2004) ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή απαληάηαη πξσηίζησο 

ζηηο κηθξνκεζαίεο θαη θπξίσο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνζθεχγνπλ 

ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξνπζηάζνπλ κείσζε θεξδψλ θαη ζπλεπψο πεξηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο απηψλ. Με δεδνκέλε ηελ παξαδνρή φηη ζηελ Διιάδα θπξηαξρεί ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ε θνξνδηαθπγή απνηειεί εγγελή 

παζνγέλεηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηα κέζνπ ηεο παξαπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

3.2.2 Βξαρππξόζεζκνο Πξνζαλαηνιηζκόο Σεο Οηθνλνκηθήο Μνλάδαο. 

Μεξηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ελδηαθέξνληαη λα επηηχρνπλ ηνπο βξαρππξφζεζκνπο 

ζηφρνπο ηνπο αδηαθνξψληαο ή αδπλαηψληαο λα πξνβιέςνπλ ην κέιινλ. ε απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα πηνζεηνχλ πξαθηηθέο δηαθηλδπλεχνληαο ηε καθξνρξφληα απφδνζε ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ ε 

νπνία πξνέβε ζε παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ παγηνπνηψληαο δαπάλε 

δηαθήκηζεο χςνπο 385 εθ. δνιαξίσλ. 
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3.2.3 Με Ρεαιηζηηθνί Πξνϋπνινγηζκνί Καη ρέδηα Γξάζεο. 

Κάπνηεο θνξέο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζέηνπλ αλέθηθηα ζρέδηα δξάζεο θαη 

θαηαξηίδνπλ κε ξεαιηζηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο θξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θάζε 

ρξφλν απμάλνπλ θαηά έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πξνζπαζνχλ λα σζήζνπλ ηνπο managers λα πεηχρνπλ αθφκε πην 

πςεινχο ζηφρνπο. Όηαλ φκσο απηφ δελ είλαη εθηθηφ ιφγσ ζπλζεθψλ, ηφηε νη 

δηνηθνχληεο ελδέρεηαη λα θαηαθχγνπλ ζε πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ψζηε λα απνθχγνπλ πηζαλέο θπξψζεηο.  

3.3 Απαηηήζεηο Κεθαιαηαγνξάο. 

3.3.1 Πίεζε Από Σνπο Υξεκαηννηθνλνκηθνύο Αλαιπηέο. 

Ζ επηζπκία ηεο Γηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα πεηχρεη ή θαη λα ππεξθεξάζεη 

ηηο πξνβιέςεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο νκάδσλ 

επελδπηψλ ή θαη ηεο ηδίαο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνηειεί 

ίζσο έλα απφ ηα πην ηζρπξά ηεο θίλεηξα ψζηε λα παξαπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο.  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ δηαζέζηκε 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ εμεηαδφκελε θάζε θνξά νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ζηα κνληέια 

πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ιηγφηεξν ζηηο δεκνζηεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δπηπιένλ ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο θπξίσο ησλ Θεζκηθψλ επελδπηψλ. Οη 

πξνυπνινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ απνηεινχλ κνριφ πίεζεο πξνο ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ψζηε νη απνινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξνυπνινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπο. Οη Γηνηθήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ εγρεηξνχλ παξαπνηήζεηο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ λα ζπλαληήζνπλ ή θαη λα 

μεπεξάζνπλ ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ. (Payne & Robb (2000), Burgstahler & 

Eames (2011)). 

Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε αξλεηηθή αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζηελ 

πεξίπησζε θαηά  ηελ νπνία ε Γηνίθεζε ζα παξνπζηάζεη απνθιίζεηο θαη κε επίηεπμε 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνπο αλαιπηέο ζηφρσλ ζα είλαη ίζσο θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

πνξεία θαη ην κέιινλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 
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Απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο επσθεινχληαη βεβαίσο νη κέηνρνη φκσο ηπγράλεη 

λα επσθειείηαη θαη ε ίδηα ε Γηνίθεζε αθνχ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έλα κέξνο ηεο 

ακνηβήο ηεο πξνέξρεηαη απφ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο κεηνρψλ. 

3.3.2 Άληιεζε Κεθαιαίσλ Από Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ. 

Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαηαθεχγνπλ ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ λα παξαπιαλήζνπλ ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηνπο 

ρξεκαηηζηεξηαθνχο αλαιπηέο  ψζηε λα επηηχρνπλ επλντθνχο φξνπο δηάζεζεο 

(κεγαιχηεξε ηηκή) ησλ κεηνρψλ ηνπο θαηά ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ κέζσ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ, παξνπζηάδνληαο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θεξδνθφξα θαη κε 

πξννπηηθέο κειινληηθήο αλάπηπμεο. 

3.3.3 Γαλεηζκόο Από Σξάπεδεο Καη Άιια Πηζησηηθά Ιδξύκαηα.  

Σα ηθαλνπνηεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ καδί κε νξηζκέλνπο δείθηεο (ξεπζηφηεηαο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο, πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο απνζεκάησλ θ.ά.) είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε δαλείσλ 

απαξαίηεησλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (θεθαιαία θίλεζεο) αιιά 

θαη ησλ παγίσλ επελδχζεσλ απφ ηηο Σξάπεδεο θαη ηα ππφινηπα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα. 

Έηζη νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

έρνπλ θάζε ιφγν λα παξαπνηήζνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηε πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα απαξαίηεηα 

δάλεηα. Οηθνλνκηθέο κνλάδεο δε πνπ ζηεξίδνληαη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ 

κεηνρψλ ηνπο έρνπλ έλαλ παξαπάλσ ιφγν θαη ηζρπξφηεξν θίλεηξν γηα ηελ 

παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Οη αμηνινγεηέο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηε πηζηνιεπηηθή εγθπξφηεηα ησλ πξνο δαλεηζκφ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ αλαηξέρνπλ ζηηο ίδηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ κε απηέο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ.  Μείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ή αθφκε 

αξλεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ εμέιημή ηνπο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη εξσηεκαηηθά σο 

πξνο ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ηαπηφρξνλε αχμεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη κείσζε ησλ πξννπηηθψλ γηα ηελ εθηακίεπζε λέσλ θεθαιαίσλ. 
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3.3.4 Γαλεηαθέο πκβάζεηο. 

ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεη κία νηθνλνκηθή κνλάδα πεξηέρνληαη 

ζπγθεθξηκέλνη φξνη δεζκεπηηθνί σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε 

νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαηά ην δηάζηεκα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. ε πεξίπησζε 

αζέηεζεο απηψλ ησλ φξσλ, κπνξεί λα απμεζεί ην επηηφθην δαλεηζκνχ ή αθφκε λα 

δεηεζεί ε άκεζε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Δπνκέλσο, νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηήζνπλ ηνπο δαλεηαθνχο ηνπο φξνπο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κεζφδνπο επεξεαζκνχ ψζηε ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα λα 

εκθαλίδνληαη πιαζκαηηθά ελαξκνληζκέλα κε ηνπο φξνπο ηεο δαλεηαθήο ηνπο 

ζχκβαζεο.  

3.4 Πίεζε Ακνηβήο Ή Απνδεκίσζεο 

3.4.1 Ακνηβέο Γηνίθεζεο. 

Οη ακνηβέο ηεο δηνίθεζεο ζπρλά ζπλδένληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο 

αληίζηνηρεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ λα ζπλάδνπλ νη ζηφρνη ηεο δηνίθεζεο κε 

απηνχο ησλ κεηφρσλ. Απηή φκσο ε αληίιεςε νδεγεί ζπρλά ηε δηνίθεζε λα πξνβαίλεη 

ζε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεί ηηο  

ακνηβέο ηεο.  

Όηαλ ηα θέξδε είλαη ρακειφηεξα ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο επηπιένλ ακνηβήο, ηφηε ηα απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη πξνο ηα πάλσ 

έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαηψηαην φξην, άξα θαη ε επηπιένλ ακνηβή (Healy, 1985). 

ε αληίζεηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ δίλεηαη επηπιένλ ακνηβή φηαλ ηα θέξδε 

είλαη κεγαιχηεξα απφ ην αλψηαην φξην, ηφηε ηα θέξδε κπνξεί λα επεξεάδνληαη πξνο 

ηα θάησ. Απηά ηα θέξδε ηα νπνία δελ απνθέξνπλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή 

πεξίνδν επηπιένλ ακνηβή ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθά θαη απεηθνλίδνληαη ηελ 

επφκελε ρξνληθή πεξίνδν. Πάλησο φηαλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θπκαίλνληαη 

κεηαμχ ηνπ θαηψηαηνπ θαη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη 

κεηφρσλ, ηφηε ηα θέξδε επεξεάδνληαη πξνο ηα πάλσ ψζηε λα απμεζεί ε ακνηβή ηεο 

δηνίθεζεο.  

3.5 Κίλδπλνο Υξενθνπίαο Ή Καηάζρεζεο 

 

Οη δηνηθήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

ρξενθνπίαο ή ηεο θαηάζρεζεο θαηαθεχγνπλ ζε πξαθηηθέο παξαπνίεζεο ησλ 
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νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα κε ραζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ 

δαλεηζηψλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

  Ο παζήο, Υ. (2002) ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν “Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο 

παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ” ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν Z score ηνπ 

Altman ην νπνίν αλαδεηά ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

ηεο πηψρεπζεο απέδεημε φηη ην θαηλφκελν ηεο ινγηζηηθήο απάηεο κέζσ ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πθίζηαηαη κειεηψληαο κέζα απφ έλα 

ηπραίν δείγκα 76 εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. βηνκεραληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη 38 εηαηξείεο κε παξαπνηεκέλεο θαη 38 κε κε παξαπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Μία αλάινγε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζχλζεην δείθηε Ε score ηνπ 

Altman πξαγκαηεχεηαη απηή ε κειέηε κε γλψκνλα ηελ αλαδήηεζε νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο πηψρεπζεο θαη ελδερφκελα 

θαηαθεχγνπλ ζε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. 

3.6 Πξνζσπηθέο Φηινδνμίεο Σσλ Τςειά Ιζηακέλσλ. 

 

Ζ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο – δηαζθάιηζεο ηεο ζέζεο ελφο αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζηειέρνπο κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ γηαηί ζε πεξίπησζε απνηπρίαο αχμεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζπρλά απνθαζίδεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηειέρνπο ή ε 

απφιπζή ηνπ. Τπάξρνπλ επηπιένλ νη πεξηπηψζεηο ζηειερψλ ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

πνπ πξνβαίλνπλ ζε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ  επηζπκψληαο ηελ 

αλέιημε ηνπο ζηελ Ηεξαξρηθή Ππξακίδα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οη πξνζσπηθέο 

ηνπο θηινδνμίεο ελζαξξχλνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα 

επηβξαβεχεη φζνπο επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο κε απνηέιεζκα ζηειέρε λα 

δνθηκάδνπλ νηηδήπνηε ψζηε λα πξναρζνχλ ζε αλψηεξε ζέζε. 
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4 ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ). 
 

Ζ πξαθηηθή παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηελεξγείηαη  κέζσ ηεο  

ζθφπηκεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα, 

 κε ηελ ππεξηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ  ελεξγεηηθνχ, ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ 

θεξδψλ, 

 κε ηελ ππνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ εμφδσλ ή ησλ δεκηψλ, 

κε ζηφρν λα εκθαληζζεί ε ηδεαηή εηθφλα γηα ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οη αλσηέξσ παξεκβάζεηο αιινηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εκθαλίδνπλ κία επίπιαζηε ςεπδή εηθφλα. ηηο 

Ζ.Π.Α., ε αλσηέξσ αθαδεκατθή αλαθνξά, απνηππψλεηαη σο απάηε (fraud), ε νπνία 

ζπληειείηαη κέζσ ηεο  ζθφπηκεο ηξνπνπνίεζεο , ςεπδνχο απνηχπσζεο θαη αιινίσζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ κεζνδνινγία, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο 

αλσηέξσ αιινηψζεηο απνδίδνληαη κε ηνλ φξν “δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή”, θαζψο επίζεο 

θαη κε ηνπο φξνπο “εμνκάιπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο”, “εζθαικέλσλ 

ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ”, “σξαηνπνίεζή ηνπο” θαη “δηαρείξηζή ηνπο”. Βάζεη ηνπ  

επηθαηξνπνηεκέλνπ Γηεζλνχο Διεγθηηθνχ Πξνηχπνπ Νν 240, ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηηο αιινηψζεηο θαη παξαπνηήζεηο θαη ζηα ιάζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν 

ρξεζηκνπνηνχκελνο φξνο  “παξαπνίεζε” αθνξά ηελ κνλνκεξή εθνχζηα, εζθεκκέλε 

ελέξγεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ ηεο δηνίθεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, νη 

νπνίνη σο ζηφρν θαη  απνηέιεζκα έρνπλ ηελ αιινησκέλε, ςεπδή θαη επίπιαζηε  

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Ο Καδαληδήο (2006) αλαθέξεη φηη ε δηνίθεζε κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα πιήμεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ κε ηελ 

αθφινπζε κεζνδνινγία: 

 Δθνχζηα παξαβίαζε ελφο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ. 

 Ζ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν παξέκβαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φπνπ ζαθψο ην πιαίζην ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ  

“αδπλαηεί” λα πξνζδηνξίζεη, δειαδή ε αλππαξμία ελφο πξνηχπνπ, κε ην νπνίν 

λα ξπζκίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ινγηζηηθά ζέκαηα.  

 Σα θελά ηα νπνία δεκηνπξγνχλ δπλαηφηεηεο επηινγψλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ ζεκάησλ, κέζσ ηελ κε αληηθεηκεληθήο θξίζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ.  
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Όπσο αλαθέξεη ν Dooley (2002)
12

, “Όηαλ πξφθεηηαη γηα απάηε κέζσ ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε αλζξψπηλε θαληαζία είλαη ηθαλή λα 

εθεχξεη κπξηάδεο ζπλδπαζκνχο ινγηζηηθψλ παξαηππηψλ γηα λα εμαπαηήζεη ηνπο 

επελδπηέο”.  

Με βάζεη κειέηε ηνπ Schilit H. (2002) θαηαγξάθνληαη ηξηάληα πξαθηηθέο 

ζρεηηθέο κε ηελ αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηεγνξηνπνηεκέλεο  ζε 

επηά νκάδεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε ζθνπφ λα 

“ηξνπνπνηήζνπλ” ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο εηθφλα. Ζ πξαθηηθή κεζνδνινγία 

απηψλ απνηππψζεθε ζε έξεπλα ηνπ C.F.R.A. (Center for Financial Research and 

Analysis) θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

4.1.1 Μέζνδνο Άκεζεο Αλαγλώξηζεο  Δζόδσλ Ή Αλαγλώξηζε Δζόδσλ 

Ακθηβόινπ Πνηόηεηαο. 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ πξνθαηαβνιηθήο απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ ή απνδνρήο 

άλεπ φξσλ απφ ηνλ πειάηε. 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ ζηελ πεξίπησζε κε ππνρξεσηηθήο θαηαβνιήο ηνπ 

ηηκήκαηνο απφ ηνλ πειάηε. 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ ζπλερνχο παξνρήο  κειινληηθψλ  ππεξεζηψλ. 

 Παξνρή πξνο ηνλ πειάηε σο αληηπαξνρή αληηθεηκέλσλ αμίαο.  

 χλνςε  ησλ ηειηθψο θαζαξψλ εηζπξαρζέλησλ πνζψλ. 

 Δλδνεηαηξηθέο πλαιιαγέο (Πσιήζεηο). 

4.1.2 Μέζνδνο Αλαγλώξηζεο Με Πξαγκαηνπνηήζηκσλ Δζόδσλ. 

 Αλαγλψξηζε κεηξεηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξντφλ δαλεηζκνχ σο εηζφδεκα. 

 Αλαγλψξηζε επελδπηηθψλ εηζνδεκάησλ σο ιεηηνπξγηθά έζνδα. 

 Αλαγλψξηζε ησλ εθπησηηθψλ πνζψλ ησλ πξνκεζεπηψλ σο έζνδα. 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ ρσξίο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Απειεπζέξσζε εζφδσλ ηα νπνία θαιχθζεθαλ παξάηππα πξηλ απφ κηα 

ζπγρψλεπζε. 

                                                 
12

 Dooley, D.V. (2002), “Financial Fraud: Accounting Theory and Practice”, Fordham Journal of 

Corporate & Financial Law, Vol. 8 (Symposium), pp53-88 
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4.1.3 Γηεύξπλζε Δηζνδήκαηνο Με Δηθνληθά Κέξδε  

 Γηεχξπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο κέζσ ηελ παξαπνίεζεο θαη αιινίσζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 Δκθάληζε κεησκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ σο εηζνδήκαηα ή θέξδε. 

 Γηεχξπλζε εηζνδεκάησλ ή θεξδψλ κε έζνδα απφ επελδχζεηο. 

 Γηεχξπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο κέζσ δηάζεζεο ππνηηκεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

4.1.4 Μεηαθνξά Δμόδσλ Σξέρνπζαο Υξήζεο ε Δπόκελε Ή Πξνεγνύκελε.  

 Λνγηζηηθή κεηαθνξά εμφδσλ ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε πξνγελέζηεξε ρξήζε. 

 Απφζβεζε δαπαλψλ ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 Κεθαιαηνπνίεζε νξγαληθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. 

 Με  δηαγξαθή απαμησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Απνκείσζε ησλ απνζεκάησλ. 

4.1.5 Με Καηαγξαθή ηνηρείσλ Σνπ Παζεηηθνύ Ή Με Απνκείσζή Σνπο. 

 Με θαηαγξαθή δαπαλψλ θαη ππνρξεψζεσλ (liabilities), ελψ παξακέλνπλ νη 

κειινληηθέο ππνρξεψζεηο (obligations). 

 Απνκείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ. 

 Δηζαγσγή κε ηεθκεξησκέλσλ απνζεκαηηθψλ ζην εηζφδεκα. 

 Δπηλφεζε «πιαζκαηηθψλ» πνζψλ πξνο επηζηξνθή. 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ επί ιήςεο κεηξεηψλ κε παξάιιειε χπαξμε κειινληηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

4.1.6 Μεηαθνξά Δζόδσλ Σξέρνπζαο Υξήζεο  ζε Δπόκελε Υξήζε. 

 Σερληθή επηλφεζε απνζεκαηηθψλ θαη κεηαθνξά ζην εηζφδεκα κεηαγελέζηεξεο 

ρξήζεο. 

 Παξάηππε απφθξπςε εζφδσλ πξηλ απφ  κηα ζπκθσλία εμαγνξάο. 

4.1.7 Μεηαθνξά Δμόδσλ Δπνκέλσλ Υξήζεσλ ηελ Σξέρνπζα  Υξήζε Χο 

Δηδηθέο Υξεώζεηο (Special Charge). 

 Δπηβάξπλζε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κε ηα ιεγφκελα “discretionary” ειαζηηθά 

έμνδα (ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο ελαπφθεηηαη ν ρξφλνο θαη ε 

έθηαζε εκθάληζεο απηψλ ζηα βηβιία ηεο). 
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 Παξάηππε απφζβεζε δαπαλψλ έξεπλαο & αλάπηπμεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζην 

ζηάδην ηεο εμαγνξάο. 

 Παξάηππε αχμεζε – δηφγθσζε πνζνχ θαη ζεσξείηαη εηδηθή ρξέσζε. 

 

4.2 Δλδείμεηο Παξαπνίεζεο Σσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 

 

χκθσλα κε δεκνζηεπκέλν άξζξν ησλ Heiman-Hoffman, Morgan, & Patton, (1996), 

ζην πεξηνδηθφ “Journal of Accountancy”, ζην νπνίν παξνπζηάζζεθαλ ηα επξήκαηα 

έξεπλαο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ νη εκπεηξίεο θαη νη 

απφςεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ – ινγηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαιπηηθή ζεκαζία 

νξηζκέλσλ απφ ηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο ελδείμεηο ινγηζηηθήο απάηεο. Οη 130 ειεγθηέο 

νη νπνίνη έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα απαζρνινχληαλ ζηηο έμη κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο 

εηαηξίεο θαη αμηνιφγεζαλ 30 πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο („Warning Signal’), σο πξνο 

ηε βαξχηεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ  παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ελδείμεσλ, κε 

ζεηξά θαηάηαμεο ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ εληνπηζκφ ηεο ινγηζηηθήο απάηεο: 

1. Φεπδείο πιεξνθνξίεο ησλ κάλαηδεξ πξνο ηνπο ειεγθηέο ή απνθπγή 

απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

2. Έρεη  δηαηαξαρζεί ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο ηνπ ειεγθηή κε ηε δηνίθεζε απφ 

πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία. 

3. Ζ ππεξβνιηθή βαξχηεηα εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ. 

4. Γηελέμεηο θαη πξνζηξηβέο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο κε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, 

ζρεηηθά κε ηελ απζηεξή εθαξκνγή ινγηζηηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο άπηνληαη ηεο 

δηφγθσζεο ησλ θεξδψλ. 

5. Ο πειάηεο έρεη πξνβεί ζε “opinion shopping”. 

6. Ζ επηζεηηθή πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο ζηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

7. Ζ αδπλακία θαη νη ειιείςεηο ζην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ πειάηε. 

8. Τςειή βαξχηεηα ζηε ζχλδεζε ηεο ακνηβήο ηεο δηνίθεζεο κε ηελ επίηεπμε 

πνζνηηθψλ ζηφρσλ. 

9. Ζ αζεβήο ζηάζε θαη ε κε ζπλεξγαζία ηεο δηνίθεζεο κε ζεζκηθά φξγαλα 

ειέγρνπ. 
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10. Ζ ιήςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηεξίδνληαη ζε δηνηθήζεηο ελφο πξνζψπνπ ή νιηγνκειψλ 

ζρεκάησλ.  

11. Ζ αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ειεγθηψλ απφ ηε δηνίθεζε. 

12. Ζ ιήςε πςειψλ ξίζθσλ απφ ηε δηνίθεζε. 

13. Ζ δπζθνιία ειέγρνπ ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ πςειήο ζπρλφηεηαο. 

14. Αξλεηηθή θαη παξάινγε ζπκπεξηθνξά ζηειερψλ κε ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ 

ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο.  

15. Αλεπάξθεηα ζην ηδηαίηεξα απνθεληξσκέλν εζσηεξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

16. Ζ ηδηαίηεξα ζπρλή αληηθαηάζηαζε δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ή ινγηζηψλ. 

17. Γπζιεηηνπξγία ζηηο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

18. Ζ αζθπθηηθή πίεζε ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνπο ειεγθηέο, ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ 

ακνηβψλ θαη ηελ επηβνιή αλέθηθησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

19. Ζ ηδηαίηεξνπ χςνπο - αζπλήζεο θεξδνθνξία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζε 

ζρέζε κε απηή ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη.  

20. Οη αξλεηηθέο λνκηθέο εμειίμεηο θαη εθθξεκφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

21. Ζ δηνίθεζε απνξξνθάηαη ηδηαίηεξα ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο 

θαη ηεο θήκεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

22. Ύπαξμε ηδηαίηεξα αληίμνσλ ζπλζεθψλ ζηνλ θιάδν θαη  ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

23. Άπεηξν θαη αλεχζπλν πξνζσπηθφ ινγηζηεξίνπ, ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. 

24. Ύπαξμε κίαο ή πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηε δηακφξθσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

25. Απεηξία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 

26. Ηδηαίηεξε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

27. Αλεπάξθεηα πιεξνθφξεζεο απφ ηνλ πξνεγνχκελν νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή, 

θαζφζνλ αθνξά  λέν πειάηε ρσξίο παξειζφλ ειέγρνπ. 

28. Ύπαξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 
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29. Τςειφο δείθηεο επαηζζεζίαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (πιεζσξηζκφο, επηηφθηα, 

αλεξγία θιπ.). 

30. ηελ ειεγρφκελε πεξίνδν ε νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζπκκεηείρε ζε επηζεηηθέο 

εμαγνξέο. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο παξαηεξνχκε φηη νη νξθσηνί 

ειεγθηέο – ινγηζηέο ζεσξνχλ γεληθά ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο σο 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο απ‟ φηη 

ηνπο παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ 

αλεηιηθξηλήο θαη ερζξηθή ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο απνηεινχλ πην ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο απ‟ φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ην δπζκελέο 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ή ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ. 

χκθσλα κε ηνπο Magrath & Weld (2002), ζε άξζξν ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα αιινίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, 

δηαηχπσζαλ, νξηζκέλεο βαζηθέο δηαζπλδέζεηο νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο 

γηα ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο ειεγθηέο εάλ επηβεβαησζνχλ θαη ζπλνπηηθά 

παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

 Απνζπζρέηηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηελ θεξδνθνξία. 

 Απνζπζρέηηζε ησλ εηζπξαθηέσλ απαηηήζεσλ κε ηα ζπλνιηθά έζνδα. 

 Απνζπζρέηηζε ησλ απνζεκαηηθψλ κε ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 Γηελέξγεηα επηζεηηθψλ εμαγνξψλ ρσξίο πξνθαλή επηρεηξεκαηηθή ζηφρεπζε. 

 Κεξδνθνξία ε νπνία αληαπνθξίλεηαη κε ζπλέπεηα θαη αθξίβεηα ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αλαιπηψλ. 
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5 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΑ – ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ 

ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ (Γ.Λ.Π. 39). 

5.1 Γεληθά. 

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 39 (ΗΑS 39 Financial instruments: Recognition and 

Measurements), αλαθέξεηαη ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη απεηθφληζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σν πξφηππν θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

• Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηελ 

εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

• Καηερφκελα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

• Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο. 

• Γηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο. 

ην ίδην πξφηππν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαηάζζνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

• Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

• Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψκελεο ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. 

5.2 θνπόο. 

1. Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα θαζηεξψζεη αξρέο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη θάπνησλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο ή πψιεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ. Οη απαηηήζεηο παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα παξαηίζεληαη ζην ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε. Οη απαηηήζεηο 

γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα παξαηίζεληαη ζην ΓΠΥΠ 7 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο.(Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΓΠΥΠ 7 

θαλνληζκφο 108/2006 ) 

 

5.3 Δθαξκνγή. 

2. Σν παξφλ Πξφηππν ζα εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο νληφηεηεο θαη γηα φια ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθηφο απφ: 

(α) εθείλεο ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο εηαηξίεο θαη θνηλνπξαμίεο 

πνπ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο ή ΓΛΠ 31 

πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο. Ωζηφζν, νη νληφηεηεο ζα εθαξκφδνπλ ην παξφλ Πξφηππν 

ζε ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθή, ζπγγελήο εηαηξία ή θνηλνπξαμία πνπ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 

27, ην ΓΛΠ 28 ή ην ΓΛΠ 31 αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην παξφλ Πξφηππν.  
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(β) δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ην 

ΓΛΠ 17. Ωζηφζν, 

(i) απαηηήζεηο απφ κηζζψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ εθκηζζσηή ππφθεηληαη 

ζηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαγξαθή θαη ηελ απνκείσζε ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ 

(βιέπε παξαγξάθνπο 15-37, 58, 59, 63-65 θαη ην Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ36-

ΟΔ52 θαη ΟΔ84-ΟΔ93), 

(ii) απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ 

εθκηζζσηή ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαγξαθή ηνπ παξφληνο 

Πξνηχπνπ (βιέπε παξαγξάθνπο 39-42 θαη ην Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ57-

ΟΔ63) 

 (iii) παξάγσγα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε κηζζψζεηο πνπ ππφθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο αθνξνχλ ελζσκαησκέλα παξάγσγα ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ (βιέπε 

παξαγξάθνπο 10-13 θαη ην Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ27-ΟΔ33). 

(γ) δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ ζχκθσλα κε πξνγξάκκαηα 

παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε 

Δξγαδνκέλνπο. 

(δ) ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθδνζέληα απφ ηελ νληφηεηα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ ζην ΓΛΠ 32 (πεξηιακβαλνκέλσλ δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο θαη δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ). 

Όκσο, ν θάηνρνο ηέηνησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζα εθαξκφδεη απηφ ην Πξφηππν 

ζηα κέζα απηά, εθηφο αλ ηθαλνπνηνχλ ηελ εμαίξεζε ηνπ (α)πην πάλσ.(ΓΠΥΠ 3) 

(ε) δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο βάζεη αζθαιηζηεξίνπ u963 ζπκβνιαίνπ φπσο 

θαζνξίδνληαη ζην Γ.Π.Υ.Π. 4 Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα ή βάζεη ζπκβνιαίνπ πνπ 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 4 επεηδή πεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθφ 

πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο. Όκσο, απηφ ην Πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε παξάγσγα πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε ηέηνηα ζπκβφιαηα αλ ην ίδην ην παξάγσγν δελ είλαη ζπκβφιαην πνπ 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.Υ.Π. 4 (βιέπε παξαγξάθνπο 10-13 θαη ην 

Πξνζάξηεκα Α, παξαγξάθνπο ΟΔ23-ΟΔ33). Δπίζεο, αλ έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην 

είλαη ζπκβφιαην ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο πνπ ζπλήθζεθε ή δηαηεξήζεθε θαηά ηε 

κεηαβίβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ ζε άιιν 

κέξνο, πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ, ν εθδφηεο ζα 

εθαξκφδεη απηφ ην Πξφηππν ζην ζπκβφιαην (βιέπε παξάγξαθν 3 θαη Πξνζάξηεκα Α 

παξάγξαθνο ΟΔ4Α). 

(δ) ζπκβάζεηο κεηαμχ ελφο απνθηψληνο θαη ελφο πσιεηνχ ζε κία ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ γηα αγνξά ή πψιεζε ελφο απνθηψκελνπ ζε κειινληηθή εκεξνκελία. 

 Ζ παξάγξαθνο 2(ζ) θαη (η) επαλαξηζκείηαη ζε 2(ε) θαη (ζ). Ζ παξάγξαθνο 2(ζ), 

εηζήρζεθε ζην Γ.Π.Υ.Π. 2 Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ. 

(ζη) ζπκβάζεηο γηα ελδερφκελε αληηπαξνρή ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

(βιέπε Γ.Π.Υ.Π. 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ). Ζ εμαίξεζε απηή αθνξά κφλνλ ηνλ 

απνθηψληα. 

(ε) δαλεηαθέο δεζκεχζεηο πιελ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4. Ο 

εθδφηεο δαλεηαθψλ δεζκεχζεσλ ζα εθαξκφδεη ην ΓΛΠ 37 ζε δαλεηαθέο δεζκεχζεηο πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ. Ωζηφζν, φιεο νη 

δαλεηαθέο δεζκεχζεηο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ πνπ αθνξνχλ 

ηε δηαγξαθή (βιέπε παξαγξάθνπο 15-42 θαη ην Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ36-

ΟΔ63). 

 ζ) ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ζπκβάζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε 

ζπκθσλίεο ακνηβψλ πνπ βαζίδνληαη ζε κεηνρέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ην Γ.Π.Υ.Π. 2 

Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ, εθηφο απφ ζπκβάζεηο πνπ 
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εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξαγξάθσλ 5-7 ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ, ζηηο 

νπνίεο εθαξκφδεηαη ηα παξφλ Πξφηππν.»(ΓΠΥΠ 2) 

η) δηθαηψκαηα ζε πιεξσκέο γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα 

δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνλίζεη κία 

ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεη σο πξφβιεςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37 Πξνβιέςεηο, 

Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελεο Απαηηήζεηο ή γηα ηηο νπνίεο, ζε 

πξνγελέζηεξε πεξίνδν, είρε αλαγλσξίζεη πξφβιεςε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37.(φπσο 

ηξνπ. κε ηνλ 1910/2005 (ΔΓΓΠΥΠ 5)) 

3. Γηαγξάθεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ 108/2006  

4. Οη θάησζη δαλεηαθέο δεζκεχζεηο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο πξνηχπνπ: 

(α) δαλεηαθέο δεζκεχζεηο πνπ ε νληφηεηα νξίδεη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ νληφηεηα πνπ έρεη 

πξαθηηθή παξειζφληνο πψιεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δαλεηαθέο δεζκεχζεηο ηεο ζχληνκα κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπο, ζα εθαξκφδεη ην Πξφηππν 

απηφ ζε φιεο ηηο δαλεηαθέο δεζκεχζεηο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 

(β) νη δαλεηαθέο δεζκεχζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαθαλνληζηνχλ ζπκςεθηζηηθά 

ηνηο κεηξεηνίο ή κε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. Οη ελ ιφγσ δαλεηαθέο δεζκεχζεηο 

απνηεινχλ παξάγσγα. Μία δαλεηαθή δέζκεπζε δελ ζεσξείηαη φηη έρεη δηαθαλνληζηεί 

ζπκςεθηζηηθά απιά θαη κφλνλ επεηδή ην δάλεην εμνθιείηαη κε δφζεηο (γηα παξάδεηγκα 

ελππφζεθν δάλεην γηα θαηαζθεπή πνπ εμνθιείηαη κε δφζεηο αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηεο 

θαηαζθεπήο). 

(γ) δεζκεχζεηο παξνρήο δαλείνπ κε επηηφθηα ρακειφηεξα εθείλσλ ηεο αγνξάο. Ζ 

παξάγξαθνο 47(δ) πξνζδηνξίδεη ηελ επαθφινπζε επηκέηξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο ελ ιφγσ δαλεηαθέο δεζκεχζεηο.(Όπσο ηξνπνπνηήζεθε  θαλνληζκφο 

108/2006 ) 

5. Σν παξφλ Πξφηππν ζα εθαξκφδεηαη ζηα ζπκβφιαηα αγνξάο ή πψιεζεο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαθαλνληζηνχλ ζπκςεθηζηηθά ηνηο 

κεηξεηνίο ή κε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ε κε ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ, σο αλ ηα ζπκβφιαηα ήζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, κε ηελ εμαίξεζε 

ζπκβνιαίσλ πνπ ζπλήθζεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα θαηέρνληαη γηα ηελ παξαιαβή ή ηελ 

παξάδνζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηηο αλακελφκελεο απαηηήζεηο 

ηεο νληφηεηαο γηα ηελ αγνξά, πψιεζε ή ρξήζε. 

6. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζπκβφιαην αγνξάο ή πψιεζεο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα δηα θαλνληζηεί ζπκςεθηζηηθά ηνηο κεηξεηνίο ή 

κε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή κε ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. ε 

απηνχο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ: 

(α) φηαλ νη φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ επηηξέπνπλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο λα 

δηαθαλνλίζεη ζπκςεθηζηηθά ηνηο κεηξεηνίο ή κε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή κε ηελ 

αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, 

(β) φηαλ ε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ ηνηο κεηξεηνίο ή κε άιιν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή κε ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, αιιά ε νληφηεηα έρεη ηελ πξαθηηθή λα 

δηαθαλνλίδεη ζπλαθείο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζηηθά ηνηο κεηξεηνίο ή κε άιιν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή κε ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (είηε κε ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν, ζπλάπηνληαο ζπκβφιαηα ζπκςεθηζκνχ είηε πσιψληαο ηε ζχκβαζε 

πξηλ ηελ άζθεζε ή ηελ εθπλνή ηεο), 

(γ) φηαλ, γηα ζπλαθείο ζπκβάζεηο, ε νληφηεηα ζπλεζίδεη λα παξαιακβάλεη ην 

ππνθείκελν θαη λα ην πσιεί ζε κηθξφ δηάζηεκα απφ ηελ παξάδνζε κε θχξην ζθνπφ ην 
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θέξδνο απφ βξαρπρξφληεο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή ή ην πεξηζψξην θέξδνο ηνπ 

δηαπξαγκαηεπηή, 

 (δ) φηαλ ην κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν πνπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο είλαη άκεζα κεηαηξέςηκν ζε κεηξεηά. Μία ζχκβαζε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη 

ην (β) ή ην (γ) δελ ζπλάπηεηαη γηα ην ζθνπφ ηεο παξαιαβήο θαη ηεο παξάδνζεο ηνπ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε αλακελφκελεο απαηηήζεηο ηεο νληφηεηαο γηα 

ηελ αγνξά, πψιεζε ή ρξήζε θαη ζπλεπψο, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

Πξνηχπνπ. Άιιεο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 5 αμηνινγνχληαη 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί αλ ζπλήθζεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα θαηέρνληαη γηα ην ζθνπφ ηεο 

παξαιαβήο ή ηεο παξάδνζεο ηνπ κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε ηηο 

αλακελφκελεο απαηηήζεηο ηεο νληφηεηαο γηα ηε αγνξά, πψιεζε ή ρξήζε θαη ζπλεπψο, αλ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ. 

7. Έλα πσιεζέλ δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί ζπκςεθηζηηθά ηνηο 

κεηξεηνίο ή κε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, ή κε ηελ αληαιιαγή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6(α) ή (δ) εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ. Σέηνην ζπκβφιαην δελ κπνξεί λα ζπλ αθζεί γηα ην 

ζθνπφ ηεο παξαιαβήο ή ηεο παξάδνζεο ηνπ κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ 

ζχκθσλα κε ηηο αλακελφκελεο απαηηήζεηο ηεο νληφηεηαο γηα ηε αγνξά, πψιεζε ή ρξήζε. 

 

5.4 Οξηζκνί. 

8. Οη φξνη πνπ θαζνξίδνληαη ζην ΓΛΠ 32 ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Πξφηππν απηφ 

κε ηηο έλλνηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ ΓΛΠ 32. Σν ΓΛΠ 32, δίδεη 

ηνλ νξηζκφ ησλ αθφινπζσλ φξσλ: 

 ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν 

 ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

 ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε 

 ζπκκεηνρηθφο ηίηινο 

θαη παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ νξηζκψλ απηψλ.  

9. Οη αθφινπζνη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην Πξφηππν κε ηηο έλλνηεο πνπ 

θαζνξίδνληαη: 

 

5.4.1 Οξηζκόο Σνπ Παξαγώγνπ. 

Παξάγσγν είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή άιιν ζπκβφιαην πνπ εκπίπηεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ (βιέπε παξαγξάθνπο 2-7) θαη έρεη ηα ηξία 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

(α) ε αμία ηνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ελφο θαζνξηζκέλνπ 

επηηνθίνπ, ηηκήο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ηηκήο εκπνξεχκαηνο, ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο, δείθηε ηηκψλ ή επηηνθίσλ, πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ή πηζησηηθνχ δείθηε ή 

ζπλαθνχο κεηαβιεηήο (κεξηθέο θνξέο θαινχκελε ην «ππνθείκελν»), 

(β) δελ πξνυπνζέηεη αξρηθή θαζαξή επέλδπζε ή απαηηεί ειάρηζηε αξρηθή 

επέλδπζε ζε ζρέζε κε άιινπο ηχπνπο ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά 

ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη 

(γ) δηαθαλνλίδεηαη ζε κηα κειινληηθή εκεξνκελία. 
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5.4.2 Οξηζκνί Γηα Σηο Σέζζεξηο Καηεγνξίεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε 

ζηελ εχινγε δεκία κέζσ απνηειεζκάησλ είλαη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε πνπ πιεξνί νπνηνλδήπνηε εθ ησλ δχν 

φξσλ πνπ αθνινπζνχλ:(Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΓΠΥΠ 7 θαλνληζκφο 108/2006 ) 

(α) Καηαηάζζεηαη σο πξννξηδφκελν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε 

θαηαηάζζεηαη σο πξννξηδφκελε γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε αλ: 

(i) απνθηήζεθε ή πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο γηα ζθνπνχο πψιεζεο ή 

επαλαγνξάο ζην εγγχο κέιινλ ή,  

(ii) απνηειεί κέξνο ραξηνθπιαθίνπ εμαηνκηθεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ πνπ είραλ θνηλή δηαρείξηζε θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο ελδείμεηο 

πξφζθαηνπ ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θεξδψλ ή 

(iii) είλαη παξάγσγν (εθηφο απφ παξάγσγν πνπ είλαη ζπκβφιαην 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο ή πξνζδηνξηζκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν 

αληηζηάζκηζεο).(Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην  θαλνληζκφο 108/2006 ) 

 β) Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηφλ κφλνλ φηαλ επηηξέπεηαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 

11Α ή φηαλ ε ρξήζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαηαιήγεη ζε πεξηζζφηεξν ζπλαθή 

πιεξνθφξεζε επεηδή  

i) απαιείθεη ή κεηψλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κία αλαθνινπζία πνπ αθνξά ζηελ 

επηκέηξεζε ή ηελ αλαγλψξηζε (ελίνηε απνθαιείηαη θαη «ινγηζηηθή δηαθνξνπνίεζε») πνπ 

ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξνέθππηε απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 

ππνρξεψζεσλ ή απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ ζε δηαθνξεηηθέο 

βάζεηο, ή  

ii) γίλεηαη δηαρείξηζε κηαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ή θαη ησλ δχν, θαη ε απφδνζε εθηηκάηαη 

βάζεη ηεο εχινγεο αμίαο, ζχκθσλα κε ηεθκεξησκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ή 

επέλδπζεο, θαη ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ νκάδα παξέρεηαη εζσηεξηθά ζε απηήλ 

ηελ βάζε ζηα βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (φπσο νξίδεηαη ζην 

ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ (φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2003), γηα 

παξάδεηγκα, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηνλ αλψηεξν εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

 ην ΓΛΠ 32, νη παξάγξαθνη 66, 94 θαη ΟΔ40 νξίδνπλ φηη ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πξέπεη λα παξέρεη γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ 

εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, εμεγψληαο πψο εθπιήξσζε ηηο πξνυπνζέζεηο 

απηέο. Γηα ηα κέζα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ ii) αλσηέξσ, ε 

γλσζηνπνίεζε απηή πεξηέρεη κία αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή πνπ εμεγεί πψο ν 

πξνζδηνξηζκφο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ζπκθσλεί κε ηελ 

ηεθκεξησκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ή επέλδπζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. 

Οη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε 

ελεξγφ αγνξά θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα 

(βιέπε παξάγξαθν 46γ) θαη ην Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ80 θαη ΟΔ81), δελ ζα 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξάγξαθνη 48, 48Α, 49 θαη νη παξάγξαθνη 

ΟΔ69ΟΔ82 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α πνπ ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ελφο αμηφπηζηνπ κέηξνπ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 
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ζηνηρείνπ ή κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, εθαξκφδνληαη εμίζνπ ζε φια ηα 

ζηνηρεία πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία είηε κέζσ πξνζδηνξηζκνχ είηε κε άιινλ 

ηξφπν, ή ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία γλσζηνπνηείηαη.(Σξνπνπνηήζ. κε ηνλ θαλνληζκφ 

1864/2005) 

5.4.3 Οξηζκόο Σνπ πκβνιαίνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δγγύεζεο. 

Έλα ζπκβφιαην ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο είλαη έλα ζπκβφιαην πνπ 

πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξσκέο γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ θαηφρνπ ιφγσ δεκίαο πνπ 

ππέζηε απφ ηελ αληθαλφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ νθεηιέηε λα θαηαβάιιεη πιεξσκέο 

ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ.(Όπσο 

πξνζηέζεθε κε ην  θαλνληζκφο 108/2006 ) 

 

5.5 ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ. 

 

10. Δλζσκαησκέλν παξάγσγν είλαη έλα ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ελφο πβξηδηθνχ 

(ζχλζεηνπ) ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ πεξηιακβάλεη θαη έλα κε παξάγσγν θχξην 

ζπκβφιαην κε απνηέιεζκα κεξηθέο απφ ηηο ηακηαθέο ξνέο ηνπ ζχλζεηνπ κέζνπ λα 

θπκαίλνληαη θαηά ηξφπν φκνην κε έλα απηνηειέο παξάγσγν. Σν ελζσκαησκέλν 

παξάγσγν επεξεάδεη κεξηθέο ή φιεο ηηο ηακηαθέο ξνέο, νη νπνίεο δηαθνξεηηθά κε βάζε 

ην ζπκβφιαην ζα έπξεπε λα ηξνπνπνηεζνχλ βαζηδφκελεο ζε έλα θαζνξηζκέλν επηηφθην, 

ηηκή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ηηκή εκπνξεπκάησλ, ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, δείθηε 

ηηκψλ ή επηηνθίσλ ή άιιεο κεηαβιεηέο. Έλα παξάγσγν πνπ ζπλνδεχεη έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν αιιά πνπ βάζεη ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί 

αλεμάξηεηα απφ εθείλν ην κέζν ή πνπ έρεη δηαθνξεηηθφ αληηζπκβαιιφκελν απφ εθείλν 

ην κέζν, δελ είλαη ελζσκαησκέλν παξάγσγν, αιιά δηαθεθξηκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

κέζν. 

11. Έλα ελζσκαησκέλν παξάγσγν ζα δηαρσξίδεηαη απφ ην θχξην ζπκβφιαην θαη 

ζα αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο παξάγσγν ζχκθσλα κε ην παξφλ Πξφηππν, κφλνλ θαη 

κφλνλ φηαλ πιεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη: 

(α) ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη θίλδπλνη ηνπ ελζσκαησκέλνπ 

παξαγψγνπ δελ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ θχξηνπ ζπκβνιαίνπ (βιέπε Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ30 θαη 

ΟΔ33), 

(β) έλα ηδηαίηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο ην 

ελζσκαησκέλν παξάγσγν ζα πιεξνχζε ηνλ νξηζκφ ελφο παξάγσγνπ, 

(γ) ην πβξηδηθφ (ζχλζεην) κέζν δελ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κε αλαγλψξηζε 

ησλ κεηαβνιψλ ζηα απνηειέζκαηα (ήηνη έλα παξάγσγν πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ δελ είλαη δηαρσξηζκέλν). Αλ έλα ελζσκαησκέλν παξάγσγν 

δηαρσξίδεηαη, ην θχξην ζπκβφιαην, αλ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, ζα 

αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην παξφλ Πξφηππν θαη ζχκθσλα κε άιια 

θαηάιιεια ΓΛΠ, αλ δελ απνηειεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. Σν Πξφηππν απηφ δελ 

θαιχπηεη ην ζέκα ηεο ηδηαίηεξεο παξνπζίαζεο ηνπ ελζσκαησκέλνπ παξαγψγνπ ζηελ 

φςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

11A. Παξά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 11, αλ έλα ζπκβφιαην εκπεξηέρεη έλα 

ή πεξηζζφηεξα ελζσκαησκέλα παξάγσγα, κία νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα 

πξνζδηνξίδεη νιφθιεξν ην πβξηδηθφ (ζχλζεην) ζπκβφιαην σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ, εθηφο αλ:  
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α) ην ελζσκαησκέλν παξάγσγν (ηα ελζσκαησκέλα παξάγσγα) δελ ηξνπνπνηνχλ 

ζεκαληηθά ηηο ηακηαθέο ξνέο πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα απαηηνχζε ην ζπκβφιαην 

ή  

β) είλαη θαλεξφ κε ειάρηζηε ή θαη θαζφινπ αλάιπζε θαηά ηελ αξρηθή εμέηαζε 

παξφκνηνπ πβξηδηθνχ (ζχλζεηνπ) κέζνπ, φηη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ελζσκαησκέλνπ 

παξαγψγνπ (ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ) απαγνξεχεηαη, φπσο έλα δηθαίσκα 

πξνπιεξσκήο ελζσκαησκέλν ζε δάλεην πνπ επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν λα πξνπιεξψζεη ην 

δάλεην πεξίπνπ ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπ. (Πξνζηέζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ 

1864/2005) 

12. Αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη απφ ην παξφλ Πξφηππν λα 

δηαρσξίζεη έλα ελζσκαησκέλν παξάγσγν απφ ην θχξην ζπκβφιαηφ ηνπ, αιιά είλαη 

αδχλαην λα επηκεηξήζεη κεκνλσκέλα ην ελζσκαησκέλν παξάγσγν είηε θαηά ηελ 

απφθηεζή ηνπ είηε ζε κία κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, 

ζα πξνζδηνξίζεη νιφθιεξν ην πβξηδηθφ (ζχλζεην) ζπκβφιαην ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

ησλ απνηειεζκάησλ.  

13. Αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη αμηφπηζηα 

ηελ εχινγε αμία ελφο ελζσκαησκέλνπ παξαγψγνπ βάζεη ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ην δηέπνπλ (γηα παξάδεηγκα επεηδή ην ελζσκαησκέλν παξάγσγν 

βαζίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθή ηίηιν πνπ δελ έρεη ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή), ε εχινγε αμία ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ παξαγψγνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ πβξηδηθνχ 

(ζχλζεηνπ) κέζνπ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ θχξηνπ ζπκβνιαίνπ, αλ απηέο κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ζχκθσλα κε ην παξφλ Πξφηππν. Αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ εχινγε αμία ηνπ ελζσκαησκέλνπ παξαγψγνπ κε ηε κέζνδν 

απηή, εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 12 θαη ην πβξηδηθφ ζχλζεην κέζν πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

(Σξνπνπνίεζε  κε ηνλ θαλνληζκφ 1864/2005) 
 

5.6 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΦΖ. 

14. Ζ νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο, φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ε 

νληφηεηα θαζίζηαηαη έλαο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 

(Βιέπε παξάγξαθν 38 ζρεηηθά κε ηνλ ζπλήζε ηξφπν αγνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.) 

15. Γηα ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη παξάγξαθνη 16-23 θαη ην 

Πξνζάξηεκα, παξάγξαθνη ΟΔ34-ΟΔ52 εθαξκφδνληαη ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν. 

πλεπψο, ε νληφηεηα αξρηθά ελνπνηεί φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 27 θαη 

ηε ΜΔΓ-12 Δλνπνίεζε-Οληφηεηεο Δηδηθνχ θνπνχ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεη ηηο 

παξαγξάθνπο 16-23 θαη ην Πξνζάξηεκα Α, παξαγξάθνπο ΟΔ34-ΟΔ52 ζηελ νκάδα πνπ 

πξνθχπηεη. 

16. Πξηλ ηελ αμηνιφγεζε εάλ θαη ζε πνηα έθηαζε είλαη θαηάιιειε ε δηαγξαθή 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 17-23, ε νληφηεηα πξνζδηνξίδεη αλ εθείλεο νη 

παξάγξαθνη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή ζε κέξνο νκάδαο ζπλαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) ή ζε 

νιφθιεξν ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή ζε νκάδα ζπλαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ), σο 

εμήο: 

(α) Οη παξάγξαθνη 17-23 εθαξκφδνληαη ζε κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή ζε κέξνο κηαο νκάδαο ζπλαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ), 

φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, ην κέξνο πνπ εμεηάδεηαη γηα δηαγξαθή πιεξνί κία απφ ηηο 

αθφινπζεο ηξεηο πξνυπνζέζεηο: 
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(i) Σν κέξνο απνηειείηαη κφλνλ απφ εηδηθψο πξνζδηνξηδφκελεο ηακηαθέο ξνέο 

απφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή απφ νκάδα ζπλαθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε νληφηεηα ζπλάπηεη ζπκθσλία γηα δηαρσξηζκφ 

ηνθνκεξηδίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αληηζπκβαιιφκελνο έρεη δηθαίσκα επί ησλ 

ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηφθνπο αιιά φρη επί ησλ θπξίσλ ηακηαθψλ ξνψλ 

ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ, εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 17-23 ζηηο ηακηαθέο ξνέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηφθνπο. 

(ii) Σν κέξνο απνηειείηαη κφλνλ απφ θαη’ αλαινγία (πιήξσο αλάινγν) κεξίδην 

ησλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή απφ νκάδα 

ζπλαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε νληφηεηα ζπλάπηεη 

ζπκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο ν αληηζπκβαιιφκελνο ιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα επί ηνπ 90 

ηνηο εθαηφ φισλ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ, νη παξάγξαθνη 17-23 

εθαξκφδνληαη ζην 90 ηνηο εθαηφ εθείλσλ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ. Αλ νη αληηζπκβαιιφκελνη 

είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, θάζε αληηζπκβαιιφκελνο δελ απαηηείηαη λα θαηέρεη θαη’ 

αλαινγίαλ κεξίδην ησλ ηακηαθψλ ξνψλ φηαλ ε κεηαβηβάδνπζα νληφηεηα έρεη θαη’ 

αλαινγίαλ κεξίδην. 

(iii) Σν κέξνο απνηειείηαη κφλνλ απφ θαη’ αλαινγία (πιήξσο αλάινγν) κεξίδην 

ησλ εηδηθψο πξνζδηνξηδφκελσλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν (ή απφ νκάδα ζπλαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε 

νληφηεηα ζπλάπηεη ζπκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο ν αληηζπκβαιιφκελνο ιακβάλεη ηα 

δηθαηψκαηα επί ηνπ 90 ηνηο εθαηφ φισλ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηφθνπο, νη παξάγξαθνη 17-23 εθαξκφδνληαη ζην 90 ηνηο εθαηφ 

εθείλσλ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ ηφθνπο. Αλ νη αληηζπκβαιιφκελνη είλαη πεξηζζφηεξνη 

ηνπ ελφο, θάζε αληηζπκβαιιφκελνο δελ απαηηείηαη λα θαηέρεη θαη’ αλαινγίαλ κεξίδην 

ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ ηακηαθψλ ξνψλ κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρεη ε κεηαβηβάδνπζα 

νληφηεηα θαη’ αλαινγίαλ κεξίδην. 

(β) ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη παξάγξαθνη 17-23 εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξν 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή ζε νιφθιεξε ηελ νκάδα ζπλαθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε νληφηεηα 

κεηαβηβάδεη (i) ηα δηθαηψκαηα επί ηνπ πξψηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ 90 ηνηο εθαηφ ησλ 

εηζπξάμεσλ ηνηο κεηξεηνίο απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) ή (ii) ηα δηθαηψκαηα επί ηνπ 90 ηνηο εθαηφ ησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ απφ νκάδα απαηηήζεσλ, αιιά παξέρεη εγγχεζε γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ αγνξαζηή 

γηα πηζησηηθέο δεκίεο κέρξη ην 8 ηνηο εθαηφ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ απαηηήζεσλ, 

εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 17-23 ζε νιφθιεξν ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν (ή ζε νκάδα ζπλαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). 

ηηο παξαγξάθνπο 17-26, ν φξνο «ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» 

αλαθέξεηαη είηε ζε κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή ζε κέξνο 

νκάδαο ζπλαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) θαζψο 

εμαηνκηθεχζεθε ζηελ (α) αλσηέξσ είηε, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζε νιφθιεξν ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή ηελ νκάδα παξφκνησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). 

17. Ζ νληφηεηα ζα δηαγξάθεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φηαλ θαη κφλν φηαλ: 

(α) εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

(β) κεηαβηβάζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φπσο παξαηίζεηαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 18 θαη 19 θαη ε κεηαβίβαζε πιεξνί ηνπο φξνπο γηα δηαγξαθή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 20. (Βιέπε παξάγξαθν 38 γηα ηελ θαλνληθή παξάδνζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.) 



 43 

18. Ζ νληφηεηα κεηαβηβάδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φηαλ 

θαη κφλν φηαλ, είηε: 

(α) κεηαβηβάδεη ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είηε 

(β) δηαηεξεί ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αιιά αλαιακβάλεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε 

λα θαηαβάιιεη ηηο ηακηαθέο ξνέο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξαιήπηεο, βάζεη 

ζπκθσλίαο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 19. 

19. Όηαλ ε νληφηεηα δηαηεξεί ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ 

ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ην «αξρηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείνπ»), ε νληφηεηα αληηκεησπίδεη ηε ζπλαιιαγή σο κεηαβίβαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φηαλ θαη κφλνλ φηαλ θαη νη ηξεηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη: 

(α) Ζ νληφηεηα δελ έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηα πνζά ζηνπο παξεπφκελνπο 

παξαιήπηεο εθηφο αλ εηζπξάμεη ηζφηηκα πνζά απφ ην αξρηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Οη 

βξαρππξφζεζκεο πξνθαηαβνιέο απφ ηελ νληφηεηα κε δηθαίσκα πιήξνπο αλάθηεζεο ηνπ 

πνζνχ πνπ εθηακηεχηεθε ζπλ ηνπο ζσξεπκέλνπο ηφθνπο δελ παξαβηάδνπλ ηνλ φξν απηφλ. 

(β) Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο απαγνξεχνπλ ζηελ νληφηεηα λα πσιήζεη 

ή λα δεζκεχζεη ην αξρηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν παξά κφλνλ σο εγγχεζε ηεο θαηαβνιήο 

ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ζηνπο παξεπφκελνπο παξαιήπηεο. 

(γ) Ζ νληφηεηα έρεη ππνρξέσζε λα εκβάζεη θάζε ηακηαθή ξνή πνπ εηζπξάηηεη γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ παξεπφκελσλ παξαιεπηψλ ρσξίο νπζηαζηηθή θαζπζηέξεζε. 

Δπηπξνζζέησο, ε νληφηεηα δελ επηηξέπεηαη λα επαλεπελδχζεη ηέηνηεο ηακηαθέο ξνέο, 

παξά κφλν γηα επελδχζεηο ζε κεηξεηά ή ηακηαθά ηζνδχλακα (θαζψο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 

7 Καηαζηάζεηο Σακηαθψλ Ρνψλ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο πεξηφδνπ ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ πνπ δηαξθεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο είζπξαμεο κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο πξνο ηνπο παξεπφκελνπο παξαιήπηεο θαη κε ηνλ φξν φηη νη 

ηφθνη πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο επελδχζεηο απηέο κεηαβηβάδνληαη ζηνπο παξεπφκελνπο 

παξαιήπηεο. 

20. Όηαλ ε νληφηεηα κεηαβηβάδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

(βιέπε παξάγξαθν 18), ζα αμηνινγεί ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία δηαηεξεί ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή: 

(α) αλ ε νληφηεηα κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε 

ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νληφηεηα ζα 

δηαγξάςεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζα αλαγλσξίζεη 

δηαθεθξηκέλα σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο θάζε δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ή δηαηεξήζεθε θαηά ηε κεηαβίβαζε. 

(β) αλ ε νληφηεηα δηαηεξήζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο 

θπξηφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νληφηεηα ζα ζπλερίζεη 

λα αλαγλσξίδεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

(γ) αλ ε νληφηεηα δελ έρεη νχηε κεηαβηβάζεη νχηε δηαηεξήζεη νπζηαζηηθά φινπο 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ε 

νληφηεηα ζα πξνζδηνξίζεη αλ έρεη δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

κέζνπ. ηελ πεξίπησζε απηή: 

(i) αλ ε νληφηεηα δελ έρεη δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν, ζα δηαγξάςεη ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζα αλαγλσξίζεη δηαθεθξηκέλα σο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ή δηαηεξήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο κεηαβίβαζεο. 
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(ii) αλ ε νληφηεηα έρεη δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν, ζα ζπλερίζεη λα αλαγλσξίδεη ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην βαζκφ πνπ ζπλερίδεη ε αλάκημή ηεο ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (βιέπε παξάγξαθν 30). 

21. Ζ κεηαθνξά θηλδχλσλ θαη σθειεηψλ (βιέπε παξάγξαθν 20) αμηνινγείηαη 

κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ηεο έθζεζεο ηεο νληφηεηαο, πξηλ θαη κεηά ηε κεηαβίβαζε, κε ηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ πνζψλ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ 

ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ νληφηεηα έρεη δηαηεξήζεη νπζηαζηηθά 

φινπο ηνπ θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλ ε έθζεζή ηεο ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

κειινληηθψλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν δελ κεηαβάιιεηαη νπζηαζηηθά ιφγσ ηεο κεηαβίβαζεο (π.ρ., επεηδή ε νληφηεηα 

έρεη πσιήζεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν βάζεη ζπκθσλίαο 

επαλαγνξάο ηνπ ζε θαζνξηζκέλε ηηκή ή ζηελ ηηκή πψιεζεο ζπλ ηελ απφδνζε ηνπ 

δαλεηζηή. Ζ νληφηεηα έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε 

ηεο θπξηφηεηαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλ ε έθζεζή ηεο ζε 

ηέηνηα κεηαβιεηφηεηα δελ είλαη πιένλ ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 

κεηαβιεηφηεηα ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (π.ρ., επεηδή ε πψιεζε ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ νληφηεηα ππφθεηηαη κφλν ζε δηθαίσκα 

πξναίξεζεο επαλαγνξάο ζηελ εχινγε αμία ή ε νληφηεηα έρεη κεηαβηβάζεη έλα θαη’ 

αλαινγία κεξίδην ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ελφο κεγαιχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ βάζεη ζπκθσλίαο, φπσο είλαη ε κεξηθή ζπκκεηνρή ζε 

δαλεηνδφηεζε, πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 19). 

22. πρλά, ζα είλαη ζαθέο αλ ε νληφηεηα έρεη κεηαβηβάζεη ή δηαηεξήζεη 

νπζηαζηηθά φινπο ηνπ θηλδχλνπο ή ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο θαη δελ ζα ρξεηαζηεί λα 

γίλνπλ ππνινγηζκνί. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ζα ρξεηαζηεί λα ππνινγηζηεί θαη λα 

ζπγθξηζεί ε έθζεζε ηεο νληφηεηαο ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

κειινληηθψλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξηλ θαη κεηά ηε κεηαβίβαζε. Ο ππνινγηζκφο 

θαη ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ηξέρνληνο επηηνθίνπ ηεο αγνξάο σο 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Δμεηάδεηαη θάζε εχινγα πηζαλή κεηαβιεηφηεηα ησλ θαζαξψλ 

ηακηαθψλ ξνψλ θαη ην κεγαιχηεξν βάξνο δίδεηαη ζε εθείλα ηα απνηειέζκαηα πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλά. 

23. Σν αλ ε νληφηεηα έρεη δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν (βιέπε παξάγξαθν 20(γ)) ηνπ 

κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ εθδνρέα λα 

πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αλ ν εθδνρέαο κπνξεί ζηελ πξάμε λα πσιήζεη 

νιφθιεξν ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε κε ζπλδεδεκέλν ηξίην κέξνο θαη λα αζθήζεη ην 

δηθαίσκα απηφ κνλφπιεπξα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη λα επηβάιιεη επηπξφζζεηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε, ε νληφηεηα δελ έρεη δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, ε νληφηεηα έρεη δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν. 
  

5.6.1 Μεηαβηβάζεηο Πνπ Πιεξνύλ Σηο Πξνϋπνζέζεηο Γηα Γηαγξαθή. 

24. Αλ ε νληφηεηα κεηαβηβάζεη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηα πιαίζηα κεηαβίβαζεο 

πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα νινθιεξσηηθή δηαγξαθή θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

εμππεξεηεί ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έλαληη ακνηβήο, ζα 

αλαγλσξίζεη είηε απαίηεζε απφ δηαρείξηζε είηε ππνρξέσζε απφ δηαρείξηζε γηα εθείλν ην 

ζπκβφιαην δηαρείξηζεο. Αλ ε ακνηβή πνπ ζα ιεθζεί δελ αλακέλεηαη λα απνδεκηψζεη 

θαηάιιεια ηελ νληφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε, πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί δηαρεηξηζηηθή 

ππνρξέσζε ζηελ εχινγε αμία γηα ηε δέζκεπζε απηή. 
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Αλ ε ακνηβή πνπ ζα ιεθζεί αλακέλεηαη φηη ζα είλαη επαξθήο απνδεκίσζε γηα ηε 

δηαρείξηζε, ζα αλαγλσξηζηεί δηαρεηξηζηηθή απαίηεζε, ην πνζφ ηεο νπνίαο ζα 

πξνζδηνξηζηεί βάζεη ηνπ επηκεξηζκνχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 27. 

25. Αλ, ιφγσ ηεο κεηαβίβαζεο, νιφθιεξν ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν δηαγξαθεί αιιά ε κεηαβίβαζε θαηαιήγεη ζηελ απφθηεζε λένπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ή ηελ αλάιεςε λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 

απφ ηελ νληφηεηα ή ζε δηαρεηξηζηηθή ππνρξέσζε, ε νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ην λέν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή ηε 

δηαρεηξηζηηθή ππνρξέσζε ζηελ εχινγε αμία. 

26. Καηά ηε δηαγξαθή νιφθιεξνπ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ε δηαθνξά κεηαμχ: 

(α) ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη 

(β) ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ (i) αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε λένπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ιακβάλεηαη κείνλ θάζε 

λέαο ππνρξέσζεο πνπ αλαιακβάλεηαη) θαη (ii) θάζε ζσξεπηηθνχ θέξδνπο ή δεκίαο πνπ 

είρε αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα (βιέπε παξάγξαθν 55(β)) ζα 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

27. Αλ ην κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηειεί κέξνο ελφο 

κεγαιχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ., φηαλ ε νληφηεηα κεηαβηβάδεη 

ηακηαθέο ξνέο απφ ηφθνπο πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ βιέπε 

παξάγξαθν 16(α)) θαη ην κεηαβηβαδφκελν κέξνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

νινθιεξσηηθή δηαγξαθή, ε πξνεγνχκελε ινγηζηηθή αμία ηνπ κεγαιχηεξνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ζα θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζην κέξνο πνπ ζπλερίδεη λα 

αλαγλσξίδεηαη θαη ην κέξνο πνπ έρεη δηαγξαθεί, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ εχινγσλ αμηψλ 

εθείλσλ ησλ κεξψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κία 

δηαρεηξηζηηθή απαίηεζε πνπ δηαηεξείηαη ζα αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο πνπ ζπλερίδεη λα 

αλαγλσξίδεηαη. Ζ δηαθνξά κεηαμχ: 

(α) ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πνπ έρεη επηκεξηζηεί ζην κέξνο πνπ δηαγξάθεθε θαη 

(β) ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ (i) αληαιιάγκαηνο πνπ ιήθζεθε γηα ην κέξνο πνπ 

δηαγξάθεθε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε λένπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ιακβάλεηαη 

κείνλ θάζε λέαο ππνρξέσζεο πνπ αλαιακβάλεηαη) θαη (ii) θάζε ζσξεπηηθνχ θέξδνπο ή 

δεκίαο πνπ επηκεξίδεηαη ζε απηφ πνπ είρε αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα 

(βιέπε παξάγξαθν 55(β)) ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ζσξεπηηθφ θέξδνο ή 

δεκία πνπ είρε αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζην κέξνο πνπ 

ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη ην κέξνο πνπ δηαγξάθεθε, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ εχινγσλ 

αμηψλ εθείλσλ ησλ κεξψλ. 

28. Όηαλ ε νληφηεηα θαηαλέκεη ηελ πξνεγνχκελε ινγηζηηθή αμία ελφο 

κεγαιχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ αλάκεζα ζε κέξνο πνπ ζπλερίδεη λα 

αλαγλσξίδεηαη θαη ζε κέξνο πνπ έρεη δηαγξαθεί, ε εχινγε αμία εθείλνπ ηνπ κέξνπο πνπ 

ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί. Όηαλ ε νληφηεηα έρεη ηζηνξηθφ 

πψιεζεο κεξψλ πνπ είλαη παξεκθεξή πξνο ην κέξνο πνπ ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη ή 

ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά γηα ηέηνηα κέξε, νη πξφζθαηεο ηηκέο ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο εχινγε αμίαο ηνπ. Όηαλ 

δελ ππάξρνπλ ηηκέο αλαθνξάο ή πξφζθαηεο ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά πξνο ππνζηήξημε 

ηεο εχινγεο αμίαο εθείλνπ ηνπ κέξνπο πνπ ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη, ε θαιχηεξε 

εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ σο ζχλνιν θαη ηεο αληαιιαγήο πνπ ιήθζεθε απφ ηνλ 

εθδνρέα γηα ην κέξνο πνπ δηαγξάθεθε. 
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5.6.2 Μεηαβηβάζεηο Πνπ Γελ Πιεξνύλ Σηο Πξνϋπνζέζεηο Γηα Γηαγξαθή. 

29. Αλ κία κεηαβίβαζε δελ θαηαιήγεη ζε δηαγξαθή επεηδή ε νληφηεηα έρεη 

δηαηεξήζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ 

κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νληφηεηα ζα ζπλερίζεη λα αλαγλσξίδεη ην 

κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζα αλαγλσξίζεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε γηα ην αληάιιαγκα πνπ ιήθζεθε. ε κεηαγελέζηεξεο 

πεξηφδνπο, ε νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη θάζε έζνδν απφ ην κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαη θάζε έμνδν απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. 
  

5.6.3 πλερηδόκελε Αλάκημε ε Μεηαβηβαδόκελα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. 

30. Αλ ή νληφηεηα νχηε κεηαβηβάδεη νχηε δηαηεξεί νπζηαζηηθά φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ελφο κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

θαη δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νληφηεηα 

ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεη ην κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ηελ έθηαζε ηεο 

ζπλερηδφκελεο αλάκημήο ηεο. Ζ έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημεο ζην 

κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ε έθηαζε θαηά ηελ νπνία εθηίζεηαη ζε 

κεηαβνιέο ηεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Γηα παξάδεηγκα: 

(α) φηαλ ε ζπλερηδφκελε αλάκημε ηε νληφηεηαο ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο εγγχεζεο 

ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημεο 

ηεο νληφηεηαο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ (i) ηνπ πνζνχ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη (ii) ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ ηνπ ιεθζέληνο αληαιιάγκαηνο πνπ 

ε νληφηεηα ζα κπνξνχζε λα ππνρξεσζεί λα επηζηξέςεη («ην πνζφ ηεο εγγχεζεο»). 

(β) φηαλ ε ζπλερηδφκελε αλάκημε ηεο νληφηεηαο ιακβάλεη ηε κνξθή ελφο 

πσιεζέληνο ή αγνξαζζέληνο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (ή θαη ηα δχν) επί ηνπ 

κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημεο ηεο 

νληφηεηαο είλαη ην πνζφ ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ ε νληφηεηα κπνξεί λα 

επαλαγνξάζεη. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ελφο πσιεζέληνο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ζε 

νξηζκέλε ηηκή επί ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία, ε 

έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημεο ηεο νληφηεηαο πεξηνξίδεηαη ζηε ρακειφηεξε αμία 

κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο ηηκήο 

άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (βιέπε παξάγξαθν ΟΔ48). 

(γ) φηαλ ε ζπλερηδφκελε αλάκημε ηεο νληφηεηαο ιακβάλεη ηε κνξθή ελφο 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο πνπ δηαθαλνλίδεηαη ηνηο κεηξεηνίο ή παξεκθεξνχο φξνπ επί 

ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημεο 

ηεο νληφηεηαο επηκεηξάηαη φπσο ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο πνπ δελ δηαθαλνλίδνληαη 

ηηο κεηξεηνίο, φπσο παξαηίζεηαη ζηε (β) αλσηέξσ. 

31. Όηαλ ε νληφηεηα ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά 

ηελ έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημήο ηεο, αλαγλσξίδεη παξάιιεια θαη κία 

ζπλδεδεκέλε ππνρξέσζε. Παξά ηηο ππφινηπεο απαηηήζεηο επηκέηξεζεο ηνπ παξφληνο 

Πξνηχπνπ, ην κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ε ζπλδεδεκέλε ππνρξέσζε 

επηκεηξψληαη ζε βάζε πνπ αληαλαθιά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη 

δηαηεξήζεη ε νληφηεηα. Ζ ζπλδεδεκέλε ππνρξέσζε επηκεηξάηαη θαηά ηξφπν ψζηε ε 

θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ε ζπλδεδεκέλε 

ππνρξέσζε: 

(α) είλαη ην απνζβεζκέλν θφζηνο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

δηαηεξήζεθαλ απφ ηελ νληφηεηα, αλ ην κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

επηκεηξάηαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ή 
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(β) ηζνχηαη κε ηελ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

δηαηεξήζεθαλ απφ ηελ νληφηεηα, φηαλ επηκεηξψληαη ζε αλεμάξηεηε βάζε, αλ ην 

κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία. 

32. Ζ νληφηεηα ζα ζπλερίζεη λα αλαγλσξίδεη θάζε έζνδν πνπ αλαθχπηεη απφ ην 

κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ηελ έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημήο ηεο 

θαη ζα αλαγλσξίδεη παξάιιεια θαη θάζε έμνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη επί ηεο 

ζπλδεδεκέλεο ππνρξέσζεο. 

33. Γηα ην ζθνπφ ηεο κεηαγελέζηεξεο επηκέηξεζεο, νη αλαγλσξηζκέλεο 

κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο 

ζπλδεδεκέλεο ππνρξέσζεο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζε ζπλεπή βάζε ην έλα πξνο ην 

άιιν, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 55 θαη δελ ζα ζπκςεθίδνληαη. 

34. Αλ ε ζπλερηδφκελε αλάκημε ηεο νληφηεηαο αθνξά κφλνλ έλα κέξνο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ., φηαλ ε νληφηεηα δηαηεξεί δηθαίσκα 

πξναίξεζεο γηα ηελ επαλαγνξά κέξνπο ελφο κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

δηαηεξεί κία ππνιεηκκαηηθή ζπκκεηνρή πνπ δελ θαηαιήγεη ζηε δηαηήξεζε νπζηαζηηθά 

φισλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ σθειεηψλ ηεο θπξηφηεηαο θαη ε νληφηεηα δηαηεξεί ηνλ 

έιεγρν), ε νληφηεηα θαηαλέκεη ηελ πξνεγνχκελε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλάκεζα ζην κέξνο πνπ ζπλερίδεη λα 

αλαγλσξίδεη βάζεη ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημεο θαη ηνπ κέξνπο πνπ έρεη πάςεη λα 

αλαγλσξίδεη, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ εχινγσλ αμηψλ εθείλσλ ησλ κεξψλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, εθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 28. Ζ δηαθνξά κεηαμχ: 

(α) ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πνπ έρεη επηκεξηζηεί ζην κέξνο πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη 

πιένλ θαη 

(β) ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ (i) αληαιιάγκαηνο πνπ ιήθζεθε γηα ην κέξνο πνπ δελ 

αλαγλσξίδεηαη πιένλ θαη (ii) θάζε ζσξεπηηθνχ θέξδνπο ή δεκίαο πνπ επηκεξίδεηαη ζε 

απηφ πνπ είρε αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα (βιέπε παξάγξαθν 55(β)) ζα 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ζσξεπηηθφ θέξδνο ή δεκία πνπ είρε αλαγλσξηζηεί 

ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζην κέξνο πνπ ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη 

ην κέξνο πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη πιένλ, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ εχινγσλ αμηψλ εθείλσλ 

ησλ κεξψλ. 

35. Αλ ην κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο, ε επηινγή πνπ παξέρεη ην Πξφηππν απηφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ δελ 

εθαξκφδεηαη ζηε ζπλδεδεκέλε ππνρξέσζε.(1864/2005) 
  

5.6.4 Όιεο Οη Μεηαβηβάζεηο. 

36. Αλ έλα κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζπλερίζεη λα αλαγλσξίδεηαη, 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ε ζπλδεδεκέλε ππνρξέσζε δελ ζα ζπκςεθίδνληαη. Οκνίσο, 

ε νληφηεηα δελ ζα ζπκςεθίδεη νπνηνδήπνηε έζνδν αλαθχπηεη απφ ην κεηαβηβαδφκελν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε ην έμνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη επί ηεο ζπλδεδεκέλεο 

ππνρξέσζεο (βιέπε ΓΛΠ 32 παξάγξαθνο 42). 

37. Αλ ν εθρσξεηήο παξέρεη εμαζθαιίζεηο εθηφο κεηξεηψλ (φπσο είλαη νη 

ρξεσζηηθνί θαη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη) ζηνλ εθδνρέα, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

εμαζθάιηζεο απφ ηνλ εθρσξεηή θαη ηνλ εθδνρέα ζα εμαξηεζεί απφ ην αλ ν εθδνρέαο 

έρεη ην δηθαίσκα λα πσιήζεη ή λα επαλελερπξηάζεη ηελ εμαζθάιηζε θαη αλ ν εθρσξεηήο 

έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο εθρσξεηήο θαη ν εθδνρέαο ζα αληηκεησπίδνπλ 

ινγηζηηθά ηελ εμαζθάιηζε σο αθνινχζσο: 
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(α) Αλ ν εθδνρέαο έρεη ην δηθαίσκα λα πσιήζεη ή λα επαλελερπξηάζεη ηελ 

εμαζθάιηζε, βάζεη ζχκβαζεο ή ζπλήζεηαο πνπ έρεη θαζηεξσζεί απφ καθξφρξνλε θαη 

νκνηφκνξθε άζθεζε, ηφηε ν εθρσξεηήο ζα επαλαθαηάμεη εθείλν ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ (ήηνη σο δαλεηδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

ελερπξηαζκέλνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ή επαλαγνξαζκέλεο απαηηήζεηο) δηαθεθξηκέλα 

απφ άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

(β) Αλ ν εθδνρέαο πσιήζεη εμαζθάιηζε πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί, ζα 

αλαγλσξίζεη ην πξντφλ ηεο πψιεζεο θαη κία ππνρξέσζε επηκεηξεκέλε ζηελ εχινγε αμία 

γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα επηζηξέςεη ηελ εμαζθάιηζε. 

(γ) Αλ ν εθρσξεηήο αζεηήζεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ δηθαηνχηαη πιένλ 

λα εμαγνξάζεη ηελ εμαζθάιηζε, ζα δηαγξάςεη ηελ εμαζθάιηζε θαη ν εθδνρέαο ζα ηελ 

αλαγλσξίζεη σο πεξηνπζηαθφ ηνπ ζηνηρείν πνπ επηκεηξήζεθε αξρηθά ζηελ εχινγε αμία 

ή, αλ έρεη ήδε πσιήζεη ηελ εμαζθάιηζε, ζα δηαγξάςεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ηελ 

επηζηξέςεη. 

(δ) Δθηφο απφ ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηε (γ), ν εθρσξεηήο ζα ζπλερίδεη λα 

απεηθνλίδεη ηελ εμαζθάιηζε σο πεξηνπζηαθφ ηνπ ζηνηρείν θαη ν εθδνρέαο δελ ζα 

αλαγλσξίζεη ηελ εμαζθάιηζε σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

38. Μία ζχκβαζε θαλνληθήο παξάδνζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζα αλαγλσξίδεηαη θαη ζα δηαγξάθεηαη, φπσο αξκφδεη, κε ηε ρξήζε ηεο 

ινγηζηηθήο ηεο εκεξνκελίαο δηαθαλνληζκνχ ή ηε ινγηζηηθή ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο 

(βιέπε παξαγξάθνπο ΟΔ53-ΟΔ56). 

39. Ζ νληφηεηα ζα δηαγξάθεη ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε (ή κέξνο απηήο) 

απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, εμνθιείηαη, δειαδή, φηαλ ε ππνρξέσζε 

πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζπκβφιαην εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. 

40. Μία αληαιιαγή κεηαμχ ππαξθηνχ νθεηιέηε θαη δαλεηζηή ρξεσζηηθψλ ηίηισλ 

κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο ζα αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο εμφθιεζε ηεο 

αξρηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο. Οκνίσο, νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ πθηζηάκελεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο (είηε νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ νθεηιέηε 

είηε φρη) ζα αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο εμφθιεζε ηεο αξρηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. 

41. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο (ή ελφο ηκήκαηνο κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο) πνπ εμνθιείηαη ή 

κεηαβηβάδεηαη ζε έλα άιιν κέξνο θαη ηεο αληαιιαγήο πνπ θαηαβάιιεηαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαβηβαδφκελσλ εθηφο κεηξεηψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ αλαιεθζέλησλ ππνρξεψζεσλ, ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

42. Αλ ε νληφηεηα επαλαγνξάζεη κέξνο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, 

ζα επηκεξίζεη ηελ πξνεγνχκελε ινγηζηηθή αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 

αλάκεζα ζην κέξνο πνπ ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη ην κέξνο πνπ έρεη δηαγξαθεί 

βάζεη ησλ ζρεηηθψλ εχινγσλ αμηψλ εθείλσλ ησλ κεξψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

επαλαγνξάο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ (α) ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πνπ επηκεξίδεηαη ζην κέξνο 

πνπ έρεη δηαγξαθεί θαη (β) ηεο αληαιιαγήο πνπ θαηαβάιιεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ κεηαβηβαδφκελσλ εθηφο κεηξεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ 

αλαιεθζέλησλ ππνρξεψζεσλ γηα ην κέξνο πνπ έρεη δηα γξαθεί, ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. 
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5.7 ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ. 

5.7.1 Αξρηθή Δπηκέηξεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καη 

Τπνρξεώζεσλ. 

43. Όηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κία 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη αξρηθά, ε νληφηεηα ζα ηελ επηκεηξήζεη 

ζηελ εχινγε αμία ηεο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείν ή κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ δελ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, θφζηε ζπλαιιαγψλ πνπ απνδίδνληαη άκεζα ζηελ απφθηεζε ή 

ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηννη θνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. 

44. Όηαλ ε νληφηεηα θάλεη ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο ηεο εκεξνκελίαο 

δηαθαλνληζκνχ γηα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ζηε ζπλέρεηα επηκεηξάηαη ζην θφζηνο ή 

ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο (βιέπε Πξνζάξηεκα Α 

παξαγξάθνπο ΟΔ53-ΟΔ56). 
  

5.7.2 Μεηαγελέζηεξε Απνηίκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ. 

45. Γηα ζθνπνχο απνηίκεζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ην παξφλ Πξφηππν  θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηελ 

παξάγξαθν 9: 

(α) ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ, 

(β) επελδχζεηο πνπ δηαθξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε, 

(γ) δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαη 

(δ) δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Οη θαηεγνξίεο απηέο εθαξκφδνληαη ζηελ επηκέηξεζε θαη ζηελ αλαγλψξηζε 

θέξδνπο ή δεκίαο ζχκθσλα κε ην παξφλ Πξφηππν. Ζ νληφηεηα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί 

άιιεο πεξηγξαθέο γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο ή άιιε θαηεγνξηνπνίεζε θαηά ηελ 

παξνπζίαζε  ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ φςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ νληφηεηα 

ζα γλσζηνπνηεί ζηηο ζεκεηψζεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΥΠ 7. 

46. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε νληφηεηα ζα επηκεηξά ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ πνπ 

είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ρσξίο θακία έθπησζε ηνπ θφζηνπο 

ζπλαιιαγήο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη θαηά ηελ πψιεζε ή άιιε δηάζεζε, κε 

εμαίξεζε ηα αθφινπζα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

(α) δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαζψο πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξάγξαθν 9, πνπ ζα 

επηκεηξεζνχλ ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, 

(β) δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο θαζψο πεξηγξάθεθαλ ζηελ 

παξάγξαθν 9, πνπ ζα επηκεηξεζνχλ ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη 

(γ) επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε 

ελεξγφ αγνξά θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα θαη 

παξάγσγα πνπ ζπλδένληαη θαη πξέπεη λα δηαθαλνλίδνληαη κε ηελ παξάδνζε ηέηνησλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, πνπ ζα επηκεηξψληαη ζην θφζηνο (βιέπε Πξνζάξηεκα Α 

παξαγξάθνπο ΟΔ80 θαη ΟΔ81). 

Ζ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη σο αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία ππάγεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο 
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αληηζηάζκηζεο ησλ παξαγξάθσλ 89-102. Όια ηα ρξεκα ηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία εθηφο απφ εθείλα πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ππφθεηληαη ζε έιεγρν γηα απνκείσζε ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 58-

70 θαη ην Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ84-ΟΔ93. 

  47. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε νληφηεηα ζα επηκεηξά φιεο ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο απφ: 

(α) ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σέηνηεο ππνρξεψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ πνπ 

είλαη ππνρξεψζεηο, ζα επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη παξάγσγεο ππνρξεψζεηο ε νπνίεο ζπλδένληαη κε θαη 

πξέπεη λα δηαθαλνλίδνληαη κε ηελ παξάδνζε ελφο κε εηζεγκέλνπ ζε ρξεκαηηζηήξην 

ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηηκεζεί 

αμηφπηζηα, θαη νη νπνίεο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζην θφζηνο. 

(β) ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ φηαλ ε κεηαβίβαζε ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δηαγξαθή 

ή φηαλ ηζρχεη ε πξνζέγγηζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημεο. Οη παξάγξαθνη 29 θαη 31 

εθαξκφδνληαη ζηελ επηκέηξεζε ηέηνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

(γ) ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 

9. Ο εθδφηεο ελφο ηέηνηνπ ζπκβνιαίνπ ζα ην αλαγλσξίζεη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία 

(εθηφο εάλ ηζρχεη ε παξάγξαθνο 47 ζηνηρείν α) ή ζηνηρείν β)), επηκεηξψληαο ην ζηε 

ζπλέρεηα ζην πςειφηεξν πνζφ κεηαμχ: 

(i) ηνπ πνζνχ πνπ αλαγλσξίζζεθε βάζεη ηνπ ΓΛΠ 37 Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

(ii) ηνπ πνζνχ πνπ αλαγλσξίζηεθε αξρηθά απνκεησκέλν θαηά ηε ζσξεπκέλε 

απφζβεζε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18 Έζνδα, φπνπ απαηηείηαη. 

(δ) δεζκεχζεηο παξνρήο δαλείνπ κε επηηφθηα ρακειφηεξα εθείλσλ ηεο αγνξάο. Ο 

εθδφηεο κηαο ηέηνηαο δέζκεπζεο ζα ηελ αλαγλσξίζεη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία, 

επηκεηξψληαο ηε ζηε ζπλέρεηα ζην πςειφηεξν πνζφ κεηαμχ 

(i) ηνπ πνζνχ πνπ αλαγλσξίζζεθε βάζεη ηνπ ΓΛΠ 37 θαη 

(ii) ηνπ πνζνχ πνπ αλαγλσξίζηεθε αξρηθά (βι παξάγξαθν 43) απνκεησκέλν 

θαηά ηε ζσξεπκέλε απφζβεζε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18, φπνπ 

απαηηείηαη. 

Ζ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη σο αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία ππάγεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο ησλ παξαγξάθσλ 89-102.(Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε θαλνληζκφο 

108/2006 ) 

5.7.3 Παξάγνληεο Πνπ Λακβάλνληαη Τπόςε, Γηα Σελ Απνηίκεζε ηελ Δύινγε 

Αμία. 

48. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο Πξνηχπνπ, ηνπ ΓΛΠ 32 ή ηνπ ΓΠΥΠ 7, ε νληφηεηα ζα εθαξκφδεη ηηο 

παξαγξάθνπο ΟΔ69-ΟΔ82 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α.(Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΓΠΥΠ 

7 θαλνληζκφο 108/2006 ) 
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5.8 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΤΠΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖΝ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ 

 

48A. Ζ βέιηηζηε έλδεημε ηεο εχινγεο αμίαο είλαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο κηαο 

ελεξγνχ αγνξάο. Αλ ε αγνξά γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δελ είλαη ελεξγφο, ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα θαζνξίδεη ηελ εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο κία ηερληθή 

απνηίκεζεο. Ο ζθνπφο ηεο ρξήζεο κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο 

ηηκήο ζπλαιιαγήο πνπ ζα πξνέθππηε θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο ζε ζπλαιιαγή ζε 

θαζαξά εκπνξηθή βάζε παξαθηλνχκελε απφ ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθνχο παξάγνληεο.  

ηηο ηερληθέο απνηίκεζεο πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ ζε 

θαζαξά εκπνξηθή βάζε κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε 

γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη αλ πθίζηαληαη, ε αλαθνξά ζηελ ηξέρνπζα εχινγε 

αμία ελφο νπζησδψο ζπλαθνχο κέζνπ, ε αλάιπζε ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακηαθψλ ξνψλ 

θαη ηα κνληέια απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. Αλ πθίζηαηαη ηερληθή απνηίκεζεο 

πνπ θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ηνπ κέζνπ θαη ε ηερληθή απηή έρεη απνδεηρζεί φηη παξέρεη αμηφπηζηεο 

εθηηκήζεηο ησλ ηηκψλ πνπ ειήθζεζαλ απφ πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά, ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή εθείλε.  

Ζ ηερληθή απνηίκεζεο πνπ ζα επηιεγεί ζα ρξεζηκνπνηεί ζην έπαθξν δεδνκέλα 

ηεο αγνξάο θαη ζα βαζίδεηαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν ζε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ εηδηθά 

ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. Δλζσκαηψλεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ αγνξά ζα ιάκβαλαλ ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ηηκήο θαη αθνινπζεί ηηο 

απνδεθηέο νηθνλνκηθέο κεζφδνπο γηα ηελ ηηκνιφγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

Πεξηνδηθά, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δηνξζψλεη ηελ ηερληθή απνηίκεζεο θαη ειέγρεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηκέο απφ παξαηεξήζηκεο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ηεο 

αγνξάο πνπ αθνξνχλ ην ίδην κέζν (ήηνη ρσξίο ηξνπνπνίεζε ή αλαζθεπή) ή βάζεη 

νπνησλδήπνηε δηαζέζηκσλ παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο. (Πξνζηέζεθε κε ηνλ 

θαλνληζκφ 1864/2005) 

49. Ζ εχινγε αμία κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο κε ραξαθηεξηζηηθφ 

απαίηεζεο (π.ρ., κία θαηάζεζε φςεσο) δελ είλαη ρακειφηεξε απφ ην πνζφ πνπ είλαη 

άκεζα πιεξσηέν, πξνεμνθιεκέλν απφ ηελ πξψηε εκεξνκελία πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απαηηεζεί ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απηνχ. 

5.8.1 Δπαλαθαηαηάμεηο 

50. κηα νηθνλνκηθή κνλάδα δελ κπνξεί λα θάλεη κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ηελ 

θαηεγνξία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ, ελφζσ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη ελ δσή. 

51. Αλ, εμαηηίαο αιιαγήο ηεο πξφζεζεο ή ηεο δπλαηφηεηαο, ε απεηθφληζε κίαο 

επέλδπζεο σο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηεο δελ είλαη πιένλ θαηάιιειε, ε επέλδπζε 

ζα επαλαθαηαηάζζεηαη σο δηαζέζηκε πξνο πψιεζε θαη ζα επηκεηξάηαη εθ λένπ ζηελ 

εχινγε αμία θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ζα 

αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 55(β). 

52. Όπνηε νη πσιήζεηο ή επαλαθαηαηάμεηο ζεκαληηθνχ χςνπο δηαθξαηνχκελσλ 

κέρξη ηε ιήμε επελδχζεσλ δελ πιεξνχλ θαλέλαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 9, 

φιεο νη ελαπνκέλνπζεο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο ζα 

επαλαθαηαηάζζνληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. Με ηελ επαλαθαηάηαμε απηή, ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο εχινγήο ηνπο αμίαο ζα αληηκεησπίδεηαη 

ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 55(β). 

53. Αλ θαηαζηεί δηαζέζηκν θάπνην αμηφπηζην κέηξν γηα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκν 
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πξνγελέζηεξα θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε ππνρξέσζε απαηηείηαη λα επηκεηξεζεί 

ζηελ εχινγε αμία αλ είλαη δηαζέζηκν έλα αμηφπηζην κέηξν (βιέπε παξαγξάθνπο 46(γ) 

θαη 47), ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε ππνρξέσζε ζα επαλακεηξεζεί ζηελ εχινγε αμία 

θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ζα αληηκεησπίδεηαη 

ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 55. 

54. Αλ, ιφγσ αιιαγήο ηεο πξφζεζεο ή ηεο δπλαηφηεηαο ή ζηε ζπάληα πεξίπησζε 

πνπ έλα αμηφπηζην κέηξν ηεο εχινγεο αμίαο δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκν (βιέπε 

παξαγξάθνπο 46(γ) θαη 47) ή επεηδή ηα «δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε» ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 9 έρνπλ παξέιζεη, θαζίζηαηαη δηθαηνινγεκέλε ε 

εκθάληζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην θφζηνο ή ζην απνζβεζκέλν θφζηνο αληί ζηελ 

εχινγε αμία, ε ινγηζηηθά ηεξνχκελε εχινγε αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε απνηειεί 

ην λέν θφζηνο ή απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπ, φπσο αξκφδεη. Κάζε πξνγελέζηεξν θέξδνο ή 

δεκία απφ απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 55(β), ζα αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο 

αθνινχζσο: 

(α) ηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε 

θαζνξηζκέλε ιήμε, ην θέξδνο ή ε δεκία ζα απνζβέλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ελαπνκέλνπζαο δσήο ηεο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επέλδπζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λένπ 

απνζβεζκέλνπ θφζηνπο θαη ηνπ πνζνχ εμφθιεζεο ζηε ιήμε επίζεο ζα απνζβέλεηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ππνιεηπφκελεο δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο εχινγεο αμίαο, σο παξνκνίσο πξνο ηελ απφζβεζε ησλ 

ππέξ ή ππφ ην άξηην πνζψλ. Αλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

απνκεησζεί κεηαγελέζηεξα, θάζε θέξδνο ή δεκία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα 

ίδηα θεθάιαηα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 67. 

(β) ηελ πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ έρεη 

θαζνξηζκέλε ιήμε, ην θέξδνο ή ε δεκία ζα παξακείλεη ζηα ίδηα θεθάιαηα έσο φηνπ 

πσιεζεί ή δηαηεζεί ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, νπφηε ζα 

αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα. Αλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

απνκεησζεί κεηαγελέζηεξα, θάζε πξνγελέζηεξν θέξδνο ή δεκία πνπ είρε αλαγλσξηζηεί 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 67. 

5.8.2 Κέξδε Καη Εεκίεο 

55. Κέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, 

πνπ δελ απνηειεί κέξνο κίαο αληηζηαζκηζηηθήο ζρέζεο (βιέπε παξαγξάθνπο 89-102) ζα 

αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο αθνινχζσο. 

(α) Κέξδνο ή δεκία επί ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

(β) Κέξδνο ή δεκία επί δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, κέζσ ηεο 

θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ (βιέπε ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ), εθηφο απφ δεκίεο απνκείσζεο (βιέπε παξαγξάθνπο 67-

70) θαη ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκίεο (βιέπε Πξνζάξηεκα Α παξάγξαθν ΟΔ83), 

έσο φηνπ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξαθεί, νπφηε ην ζσξεπηηθφ 

θέξδνο ή δεκία πνπ είρε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα 
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αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα. Όκσο, ν ηφθνο πνπ ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (βιέπε παξάγξαθν 9) αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα (βιέπε 

ΓΛΠ 18 Έζνδα). Σα κεξίζκαηα επί δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ηεο νληφηεηαο λα 

ιάβεη πιεξσκή (βιέπε ΓΛΠ 18). 

56. Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο (βιέπε 

παξαγξάθνπο 46 θαη 47), ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε 

δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο. Όκσο, γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

είλαη αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία (βιέπε παξαγξάθνπο 78-84 θαη Πξνζάξηεκα Α 

παξαγξάθνπο ΟΔ98-ΟΔ101) ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ην θέξδνο ή ηε δεκία ζα 

αθνινπζεί ηηο παξαγξάθνπο 89-102. 

57. Αλ ε νληφηεηα αλαγλσξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηζηηθή ηεο εκεξνκελίαο δηαθαλνληζκνχ (βιέπε παξάγξαθν 38 

θαη Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ53 θαη ΟΔ56), θάζε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ζα ιεθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηαμχ ηεο 

εκεξνκελίαο ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ δηαθαλνληζκνχ δελ 

αλαγλσξίδεηαη γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο ή ην 

απνζβεζκέλν θφζηνο (εθηφο απφ δεκίεο απνκείσζεο). 

Γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία, σζηφζν, ε 

κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα, 

φπσο αξκφδεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 55.  

5.8.3 Απνκείσζε Σεο Αμίαο Καη Με Δηζπξαμηκόηεηα Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ. 

58. Ζ νληφηεηα ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ζα πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε 

εάλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε αμίαο. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο απνδείμεηο, ε νληφηεηα ζα εθαξκφδεη ηελ 

παξάγξαθν 63 (γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο), ηελ παξάγξαθν 66 (γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο) ή ηελ παξάγξαθν 67 (γηα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ην 

πνζφ θάζε δεκίαο απνκείσζεο. 

59. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο θαη ε νληφηεηα επηβαξχλεηαη κε δεκίεο 

απνκείσζεο, φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε απνκείσζεο αμίαο 

σο απνηέιεζκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (έλα «δεκηνγφλν γεγνλφο») θαη εθείλν ην 

δεκηνγφλν γεγνλφο (ή γεγνλφηα) έρεη επίδξαζε πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ζηηο 

εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή ηεο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Μπνξεί λα κελ 

είλαη εθηθηφ λα εμαηνκηθεπηεί έλα κνλαδηθφ, δηαθεθξηκέλν γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ 

απνκείσζε. Αληίζεηα, κπνξεί ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε αξθεηψλ γεγνλφησλ λα 

πξνθάιεζε ηελ απνκείσζε αμίαο. Οη δεκίεο πνπ αλακέλνληαη απφ κειινληηθά γεγνλφηα, 

αζρέησο πφζν πηζαλέο είλαη, δελ αλαγλσξίδνληαη. Αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη 

ππνζηεί απνκείσζε αμίαο πεξηιακβάλνπλ παξαηεξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη 
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ζε γλψζε ηνπ θνκηζηή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα δεκηνγφλα 

γεγνλφηα: 

(α) ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ εθδφηε ή ηνπ ππφρξενπ, 

(β) δηάξξεμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, φπσο αζέηεζε ή πιεκκέιεηα ζηηο θαηαβνιέο 

ηφθνπ ή θεθαιαίνπ, 

(γ) παξνρή έθπησζεο απφ ην δαλεηζηή πξνο ηνλ νθεηιέηε, γηα ιφγνπο 

νηθνλνκηθνχο ή λνκηθνχο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ νθεηιέηε, ηελ 

νπνία ν δαλεηζηήο δελ ζα εμέηαδε ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 

(δ) ε αχμεζε ηνπ ελδερνκέλνπ φηη ν νθεηιέηεο ζα πησρεχζεη ή ζα πξνβεί ζε 

άιιε νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε, 

(ε) ε εμαθάληζε κηαο ελεξγνχο αγνξάο γηα απηφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ ή 

(ζη) παξαηεξήζηκα ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κεηξήζηκεο κείσζεο 

ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, αλ θαη ε 

κείσζε δελ κπνξεί αθφκα λα εμαηνκηθεπζεί ζε ζρέζε κε ηα κεκνλσκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη: 

(i) δπζκελείο κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε πιεξσκψλ ησλ νθεηιεηψλ ηεο νκάδαο 

(ήηνη απμεκέλνο αξηζκφο θαζπζηεξεκέλσλ πιεξσκψλ ή νθεηιεηψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

πνπ έρνπλ θζάζεη ην πηζησηηθφ ηνπο φξην θαη θαηαβάιινπλ θάζε κήλα ην ειάρηζην 

πνζφ) ή 

(ii) εζληθέο ή ηνπηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο αζεηήζεηο 

επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο (ήηνη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ νθεηιεηψλ, κείσζε ζηηο ηηκέο αθηλήησλ γηα ελππφζεθα δάλεηα 

ζηε ζρεηηθή πεξηνρή, κείσζε ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ γηα δαλεηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζε παξαγσγνχο ή δπζκελείο κεηαβνιέο ησλ βηνκεραληθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηνπο νθεηιέηεο ηεο νκάδαο). 

60. Ζ εμαθάληζε κηαο ελεξγνχ αγνξάο, εθ ηνπ ιφγνπ φηη ηα αμηφγξαθα ηεο 

νληφηεηαο δελ είλαη πιένλ δηαπξαγκαηεχζηκα δεκφζηα δελ απνηειεί απφδεημε 

απνκείσζεο αμίαο. Ζ ππνβάζκηζε ηεο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο κηαο νληφηεηαο δελ 

απνηειεί απφ κφλε ηεο, απφδεημε απνκείσζεο αμίαο, κνινλφηη είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

απφδεημε απνκείσζεο αμίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Μία 

κείσζε ζηελ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θάησ απφ 

ην θφζηνο ή ην απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπ δελ απνδεηθλχεη αλαγθαζηηθά φηη ππάξρεη 

απνκείσζε (γηα παξάδεηγκα, κία κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο κηαο επέλδπζεο ζε έλα 

ρξεσζηηθφ ηίηιν πνπ πξνθχπηεη απφ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ ειεπζέξνπ θηλδχλνπ). 

61. Δθηφο απφ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξάγξαθν 59, ζηηο 

αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο απνκείσζεο αμίαο γηα επέλδπζε ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν 

πεξηιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθέο κεηαβνιέο κε αξλεηηθφ απνηέιεζκα 

ζηελ ηερλνινγία, ηελ αγνξά, ην νηθνλνκηθφ ή λνκηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ε νληφηεηα 

δξαζηεξηνπνηείηαη, πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζηνλ ζπκκεηνρηθφ 

ηίηιν κπνξεί λα κελ αλαθηεζεί. Μία ζεκαληηθή ε παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο 

αμίαο κίαο επέλδπζεο ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν θάησ ηνπ θφζηνπο ηνπ επίζεο απνηειεί 

αληηθεηκεληθή απφδεημε απνκείσζεο. 

62. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη παξαηεξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο κηαο δεκίαο απνκείσζεο επί ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλεο ή λα κε ζρεηίδνληαη πιένλ 

πιήξσο κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη φηαλ 

έλαο νθεηιέηεο αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο θαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε παξφκνηνπο νθεηιέηεο είλαη πεξηνξηζκέλα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε 

νληφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπεηξία ηεο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ην πνζφ 

νπνηαζδήπνηε δεκίαο απνκείσζεο. Οκνίσο, ε νληφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπεηξία ηεο 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξαηεξήζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε κία νκάδα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ηξέρνπζεο 

θαηαζηάζεηο (βιέπε παξάγξαθν ΟΔ89). Ζ ρξήζε ινγηθψλ εθηηκήζεσλ απνηειεί 

νπζηψδεο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δελ 

βιάπηεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

5.8.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Απεηθνληδόκελα ην 

Απνζβεζκέλν Κόζηνο. 

63. Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ππάξρεη δεκία απνκείσζεο πνπ 

αθνξά δάλεηα θαη απαηηήζεηο ή δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο πνπ ηεξνχληαη 

ινγηζηηθά ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, ην πνζφ ηεο δεκίαο επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ (εμαηξψληαο κειινληηθέο πηζησηηθέο δεκίεο 

πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί) πξνεμνθιεκέλεο κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ήηνη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ ππνινγίζηεθε θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε). Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα κεηψλεηαη είηε 

απεπζείαο είηε κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. Σν πνζφ ηεο δεκίαο ζα 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

64. Ζ νληφηεηα αμηνινγεί αξρηθά αλ πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή απφδεημε γηα ηελ 

απνκείσζε κεκνλσκέλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη απφ 

κφλα ηνπο ζεκαληηθά θαη κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθά γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά απφ κφλα ηνπο (βιέπε παξάγξαθν 59). Αλ ε νληφηεηα 

πξνζδηνξίζεη φηη δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε ηεο χπαξμεο απνκείσζεο γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αμηνινγήζεθε κεκνλσκέλα, είηε είλαη 

ζεκαληηθφ είηε φρη, εληάζζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ζπλ αθή ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηα νπνία 

αμηνινγεί γηα απνκείσζε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

αμηνινγνχληαη γηα απνκείσζε κεκνλσκέλα θαη γηα ηα νπνία αλαγλσξίδεηαη ή ζπλερίδεη 

λα αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζε ζπιινγηθή αμηνιφγεζε γηα 

απνκείσζε. 

65. ε πεξίπησζε πνπ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ην χςνο ηεο δεκίαο 

απνκείσζεο κεηψλεηαη θαη ε κείσζε ζρεηίδεηαη εμ’ αληηθεηκέλνπ κε γεγνλφο πνπ 

ζπκβαίλεη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο (φπσο γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο 

πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο ηνπ νθεηιέηε), ε δεκία απνκείσζεο πνπ είρε αλαγλσξηζηεί 

πξνεγνπκέλσο ζα αλαζηξέθεηαη είηε απεπζείαο είηε κε ηελ πξνζαξκνγή ζρεηηθνχ 

ινγαξηαζκφ πξφβιεςεο. Ζ αλαζηξνθή δελ ζα νδεγεί ζε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πνπ ππεξβαίλεη ην χςνο πνπ ζα είρε ην 

απνζβεζκέλν θφζηνο αλ ε απνκείσζε δελ είρε αλαγλσξηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

αλαζηξνθήο. Σν πνζφ ηεο αλαζηξνθήο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 
  

5.8.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Πνπ Σεξνύληαη Λνγηζηηθά ην 

Κόζηνο.  

66. Αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δεκία 

απνκείσζεο επί κε εηζεγκέλνπ ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ πνπ δελ ηεξείηαη ινγηζηηθά ζηελ 

εχινγε αμία επεηδή απηή δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα ή επί παξάγσγνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ζπλδέεηαη θαη πξέπεη λα δηαθαλνληζηεί κε ηελ παξάδνζε 
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ηέηνηνπ κε εηζεγκέλνπ ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο 

επηκεηξάηαη σο ε δηα θνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ 

ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ κε ην ηζρχνλ επηηφθην ηεο αγνξάο γηα παξεκθεξή 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (βιέπε παξάγξαθν 46(γ) θαη Πξνζάξηεκα Α 

παξαγξάθνπο ΟΔ80 θαη ΟΔ81). Σέηνηεο δεκίεο απνκείσζεο δελ ζα αλαζηξέθνληαη. 

  

5.8.6 Γηαζέζηκα Πξνο Πώιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία.  

67. Όηαλ κία κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα θαη ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθείλν 

έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο (βιέπε παξάγξαθν 59), ε ζσξεπηηθή δεκία πνπ είρε 

αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα αθαηξείηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζα 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, έζησ θαη αλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν δελ έρεη δηαγξαθεί. 

68. Σν πνζφ ηεο ζσξεπηηθήο δεκίαο πνπ αθαηξείηαη απφ ην ίδηα θεθάιαηα θαη 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 67 ζα είλαη ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο (κεηά ηελ αθαίξεζε απνπιεξσκψλ θεθαιαίνπ θαη 

απνζβέζεσλ) θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ θάζε δεκίαο απνκείσζεο ζε απηφ 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ε νπνία είρε αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο 

ζηα απνηειέζκαηα. 

69. Οη δεκίεο απνκείσζεο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα γηα 

επέλδπζε ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν θαηαηαζζφκελν σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε δελ ζα 

αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

70. ηελ πεξίπησζε πνπ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν απμάλεηαη ε εχινγε αμία 

ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηαηαζζφκελνπ σο δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε θαη ε αχμεζε 

ζρεηίδεηαη αληηθεηκεληθά κε γεγνλφο πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ αλαγλψξηζε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο δεκίαο απνκείσζεο, ε δεκία απνκείσζεο ζα αλαζηξέθεηαη θαη ε 

αλαζηξνθή ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 
  

5.9 ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ. 

71. Δάλ πθίζηαηαη πξνζδηνξηζκέλε αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε κεηαμχ ελφο κέζνπ 

αληηζηάζκηζεο θαη ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 85-88 θαη ζην Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ102-ΟΔ104, ηα 

πξνθχπηνληα θέξδε ή δεκίεο επί ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ κέζνπ θαη ηνπ 

αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ ζα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηα φζα 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 89-102. 
  

5.9.1 Μέζα Αληηζηάζκηζεο. 

72. Σν Πξφηππν απηφ δελ πεξηνξίδεη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο έλα παξάγσγν 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 88, εθηφο απφ θάπνηα πσιεζέληα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο (βιέπε 

Πξνζάξηεκα Α παξάγξαθν ΟΔ94). Όκσο, έλα κε παξάγσγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κία κε παξάγσγε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο κφλν γηα ηελ αληηζηάζκηζε ζπλαιιαγκαηηθνχ 

θηλδχλνπ. 
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73. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, κφλν κέζα ηα νπνία 

εκπιέθνπλ κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ αλαθέξνπζα νληφηεηα (ήηνη, είλαη εθηφο ηνπ 

νκίινπ, ηνπ ηνκέα ή ηεο κεκνλσκέλεο νληφηεηαο γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε αλαθνξά) 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο κέζα αληηζηάζκηζεο. Μνινλφηη επί κέξνπο νληφηεηεο 

ελφο ελνπνηεκέλνπ νκίινπ ή ηα επί κέξνπο ηκήκαηα κίαο νληφηεηαο ελδέρεηαη λα 

ππεηζέξρνληαη ζε αληηζηαζκηζηηθέο ζπλαιιαγέο κε άιιεο νληφηεηεο ηνπ νκίινπ ή 

ηκήκαηα ηεο ίδηαο νληφηεηαο, θάζε απνηέιεζκα ηέηνησλ ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

απαιείθεηαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. πλεπψο, γηα ηέηνηεο ζπλαιιαγέο αληηζηάζκηζεο δελ 

εθαξκφδεηαη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

νκίινπ. Όκσο, κπνξεί λα ππάγνληαη ζηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα ηηο επί κέξνπο ή 

ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κεκνλσκέλσλ νληνηήησλ ηνπ νκίινπ ή γηα ηελ 

θαηά ηνκέα παξνπζίαζε, κε ηε πξνυπφζεζε φηη βξίζθνληαη εθηφο ηεο νληφηεηαο ή ηνπ 

ηνκέα γηα ηνλ νπνίνλ γίλεηαη ε αλαθνξά. 

  

5.9.2 Πξνζδηνξηζκόο Σσλ Μέζσλ Αληηζηάζκηζεο. 

74. Καηά θαλφλα ππάξρεη κία κνλαδηθή απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο 

αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, νη δε παξάγνληεο πνπ πξνμελνχλ κεηαβνιέο 

ζηελ εχινγε αμία είλαη ζπλεμαξηψκελνη. Καηά ζπλέπεηα, κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ νληφηεηα γηα έλα κέζν αληηζηάζκηζεο ζην ζχλνιφ ηνπ. Οη 

κνλαδηθέο εμαηξέζεηο είλαη: 

(α) ν δηαρσξηζκφο ηεο εγγελνχο αμίαο θαη ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ελφο 

ζπκβνιαίνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο σο κέζν αληηζηάζκηζεο 

κφλν ηεο κεηαβνιήο ηεο εγγελνχο αμίαο ελφο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο, ρσξίο ηηο 

κεηαβνιέο ζηε δηαρξνληθή αμία ηνπ θαη 

(β) ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ επηηνθίνπ θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ελφο 

πξνζεζκηαθνχ ζπκβνιαίνπ. 

Οη εμαηξέζεηο απηέο επηηξέπνληαη επεηδή ε εγγελήο αμία ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο θαη ην ππέξ ηνπ αξηίνπ πνζφ ηνπ πξνζεζκηαθνχ ζπκβνιαίνπ ζπλήζσο 

κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ δηαθεθξηκέλα. Γπλακηθή αληηζηαζκηζηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία 

ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ εγγελή φζν θαη ηε δηαρξνληθή αμία ελφο δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο είλαη δπλαηφ λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο πεξί αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο. 

75. ε κία αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε είλαη δπλαηφ λα αληηζηνηρίδεηαη κέξνο ηνπ 

κέζνπ αληηζηάζκηζεο, π.ρ. ην 50 ηνηο εθαηφ ηνπ ηεθκαξηνχ ηνπ πνζνχ. Δλ ηνχηνηο, δελ 

πθίζηαηαη αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε γηα κέξνο ηεο δηάξθεηαο ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ. 

76. Έλα κνλαδηθφ κέζν αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο 

αληηζηάζκηζε γηα πιένλ ηνπ ελφο είδνπο θηλδχλνπ εθφζνλ (α) νη αληηζηαζκηδφκελνη 

θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα, (β) απνδεηθλχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αληηζηάζκηζεο, θαη (γ) είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη επηβεβαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αληηζηνίρεζεο ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ θαη ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ ζε θίλδπλν. 

77. Γχν ή πεξηζζφηεξα παξάγσγα ή ηκήκαηα απηψλ (ή ζε πεξίπησζε 

αληηζηάζκηζεο ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, δχν ή πεξηζζφηεξα παξάγσγα ή ηκήκαηα 

απηψλ ή έλαο ζπλδπαζκφο παξαγψγσλ θαη κε παξαγψγσλ ή ηκήκαηα απηψλ), κπνξεί λα 

ιεθζνχλ ζπλδπαζηηθά θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ θνηλνχ σο κέζν αληηζηάζκηζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο πνπ ν θίλδπλνο (νη θίλδπλνη) πνπ αλαθχπηεη απφ 

θάπνηα παξάγσγα αληηζηαζκίδεη εθείλνπο πνπ αλαθχπηνπλ απφ άιινπο. Όκσο, αλψηαην 

θαη θαηψηαην φξην δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ ή άιιν κέζν αληηζηάζκηζεο πνπ ζπλδπάδεη 

πσιεζέλ δηθαίσκα πξναίξεζεο θαη αγνξαζζέλ δηθαίσκα πξναίξεζεο δελ ζεσξείηαη 

κέζν αληηζηάζκηζεο αλ είλαη, ζηελ νπζία, θαζαξφ πσιεζέλ δηθαίσκα πξναίξεζεο (γηα 

ην νπνίν ιακβάλεηαη θαζαξφ πξηκ). Οκνίσο, δχν ή πεξηζζφηεξα κέζα (ή ηκήκαηα 
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απηψλ) κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο κέζν αληηζηάζκηζεο κφλν αλ θαλέλα απφ απηά 

δελ είλαη πσιεζέλ δηθαίσκα πξναίξεζεο ή θαζαξφ πσιεζέλ δηθαίσκα πξναίξεζεο. 

  

5.9.3 Αληηζηαζκηδόκελα ηνηρεία 

78. Σν αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν δχλαηαη λα είλαη έλα αλαγλσξηζκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, κία εθηφο ηζνινγηζκνχ βέβαηε δέζκεπζε, κία πνιχ 

πηζαλή πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή ή κία θαζαξή επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην 

εμσηεξηθφ. Σν αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη (α) έλα κνλαδηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κία ππνρξέσζε, κία βέβαηε δέζκεπζε, κία πνιχ πηζαλή 

πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή ή κία θαζαξή επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, (β) 

κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, βέβαησλ δεζκεχζεσλ, πνιχ 

πηζαλψλ πξνζδνθψκελσλ ζπλαιιαγψλ ή θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε εθκεηάιιεπζε ζην 

εμσηεξηθφ κε παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά ή (γ) κφλν γηα αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ 

επηηνθίνπ ραξηνθπιαθίνπ, έλα ηκήκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ πνπ κνηξάδνληαη ηνλ αληηζηαζκηδφκελν 

θίλδπλν. 

79. ε αληίζεζε κε ηα δάλεηα θαη ηηο απαηηήζεηο, κία επέλδπζε πνπ δηαθξαηείηαη 

κέρξη ηε ιήμε δελ κπνξεί λα είλαη αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν 

επηηνθίνπ ή ηνλ θίλδπλν πξνπιεξσκψλ δηφηη ν πξνζδηνξηζκφο κηαο επέλδπζεο σο 

δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε απαηηεί λα ππάξρεη πξφζεζε λα δηαθξαηεζεί ε επέλδπζε 

κέρξη ηε ιήμε ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ή ηηο 

ηακηαθέο ξνέο ηέηνηαο επέλδπζεο πνπ απνδίδνληαη ζε κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. 

Δληνχηνηο, κία επέλδπζε δηαθξαηνχκελε κέρξη ηε ιήμε είλαη δπλαηφ λα είλαη 

αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν σο πξνο ηνλ θίλδπλν απφ κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

80. Γηα ζθνπνχο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, κφλνλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ππνρξεψζεηο, βέβαηεο δεζκεχζεηο θαη πνιχ πηζαλέο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγέο ζηηο 

νπνίεο εκπιέθεηαη κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ νληφηεηα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο 

αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία. Έπεηαη φηη ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζε ζπλαιιαγέο κεηαμχ νληνηήησλ ή ηνκέσλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ κφλν ζηηο επί κέξνπο ή 

ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθείλσλ ησλ νληνηήησλ ή ηνκέσλ θαη φρη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. Καη’ εμαίξεζε, ν ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο ελφο ελδνεηαηξηθνχ ρξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ., πιεξσηένο/εηζπξαθηένο 

ινγαξηαζκφο κεηαμχ δχν ζπγαηξηθψλ) κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηάιιειν αληηζηαζκηδφκελν 

ζηνηρείν ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλ θαηαιήγεη ζε άλνηγκα ζε θέξδε 

ή δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ δελ απαιείθνληαη πιήξσο κε ηελ 

ελνπνίεζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 21, Οη επηδξάζεηο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ 

ζπλαιιάγκαηνο. χκθσλα κε ην ΓΛΠ 21, ηα θέξδε θαη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο επί ελδνεηαηξηθψλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ δελ απαιείθνληαη πιήξσο θαηά ηελ 

ελνπνίεζε φηαλ ε ζπλαιιαγή πνπ πεξηιακβάλεη ην ελδνεηαηξηθφ ρξεκαηηθφ ζηνηρείν 

δηελεξγείηαη κεηαμχ δχν νληνηήησλ ηνπ νκίινπ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα 

επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Δθηφο απηνχ, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο κηαο πνιχ 

πηζαλήο πξνζδνθψκελεο ελδνεηαηξηθήο ζπλαιιαγήο δχλαηαη λα ραξαθηεξηζζεί 

αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν ζε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππφ ηνλ φξν φηη ε 

ζπλαιιαγή εθθξάδεηαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο 

νληφηεηαο πνπ ζπλάπηεη ηε ζπλαιιαγή απηή θαη φηη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ζα 

επεξεάζεη ηα ελνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο (Αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ Οδεγία 

(2106/2005)  
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5.9.4 Πξνζδηνξηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Χο Αληηζηαζκηδόκελα 

ηνηρεία. 

81. Δάλ ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε, είλαη δπλαηφλ λα αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο 

σο πξνο ηηο ηακηαθέο ηνπ ξνέο ή ηελ εχινγε αμία ηνπ (φπσο κία ή πεξηζζφηεξεο 

επηιεγκέλεο ζπκβαηηθέο ηακηαθέο ξνέο ή κέξνο απηψλ ή έλα πνζνζηφ ηεο εχινγεο αμίαο) 

εθφζνλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο είλαη κεηξήζηκε. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

αλαγλσξίζηκν θαη δηαθεθξηκέλα κεηξήζηκν ζθέινο ηεο αλαθνξάο ζηνλ θίλδπλν 

επηηνθίνπ ελφο ηνθνθφξνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο 

αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο (γηα παξάδεηγκα έλα ζηνηρείν επηηνθίνπ ειεπζέξνπ 

θηλδχλνπ ή επηηνθίνπ αλαθνξάο ηεο ζπλνιηθήο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ ελφο 

αληηζηαζκηδφκελνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ). 

81A. ε κία αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ 

ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ 

(θαη κφλν ζε ηέηνηα αληηζηάζκηζε), ην ζθέινο πνπ αληηζηαζκίδεηαη κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ελφο πνζνχ ζπλαιιάγκαηνο (ήηνη έλα πνζφ δνιαξίσλ, επξψ, 

ιηξψλ ή ξαλη) αληί σο κεκνλσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ή ππνρξεψζεηο). Αλ θαη ην 

ραξηνθπιάθην κπνξεί, γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, λα πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ην πξνζδηνξηδφκελν πνζφ είλαη έλα πνζφ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή έλα πνζφ ππνρξεψζεσλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο θαζαξνχ πνζνχ πνπ πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεψζεηο δελ επηηξέπεηαη. Ζ νληφηεηα κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη έλα πνζνζηφ ηνπ 

θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ ην πξνζδηνξηδφκελν πνζφ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ πεξίπησζε αληηζηάζκηζεο ελφο ραξηνθπιαθίνπ πνπ πεξηέρεη πξνπιεξσζέληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε νληφηεηα κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε 

αμία πνπ απνδίδεηαη ζε κεηαβνιή αληηζηαζκηδφκελνπ επηηνθίνπ βάζεη αλακελφκελσλ, 

αληί ζπκβαηηθψλ, εκεξνκεληψλ αλαπξνζαξκνγήο επηηνθίσλ.  

5.9.5 Πξνζδηνξηζκόο Με Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Χο Αληηζηαζκηδόκελα 

ηνηρεία. 

82. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν είλαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε, ζα 

πξνζδηνξίδεηαη σο αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν (α) έλαληη ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ 

είηε (β) ζην ζχλνιφ ηνπ έλαληη παληφο θηλδχλνπ, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο λα απνκνλσζεί 

θαη λα επηκεηξεζεί αλαινγηθά ην κέγεζνο ηεο κεηαβνιήο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ή ηεο 

εχινγεο αμίαο πνπ νθείινληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο, εθηφο ηνπ 

ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

5.9.6 Πξνζδηνξηζκόο Οκάδσλ ηνηρείσλ Χο Αληηζηαζκηδόκελα ηνηρεία. 

83. Παξεκθεξή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο ζα ζπλαζξνίδνληαη θαη ζα 

αληηζηαζκίδνληαη σο νκάδα κφλν αλ ηα επί κέξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη επί 

κέξνπο ππνρξεψζεηο ηεο νκάδαο κνηξάδνληαη ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη σο αληηζηαζκηδφκελε. Δπηπξφζζεηα, ε αιιαγή ηεο εχινγεο αμίαο πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν γηα θάζε επί κέξνπο ζηνηρείν ηεο νκάδαο ζα 

αλακέλεηαη λα είλαη πεξίπνπ αλάινγε πξνο ηε ζπλνιηθή αιιαγή ηεο εχινγεο αμίαο πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν ηεο νκάδαο ησλ ζηνηρείσλ. 

84. Δπεηδή κία νληφηεηα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο 

ζπγθξίλνληαο ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ή ηεο ηακηαθήο ξνήο ελφο κέζνπ 

αληηζηάζκηζεο (ή νκάδαο ζπλαθψλ κέζσλ αληηζηάζκηζεο) θαη ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ 

ζηνηρείνπ (ή νκάδαο ζπλαθψλ αληηζηαζκηδφκελσλ ζηνηρείσλ), ε ζχγθξηζε ελφο κέζνπ 
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αληηζηάζκηζεο κε ηε ζπλνιηθή θαζαξή ζέζε (γηα παξάδεηγκα, ην ζπκςεθηζηηθφ 

ππφινηπν φισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ κε 

παξεκθεξείο ιήμεηο) αληί κε ζπγθεθξηκέλν αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν, δελ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. 
  

5.9.7 Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο 

85. Ζ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο αλαγλσξίδεη ηε ζπκςεθηζηηθή επίδξαζε ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ εχινγσλ αμηψλ ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο θαη ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ 

ζηνηρείνπ ζηα απνηειέζκαηα. 

86. Οη ζρέζεηο αληηζηάζκηζεο είλαη ηξηψλ ηχπσλ: 

(α) αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο: αληηζηάζκηζε ηεο έθζεζεο ζηε δηαθχκαλζε ηεο 

εχινγεο αμίαο αλαγλσξηζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ή κε 

αλαγλσξηζκέλεο βέβαηεο δέζκεπζεο ή κέξνο απηψλ πνπ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

θίλδπλν θαη ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα. 

(β) αληηζηάζκηζε ηακηαθψλ ξνψλ: κία αληηζηάζκηζε ηεο έθζεζεο ζηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ 

(i) απνδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε (φπσο ην ζχλνιν ή κέξνο θάπνησλ κειινληηθψλ 

θαηαβνιψλ ηφθσλ ρξένπο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ) ή κία πνιχ πηζαλή πξνζδνθψκελε 

ζπλαιιαγή θαη (ii) ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα. 

(γ) αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ΓΛΠ 21. 

87. Μία αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ κηαο βέβαηεο δέζκεπζεο 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ινγηζηηθά σο αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο ή σο αληηζηάζκηζε 

ηακηαθψλ ξνψλ. 

88. Μία αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 89-102, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζνη φξνη: 

(α) Καηά ηελ έλαξμε ηεο αληηζηάζκηζεο ππάξρεη επίζεκνο πξνζδηνξηζκφο θαη 

ηεθκεξίσζε ηεο αληηζηαζκηζηηθήο ζρέζεο θαη ηεο επηδίσμεο ηεο νληφηεηαο αλαθνξηθά 

κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

αληηζηάζκηζεο. Ζ ηεθκεξίσζε ζα πεξηιακβάλεη ξεηή αλαθνξά ζην αληηζηαζκηζηηθφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, ην ζρεηηθφ αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν ή ζπλαιιαγή, ηε θχζε 

ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ θηλδχλνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νληφηεηα αμηνινγεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ηεο έθζεζεο ζε 

κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ ή ησλ 

αληηζηαζκηδφκελσλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν. 

(β) Ζ αληηζηάζκηζε αλακέλεηαη λα είλαη άθξσο απνηειεζκαηηθή (βιέπε 

Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ105 ΟΔ113) σο πξνο ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ κεηαβνιψλ 

ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν 

θίλδπλν, ζχκθσλα κε ηελ ηεθκεξησκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γηα ηελ ελ 

ιφγσ αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε. 

(γ) Όζνλ αθνξά αληηζηαζκίζεηο ηακηαθψλ ξνψλ, ε πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή 

πνπ απνηειεί ην ππνθείκελν ηεο αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα είλαη πνιχ πηζαλή θαη λα 

παξνπζηάδεη έθζεζε ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ε νπνία ελδέρεηαη λα 

επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα. 

(δ) Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο είλαη απνηηκήζηκε κε αμηνπηζηία, 

δειαδή ηφζν ε εχινγε αμία ή νη ηακηαθέο ξνέο ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ 

απνδίδνληαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν φζν θαη ε εχινγε αμία ηνπ κέζνπ 
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αληηζηάζκηζεο είλαη δπλαηφ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα (βιέπε παξαγξάθνπο 46 θαη 47 

θαη ην Πξνζάξηεκα Α παξαγξάθνπο ΟΔ80 θαη ΟΔ81 γηα θαζνδήγεζε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο). 

(ε) Ζ αληηζηάζκηζε αμηνινγείηαη ζε ζπλερηδφκελε βάζε θαη πξνζδηνξίζζεθε έηζη 

ψζηε λα είλαη άθξσο απνηειεζκαηηθή θαζ’ φιεο ηηο θαιππηφκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο 

γηα ηηο νπνίεο είρε πξνζδηνξηζηεί. 

  

5.9.8 Αληηζηαζκίζεηο Δύινγεο Αμίαο. 

89. Δθφζνλ αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 88 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ζα αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο αθνινχζσο: 

(α) ην θέξδνο ή ε δεκία απφ ηελ εθ λένπ επηκέηξεζε ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο 

ζηελ εχινγε αμία (γηα παξάγσγν κέζν αληηζηάζκηζεο) ή ην ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ζε μέλν 

λφκηζκα ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο, επηκεηξεκέλε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 21 (γηα κε 

παξάγσγν κέζν αληηζηάζκηζεο) ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη 

(β) ε ινγηζηηθή αμία ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ πξνζαξκφδεηαη κε ην 

θέξδνο ή ηε δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν θαη αθνξά ζηνλ 

αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν. Σν ελ ιφγσ θέξδνο ή ε δεκηά αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο εθαξκφδεηαη, φηαλ ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν επηκεηξάηαη ζην 

θφζηνο. Αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ην θέξδνο ή ε δεκία πνπ αθνξά ζε 

αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν αλ ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν πξνο 

πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

89A. Γηα αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν επηηνθίνπ κέξνπο 

ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ 

(θαη κφλν ζε ηέηνηα αληηζηάζκηζε), ε απαίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 89(β) δχλαηαη λα 

θαιπθζεί κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ αθνξά ην αληηζηαζκηδφκελν 

ζηνηρείν είηε: 

(α) ζε ηδηαίηεξν ζπγθεθξηκέλν θνλδχιην εληφο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, γηα 

εθείλεο ηηο πεξηφδνπο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ επηηνθίνπ θαηά ηηο νπνίεο ην 

αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είηε 

(β) ζε ηδηαίηεξν ζπγθεθξηκέλν θνλδχιην εληφο ησλ ππνρξεψζεσλ, γηα εθείλεο ηηο 

πεξηφδνπο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ επηηνθίνπ θαηά ηηο νπνίεο ην αληηζηαζκηδφκελν 

ζηνηρείν απνηειεί ππνρξέσζε. 

Σα ηδηαίηεξα ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο (α) θαη (β) αλσηέξσ 

ζα παξνπζηάδνληαη δίπια ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε εθείλα ηα 

ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα ζα αθαηξνχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ φηαλ ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή νη ππνρξεψζεηο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη δηαγξαθνχλ. 

90. ηελ πεξίπησζε πνπ αληηζηαζκίδνληαη κφλν ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη, νη 

αλαγλσξηζκέλεο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δελ 

είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 55. 

91. Ζ νληφηεηα ζα δηαθφςεη κειινληηθά ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πνπ 

πξνδηαγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 89 εάλ: 

(α) ην αληηζηαζκηζηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν εθπλεχζεη ή πσιεζεί, δηαθνπεί 

ή αζθεζεί (γηα ην ζθνπφ απηφ, ε αληηθαηάζηαζε ή ε αλαλέσζε ελφο κέζνπ 

αληηζηάζκηζεο κε άιιν ηέηνην κέζν δελ ζεσξείηαη σο εθπλνή ή δηαθνπή, εθφζνλ ε 

θαη�απηφλ ηνλ ηξφπν αληηθαηάζηαζε ή αλαλέσζε απνηειεί κέξνο ηεο ηεθκεξησκέλεο 

ζηξαηεγηθήο αληηζηάζκηζεο ηεο νληφηεηαο), 
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(β) ε αληηζηάζκηζε δελ πιεξνί εθεμήο ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 

αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 88 ή 

(γ) ε νληφηεηα αλαθαιέζεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ. 

92. Κάζε πξνζαξκνγή πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ παξάγξαθν 89(β) ζηε ινγηζηηθή 

αμία ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

ε κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή, ζηελ πεξίπησζε αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

επηηνθίνπ ελφο ραξηνθπιαθίνπ, ζην ηδηαίηεξν ζπγθεθξηκέλν θνλδχιην ηνπ ηζνινγηζκνχ 

πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ 89Α) ζα απνζβέλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ απφζβεζε κπνξεί λα 

αξρίζεη κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζαξκνγήο θαη ζα αξρίδεη ην αξγφηεξν θαηά ην ρξφλν 

πνπ ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν παχεη λα πξνζαξκφδεηαη γηα κεηαβνιέο ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ απνξξένπζεο απφ ηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν. Ζ απφζβεζε βαζίδεηαη ζε 

επαλππνινγηδφκελν πξαγκαηηθφ επηηφθην θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έλαξμεο ηεο 

απφζβεζεο. Όκσο, αλ ζηελ πεξίπησζε κηαο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο ηεο έθζεζεο 

ζε θίλδπλν επηηνθίνπ ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ (θαη κφλν ζε ηέηνηα αληηζηάζκηζε), ε απφζβεζε κε 

επαλππνινγηδφκελν πξαγκαηηθφ επηηφθην δελ είλαη εθηθηή, ε πξνζαξκνγή ζα 

απνζβέλεηαη κε ηε ρξήζε ζηαζεξήο κεζφδνπ. Ζ πξνζαξκνγή ζα απνζβέλεηαη πιήξσο 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή, ζηελ πεξίπησζε αληηζηάζκηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ επηηνθίνπ ελφο ραξηνθπιαθίνπ, κέρξη ηελ εθπλνή ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ επηηνθίνπ. 

93. Όηαλ κία κε αλαγλσξηζκέλε βέβαηε δέζκεπζε πξνζδηνξίδεηαη σο 

αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν, ε ζπλεπαθφινπζε ζσξεπηηθή κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο 

ηεο βέβαηεο δέζκεπζεο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν αλαγλσξίδεηαη 

σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε κε αληίζηνηρν θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα 

(βιέπε παξάγξαθν 89(β)). Οη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο 

αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζηα απνηειέζκαηα. 

94. Όηαλ ε νληφηεηα αλαιακβάλεη βέβαηε δέζκεπζε λα απνθηήζεη έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή λα αλαιάβεη ππνρξέσζε πνπ είλαη αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν 

ζε αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο, ε αξρηθή ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηεο νληφηεηαο ζηε βέβαηε 

δέζκεπζε πξνζαξκφδεηαη ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηε ζσξεπηηθή κεηαβνιή ηεο εχινγεο 

αμίαο ηεο βέβαηεο δέζκεπζεο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν πνπ είρε 

αλαγλσξηζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ. 
  

5.9.9 Αληηζηαζκίζεηο Σακηαθώλ Ρνώλ. 

95. Δθφζνλ αληηζηάζκηζε ηακηαθψλ ξνψλ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 

88 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ζα αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο αθνινχζσο: 

(α) ην κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο πνπ 

ηεθκεξηψλεηαη σο απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε (βιέπε παξάγξαθν 88) αλαγλσξίδεηαη 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(βιέπε ΓΛΠ 1) θαη 

(β) ην αλαπνηειεζκαηηθφ κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ κέζνπ 

αληηζηάζκηζεο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

96. Δηδηθφηεξα, ε αληηζηάζκηζε ηακηαθψλ ξνψλ αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο 

αθνινχζσο: 

(α) ην ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αθνξά ην αληηζηαζκηδφκελν 

ζηνηρείν πξνζαξκφδεηαη ζην κηθξφηεξν (ζε απφιπηα πνζά) ησλ παξαθάησ πνζψλ: 

(i) ην ζσξεπηηθφ θέξδνο ή δεκία ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο αληηζηάζκηζεο θαη 
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(ii) ηε ζσξεπκέλε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ 

ηακηαθψλ ξνψλ απφ ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν απφ ηελ έλαξμε ηεο αληηζηάζκηζεο, 

(β) θάζε θέξδνο ή δεκία πνπ ελαπνκέλεη επί ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ή 

πξνζδηνξηδφκελνπ ζπλζεηηθνχ ζηνηρείνπ απηνχ (πνπ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή 

αληηζηάζκηζε) αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη 

(γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηεθκεξησκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο 

νληφηεηαο, φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλε αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε, εμαηξεί έλα νξηζκέλν 

ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ή ησλ ζρεηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ κέζνπ 

αληηζηάζκηζεο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληηζηαζκηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (βιέπε 

παξαγξάθνπο 74, 75 θαη 88 (α)), ην εμαηξνχκελν απηφ ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ θέξδνπο 

ή ηεο δεκίαο αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 55. 

97. Αλ κία αληηζηάζκηζε πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο θαηαιήμεη κεηαγελέζηεξα 

ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, ηα ζρεηηδφκελα θέξδε ή δεκίεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 95 ζα επαλαθαηαηαρζνχλ ζηα 

απνηειέζκαηα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ή πεξηφδνπο πνπ ην απνθηεζέλ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή ε αλαιεθζείζα ππνρξέσζε επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα (φπσο θαηά ηηο 

πεξηφδνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη έζνδα ή έμνδα απφ ηφθνπο). Όκσο, αλ ε νληφηεηα 

αλακέλεη φηη φιν ή κέξνο κηαο δεκίαο πνπ αλαγλσξίζηεθε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα 

δελ ζα αλαθηεζεί ζε κία ή πεξηζζφηεξεο κειινληηθέο πεξηφδνπο, ζα επαλαθαηαηάμεη ζηα 

απνηειέζκαηα ην πνζφ πνπ δελ αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί.  

98. Αλ κία αληηζηάζκηζε πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο κεηαγελέζηεξα θαηαιήμεη 

ζηελ αλαγλψξηζε ελφο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ή κία πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή πνπ αθνξά κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε 

κεηαηξαπεί ζε βέβαηε δέζκεπζε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ηφηε 

ε νληφηεηα ζα πηνζεηήζεη ην (α) ή ην (β) θαησηέξσ: 

(α) Θα επαλαθαηαηάμεη ηα ζρεηηδφκελα θέξδε ή δεκίεο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 95 ζηα απνηειέζκαηα, θαηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν ή πεξηφδνπο πνπ ην απνθηεζέλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε αλαιεθζείζα 

ππνρξέσζε επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα (φπσο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ αλαγλσξίδεηαη 

δαπάλε απφζβεζεο ή θφζηνο πσιήζεσλ). Όκσο, αλ ε νληφηεηα αλακέλεη φηη φιν ή 

κέξνο κηαο δεκίαο πνπ αλαγλσξίζηεθε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα δελ ζα αλαθηεζεί 

ζε κία ή πεξηζζφηεξεο κειινληηθέο πεξηφδνπο, ζα επαλαθαηαηάμεη ζηα απνηειέζκαηα ην 

πνζφ πνπ δελ αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί. 

(β) Θα αθαηξεί ηα ζρεηηδφκελα θέξδε θαη δεκίεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 95 θαη ζα ηα πεξηιακβάλεη 

ζην αξρηθφ θφζηνο ή ζε άιιε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο 

ππνρξέσζεο. 

99. Ζ νληφηεηα ζα πηνζεηήζεη είηε ηελ επηινγή (α) είηε ηελ επηινγή (β) ηεο 

παξαγξάθνπ 98 σο ινγηζηηθή ηεο πνιηηηθή θαη ζα ηελ εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ζε θάζε 

αληηζηάζκηζε κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε παξάγξαθνο 98. 

100. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αληηζηάζκηζεο ηακηαθψλ ξνψλ, κε εμαίξεζε 

εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 97 θαη 98, ηα απεπζείαο αλαγλσξηζζέληα 

ζηα ίδηα θεθάιαηα πνζά κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν ή ζηηο πεξηφδνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή επεξεάδεη 

ηα απνηειέζκαηα (γηα παξάδεηγκα, φηαλ κία πξνζδνθψκελε πψιεζε πξαγκαηνπνηείηαη). 

101. ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνινπζνχλ, ε νληφηεηα ζα 

δηαθφςεη κειινληηθά ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 95-100: 
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(α) Αλ ην αληηζηαζκηζηηθφ κέζν εθπλεχζεη ή πσιεζεί, δηαθνπεί ή αζθεζεί (γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ε αληηθαηάζηαζε ή ε αλαλέσζε ελφο κέζνπ αληηζηάζκηζεο κε άιιν 

ηέηνην κέζν δελ ζεσξείηαη σο εθπλνή ή δηαθνπή, εθφζνλ ε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

αληηθαηάζηαζε ή αλαλέσζε απνηειεί κέξνο ηεο ηεθκεξησκέλεο ζηξαηεγηθήο 

αληηζηάζκηζεο ηεο νληφηεηαο), ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζπζζσξεπκέλν θέξδνο ή ε 

δεκία απφ ην κέζν αληηζηάζκηζεο πνπ ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα, θαηά ην ρξφλν πνπ ε αληηζηάζκηζε ήηαλ ελεξγφο (βιέπε παξάγξαθν 95(α)), 

ζα αλαγλσξίδεηαη δηαθεθξηκέλα ζηα ίδηα θεθάιαηα κέρξηο φηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή. Καηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, 

εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 97, 98 ή 100. 

(β) Αλ ε αληηζηάζκηζε δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα γηα ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο πνπ ζέηεη ε παξάγξαθνο 88. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζπζζσξεπκέλν 

θέξδνο ή ε δεκία απφ ην κέζν αληηζηάζκηζεο πνπ ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο 

ζηα ίδηα θεθάιαηα, θαηά ην ρξφλν πνπ ε αληηζηάζκηζε ήηαλ ελεξγφο (βιέπε παξάγξαθν 

95(α)), ζα αλαγλσξίδεηαη δηαθεθξηκέλα ζηα ίδηα θεθάιαηα κέρξηο φηνπ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή. Καηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

ζπλαιιαγήο, εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 97, 98 ή 100. 

(γ) Αλ ε πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή δελ αλακέλεηαη πιένλ λα ζπκβεί, νπφηε ην 

θάζε ζρεηηθφ ζπζζσξεπκέλν θέξδνο ή δεκία απφ ην κέζν αληηζηάζκηζεο πνπ ζπλερίδεη 

λα αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, απφ ην ρξφλν πνπ ε αληηζηάζκηζε ήηαλ 

ελεξγφο (βιέπε παξάγξαθν 95(α)), ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Μία 

πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή πνπ δελ είλαη πιένλ πνιχ πηζαλή (βιέπε παξάγξαθν 88(γ) 

κπνξεί λα ζπλερίζεη λα αλακέλεηαη λα ζπκβεί. 

(δ) Αλ ε νληφηεηα αλαθαιέζεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ. Γηα αληηζηαζκίζεηο 

πξνζδνθψκελσλ ζπλαιιαγψλ, ην ζπζζσξεπκέλν θέξδνο ή ε δεκία απφ ην κέζν 

αληηζηάζκηζεο πνπ ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, απφ ην 

ρξφλν πνπ ε αληηζηάζκηζε ήηαλ ελεξγφο (βιέπε παξάγξαθν 95(α)), ζα αλαγλσξίδεηαη 

δηαθεθξηκέλα ζηα ίδηα θεθάιαηα κέρξηο φηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζδνθψκελε 

ζπλαιιαγή ή δελ αλακέλεηαη πιένλ λα ζπκβεί. Καηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

ζπλαιιαγήο, εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 97, 98 ή 100. Αλ ε ζπλαιιαγή δελ 

αλακέλεηαη πιένλ λα ζπκβεί, ην ζπζζσξεπκέλν θέξδνο ή δεκία πνπ είρε αλαγλσξηζηεί 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα. 
 

5.9.10 Αληηζηαζκίζεηο Μίαο Καζαξήο Δπέλδπζεο. 

  102. Οη αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην 

εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηζηαζκίζεσλ ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο (βιέπε ΓΛΠ 21), ζα 

αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά θαηά ηξφπν ζπλαθή κε ηηο αληηζηαζκίζεηο ηακηαθψλ ξνψλ: 

(α) ην ζθέινο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ πνπ 

ηεθκεξηψλεηαη σο απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε (βιέπε παξάγξαθν 88) ζα 

αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ (βιέπε ΓΛΠ 1) θαη 

(β) ην αλαπνηειεζκαηηθφ ζθέινο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Σν θέξδνο ή ε δεκία απφ ην κέζν αληηζηάζκηζεο πνπ αθνξά ζην απνηειεζκαηηθφ 

ζθέινο ηεο αληηζηάζκηζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ. 
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5.10 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ. 

  

103α. Ζ νληφηεηα ζα εθαξκφδεη ην Πξφηππν απηφ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Μάξηην 2004) γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005. Ζ λσξίηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ζ 

νληφηεηα δελ ζα εθαξκφζεη ην παξφλ Πξφηππν (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Μάξηην 2004) γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 εθηφο αλ εθαξκφζεη παξάιιεια θαη ην ΓΛΠ 32 (εθδνζέλ 

ηνλ Γεθέκβξην 2003). Αλ ε νληφηεηα εθαξκφζεη απηφ ην Πξφηππν γηα ινγηζηηθή πεξίνδν 

πνπ αξρίδεη πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005, ζα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ. 

103β. πκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο (Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 

θαη ην ΓΠΥΠ 4) πνπ εθδφζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005 θαη κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθαλ 

νη παξάγξαθνη 2(ε) θαη (δ), 4, 47 θαη ΟΔ4, πξνζηέζεθε ε παξάγξαθνο ΟΔ4Α, 

πξνζηέζεθε λένο νξηζκφο ησλ ζπκβνιαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο ζηελ 

παξάγξαθν 9, θαη δηαγξάθεθε ε παξάγξαθνο 3. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή 

απφ νληφηεηεο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006 ή 

αξγφηεξα. Δλζαξξχλεηαη ε εθαξκνγή ελσξίηεξα. Δάλ κηα νληφηεηα εθαξκφζεη ηηο ελ 

ιφγσ αιιαγέο ελσξίηεξα, γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ θαη εθαξκφδεη ηηο ζπλαθείο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 ( ε ζην ΓΠΥΠ 7 εάλ κηά νληφηεηα πηνζεηεί ην ΓΠΥΠ7) θαη 

ην ΓΠΥΠ 4 ηαπηφρξνλα.(Οπσο πξνζηέζεθε κε ην θαλνληζκφο 108/2006 ) 

104. Σν Πξφηππν απηφ ζα εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά εθηφο απφ ηηο επηζεκάλζεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 105-108. Σν ππφινηπν έλαξμεο ησλ θεξδψλ εηο λένλ απφ ηελ 

παιαηφηεξε πξνγελέζηεξε πεξίνδν πνπ παξνπζηάδεηαη θαη θάζε άιιν ζπγθξίζηκν πνζφ 

ζα πξνζαξκφδεηαη σο αλ ην Παξφλ Πξφηππν εθαξκφδεην πάληνηε, εθηφο αλ ε 

επαλαδηαηχπσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζα ήηαλ αλέθηθηε. Αλ ε επαλαδηαηχπσζε είλαη 

αλέθηθηε, ε νληφηεηα ζα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ θαη ζα επηζεκάλεη ηελ έθηαζε 

θαηά ηελ νπνία ε πιεξνθφξεζε επαλαδηαηππψζεθε. 

105. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ, ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα επηηξέπεηαη λα πξνζδηνξίζεη έλα πξνγελέζηεξα αλαγλσξηζκέλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Γηα θάζε ηέηνην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο δηαζέζηκν πξνο 

πψιεζε, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη θάζε ζσξεπκέλε κεηαβνιή ηεο εχινγεο 

αμίαο ζε δηαθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ έσο ηελ κεηαγελέζηεξε 

δηαγξαθή ή απνκείσζε αμίαο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα κεηαθέξεη εθείλν ην 

ζσξεπκέλν θέξδνο ή ηε ζσξεπκέλε δεκία ζηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα ζα:  

α) επαλαδηαηππψζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ λέν πξνζδηνξηζκφ ζηηο ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη  

β) ζα γλσζηνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηελ θαηάηαμε θαη ινγηζηηθή 

αμία ηνπο ζηηο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

105Α. Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα εθαξκφδεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 11Α, 48Α, ΟΔ4ΒΟΔ4ΗΑ, ΟΔ33Α θαη ΟΔ33Β θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

2005 ζηηο παξαγξάθνπο 9, 12 θαη 13 γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2006. Δλζαξξχλεηαη ε εθαξκνγή λσξίηεξα. 

105Β. Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθαξκφδεη αξρηθά ηηο παξαγξάθνπο 11Α, 

48Α, ΟΔ4ΒΟΔ4ΗΑ, ΟΔ33Α θαη ΟΔ33Β θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2005 ζηηο 

παξαγξάθνπο 9, 12 θαη 13 ζε εηήζηα πεξίνδν πνπ μεθηλά πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006  
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α) επηηξέπεηαη, φηαλ εθείλεο νη λέεο, ηξνπνπνηεκέλεο παξάγξαθνη εθαξκνζηνχλ 

γηα πξψηε θνξά λα πξνζδηνξίζεη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

νπνηνδήπνηε πξνγελέζηεξα αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε πνπ ηφηε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ απηφλ. Όηαλ ε εηήζηα πεξίνδνο μεθηλά πξηλ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2005, νη 

πξνζδηνξηζκνί απηνί δελ απαηηείηαη λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2005 

θαη δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηελ αξρή εθείλεο ηεο 

εηήζηαο πεξηφδνπ θαη ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2005. Παξά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

91, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ππνπαξάγξαθν, πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ πξνζδηνξηζηεί σο 

ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν ζε ζρέζεηο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, ζα 

απνπξνζδηνξηζηνχλ απφ εθείλεο ηηο ζρέζεηο θαηά ηνλ ίδην ρξφλν πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  

β) ζα γλσζηνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε 

ηελ ππνπαξάγξαθν α) θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηελ θαηάηαμε θαη 

ινγηζηηθή αμία ηνπο ζηηο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

γ) ζα απνπξνζδηνξίζεη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε πνπ είρε πξνεγνπκέλσο πξνζδηνξηζηεί ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ εάλ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

απηφλ ζχκθσλα κε εθείλεο ηηο λέεο, ηξνπνπνηεκέλεο παξαγξάθνπο. Όηαλ έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζα 

επηκεηξεζεί ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κεηά ηνλ απνπξνζδηνξηζκφ, ε εκεξνκελία ηνπ 

απνπξνζδηνξηζκνχ ζεσξείηαη σο ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ηνπ αλαγλψξηζεο.  

δ) ζα γλσζηνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνπξνζδηνξίζηεθαλ 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν γ) θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ απνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηηο 

λέεο ηνπο θαηαηάμεηο. 

105Γ. Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθαξκφδεη αξρηθά ηηο παξαγξάθνπο 11Α, 

48Α, ΟΔ4ΒΟΔ4ΗΑ, ΟΔ33Α θαη ΟΔ33Β θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2005 ζηηο 

παξαγξάθνπο 9, 12 θαη 13 ζε εηήζηα πεξίνδν πνπ μεθηλά ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2006  

α) ζα απνπξνζδηνξίζεη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε πνπ είρε πξνεγνπκέλσο πξνζδηνξηζηεί ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ κφλνλ εθφζνλ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ απηφλ ζχκθσλα κε εθείλεο ηηο λέεο, ηξνπνπνηεκέλεο παξαγξάθνπο. Όηαλ 

έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζα 

επηκεηξεζνχλ ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κεηά ηνλ απνπξνζδηνξηζκφ, ε εκεξνκελία ηνπ 

απνπξνζδηνξηζκνχ ζεσξείηαη σο ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ηνπ αλαγλψξηζεο. 

β) δελ ζα πξνζδηνξίδεη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

νπνηαδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο είραλ αλαγλσξηζηεί πξνγελέζηεξα. 

γ) ζα γλσζηνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνπξνζδηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν α) θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

απφπξνζδηνξηζκνχ θαη ηηο λέεο ηνπο θαηαηάμεηο.  

105Γ. Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα δηαηππψλεη εθ λένπ ηηο ζπγθξηηηθέο ηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο λένπο πξνζδηνξηζκνχο ησλ 
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παξαγξάθσλ 105Β ή 105Γ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ζηελ πεξίπησζε ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ή 

κηαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ή κηαο νκάδαο πνπ απνηειείηαη θαη απφ ηα δχν, πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, εθείλα ηα ζηνηρεία ή νη νκάδεο ζα 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 9β)i), 9β)ii) ή 11Α θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ ή, αλ απνθηήζεθαλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, ζα 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 9β)i), 9β)ii) ή 11Α θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

αξρηθήο αλαγλψξηζεο. (Πξνζηέζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ 1864/2005) 

106. Δθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 107, ε νληφηεηα ζα εθαξκφδεη 

ηηο απαηήζεηο πεξί δηαγξαθήο ησλ παξαγξάθσλ 15-37 θαη ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α 

παξαγξάθνπο OΔ36-ΟΔ52 κειινληηθά. πλεπψο, αλ ε νληφηεηα δηέγξαςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39 (αλαζεσξεκέλν ην 2000) 

ιφγσ ζπλαιιαγήο πνπ έιαβε ρψξα πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004 θαη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία εθείλα δελ ζα είραλ δηαγξαθεί ζχκθσλα κε ην παξφλ Πξφηππν, δελ ζα 

αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθείλα.  

107. Παξά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 106, ε νληφηεηα δχλαηαη λα 

εθαξκφζεη ηηο απαηηήζεηο πεξί δηα γξαθήο ησλ παξαγξάθσλ 15-37 θαη ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α παξάγξαθνη ΟΔ36-ΟΔ52 αλαδξνκηθά απφ κία εκεξνκελία ηεο 

επηινγήο ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 39 ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ δηαγξάθεθαλ ιφγσ παξειζνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ αξρηθή ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε εθείλσλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

108. Ζ νληφηεηα δελ ζα πξνζαξκφδεη ηε ινγηζηηθή αμία κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ 

απνθιεηζκφ θεξδψλ ή δεκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αληηζηαζκίζεηο ηακηαθψλ ξνψλ πνπ 

είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε ινγηζηηθή αμία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά ην 

νπνίν εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην παξφλ Πξφηππν. Καηά ηελ έλαξμε ηεο 

νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ην παξφλ Πξφηππν, 

θάζε πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα γηα αληηζηάζκηζε βέβαηεο 

δέζκεπζεο πνπ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν απηφ αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο 

αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο, ζα επαλαθαηαηάζζεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ππνρξέσζε, εθηφο απφ αληηζηάζκηζε ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλερίδεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο αληηζηάζκηζε ηακηαθήο ξνήο. 

 108A. Μηα νληφηεηα εθαξκφδεη ηελ ηειεπηαία πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ 80 θαη 

ηηο παξαγξάθνπο ΟΔ99A θαη ΟΔ99B γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2006 ή αξγφηεξα. Δλζαξξχλεηαη ε εθαξκνγή πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

απηή. Δάλ κηα νληφηεηα έρεη νξίζεη σο αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν κηα πξνζδνθψκελε 

ζπλαιιαγή κε εμσηεξηθφ αληηζπκβαιιφκελν ε νπνία: 

α) εθθξάδεηαη ζην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νληφηεηαο πνπ 

ζπλάπηεη ηε ζπλαιιαγή 

β) ζπλεπάγεηαη άλνηγκα ην νπνίν ζα επεξεάζεη ηα ελνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο 

(δειαδή, εθθξάδεηαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ζην νπνίν θαηαξηίδνληαη 

νη θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ) θαη  

γ) ζα ήηαλ θαηάιιειε γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο εάλ δελ εθθξαδφηαλ ζην 

λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νληφηεηαο πνπ ηε ζπλάπηεη, δχλαηαη λα 

εθαξκφζεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

πεξηφδσλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο εθαξκνγήο ηεο ηειεπηαίαο πξφηαζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 80 θαη ησλ παξαγξάθσλ ΟΔ99A θαη ΟΔ99B. 
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108B. Μηα νληφηεηα δχλαηαη λα κελ εθαξκφζεη ηελ παξάγξαθν ΟΔ99B φζνλ 

αθνξά ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα πεξηφδνπο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο 

εθαξκνγήο ηεο ηειεπηαίαο πξφηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 80 θαη ηεο παξαγξάθνπ AG99A. (H 

παξάγξαθνο 108α θαη 108β πξνζηέζεθαλ κε ηελ νδεγία 2106/2005) 
  

5.11 ΑΝΑΚΛΖΖ ΑΛΛΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ. 

109. Σν παξφλ Πξφηππν αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Καηαρψξεζε θαη Απνηίκεζε πνπ αλαζεσξήζεθε ην 2000. 

110. Σν Πξφηππν θαη ε ζπλεκκέλε Οδεγία Δθαξκνγήο αληηθαζηζηνχλ ηελ 

Οδεγία Δθαξκνγήο πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Οδεγηψλ Δθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39, 

ε νπνία ζπζηάζεθε απφ ηελ πξψελ Δ.Γ.Λ.Π. 

 

 

Κάπνηεο αλαθνξέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία είλαη 

ρξήζηκν λα παξαηεζνχλ: 

Ο Penman, S. H. (2007) ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπ «Ζ πνηφηεηα ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε: Δίλαη ε εχινγε αμία θάηη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ;» εμεηάδεη 

ππφ ην πξίζκα ηεο εχινγεο ινγηζηηθήο αμίαο θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ην 

ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ. Δπηζεκαίλεη φηη ε απεηθφληζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ κε ηελ ρξήζε ηεο εχινγεο ινγηζηηθήο αμίαο πξναπαηηείηαη απφ 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ θαζηέξσζαλ απφ θνηλνχ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ην Ακεξηθάληθν πκβνχιην Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Σέινο θαηαιήγεη φηη θάησ απφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ε 

εχινγε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα ζεσξεζεί φρη κφλν σο ζηνηρείν ζεηηθφ αιιά θαη σο 

ζηνηρείν αξλεηηθφ.      

Δπηπξφζζεηα ν Walton, P. (2006) ζηελ κειέηε ηνπ «Δχινγε αμία θη 

εθηειεζηέα ζπκβφιαηα: κεηαθηλψληαο ηα φξηα ζηελ δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε» θαηαιήγεη φηη ε εχινγε αμία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμνκνηψζεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ θχθινπ ησλ ζπλαιιαγψλ. Έηζη κε ηελ ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν νδεγείηαη ζε κία αιιαγή σο πξνο ηελ έκθαζε θαη σο πξνο ην 

πψο πξέπεη λα εξκελεχεηαη ε θεξεγγπφηεηα κέζα απφ κία αληηπξνζσπεπηηθή 

πηζηφηεηα – αθξίβεηα ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ επαιεζεπζηκφηεηα. Μέζα απφ απηφλ 

ηνλ ζπιινγηζκφ πξνζδηνξίδεη έλα πξνγελέζηεξν ζεκείν ζηνλ θχθιν ησλ ζπλαιιαγψλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ φρη κφλν ησλ ππνρξεψζεσλ αιιά θαη ησλ απαηηήζεσλ. 
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6 ΣΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ. 

6.1 Enron. 

Σν 2001 αλαδείρζεθε έλα νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν κε επίθεληξν ηελ ελεξγεηαθή 

εηαηξεία Enron πνπ ήηαλ ε κεγαιχηεξε εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο ελέξγεηαο ζηνλ 

θφζκν. Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ζηηο ΖΠΑ άλνημε ην δξφκν ηεο 

εηαηξείαο, εθηνμεχνληαο ζηελ θνξπθή ηηο πσιήζεηο, ηα θέξδε θαη ηηο κεηνρέο ηεο, νη 

νπνίεο έπεηηα απφ κηα ζεηξά απνθαιχςεσλ πνπ αθνξνχζαλ ακθηιεγφκελεο ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο, νη κεηνρέο ηεο Enron ζεκείσζαλ θαηαθφξπθε πηψζε θαη ηειηθά ε εηαηξεία 

νδεγήζεθε ζε πηψρεπζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001. Σν ζθάλδαιν ζπκπαξέζπξε θαη 

ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία Arthour Andersen, πνπ δηαιχζεθε. Παξάιιεια ηδηαίηεξα 

δεκησκέλα βγήθαλ ηα κέιε πνηθίισλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ, φπσο κέηνρνη, θξάηνο, 

πηζησηέο, εξγαδφκελνη, θ.α. 

Ζ Enron είρε δεκηνπξγήζεη offshore εηαηξείεο πνπ ζα ηεο έδηλαλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη κεζφδνπο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη θνξναπνθπγήο, 

ελψ ηαπηφρξνλα κέζα ζηνπο ινγαξηαζκνχο  ησλ offshore εηαηξεηψλ θξχβνληαλ νη 

απψιεηεο ηεο εηαηξείαο. Με απηέο ηηο πξαθηηθέο ε Enron αλέβαζε ηελ θεξδνθνξία ηεο 

θαη νη κεηνρέο ηεο εθηνμεχηεθαλ ζηα χςε. Σα ζηειέρε ηεο  Enron, πνπ γλψξηδαλ ηα 

πάληα γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ offshore εηαηξεηψλ ηεο, εθκεηαιιεχηεθαλ ηε ζέζε 

ηνπο θαη επηδφζεθαλ ζε αηνκηθή θεξδνζθνπία. Μάιηζηα ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

Andrew Fastow εμαζθάιηζε γηα ηνλ ίδην θαη ηνπο θίινπο ηνπ ηεξάζηηα θέξδε εηο 

βάξνο ηεο επηρείξεζεο. 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Enron Jeffrey Skilling  εθάξκνζε δηεηζδπηηθή 

επελδπηηθή ζηξαηεγηθή θαη θαηέζηεζε ηελ Enron ην κεγαιχηεξν ρνλδξέκπνξν αεξίνπ 

θαη ελέξγεηαο. Σν 2001 ελψ ηα θέξδε ηεο Enron δηαηεξνχληαη πςειά, ε ηηκή ηεο 

κεηνρήο αξρίδεη λα πέθηεη. Παξάιιεια ζνβαξά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη θξηηηθή 

γηα ην ξφιν ηεο εηαηξείαο ζηελ ελεξγεηαθή θξίζε ηεο Καιηθφξληα ηνπ 2000-2001, 

θάλνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο νινέλα θαη πην έληνλνπο. O Skilling, πνπιά κεηνρέο 

ηεο Enron πνπ θαηείρε αμίαο 33 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ελψ παξαδέρεηαη φηη ε αμία 

ηεο εηαηξείαο θαηξαθπιά θαη αλαθνηλψλεη φηη ζε έμη κήλεο ζα απνρσξήζεη απφ ηε 

ζέζε ηνπ. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Enron Kenneth Lay αλαιακβάλεη θαη ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή. Τπεξαζπίδεηαη ηελ εηαηξεία ηνπ ιέγνληαο φηη δέρεηαη επίζεζε απφ 
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παξάγνληεο, φπσο ν αλαιπηήο Paul Crugman,  πνπ επηρεηξνχλ λα αλαηξέςνπλ ην 

ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

Σν θαινθαίξη  ηνπ 2001 θη ελψ ε αμία ηεο Enron ζην ρξεκαηηζηήξην 

θαηξαθπιά, ε αλεζπρία ησλ επελδπηψλ θνξπθψλεηαη, θαζψο νηθνλνκηθνί αλαιπηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο θαη ε αδηαθάλεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

Ζ Enron αλαγθάδεηαη λα αλαθνηλψζεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2001 είλαη αξλεηηθά. Δλψ ε εηαηξεία πξνζπαζεί λα θαζεζπράζεη ηνπο 

επελδπηέο, νη νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο είλαη αηληγκαηηθέο θαη φια δείρλνπλ φηη ε Enron 

έρεη ράζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο κε απνηέιεζκα ε ηηκή ηεο κεηνρήο λα πέζεη ζηηο 22 

Οθησβξίνπ ηνπ 2011 $5,40 κέζα ζε κηα κέξα.  

Ο Πξφεδξνο ηεο Enron Kenneth Lay δηαβεβαηψλεη φηη ε εηαηξεία δηαζέηεη 

επαξθή ρξεκαηηθά απνζέκαηα απφ ηα νπνία  ρξεκαηνδνηεί ηελ επαλαγνξά φισλ ησλ 

εκπνξηθψλ ρξενγξάθσλ εμαληιψληαο φια ηα πηζησηηθά ηεο απνζέκαηα θαη ηνλίδεη φηη 

φιεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο θηλήζεηο ηεο εμεηάδνληαη απφ εμσηεξηθφ 

ειεγθηή, ηελ εηαηξεία Arthour Andersen ελψ παξάιιεια απνκαθξχλεη ην ζπλεξγάηε 

ηνπ, Andrew Fastow, απφ ηε ζέζε ηνπ γεγνλφο πνπ πξνθαιεί αλεζπρία ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο. 

Οη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη είλαη αδχλαηε κηα νινθιεξσκέλε 

αλάιπζε ιφγσ ησλ αηειψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξείρε ε εηαηξεία. Δπηπιένλ δειψλνπλ 

αλνηρηά ηνπο θφβνπο ηνπο γηα ηηο επηπηψζεηο κηαο πηζαλήο θαηάξξεπζεο ηεο Enron 

θαζψο ε Moody‟s θαη ε Standard and Poor‟s ππνβαζκίδνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο Enron δχν επίπεδα θάησ απφ ηε ιεγφκελε junk- status (ζέζε γηα ηα 

ζθνππίδηα) 

Ζ πηζαλφηεηα πηζηνιεπηηθήο ππνβάζκηζεο ηεο Enron ζα εμαλάγθαδε ηελ 

εηαηξεία λα εθδψζεη εθαηνκκχξηα κεηνρψλ γηα λα θαιχςεη ηα δάλεηα πνπ είρε 

εγγπεζεί, κηα θίλεζε πνπ ζα έξηρλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ. Αθφκε 

ε ππνβάζκηζε ζα δεκηνπξγνχζε εκπφδηα θαη ζε κειινληηθέο ζπκθσλίεο. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε  Γηνίθεζε ηεο  Enron επηδεηά λέεο επελδχζεηο 

ή κία επί ηφπνπ εμαγνξά. Μεηά απφ πνιιέο άθαξπεο πξνζπάζεηεο εκθαλίδεηαη σο 

ππνςήθηνο αγνξαζηήο ε εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο ελέξγεηαο Dynegy. Αθνινπζνχλ 

λέεο απνθαιχςεηο θαη αλαθνηλψλνληαη δηνξζψζεηο ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

Enron. Έηζη απνθαιχπηεηαη φηη ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξα, ελψ ηα 

θέξδε είλαη πνιχ κηθξφηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά είραλ δεισζεί.  
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Παξά ην γεληθφηεξν θιίκα δπζπηζηίαο νη δπν εηαηξείεο, Enron θαη Dynegy, 

επηδηψθνπλ ηελ επηζθξάγηζε ηεο ζπκθσλίαο. Μάιηζηα ν Charles Watson, πξφεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Dynegy, δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο επελδπηέο: 

“Έρεη μεθαζαξηζηεί πιένλ πσο δελ ππάξρεη άιινο ζθειεηφο ζηε ληνπιάπα. Δθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο, πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνκεληθά θαιή ζπκθσλία”.  

ηηο επφκελεο εκέξεο απνθαιχπηνληαη πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ππεξβνιηθά 

ρξέε ηεο Enron ζε ζχγθξηζε κε ηα δηαζέζηκά ηεο ελψ δηαηππψλνληαη ζνβαξέο 

ακθηβνιίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηεο Enron απφ ηε Dynegy. Ζ Dynegy 

επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ηηκή ηεο εμαγνξάο θαη απαηηεί λα κεησζεί απφ ηα 8 δηο  

δνιάξηα ζηα 4 δηο δνιάξηα. 

Οη εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο  θαζψο ε Dynegy απνδεζκεχεηαη κνλνκεξψο απφ 

ηε ζπγρψλεπζε δεκηνπξγψληαο ζπζηεκηθέο αληηδξάζεηο, πνπ πιήηηνπλ ηνπο πηζησηέο 

ηεο εηαηξείαο αιιά θαη  άιιεο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο ελέξγεηαο ελψ ε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο Enron πέθηεη ζηε junk status κε απνηέιεζκα ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο λα 

βνπιηάμεη θαη λα αλαγθαζηεί ε εηαηξεία λα θεξχμεη πηψρεπζε. 

6.2 WorldCom. 

Σν ζθάλδαιν ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο WorldCom πνπ ήηαλ ε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 20 εθαηνκκχξηα πειάηεο ήξζε ζηελ 

επηθάλεηα ιίγνπο κήλεο κεηά ην ζθάλδαιν ηεο Enron. Αθνξνχζε κηα ινγηζηηθή απάηε 

απφθξπςεο δαπαλψλ χςνπο 3,9 δηο δνιαξίσλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ηνπ 

έηνπο 2001 θαη ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2002. Πξφθεηηαη γηα  έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα εηαηξείαο πνπ αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα, απνζεψλεηαη απφ ηνπο επελδπηέο 

θαη κε ην μέζπαζκα ηνπ ζθαλδάινπ ράλεη εληειψο ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη θαηαξξέεη.  

Ζ απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ έδσζε ηελ “ραξηζηηθή βνιή” ζηελ εηαηξεία 

νξθσηψλ ινγηζηψλ Arthur Andersen πνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο WorldCom. Ζ Arthur Andersen θνξησκέλε απφ ην 

πξνεγνχκελν ζθάλδαιν κε ηελ Enron  δελ έγηλε πηζηεπηή κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο φηη 

δελ είρε ζπκκεηνρή ζηελ παξαπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ. 

Με ρξένο κεγαιχηεξν ησλ 41 δηο. $ ε εηαηξεία WorldCom αδπλαηψληαο λα 

πεηχρεη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θήξπμε πηψρεπζε θαηαηάζζνληάο ηελ σο ηελ κεγαιχηεξε 

ακεξηθαληθή εηαηξεία πνπ ρξενθφπεζε.    



 72 

6.3 Parmalat. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2003 απνθαιχθζεθε ην ζθάλδαιν ηεο Parmalat, ην κεγαιχηεξν 

ζθάλδαιν ζηελ Δπξψπε απφ ην 1945. 

Ζ Parmalat μεθίλεζε ζηελ Ηηαιία σο κηα κηθξή, νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

δηαλνκήο παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο θαη αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα ράξε ζηνλ ηδξπηή ηεο 

Καιίζην Σάληδη θαη ζηηο επηδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηε ζπλέρεηα 

εμειίρζεθε ζε πνιπεζληθή εηαηξεία, απέθηεζε ζπγαηξηθέο θαη δεκηνχξγεζε 

επηρεηξήζεηο ζε ρψξεο κε θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη ζε θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο. Έηζη αλαδείρηεθε ζε νηθνλνκηθφ θνινζζφ κε ηε κεηνρή ηεο 

πξσηαγσληζηεί ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Μηιάλνπ. 

Σν ζθάλδαιν βγήθε ζηελ επηθάλεηα ζηα ηέιε ηνπ 2003 κε αθνξκή κηα 

επέλδπζε 500 εθ. επξψ ηεο Parmalat ζε εηαηξεία ησλ λήζσλ Καυκάλ. Ακέζσο κεηά νη 

κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ππνβαζκίζηεθαλ απφ ηε  Standard & Poors θαη ε αμία ησλ 

κεηνρψλ έπεζε. Σαπηφρξνλα ην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Μηιάλνπ δήηεζε λα ελεκεξσζεί 

γηα ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ πνπ έπξεπε λα εμππεξεηήζεη κέρξη ην ηέινο 

ηνπ έηνπο. Σφηε ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξνπζίαζε έλα έγγξαθν ελφο 

ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Bank of America ζηηο λήζνπο Καυκάλ, κε ην νπνίν βεβαίσλε 

ηελ χπαξμε ελφο απνζέκαηνο 3,95 δηο επξψ.  Όκσο ε Bank of America αλαθνίλσζε 

φηη ην έγγξαθν απηφ ήηαλ πιαζηφ. Όπσο ήηαλ επφκελν, ε κεηνρή ηεο  Parmalat 

θαηέξξεπζε θαη ρηιηάδεο επελδπηέο θαη κηθξναπνηακηεπηέο έραζαλ ηα ιεθηά ηνπο. 

Αθνινχζεζαλ θαη άιιεο απνθαιχςεηο γηα ηελ Parmalat φηη ε εηαηξεία είρε 

ρξένο πνπ έθηαλε ζηα 11 δηο επξψ θαιά θξπκκέλν κέζα ζε έλα δίθηπν ινγηζηηθψλ 

θαηαρξήζεσλ, ςεπδψλ απνινγηζκψλ, παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, θαληαζηηθψλ 

θεξδψλ θαη off-shore εηαηξεηψλ.  

Ζ απάηε ήηαλ ηφζν θαιά θξπκκέλε, ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε αλίρλεπζε ηεο 

πξνέιεπζεο θαη ηνπ πξννξηζκνχ ησλ ρξεκάησλ θαη ε αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ. 

Μεηά ην μέζπαζκα ηνπ ζθαλδάινπ αλαδεηήζεθαλ επζχλεο ζε εηαηξείεο νξθσηψλ 

ινγηζηψλ θαη ζε ηξάπεδεο γηα πηζαλή ζπλελνρή. Αθφκα επηβεβαηψζεθε γηα αθφκε κηα 

θνξά ν ξφινο ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζθάλδαια. 

Ζ ππφζεζε έιαβε παγθφζκηα δηάζηαζε θαη απέδεημε φηη ε επνρή ησλ 

ζθαλδάισλ φπσο απηφ ηεο εηαηξείαο Enron δελ είρε ηειεηψζεη. 



 73 

6.4 Xerox. 

Μεηά ην ζθάλδαιν ηεο Enrox ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ (SEC)  μεθίλεζε 

ειέγρνπο ζηνπο ηζνινγηζκνχο κεγάισλ ακεξηθαληθψλ εηαηξεηψλ. Αλάκεζα ζ‟ απηέο 

ήηαλ ε Xerox, ε γλσζηή εηαηξεία θσηνηππηθψλ. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2002 ε SEC θαηεγφξεζε ηελ Xerox φηη “θνχζθσζε” ηα 

θέξδε ηεο εηαηξείαο ηελ πεξίνδν 1997-2000 θαηά 3 δηο δνιάξηα θαη ηεο επέβαιε 

πξφζηηκν 10 εθαη. δνιαξίσλ. Ζ εηαηξεία δελ παξαδέρηεθε αιιά νχηε θαη δηέςεπζε ηηο 

θαηεγνξίεο. Ύζηεξα φκσο απφ δχν κήλεο δεκνζηεχηεθε ζηνλ ηχπν φηη ε δηαθνξά ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ παξαπνίεζε ε εηαηξεία ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ είρε 

ππνινγίζεη ε SEC. Οη απνθαιχςεηο δεκηνχξγεζαλ παληθφ ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα 

θαη γηα πξψηε θνξά απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2000 ην επξψ βξέζεθε θνληά ζε απφιπηε 

ηζνηηκία κε ην δνιάξην. Σειηθά ε εηαηξεία παξαδέρηεθε φηη “θαηά ιάζνο” είρε 

ππνινγίζεη  ηα θέξδε ηεο πεξηζζφηεξα θαηά 1,9 δηο δνιάξηα. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο 

έγηλε κηα αθφκε απνθάιπςε: κηα ζπγαηξηθή ηεο Xerox ζηελ Ηλδία παξαδέρηεθε φηη 

έθιεηλε ζπκβφιαηα κε ρξεκαηηζκφ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ. 

 

6.5 Ahold. 

 
Ζ Οιιαλδηθή εηαηξεία Royal Ahold  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ρψξν ησλ 

ιηαληθψλ πσιήζεσλ παξαπνίεζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ  ζπγαηξηθψλ ηεο 

εηαηξεηψλ  U.S. Foodservice ζηελ  Ακεξηθή θαη ηεο Disco  ζηελ Αξγεληηλή 

παξνπζηάδνληαο απμεκέλα θέξδε θαηά 500 εθαη. $.  

 Οη παξαηηήζεηο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ έηο βαλ ληεξ Υέβελ θαη ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληνχ Μίθηι Μέηξο δελ θαηάθεξαλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ πηψζε 

ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Άκζηεξληακ κε 

απνηέιεζκα ε κεηνρή λα έρεη απψιεηεο 44% θαη λα δηαθνπή ε δηαπξαγκάηεπζή ηεο. 

 Οη έξεπλα απνθάιπςε φηη ε εηαηξεία “θνχζθσζε” θαηά 880 εθαη € ηα θέξδε 

ηεο ζπγαηξηθήο ηεο U.S. Foodservice ζηελ  Ακεξηθή θαηά ηα έηε 2001 θαη 2002.  
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7 ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε ην θαηλφκελν ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο  πνπ νη 

κεηνρέο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ βξίζθνληαη ππφ επηηήξεζε ή ζε αλαζηνιή). 

Δπηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζχλζεηνο δείθηεο Z-score ηνπ Altman ν 

νπνίνο  έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πάξα πνιιέο αλάινγεο κειέηεο φπσο αλαθέξεηαη ζηε 

δηεζλή θαη Διιεληθή βηβιηνγξαθία δηφηη ε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα (financial distress) 

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηηο ππνθηλεί, αξθεηέο θνξέο, ζηελ παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. 

Σν κνληέιν Z-Score αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή νηθνλνκηθψλ ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο Edward Altman ν νπνίνο ην 1968 ζε άξζξν ηνπ ζην 

“Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 

Bankruptcy” εμεγεί ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε 

έλα κνληέιν πνπ κεηξά ηε πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο ΖΠΑ. Δίλαη κία καζεκαηηθή εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηεί νηθνλνκηθά κεγέζε απφ 

ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη 

κεηξά ηελ πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ηεο επηρείξεζεο ηα επφκελα δχν ρξφληα κε αθξίβεηα 

πνπ ζηελ αξρηθή δνθηκή ηνπ βξέζεθε λα είλαη 72% αθξηβέο ζηελ πξφγλσζε, κε έλα 

ζθάικα ηχπνπ ΗΗ (false positives) 6% (Altman, 1968). Σν 2000 ζε δνθηκή ηνπ 

κνληέινπ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ρξενθφπεζαλ θαηά ηα έηε 1968 – 1999 ν δείθηεο Z-

Score βξέζεθε λα είλαη πεξίπνπ 80% -90% αθξηβήο  ζηελ πξφγλσζε έλα ρξφλν πξηλ 

απφ ηελ ρξενθνπία, κε έλα ζθάικα ηχπνπ ΗΗ  πεξίπνπ 15% -20% (Altman, 2000).  

Σα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ Z-score είλαη: 

 Ζ κεγάιε επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θηάλεη ην 80%-90%. 

  Ζ ειεχζεξε εθαξκνγή ηνπ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 Ζ εχθνιε εθαξκνγή ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 Ζ ζπλερήο βειηίσζή ηνπ απφ δηάθνξνπο αλαιπηέο πνπ ηνλ εθαξκφδνπλ.  

Σα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 Ζ ζηαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαζψο 

θαη ην πξφβιεκα ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηελ σξαηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο. 
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 Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

δείγκα θαζψο θαη ε κεγάιε ρξνληθή δηαζπνξά. 

 Ζ αξρηθή αλάιπζε πεξηιάκβαλε κφλν βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο νπνηαδήπνηε 

ινηπφλ εθαξκνγή ζε άιιεο κνξθήο επηρείξεζε απαηηεί ηελ αλάινγε πξνζνρή. 

Ζ γξακκηθή ζρέζε ηνπ δείθηε Z-score είλαη: 

 Z-score = 6,56Υ1+3,26Υ2+6,72Υ3+1,05Υ4 

Όπνπ: 

X1: θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο /ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 

X2: παξαθξαηεζέληα θέξδε/ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 

X3: θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ/ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 

X4: αγνξαία αμία κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ/ινγηζηηθή αμία ζπλνιηθνχ ρξένπο 

 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε επηρείξεζε: 

Z score < 1,1 Ζ επηρείξεζε βξίζθεηαη ζηελ επηθίλδπλε δψλε γηα πηψρεπζε. 

1,1 < Z score < 2,6 Ζ επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή. 

Z score> 2,6 Ζ επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε αζθαιή πεξηνρή. 

7.1 ΓΔΙΓΜΑ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 

 

ηελ εξγαζία απηή ππνζέζακε φηη φζεο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζην Υ.Α.Α. έρνπλ Z 

score πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθίλδπλε δψλε γηα πηψρεπζε παξαπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο κε ζθνπφ λα απνθχγνπλ ηελ πηψρεπζε. Παξάιιεια ζα δνχκε εάλ ν 

δείθηεο επαιεζεχεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε επηηήξεζε ή αλαζηνιή 

θαη εθφζνλ επαιεζεχεηαη ζα εξεπλήζνπκε πφζεο θαη πνηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζήκεξα ζην Υ.Α.Α. έρνπλ Z score πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθίλδπλε 

δψλε γηα πηψρεπζε θαη επνκέλσο θαη απηέο παξαπνηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπο. 

πιιέρηεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ φιεο ηηο 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζην Υ.Α.Α.. Λφγσ φηη ν δείθηεο Z score αλαθέξεηαη ζηηο 

Δκπνξηθέο θαη Βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη κε επίδξαζεο ζηελ έξεπλα καο 

απνθιείζηεθαλ νη Σξαπεδηθνί νξγαληζκνί.  

Σν ππφινηπν δείγκα ρσξίζηεθε ζε ηξείο (3) θαηεγνξίεο: 

 ε δηαπξαγκάηεπζε    κε ηα θξηηήξηα ηνπ Υ.Α.Α. 

 ε Δπηηήξεζε   κε ηα θξηηήξηα ηνπ Υ.Α.Α.  

 ε Αλαζηνιή    κε ηα θξηηήξηα ηνπ Υ.Α.Α. 
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Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζε επηηήξεζε ζην 

Υ.Α.Α. ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2011 θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρεη αλαζηαιεί ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Υ.Α.Α. 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ απφ ην έηνο 

πνπ αλαζηάιζεθε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπο.  

Δπνκέλσο, ην ζπλνιηθφ δείγκα απνηειείηαη απφ 243 επηρεηξήζεηο, εθ ησλ 

νπνίσλ 171 επηρεηξήζεηο είλαη ζε Γηαπξαγκάηεπζε, 40 επηρεηξήζεηο είλαη ζε 

Δπηηήξεζε θαη 32 επηρεηξήζεηο είλαη ζε Αλαζηνιή. (Παξάξηεκα – Πίλαθεο 1,2 & 3). 

 

ε Γιαπραγμάτευση

ε Δπ ιτήρηση

ε Αναστολή

 

Γηάγξακκα 1: χλνιν εμεηαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

 

ηε ζπλέρεηα βξήθακε ηνλ δείθηε Z score γηα ην έηνο 2011 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζε επηηήξεζε ζην Υ.Α.Α., θαη ηνλ δείθηε Z score 

γηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην έηνο πνπ έρεη αλαζηαιεί ε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Υ.Α.Α. θαη ηηο θαηαηάμακε αλάινγα κε ην 

απνηέιεζκα ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ ηηο δηαρσξίδεη ην κνληέιν (Παξάξηεκα – 

Πίλαθεο 1,2 & 3) δηαπηζηψλνληαο ηα παξαθάησ: 

ε χλνιν “Distress” Zone “Grey” Zone “Safe” Zone 

Γηαπξαγκάηεπζε 171 51 29,82% 50 29,24% 70 40,94% 

Δπηηήξεζε 40 34 85,00% 3 7,50% 3 7,50% 

Αλαζηνιή 32 28 87,50% 2 6,25% 2 6,25% 
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Γηάγξακκα 2: Απνηειέζκαηα εμεηαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ν δείθηεο Z score ηνπ Altman 

επαιεζεχεηαη δηφηη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 32 εμεηαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Υ.Α.Α. νη 28 επηρεηξήζεηο (πνζνζηφ 

87,50%) βξίζθνληαλ ζηελ “Distress” Zone ελψ 2 επηρεηξήζεηο (πνζνζηφ 6,25%) 

βξίζθνληαλ ζηελ “Grey” Zone θαη 2 επηρεηξήζεηο (πνζνζηφ 6,25%) βξίζθνληαλ ζηελ 

“Safe” Zone ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα πξηλ ηελ αλαζηνιή ηνπο απφ ην Υ.Α.Α.  

"Distress" Zone

"Grey" Zone

"Safe" Zone

 

Γηάγξακκα 3: Καηάηαμε επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή. 

Δπίζεο θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 40 εμεηαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε επηηήξεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Υ.Α.Α. πξνθχπηεη φηη ν δείθηεο Z 

score ηνπ Altman επαιεζεχεηαη δηφηη νη 34 επηρεηξήζεηο (πνζνζηφ 85,00%) 

βξίζθνληαη ζηελ “Distress” Zone ελψ 3 επηρεηξήζεηο (πνζνζηφ 7,50%) βξίζθνληαη 

ζηελ “Grey” Zone θαη 3 επηρεηξήζεηο (πνζνζηφ 7,50%) βξίζθνληαη ζηελ “Safe” Zone.  
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"Distress"  Zone

"Grey" Zone

"Safe" Zone

 
 

Γηάγξακκα 4: Καηάηαμε επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε επηηήξεζε. 

  

Σέινο, απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 171 εμεηαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην Υ.Α.Α. πξνθχπηεη φηη 51 

επηρεηξήζεηο (πνζνζηφ 29,82%) βξίζθνληαη ζηελ “Distress” Zone ελψ 50 επηρεηξήζεηο 

(πνζνζηφ 29,24%) βξίζθνληαη ζηελ “Grey” Zone θαη 70 επηρεηξήζεηο (πνζνζηφ 

40,94%) βξίζθνληαη ζηελ “Safe” Zone.  

"Distress"  Zone

"Grey" Zone

"Safe" Zone

 

Γηάγξακκα 5: Καηάηαμε επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε. 

 

Αθνινπζψληαο ηελ αξρηθή ππφζεζε πνπ έρνπκε θάλεη δηαπηζηψλνπκε φηη 51 

επηρεηξήζεηο ήηνη πνζνζηφ 29,82% πνπ βξίζθνληαη ζηελ “Distress” Zone θαη 50 

επηρεηξήζεηο ήηνη πνζνζηφ 29,24% πνπ βξίζθνληαη ζηελ  “Grey” Zone δειαδή 

αζξνηζηηθά πνζνζηφ 69,06% ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υ.Α.Α. 

παξαπνηνχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο κε ζθνπφ λα απνθχγνπλ ηελ 

πηψρεπζε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε παξνπζίαζε ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 

φζν θαη κε ζε επίπεδν έξεπλαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ  

θαηαζηάζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ηνπο. 

 Οη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. νηθνλνκηθέο κνλάδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

ζπληάζζνπλ θαη λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π. 1) πνπ εηζήγαγαλ κία λέα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζε μερσξηζηφ Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (Γ.Λ.Π. 7), 

ηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow statement) πνπ θαηαγξάθεη ηηο 

εηζξνέο θαη εθξνέο ησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακηαθψλ ηζνδπλάκσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα εθηηκνχλ ηηο 

κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή πεξηνπζία, ηε ξεπζηφηεηα θαη ηε θεξεγγπφηεηά ηεο. 

 Καηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπρλά νη δηνηθήζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πξνβαίλνπλ ζηελ ζθφπηκε αιινίσζή ηνπο κε ζθνπφ είηε λα 

έρνπλ πξνζσπηθά νθέιε είηε ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

πνπ δηνηθνχλ θαηαθεχγνληαο ζε πιείζηεο κεζφδνπο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί. 

 Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία ινγηζηηθή απάηε πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηξείο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο (Κίλεηξα – Πηέζεηο, Δπθαηξία, πκπεξηθνξά – Δθινγίθεπζε) 

πνπ είλαη γλσζηέο σο “ηξίγσλν ηεο απάηεο” θαη λα ππάξμεη ν κεραληζκφο πνπ ζα ηελ 

δηαπξάμεη.  

 Οη δηνηθήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά εμσηεξηθέο 

(αληαγσληζκφο, θξαηηθέο ξπζκίζεηο θ.ά.) ή εζσηεξηθέο (ζηφρνη, θνξνδηαθπγή θ. ά.)  

πηέζεηο θαζψο θαη πηέζεηο απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πνπ ηηο θαζηζηνχλ 

επάισηεο ζηελ δηάπξαμε ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο 

θίλδπλνο ηεο ρξενθνπίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη νη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ησλ 

δηνηθνχλησλ είλαη επίζεο θίλεηξν γηα ηελ δηάπξαμε ηεο απάηεο. 

 ηελ εξγαζία απηή αλαιχζακε ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο γηα ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη 

ηηο ελδείμεηο πνπ βιέπνπκε ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Παξνπζηάζακε ην Γ.Λ.Π. 39 – Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα – Καηαρψξεζε θαη 

Απνηίκεζε απφ ην νπνίν κπνξνχλ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα παξαπνηνχλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ. 
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Ζ πξνζπάζεηα ησλ δηνηθήζεσλ λα παξνπζηάζνπλ κηα επηζπκεηή εηθφλα γηα 

ηελ θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ψζηε λα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα νθέιε 

απφ ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο  ηηο νδεγεί ζηελ ζθφπηκε αιινίσζε ηεο 

εηθφλαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε ινγηζηηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο δελ είλαη 

ζπκβαηέο (απνδεθηέο) κε ηηο αξρέο θαη κεζφδνπο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο αζρνιεζήθακε κε ην θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο  πνπ νη κεηνρέο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε  ην κνληέιν Z score ηνπ Altman ν νπνίνο  επαιεζεχηεθε 

φηη ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ππφ επηηήξεζε ή ζε αλαζηνιή ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη απνδείρζεθε φηη 51 επηρεηξήζεηο ήηνη πνζνζηφ 

29,82% πνπ βξίζθνληαη ζηελ “Distress” Zone θαη 50 επηρεηξήζεηο ήηνη πνζνζηφ 

29,24% πνπ βξίζθνληαη ζηελ  “Grey” Zone δειαδή αζξνηζηηθά πνζνζηφ 69,06% ησλ 

νπνίσλ νη κεηνρέο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

παξαπνηνχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο κε ζθνπφ λα απνθχγνπλ ηελ 

πηψρεπζε. 

 

Πεξηνξηζκνί  

Δίλαη αμηνζεκείσην φκσο φηη ην δείγκα παξφιν ηνπ φηη είλαη επαξθέο γηα κία 

κειέηε κε ηε ρξήζε ελφο κνληέινπ, ζα κπνξνχζε λα δψζεη πην απφιπηα 

απνηειέζκαηα αλ γηλφηαλ πεξηζζφηεξεο επαιεζεχζεηο κε αλάινγα κνληέια άιισλ 

δηεζλψο δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ εθάκηιισλ ηνπ Altman πνπ φκσο ιφγσ ηεο 

έθηαζεο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ δχζθνιν λα  

πξαγκαηνπνηεζεί. πλεπψο ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο είλαη αζθαιψο 

πνιχ ρξήζηκα γηα ηνλ εθάζηνηε επελδπηή ή θαη νπνηνλδήπνηε δηεξεπλάεη ην θάζκα 

ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο αξθεί λα κελ πεξηνξηζηεί ζε απηά θαη λα πξνρσξήζεη 

ζηε δηθή ηνπ έξεπλα θαη ζπλεηζθνξά ζην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξα 

κνληέια.       
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. 

Πίλαθαο 1: Δηαηξείεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υ.Α.Α. 

 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Z-SCORE 

2011 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ SAFE GREY DISTRESS 

1 
ALPHA TRUST 
ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ Α.Δ.Δ.Υ. -8,03 

"DISTRESS" 
ZONE   1 

2 
ALPHA ΑΣΗΚΑ 
ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. 34,04 

"SAFE" 
ZONE 1   

3 AS COMPANY A.E. 5,29 
"SAFE" 
ZONE 2   

4 
ATTICA Α.Δ. 
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 49,35 

"SAFE" 
ZONE 3   

5 
AUTOHELLAS-HERTZ 
Α.Σ.Δ.Δ. 1,33 

"GREY" 
ZONE  1  

6 
AXON Α.Δ. 
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ -6,35 

"DISTRESS" 
ZONE   2 

7 
BYTE COMPUTER 
Α.Β.Δ.Δ. 2,98 

"SAFE" 
ZONE 4   

8 

C.P.I. 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ 1,47 

"GREY" 
ZONE  2  

9 
CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ 
Α.Δ. 7,92 

"SAFE" 
ZONE 5   

10 CRETA FARM Α.Β.Δ.Δ. 0,50 
"DISTRESS" 
ZONE   3 

11 CYCLON ΔΛΛΑ Α.Δ. 0,42 
"DISTRESS" 
ZONE   4 

12 
DFH DRUCKFARBEN 
Α.Δ. -1,40 

"DISTRESS" 
ZONE   5 

13 DIONIC Α.Δ.Β.Δ. -3,14 
"DISTRESS" 
ZONE   6 

14 

DROMEAS 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 
Α.Β.Δ.Δ.Α. 1,51 

"GREY" 
ZONE  3  

15 
EFG EUROBANK 
PROPERTIES Α.Δ. 14,85 

"SAFE" 
ZONE 6   

16 ELBISCO Α.Δ. 6,54 
"SAFE" 
ZONE 7   

17 EURODRIP Α.Β.Δ.Γ.Δ. 1,29 
"GREY" 
ZONE  4  

18 F.F. GROUP ΚΑΔ Α.Δ. -0,96 
"DISTRESS" 
ZONE   7 

19 FG EUROPE Α.Δ. 3,90 
"SAFE" 
ZONE 8   

20 
FHL ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ H. 
Α.Β.Δ.Δ. 2,18 

"GREY" 
ZONE  5  

21 FLEXOPACK A.E.Β.Δ. 3,96 
"SAFE" 
ZONE 9   

22 FOURLIS Α.Δ. 77,90 
"SAFE" 
ZONE 10   

23 FRIGOGLASS Α.Β.Δ.Δ. 0,78 
"DISTRESS" 
ZONE   8 

24 
INFORM Π. ΛΤΚΟ 
Α.Δ. 1,53 

"GREY" 
ZONE  6  

25 INTRACOM Α.Δ. 8,30 
"SAFE" 
ZONE 11   
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Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Z-SCORE 

2011 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ SAFE GREY DISTRESS 

26 INTRAKAT Α.Δ. 3,08 
"SAFE" 
ZONE 12   

27 J&P-ΑΒΑΞ Α.Δ. 1,41 
"GREY" 
ZONE  7  

28 
LAMDA 
DEVELOPMENT A.E. 1,56 

"GREY" 
ZONE  8  

29 LOGISMOS Α.Δ. 3,01 
"SAFE" 
ZONE 13   

30 
MEDICON HELLAS 
A.E. 0,72 

"DISTRESS" 
ZONE   9 

31 
MERMEREN 
KOMBINAT A.D.  2,34 

"GREY" 
ZONE  9  

32 MEVACO Α.Β.Δ.Δ. 3,80 
"SAFE" 
ZONE 14   

33 
MIG REAL ESTATE 
A.E.Δ.Α.Π. 3,51 

"SAFE" 
ZONE 15   

34 
MINERVA ΛΑΓΔΝΖ Η. 
ΚΑΗ Β. ΑΦΟΗ A.E.B.E. 1,12 

"GREY" 
ZONE  10  

35 
MLS ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
Α.Δ. 3,95 

"SAFE" 
ZONE 16   

36 
MODA BAGNO Ν. 
ΒΑΡΒΔΡΖ Α.Δ. 1,65 

"GREY" 
ZONE  11  

37 
NEXANS ΔΛΛΑ 
Α.Β.Δ. 1,52 

"GREY" 
ZONE  12  

38 
PAPERPACK Α.Β.Δ.Δ.- 
ΣΟΤΚΑΡΗΓΖ Η.  3,23 

"SAFE" 
ZONE 17   

39 
PASAL 
DEVELOPMENT A.E. -0,41 

"DISTRESS" 
ZONE   10 

40 
PROFIL Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ 
ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Α.Δ. 0,02 

"DISTRESS" 
ZONE   11 

41 PROFILE Α.Δ.Β.Δ. 2,47 
"GREY" 
ZONE  13  

42 Q & R Α.Β.Δ.Δ. 5,24 
"SAFE" 
ZONE 18   

43 
QUEST 
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. 44,79 

"SAFE" 
ZONE 19   

44 REDS Α.Δ. 6,96 
"SAFE" 
ZONE 20   

45 REVOIL Α.Δ. -0,55 
"DISTRESS" 
ZONE   12 

46 RILKEN A.E. 6,60 
"SAFE" 
ZONE 21   

47 
S & B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ 
ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ. 1,10 

"GREY" 
ZONE  14  

48 SPACE HELLAS Α.Δ. 1,34 
"GREY" 
ZONE  15  

49 TRASTOR Α.Δ.Δ.Α.Π. 120,69 
"SAFE" 
ZONE 22   

50 
UNIBIOS Α.Δ. 
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 3,30 

"SAFE" 
ZONE 23   

51 

Α.Ν.Δ.Κ. ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 
Α.Δ. -0,05 

"DISTRESS" 
ZONE   13 

52 
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΟΗΚΟ 
ΠΤΡΟΤ Α.Δ.Β.Δ. 2,33 

"GREY" 
ZONE  16  

53 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ 
Α.Δ. 1,70 

"GREY" 
ZONE  17  
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Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Z-SCORE 

2011 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ SAFE GREY DISTRESS 

54 ΑΘΖΝΑ Α.Σ.E. 0,10 
"DISTRESS" 
ZONE   14 

55 ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Δ.Δ.Υ. 156,35 
"SAFE" 
ZONE 24   

56 ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. 1,29 
"GREY" 
ZONE  18  

57 ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ. 0,12 
"DISTRESS" 
ZONE   15 

58 

ΑΛΟΤΜΤΛ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ Α.Δ. -0,72 

"DISTRESS" 
ZONE   16 

59 

ΑΣΖΡ ΠΑΛΑ 
ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 
Α.Ξ.Δ. 3,65 

"SAFE" 
ZONE 25   

60 
ΑΣΣΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ 
Α.Δ. -0,50 

"DISTRESS" 
ZONE   17 

61 

ΒΑΛΚΑΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 
ΑΚΗΝΖΣΧΝ Α.Δ. 5,58 

"SAFE" 
ZONE 26   

62 
ΒΗΟΚΑΡΠΔΣ 
Α.Δ.Β.Δ.Δ. 4,36 

"SAFE" 
ZONE 27   

63 ΒΗ Α.Δ. 0,21 
"DISTRESS" 
ZONE   18 

64 
ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ 
SYSTEMS Α.Δ. 2,84 

"SAFE" 
ZONE 28   

65 
Γ. Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
Α.Δ.Δ. 0,06 

"DISTRESS" 
ZONE   19 

66 
ΓΑΛΑΞΗΓΗ ΘΑΛΑΗΔ 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. 2,07 

"GREY" 
ZONE  19  

67 ΓΔΒ Α.Δ. 6,49 
"SAFE" 
ZONE 29   

68 ΓΔΚ ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 2,05 
"GREY" 
ZONE  20  

69 

ΓΔΚΔ Α.Δ. 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΝ 
PRESIDENT 5,95 

"SAFE" 
ZONE 30   

70 
ΓΑΗΟ ΠΛΑΣΗΚΑ 
Α.Β.Δ.Δ. -1,94 

"DISTRESS" 
ZONE   20 

71 

ΓΗΑ 
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 
Α.Β.Δ.Δ -0,89 

"DISTRESS" 
ZONE   21 

72 ΓΟΜΗΚΖ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 0,63 
"DISTRESS" 
ZONE   22 

73 ΔΒΕ Α.Δ. -1,57 
"DISTRESS" 
ZONE   23 

74 ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Δ.Δ. -1,18 
"DISTRESS" 
ZONE   24 

75 
ΔΗΓΖΔΟΦΧΝΗΚΖ 
ΔΛΛΑ Α.Δ.Δ. 2,12 

"GREY" 
ZONE  21  

76 ΔΚΣΔΡ Α.Δ. 5,01 
"SAFE" 
ZONE 31   

77 ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. 3,26 
"SAFE" 
ZONE 32   

78 ΔΛΒΑΛ Α.Δ. 3,41 
"SAFE" 
ZONE 33   

79 
ΔΛΒΔ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 
Α.Δ. 6,88 

"SAFE" 
ZONE 34   
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Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Z-SCORE 

2011 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ SAFE GREY DISTRESS 

80 ΔΛΓΔΚΑ Α.Δ. 0,30 
"DISTRESS" 
ZONE   25 

81 ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ. 1,94 
"GREY" 
ZONE  22  

82 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ 
Α.Δ. 2,22 

"GREY" 
ZONE  23  

83 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ 
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ Α.Δ.  31,75 

"SAFE" 
ZONE 35   

84 
ΔΛΣΟΝ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ. 4,15 

"SAFE" 
ZONE 36   

85 ΔΛΣΡΑΚ Α.Δ.B.E. 1,85 
"GREY" 
ZONE  24  

86 

ΔΠΗΛΔΚΣΟ 
ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗ
Α Α.Δ.Β.Δ. 1,23 

"GREY" 
ZONE  25  

87 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ 
& ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ. 0,49 

"DISTRESS" 
ZONE   26 

88 
ΔΣΔΜ Α.Δ. ΔΛΑΦΡΧΝ 
ΜΔΣΑΛΛΧΝ -0,75 

"DISTRESS" 
ZONE   27 

89 ΔΤΑΘ Α.Δ. 5,64 
"SAFE" 
ZONE 37   

90 ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 2,00 
"GREY" 
ZONE  26  

91 
ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΗΣΖ 
Α.Δ.Γ.Α. 0,36 

"DISTRESS" 
ZONE   28 

92 

ΔΤΡΧΤΜΜΔΣΟΥΔ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ 
ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Α.Δ. -139,07 

"DISTRESS" 
ZONE   29 

93 ΖΡΑΚΛΖ Α.Γ.Δ.Σ. 4,42 
"SAFE" 
ZONE 38   

94 ΗΑΧ Α.Δ. 1,63 
"GREY" 
ZONE  27  

95 
ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ 
Δ.Α.Δ. -0,38 

"DISTRESS" 
ZONE   30 

96 ΗΚΣΗΝΟ ΔΛΛΑ Α.Δ. 2,29 
"GREY" 
ZONE  28  

97 ΗΛΤΓΑ Α.Δ. 2,49 
"GREY" 
ZONE  29  

98 
ΗΜΠΔΡΗΟ ΑΡΓΧ 
ΓΚΡΟΤΠ Α.Μ.Δ. -12,53 

"DISTRESS" 
ZONE   31 

99 
ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ 
ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ ΑΣΔΝΔ 1,53 

"GREY" 
ZONE  30  

100 ΗΝΣΔΡΣΔΚ Α.Δ. 4,04 
"SAFE" 
ZONE 39   

101 ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. 2,84 
"SAFE" 
ZONE 40   

102 

ΗΟΝΗΚΖ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. 1,45 

"GREY" 
ZONE  31  

103 ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ Ζ Α.Δ. 12,58 
"SAFE" 
ZONE 41   

104 ΚΑΝΑΚΖ Σ. Α.Β.Δ.Δ. 6,49 
"SAFE" 
ZONE 42   

105 
ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ Α.Δ. 
ΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 1,39 

"GREY" 
ZONE  32  

106 ΚΑΡΑΣΕΖ Α.Δ. 2,00 
"GREY" 
ZONE  33  
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Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Z-SCORE 

2011 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ SAFE GREY DISTRESS 

107 ΚΑΡΔΛΗΑ Α.Δ. 6,94 
"SAFE" 
ZONE 43   

108 ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. 2,63 
"SAFE" 
ZONE 44   

109 
ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ 
Α.Β.Δ.Δ. 3,16 

"SAFE" 
ZONE 45   

110 
ΚΛΟΤΚΗΝΑ Η. 
ΛΑΠΠΑ I. Α.Σ.Δ.Δ. 3,21 

"SAFE" 
ZONE 46   

111 

ΚΛΧΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΗ
Α ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 
Α.Β.Δ.Δ. 12,57 

"SAFE" 
ZONE 47   

112 
ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ Υ. ΑΦΟΗ 
Α.Δ.Β.Δ. 1,86 

"GREY" 
ZONE  34  

113 ΚΟΡΡΔ Α.Δ. 1,60 
"GREY" 
ZONE  35  

114 ΚΡΔ.ΚΑ Α.Δ.Δ. 1,06 
"DISTRESS" 
ZONE   32 

115 
ΚΡΗ-ΚΡΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Β.Δ.Δ. 4,80 

"SAFE" 
ZONE 48   

116 
ΚΣΖΜΑ ΚΧΣΑ 
ΛΑΕΑΡΗΓΖ Α.Δ. 3,79 

"SAFE" 
ZONE 49   

117 ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΖ Α.Δ. 2,40 
"GREY" 
ZONE  36  

118 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 
ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΣΑΝΗΑ 0,81 

"DISTRESS" 
ZONE   33 

119 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Δ. 6,78 
"SAFE" 
ZONE 50   

120 ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Ν. Α.Δ. 6,55 
"SAFE" 
ZONE 51   

121 
ΜΑΘΗΟ ΠΤΡΗΜΑΥΑ 
Α.Δ. 1,01 

"DISTRESS" 
ZONE   34 

122 
ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 
Α.Ν.Δ. -0,08 

"DISTRESS" 
ZONE   35 

123 
ΜΟΣΟΓΤΝΑΜΗΚΖ 
Α.Δ.Δ. 0,82 

"DISTRESS" 
ZONE   36 

124 
ΜΟΤΕΑΚΖ ΔΛ. Γ. 
Α.Δ. 3,22 

"SAFE" 
ZONE 52   

125 ΜΟΥΛΟ Α.Δ. 2,82 
"SAFE" 
ZONE 53   

126 
ΜΠΖΣΡΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. 1,78 

"GREY" 
ZONE  37  

127 
ΜΠΟΤΣΑΡΖ Η. KAI 
ΤΗΟ HOLDING Α.Δ. 0,99 

"DISTRESS" 
ZONE   37 

128 
ΜΤΛΟΗ ΚΔΠΔΝΟΤ 
Α.Β.Δ.Δ. 2,74 

"SAFE" 
ZONE 54   

129 ΜΤΛΟΗ ΛΟΤΛΖ Α.Δ. 2,15 
"GREY" 
ZONE  38  

130 
ΝΑΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ 
Α.Β.Δ.Δ.Σ.Δ. 3,32 

"SAFE" 
ZONE 55   

131 

ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ-
ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Π. KAI 
ΗΑ Α.Δ. 2,17 

"GREY" 
ZONE  39  

132 

ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ 
ΔΚΓΟΣΗΚΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΒΑΝΖ 
Α.Β.Δ 1,63 

"GREY" 
ZONE  40  
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Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Z-SCORE 

2011 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ SAFE GREY DISTRESS 

133 ΝΖΡΔΤ Α.Δ. 2,53 
"GREY" 
ZONE  41  

134 ΟΛΘ Α.Δ. 12,36 
"SAFE" 
ZONE 56   

135 ΟΛΠ Α.Δ. 1,70 
"GREY" 
ZONE  42  

136 
ΟΜΗΛΟ ΗΝΣΔΑΛ 
Α.Β.Δ.Δ. 21,93 

"SAFE" 
ZONE 57   

137 ΠΑΗΡΖ Δ. Α.Β.Δ.Δ. -0,29 
"DISTRESS" 
ZONE   38 

138 
ΠΑΠΟΤΣΑΝΖ 
Α.Β.Δ.Δ.  0,93 

"DISTRESS" 
ZONE   39 

139 
ΠΑΡΝΑΟ 
Α.Β.Δ.Σ.Δ. 66,10 

"SAFE" 
ZONE 58   

140 ΠΔΡΔΤ Α.Β.Δ.Δ. 4,09 
"SAFE" 
ZONE 59   

141 
ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Π. 
Α.Δ.Β.Δ. 2,11 

"GREY" 
ZONE  43  

142 
ΠΛΑΗΗΟ 
COMPUTERS Α.Δ.Β.Δ. 3,12 

"SAFE" 
ZONE 60   

143 
ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ 
Α.Β.Δ.Δ. 2,17 

"GREY" 
ZONE  44  

144 
ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ 
Α.Β.Δ.Δ. 6,01 

"SAFE" 
ZONE 61   

145 ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ Α.Σ.Δ. 0,35 
"DISTRESS" 
ZONE   40 

146 ΑΡΑΝΣΖ Γ. Α.Β.Δ.Δ. -0,83 
"DISTRESS" 
ZONE   41 

147 
ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ K. 
Α.Δ. 1,23 

"GREY" 
ZONE  45  

148 
ΔΛΟΝΣΑ 
ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΑΔΓΔ -1,15 

"DISTRESS" 
ZONE   42 

149 ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. 0,07 
"DISTRESS" 
ZONE   43 

150 
ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ 
ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 2,25 

"GREY" 
ZONE  46  

151 
ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
Α.Β.Δ.Σ.Δ. 4,21 

"SAFE" 
ZONE 62   

152 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ 
Α.Δ. 7,88 

"SAFE" 
ZONE 63   

153 ΤΓΔΗΑ Α.Δ. 2,33 
"GREY" 
ZONE  47  

154 

ΦΗΔΡΑΣΔΞ 
ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ ΑΦΟΗ 
Α.Δ. 1,35 

"GREY" 
ZONE  48  

155 
ΥΑΗΓΔΜΔΝΟ 
Α.Δ.Β.Δ. 1,99 

"GREY" 
ZONE  49  

156 ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. 0,26 
"DISTRESS" 
ZONE   44 

157 
ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΟΤ 
Α.B.E.E. -0,55 

"DISTRESS" 
ZONE   45 

158 

ΥΑΣΕΖΚΡΑΝΗΧΣΟΤ Δ. 
ΤΗΟΗ - 
ΑΛΔΤΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΑΔ -1,37 

"DISTRESS" 
ZONE   46 

159 
COCA-COLA Δ.Δ.Δ. 
ΣΡΗΑ ΔΦΗΛΟΝ 2,80 

"SAFE" 
ZONE 64   
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Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Z-SCORE 

2011 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ SAFE GREY DISTRESS 

160 JUMBO Α.Δ.Δ. 5,58 
"SAFE" 
ZONE 65   

161 
MARFIN INVESTMENT 
GROUP Α.Δ. 3,61 

"SAFE" 
ZONE 66   

162 
MOTOR OIL ΔΛΛΑ 
Α.Δ. 0,84 

"DISTRESS" 
ZONE   47 

163 ΒΗΟΥΑΛΚΟ Α.Δ. 60,44 
"SAFE" 
ZONE 67   

164 

ΓΔΖ - ΓΖΜΟΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ Α.Δ. 0,44 

"DISTRESS" 
ZONE   48 

165 ΔΛΛΑΚΣΧΡ Α.Δ. 2,91 
"SAFE" 
ZONE 68   

166 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 0,62 

"DISTRESS" 
ZONE   49 

167 ΜΔΣΚΑ Α.Δ. 5,84 
"SAFE" 
ZONE 69   

168 ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. 0,17 
"DISTRESS" 
ZONE   50 

169 ΟΠΑΠ Α.Δ. 6,23 
"SAFE" 
ZONE 70   

170 

ΟΣΔ - ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 1,08 

"DISTRESS" 
ZONE   51 

171 ΣΗΣΑΝ Α.Δ. 1,22 
"GREY" 
ZONE  50  
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Πίλαθαο 2: Δηαηξείεο πνπ είλαη ππφ επηηήξεζε ζην Υ.Α.Α. 

 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Z-SCORE 

2011 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ SAFE GREY DISTRESS 

1 ALSINCO Α.Δ. -0,63 
"DISTRESS" 
ZONE   1 

2 ALTEC A.B.E.E. -3,35 
"DISTRESS" 
ZONE   2 

3 

COMPUCON 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ Ζ/Τ 
Α.Β.Δ.Δ. -0,25 

"DISTRESS" 
ZONE   3 

4 

EUROBROKERS 
ΜΔΗΣΔ 
ΑΦΑΛΗΔΧΝ A.E. 0,18 

"DISTRESS" 
ZONE   4 

5 EUROMEDICA Α.Δ. -4,38 
"DISTRESS" 
ZONE   5 

6 FORTHNET Α.Δ. -6,81 
"DISTRESS" 
ZONE   6 

7 
HELLAS ONLINE 
A.E.E. -1,82 

"DISTRESS" 
ZONE   7 

8 LAVIPHARM Α.Δ. 1,19 
"GREY" 
ZONE  1  

9 NUTRIART Α.Δ.Β.Δ. -8,49 
"DISTRESS" 
ZONE   8 

10 
OLYMPIC CATERING 
Α.Δ. -6,20 

"DISTRESS" 
ZONE   9 

11 PC SYSTEMS Α.Δ. -0,38 
"DISTRESS" 
ZONE   10 

12 SATO Α.Δ. -5,76 
"DISTRESS" 
ZONE   11 

13 SHELMAN A.E. -3,23 
"DISTRESS" 
ZONE   12 

14 
SPIDER ΠΔΣΗΟ Ν. 
KAI ΤΗΟΗ Α.Δ. -2,18 

"DISTRESS" 
ZONE   13 

15 
SPRIDER STORES 
Α.Δ.Β.Δ. -1,71 

"DISTRESS" 
ZONE   14 

16 

YALCO 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Γ. . 
ΚΑΗ ΤΗΟ Α.E. -2,01 

"DISTRESS" 
ZONE   15 

17 ΑΔΓΔΚ Α.Δ. 7,46 
"SAFE" 
ZONE 1   

18 ΑΛΦΑ ΓΚΡΗΗΝ Α.Δ. -1,71 
"DISTRESS" 
ZONE   16 

19 ΑΣΣΗ-ΚΑΣ Α.Σ.Δ. -3,18 
"DISTRESS" 
ZONE   17 

20 
ΒΑΡΑΓΚΖ ΑΒΔΠΔ 
Α.Δ. -3,56 

"DISTRESS" 
ZONE   18 

21 ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. 0,87 
"DISTRESS" 
ZONE   19 

22 ΒΗΟΣΔΡ Α.Δ. -1,24 
"DISTRESS" 
ZONE   20 

23 ΓΟΛ Α.Δ. -1,80 
"DISTRESS" 
ZONE   21 

24 ΓΟΤΡΟ Α.Δ. 0,94 
"DISTRESS" 
ZONE   22 

25 
ΔΓΡΑΖ-ΦΑΛΛΗΓΑ 
X. Α.Σ.Δ. -7,06 

"DISTRESS" 
ZONE   23 

26 ΔΛΒΗΔΜΔΚ Α.Δ. 1,60 
"GREY" 
ZONE  2  



 92 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Z-SCORE 

2011 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ SAFE GREY DISTRESS 

27 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ 
ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 
Α.Β.Δ.Δ. 3,60 

"SAFE" 
ZONE 2   

28 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. -1,97 

"DISTRESS" 
ZONE   24 

29 
ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΟΗ 
Α.Δ. -2,66 

"DISTRESS" 
ZONE   25 

30 ΗΠΠΟΣΟΤΡ Α.Δ. -4,00 
"DISTRESS" 
ZONE   26 

31 
ΜΑΗΛΛΖ Μ. Η. 
Α.Δ.Β.Δ. 2,73 

"SAFE" 
ZONE 3   

32 ΜΑΡΑΚ Α.Β.Δ.Δ. -2,08 
"DISTRESS" 
ZONE   27 

33 ΜΖΥΑΝΗΚΖ Α.Δ. -2,29 
"DISTRESS" 
ZONE   28 

34 Ν.Δ.Λ. Α.Δ. -2,05 
"DISTRESS" 
ZONE   29 

35 ΝΗΚΑ Γ. Π. Α.Β.Δ.Δ. 0,80 
"DISTRESS" 
ZONE   30 

36 
ΠΖΓΑΟ ΔΚΓΟΣΗΚΖ 
Α.Δ. 0,26 

"DISTRESS" 
ZONE   31 

37 ΗΓΜΑ Α.Δ. 2,00 
"GREY" 
ZONE  3  

38 
ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ 
Α.Δ.Β.Δ. -2,90 

"DISTRESS" 
ZONE   32 

39 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ 
Α.Δ. -6,15 

"DISTRESS" 
ZONE   33 

40 ΣΖΛΔΣΤΠΟ Α.Δ. -1,97 
"DISTRESS" 
ZONE   34 
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Πίλαθαο 3: Δηαηξείεο πνπ είλαη ζε αλαζηνιή ζην Υ.Α.Α. 
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ 
Z-

SCORE 
2006 

Z-
SCORE 

2007 

Z-
SCORE 

2008 

Z-
SCORE 

2009 

Z-
SCORE 

2010 

Z-
SCORE 

2011 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ SAFE GREY DISTRESS 

1 ALAPIS Α.Β.Δ.Δ. 2/4/2012     -4,81 -27,33 
"DISTRESS" 
ZONE   1 

2 

ALTIUS 
ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
Α.Δ.Δ.Υ. 29/4/2009  57,61 51,45    

"SAFE" 
ZONE 1   

3 

AVENIR LEISURE & 
ENTERTAINMENT 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. 3/8/2012     7,59 -0,33 

"DISTRESS" 
ZONE   2 

4 

CARDICO 
ΚΑΡΓΑΗΛΑΡΖ 
ΚΧΝ. ΚΑΗ ΤΗΟΗ 
Α.Δ.Β.Δ. 1/12/2010   0,36 -2,61   

"DISTRESS" 
ZONE   3 

5 
FINTEXPORT 
Α.Β.Δ.Δ. 31/8/2012     -0,07 -0,47 

"DISTRESS" 
ZONE   4 

6 

MICROLAND 
COMPUTERS 
Α.Δ.Β.Δ. 15/7/2009  0,96 -30,09    

"DISTRESS" 
ZONE   5 

7 RIDENCO Α.Δ. 30/3/2012     2,91 -22,20 
"DISTRESS" 
ZONE   6 

8 

SANYO ΔΛΛΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ 
Α.Δ.Β.Δ. 2/4/2012     1,87 -0,23 

"DISTRESS" 
ZONE   7 

9 
UNITED TEXTILES 
Α.Δ. 26/2/2010   -13,78 -18,04   

"DISTRESS" 
ZONE   8 

10 
ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 
Α.Δ.Γ.Α. 30/7/2008 0,43 -0,17     

"DISTRESS" 
ZONE   9 

11 

ΑΣΔΡΜΧΝ 
ΓΤΝΑΜΗΚΖ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Α.Δ. 1/4/2010   -5,70 -5,27   

"DISTRESS" 
ZONE   10 

12 
ΑΣΛΑΝΣΗΚ ΟΤΠΔΡ 
ΜΑΡΚΔΣ Α.Δ.Δ. 28/3/2011    -1,10   

"DISTRESS" 
ZONE   11 

13 
ΒΧΒΟ ΜΠΑΜΠΖ 
Α.Δ. 2/4/2012     -3,97  

"DISTRESS" 
ZONE   12 

14 ΓΗΔΚΑΣ Α.Σ.Δ. 28/11/2008 -1,67 -3,12     
"DISTRESS" 
ZONE   13 

15 ΔΗΚΟΝΑ ΖΥΟ Α.Δ.Δ. 6/12/2011    -4,58 -11,59  
"DISTRESS" 
ZONE   14 

16 

ΔΛΔΤΘΔΡΖ 
ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. 
ALTER CHANNEL 30/3/2011    -2,22   

"DISTRESS" 
ZONE   15 

17 ΔΛΦΗΚΟ Α.Δ.Δ. 2/11/2012     -2,52 -3,32 
"DISTRESS" 
ZONE   16 

18 
ΔΜΠΟΡΗΚΟ 
ΓΔΜΟ Α.Δ.Β.Δ. 1/6/2010   -0,32 -0,95   

"DISTRESS" 
ZONE   17 

19 
ΔΡΗΟΤΡΓΗΑ ΣΡΗΑ 
ΑΛΦΑ Α.Δ. 2/11/2012     0,75 -0,33 

"DISTRESS" 
ZONE   18 

20 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ.Δ. 1/10/2012     -2,17 -1,72 

"DISTRESS" 
ZONE   19 

21 

ΚΔΡΑΜΔΗΑ 
ΑΛΛΑΣΗΝΖ ΑΣΗΚΑ 
ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. 31/8/2012     -1,67 -1,31 

"DISTRESS" 
ZONE   20 

22 ΚΛΧΝΑΣΔΞ Α.Δ. 20/5/2011    -22,43 -259,39  
"DISTRESS" 
ZONE   21 

23 ΚΟΤΜΠΑ Α.Δ. 2/4/2012     -19,69 -20,06 
"DISTRESS" 
ZONE   22 

24 
ΜΑΞΗΜ Κ. Μ. 
ΠΔΡΣΗΝΗΓΖ Α.Δ. 1/12/2009  -0,84 -2,91    

"DISTRESS" 
ZONE   23 

25 

ΜΔΝΣΗΜΔΚ Α.Β.Δ.Δ. 
ΗΑΣΡΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΚΔΤΔ 3/4/2012     1,56  

"GREY" 
ZONE  1  

26 
ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ ΑΦΟΗ 
Α.Σ.Δ. 28/11/2008 1,35 1,14     

"GREY" 
ZONE  2  

27 ΝΔΧΡΗΟΝ Α.Δ. 31/8/2012     42,48 22,14 
"SAFE" 
ZONE 2   

28 
ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ Α. Γ. 
Α.Δ. 31/1/2011    -5,78 -18,02  

"DISTRESS" 
ZONE   24 

29 ΠΡΑΞΗΣΔΛΔΗΟ Α.Δ. 1/4/2010   -3,29 -10,00   
"DISTRESS" 
ZONE   25 

30 ΑΟ Α.Ν.Δ. 1/4/2009  1,86 -1,50    
"DISTRESS" 
ZONE   26 

31 ΣΔΞΑΠΡΔΣ Α.Δ. 1/3/2011    -0,28 -3,77  
"DISTRESS" 
ZONE   27 

32 
ΥΑΛΤΒΓΟΦΤΛΛΧΝ 
Α.Δ. 1/12/2008 -2,38 -2,24     

"DISTRESS" 
ZONE   28 


