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ΣΥΝΟΨΗ (ABSTRACT) 

 

 

Με το άνοιγμα των οικονομικών συνόρων και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς 

παρατηρείται ότι, οι εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται σε μία μόνο χώρα, καθώς επίσης και 

ότι οι επενδυτές και οι πιστωτές δεν περιορίζονται σε μία μόνο αγορά, επεκτείνονται σε 

συνεχείς δραστηριότητες και επενδύσεις σε Διεθνές επίπεδο. Η δραστηριοποίηση των 

χρηστών και των εταιρειών σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο επιβάλλει την κατάρτιση 

ομοιόμορφων Οικονομικών Καταστάσεων, προκειμένου να γίνονται κατανοητές στους 

χρήστες των διάφορων χωρών αλλά και συγκρίσιμες μεταξύ τους. 

 Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) – 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Στην πραγματικότητα, η 

διαδικασία ανάπτυξης των Προτύπων είναι σύνθετη και χρονοβόρα προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ευρύτατη συμμετοχή, μέγιστη αποδοχή και διαφάνεια. Η διαφοροποίηση και 

πιθανόν η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι οι 

Γνωστοποιήσεις ή Σημειώσεις (Notes), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

Για πολλές από τις εταιρείες, η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ άλλαξε σημαντικά τον τρόπο 

λογιστικού χειρισμού των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα των ειδικών 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

ΔΛΠ 19 και αφορούν μελλοντικές παροχές μετά τη συνταξιοδότηση επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό την οικονομική θέση
 
των εταιρειών.  

Το σχέδιο έκθεσης, η εφαρμογή του οποίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2013,  

αφαιρεί από το Δ.Λ.Π. 19 την αναβαλλόμενη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών, υποχρεώνοντας τις εταιρείες να αναγνωρίσουν τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες στα 

λοιπά συνολικά έσοδα μη μεταφέροντας τα στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο. 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αποτέλεσαν το έναυσμα στην παρούσα εργασία 

προκειμένου να ερευνηθεί και να συγκριθεί η ικανότητα των τριών εναλλακτικών μεθόδων 

για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών ώστε να αντικατοπτρίζουν την 

αξία της επιχείρησης (value relevance) για τις εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α. στην Ελλάδα. 

Αρχικά η εργασία παρέχει μία λεπτομερή εξέταση τόσο του θεσμικού πλαισίου των 

λογιστικών προτύπων που έχουν σχέση με την λογιστική των συντάξεων (Δ.Λ.Π. 19 

«Παροχές σε Εργαζόμενους» και Δ.Λ.Π. 26 «Λογιστική και Παρουσίαση Προγραμμάτων 
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Παροχών λόγω Αφυπηρέτησης») όσο και την επισκόπηση της σχετικής διεθνούς και 

ελληνικής βιβλιογραφίας, καθώς τα Δ.Λ.Π. 19 και 26 είναι πολύ σημαντικά, σύγχρονα με τις 

τροποποιήσεις που έχουν επέλθει και καθίστανται επίκαιρα πρότυπα.  Αντικειμενικός σκοπός 

όμως της εργασίας είναι η εξέταση της συνάφειας των λογιστικών μεγεθών μέσω των τριών 

λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών των υπό εξέταση 

εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους 

στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων.  

Λαμβάνοντας στοιχεία από ένα δείγμα 196 εισηγμένων ελληνικών εταιρειών για τα 

έτη 2005 έως και 2012 εξετάσθηκε η συνάφεια (value relevance) των λογιστικών μεγεθών. 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης (στόχοι της μελέτης), προτείνουν ότι η αναγνώριση 

όλων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών παρέχει περισσότερη συνάφεια απ’ ότι η 

αναβαλλόμενη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Μέσω της ανάλυσης 

επίσης διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος profit or loss παρέχει καλύτερη συναφή πληροφόρηση 

απ’ ότι η μέθοδος περιθωρίου. 

 

Λέξεις κλειδιά: αναλογιστικά κέρδη, αναλογιστικές ζημίες, μέθοδος περιθωρίου 

(corridor method), μέθοδος αναγνώρισης μέσω ιδίων κεφαλαίων (equity method), μέθοδος 

κέρδος/ζημία (profit or loss), προγράμματα καθορισμένων παροχών, χρηματοοικονομική 

συνάφεια (value relevance). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
0
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγή  

 

Στον παρόν κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής εργασίας 

προκειμένου ο αναγνώστης να αντιληφθεί ποιο είναι το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. 

Αρχικά, επιχειρείται να δοθεί μια σύντομη περιγραφή των τριών εναλλακτικών μεθόδων 

αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών καθώς και των πρόσφατων τροποποιήσεων 

που έχουν επέλθει. Εν συνεχεία, εξετάζεται η ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης σε 

συνδυασμό με τη συνάφεια των λογιστικών μεγεθών που πρέπει να παρέχονται από τις 

οικονομικές καταστάσεις. Ακόμη, αναλύονται τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν 

από την εξέταση της συνάφειας των λογιστικών μεγεθών μέσω των τριών λογιστικών 

μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών των υπό εξέταση εταιρειών και 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους στο Χ.Α. 

κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων. Παράλληλα με την 

ανάλυση των ερευνητικών ερωτημάτων θα προσδιοριστεί ο αντικειμενικός σκοπός καθώς και 

ο στόχος της εργασίας. Τέλος ακολουθεί η δομή - διάρθρωση της εργασίας.  

1.2 Μέθοδοι Αναγνώρισης Αναλογιστικών Κερδών και Ζημιών – 

Τροποποιήσεις (Σύντομη Αναφορά) 

 

Για πολλά χρόνια, πριν την υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων από τις εισηγμένες σε Χρηματιστήρια εταιρείες των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, διαπιστώθηκε ότι ένας σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών εταιρειών είχαν ετοιμάσει 

οικειοθελώς τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).  

Το 2005 όμως, αποτέλεσε το πρώτο έτος της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΠΧΠ 

από χιλιάδες εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες. Η αποδοχή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων στη χώρα μας και τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί 

ορόσημο για τις εξελίξεις της Λογιστικής τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο, όσο και παγκόσμια. 

Και αυτό γιατί τα περισσότερα κράτη εγκαταλείπουν διαφορετικές λογιστικές παραδόσεις, 
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αρχές, κανόνες και πρακτικές, προκειμένου να προσχωρήσουν σε ένα διαρκώς διογκωμένο 

κίνημα εναρμόνισης και παγκοσμιοποίησης των Προτύπων και της Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής, το οποίο συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για όλους και για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης.  

Η οικονομική κρίση όμως, ανέδειξε όχι μόνο τις αδυναμίες στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών αλλά και στα υφιστάμενα συνταξιοδοτικά συστήματα σε πολλές 

χώρες (Eich and Swarup, 2009). Για πολλές από τις εταιρείες, η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 

άλλαξε σημαντικά τον τρόπο λογιστικού χειρισμού των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και 

συγκεκριμένα των ειδικών προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (Fasshauer et al. 2008).  

Παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι ένα σημαντικό 

μέσο αποζημίωσης, ωστόσο ο λογιστικός χειρισμός των προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών που απαιτούνται από το Δ.Λ.Π. 19 είναι πολύπλοκος και έχει από καιρό επικριθεί 

από τις εταιρείες, αναλυτές, επενδυτές και άλλους χρήστες. Μερικές από τις κύριες ανησυχίες 

είναι, ότι το Δ.Λ.Π. 19 επιτρέπει στις εταιρείες να υιοθετήσουν διαφορετικές πολιτικές 

λογιστικού χειρισμού για παρόμοια γεγονότα. Ειδικότερα, η υιοθέτηση του Δ.Λ.Π. 19, 

παρέχει στους managers τη δυνατότητα να επιλέγουν διαφορετικές μεθόδους αναφορικά με 

την τοποθέτηση και αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. Η λογιστική αυτή επιλογή 

δημιουργεί την ευκαιρία στις εταιρείες να επηρεάσουν βασικά οικονομικά μεγέθη, οδηγώντας 

παράλληλα σε έλλειψη συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Morais, 

2012).  

Η επίδραση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών στη χρηματοοικονομική θέση και 

στην οικονομική επίδοση των εταιρειών είναι οικονομικά σημαντική (Glaum, 2009). 

Αναφορικά με τις μεθόδους αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών το Δ.Λ.Π. 19 

επιτρέπει στις εταιρείες όπως προαναφέρθηκε να επιλέξουν ανάμεσα σε τρείς εναλλακτικές 

λογιστικές πολιτικές: Πλήρη αναγνώριση αναλογίας των συσσωρευμένων αναλογιστικών 

κερδών και αναλογιστικών ζημιών μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (profit or 

loss method), πλήρη αναγνώριση του συνόλου των συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών 

και αναλογιστικών ζημιών μέσω της SORIE (Statement of Recognized Income and Expense – 

Equity recognition) και τέλος τη μέθοδο περιθωρίου (Corridor approach). 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της πλήρους αναγνώρισης αναλογίας των συσσωρευμένων 

αναλογιστικών κερδών ή ζημιών μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, όλα τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στην ΚΑΧ στην περίοδο στην οποία 

πραγματοποιούνται. Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (Equity recognition), όλα τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται εκτός της κατάστασης των αποτελεσμάτων 
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στην περίοδο στην οποία πραγματοποιούνται μέσω των κερδών εις νέον. Το ποσό δηλαδή θα 

πρέπει να παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα στην κατάσταση των αναγνωρισμένων 

εσόδων και εξόδων (Δ.Λ.Π 19, παρ. 93Β). 

Όσον αφορά την τελευταία εναλλακτική μέθοδο (Corridor approach), μόνο τα 

συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που δεν έχουν αναγνωριστεί στο τέλος της 

προηγούμενης χρήσης, τα οποία υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο πρέπει να 

αναγνωριστούν στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. Η αναλογία των αναλογιστικών 

κερδών ή ζημιών που δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση των αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνονται στο ποσό που αναγνωρίζεται ως καθαρή υποχρέωση στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης (Δ.Λ.Π. 19, παρ. 54). 

Συνεπώς το Δ.Λ.Π. 19 επιτρέπει την επιλογή αναγνώρισης των αναλογιστικών 

κερδών ή ζημιών είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε στην καθαρή θέση είτε τέλος 

αναγνώριση μόνο μέρος των αναλογιστικών κερδών και ζημιών στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων.  

Με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν αλλάζει μόνο ο τρόπος 

λογιστικής παρουσίασης, αλλά το ποσό που προκύπτει από τις επικαιροποιημένες 

αναλογιστικές μελέτες επηρεάζει την καθαρή θέση. Συνεπώς, η πλήρης αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών/ζημιών μπορεί να προκαλέσει σημαντική μεταβλητότητα στα Ιδία 

Κεφάλαια. Οι εταιρείες με τη σειρά τους αντιμετωπίζουν σημαντική πίεση από τις 

ρυθμιστικές αρχές και τους πολιτικούς για ενσωμάτωση περισσότερης διαφάνειας στο 

λογιστικό χειρισμό των Δ.Λ.Π. 19 και 26, με αποτέλεσμα αυτός ο παράγοντας να επηρεάζει 

τη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, οι οικονομικοί αναλυτές προτιμούν σθεναρά την 

άμεση αναγνώριση (Credit Suisse First Boston, 2005 and JP Morgan, 2006).   

Επιπρόσθετα, να σημειωθεί ότι η λογιστική αντιμετώπιση των αναλογιστικών κερδών 

και ζημιών όπως προαναφέρθηκε είναι ένα σύνθετο θέμα. Σε απάντηση των επικρίσεων, 

αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, από τους 

χρήστες οικονομικών καταστάσεων το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

έχει προσθέσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τις παροχές σε εργαζόμενους. Το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε συνεργασία με το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) ανακοίνωσαν, ότι από κοινού θα αναπτύξουν ένα 

ενιαίο πρότυπο για το λογιστικό χειρισμό των παροχών σε εργαζόμενους. Στα τέλη Απριλίου 

του 2010, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε ένα σχέδιο έκθεσης 

(Exposure Draft) για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών προτείνοντας δύο βασικές 

αλλαγές σχετικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Πρώτον, οι 
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οικονομικές οντότητες θα πρέπει να αναγνωρίσουν όλες τις αλλαγές τόσο στις υποχρεώσεις 

καθορισμένων παροχών όσο και στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος (FVA), όταν οι αλλαγές αυτές συμβούν. Η πρόταση αυτή καταργεί την 

αναβαλλόμενη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών δηλαδή την μέθοδο του 

περιθωρίου. Δεύτερον, το σχέδιο έκθεσης (ED) προτείνει επίσης μια νέα προσέγγιση για την 

παρουσίαση των μεταβολών τόσο για προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και για την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος (FVA). Συγκεκριμένα, τα 

αναλογιστικά κέρδη και ζημίες θα πρέπει να αναγνωριστούν στα λοιπά συνολικά έσοδα και 

να μην μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο (Morais, 2012). 

Αν το σχέδιο έκθεσης τεθεί σε ισχύ, οι αλλαγές που πρότεινε το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στις 

εταιρείες σε παγκόσμια βάση. Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι πολύ σημαντικές, αν και 

μικρότερες σε έκταση από τις προτάσεις που έγιναν σε προηγούμενο έγγραφο συζήτησης 

σχετικά με το Δ.Λ.Π. 19, που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

τον Μάρτιο του 2008. Οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το 2013 

(Severinson, 2010). 

 

1.3 Ποιότητα των Λογιστικών Πληροφοριών – Συνάφεια (Value Relevance) 

 

Η εξέταση της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών είναι ένα θέμα, το οποίο έχει 

απασχολήσει πολλές φορές τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, ιδιαίτερα μετά τα πολλά 

λογιστικά σκάνδαλα που συγκλόνισαν την παγκόσμια οικονομία. Με την υποχρεωτική 

υιοθέτηση – εφαρμογή των ΔΛΠ από τις ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες, αποφασιστικό 

ρόλο διαδραμάτισε η προοπτική να παρέχονται πληροφορίες, οι οποίες να χαρακτηρίζονται 

από υψηλή ποιότητα (Κανονισμός Ε.Ε. Νο 1606/2002). Ουσιαστικά, αυτός είναι και ο ρόλος 

των ΔΛΠ, να παρέχουν υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στις οικονομικές τους καταστάσεις 

έναντι των εγχώριων λογιστικών προτύπων.  

Οι μελέτες που εξετάζουν την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών, συχνά 

επικεντρώνονται στην ποιότητα των κερδών, καθώς τα κέρδη είναι ένα μέγεθος που 

χρησιμοποιείται συχνά από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων κατά την λήψη 

αποφάσεων. Σύμφωνα με την SEC (Security and Exchange Commision –SEC), υπάρχει μια 

στενή θετική σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης και σε αυτή των 

οικονομικών καταστάσεων. Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη, ότι η ποιότητα της 
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λογιστικής πληροφόρησης δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τα λογιστικά πρότυπα που 

εφαρμόζονται, αφού τα κίνητρα των συντακτών των οικονομικών καταστάσεων ενδεχομένως 

να παίζουν καθοριστικό ρόλο (Gassen and Sellhorn, 2006). 

Ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους διερεύνησης της ποιότητας των λογιστικών 

πληροφοριών, είναι η εξέταση της συνάφειας (Value Relevance). Σύμφωνα με τη Διεθνή 

βιβλιογραφία, ως συνάφεια ορίζεται η ικανότητα των λογιστικών μεγεθών να 

αντικατοπτρίζουν την οικονομική αξία των επιχειρήσεων, όπου η τελευταία μετριέται μέσω 

των τρεχουσών τιμών των μετοχών (Hung and Subramanyam, 2007). 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν τρείς μεγάλες κατηγορίες 

ταξινόμησης που ασχολούνται με τη συνάφεια: 

 Συγκριτική συνάφεια των λογιστικών πληροφοριών (Relative value relevance). Στις 

μελέτες που χρησιμοποιούν αυτή την κατηγορία συνάφειας προκειμένου να εντοπιστούν 

οι συσχετίσεις ανάμεσα στις τιμές/αποδόσεις των μετοχών και στα λογιστικά ποσά, 

γίνεται χρήση δύο ξεχωριστών μοντέλων παλινδρόμησης. Στο πρώτο μοντέλο επιλέγονται 

ποσά υπό το καθεστώς των ΔΛΠ, ενώ στο δεύτερο μοντέλο επιλέγονται δεδομένα υπό το 

καθεστώς των εγχώριων λογιστικών προτύπων, τα οποία συγκρίνονται με τα ΔΛΠ. 

Συνεπώς, ο δείκτης R^2 των δύο εξισώσεων καθορίζει εάν υπάρχει σημαντική διαφορά 

στη συνάφεια και συνακόλουθα στην ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών (Lin and 

Chen, 2005) 

 Αυξητική Συνάφεια των λογιστικών πληροφοριών (Incremental value relevance). 

Παρομοίως και σε αυτή την κατηγορία συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούνται εξισώσεις παλινδρόμησης προκειμένου να εντοπιστούν οι συσχετίσεις 

ανάμεσα στις τιμές/αποδόσεις των μετοχών και στα λογιστικά ποσά. Σε αντίθεση με την 

παραπάνω κατηγορία στις μελέτες που χρησιμοποιούν αυτού τους είδους τη συνάφεια, 

δεν χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά μοντέλα αλλά ένα για κάθε λογιστικό πρότυπο 

που εξετάζεται, το οποίο περιλαμβάνει ταυτόχρονα λογιστικά ποσά τόσο με τα διεθνή όσο 

και με τα εγχώρια λογιστικά πρότυπα. 

 Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τις έρευνες που πραγματοποιούν event studies 

με στόχο να εντοπιστεί το κατά πόσο η ανακοίνωση μια λογιστικής πληροφορίας 

σχετίζεται με αλλαγές στις τιμές των μετοχών (Marginal information content). Σε 

αντιδιαστολή με τις δύο παραπάνω κατηγορίες, η εν λόγω κατηγορία δεν περιλαμβάνει 

εξισώσεις παλινδρόμησης, για να καταγραφεί η συνάφεια των λογιστικών πληροφοριών. 

Οποιαδήποτε αντίδραση των τιμών των μετοχών γύρω από την ημερομηνία έκδοσης των 
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λογιστικών πληροφοριών αναγνωρίζεται ως απόδειξη για τη συνάφεια των εν λόγω 

πληροφοριών (Hung and Subramanyam, 2007).    

 

1.4 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η εξέταση της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών είναι 

ένα θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει πολλές φορές τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία. 

Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής των τριών εναλλακτικών 

μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Το Σ.Δ.Λ.Π. (IASB) αντέδρασε   

σε αυτό με την υποβολή προτάσεων για σημαντικές τροποποιήσεις του περιεχομένου του 

ΔΛΠ 19. Ειδικότερα, πρότεινε την αφαίρεση για τα ΠΚΠ τόσο της μεθόδου corridor όσο και 

της profit or loss, ως επιλογή για τις εταιρείες για να αναγνωρίζουν τα αναλογιστικά κέρδη 

και ζημίες. Ουσιαστικά, η πρόταση αυτή αποτέλεσε για την παρούσα εργασία αφετηρία 

προκειμένου να εξεταστεί και να συγκριθεί η ικανότητα των τριών μεθόδων αναγνώρισης 

των αναλογιστικών κερδών και ζημιών ώστε να αντικατοπτρίζουν την αξία της επιχείρησης 

(μόνο των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α.Α).  

Η παρούσα εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως μια επέκταση αρκετών μελετών, όπως της 

Morais (2012), Fasshauer et al. (2008), Por and Inannucci (2006) and Beechy (2009), με 

μοναδική εξαίρεση ότι αφορά μόνο εισηγμένες του Χ.Α.Α. Τα αποτελέσματα των ερευνών 

τους δείχνουν, ότι η μέθοδος του περιθωρίου παρουσιάζει λιγότερη συναφή πληροφόρηση 

προτείνοντας την πλήρη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών.  

Επομένως με βάση την επίδραση της συνάφειας στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, της αλληλεπίδραση της με την ποιότητα και τα εμπειρικά αποτελέσματα των 

προαναφερθέντων συγγραφέων προκύπτει ένα σύνολο ερευνητικών ερωτημάτων. Το  

Σ.Δ.Λ.Π. (IASB) διατύπωσε την άποψη, ότι η απευθείας αναγνώριση όλων των αλλαγών 

στην αξία των περιουσιακών στοιχείων του συνταξιοδοτικού προγράμματος και στην αξία 

των υποχρεώσεων των ΠΚΠ στις οικονομικές καταστάσεις (equity και profit or loss method) 

παρέχει στους χρήστες πιο χρήσιμες πληροφορίες – επίκαιρη πληροφόρηση για τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, επειδή τα ποσά που προκύπτουν στις καταστάσεις 

οικονομικής θέσης και συνολικών εσόδων είναι συναφή στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων, ευκολότερο γι αυτούς να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα 

μεταξύ των εταιρειών. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή (profit or loss) εισάγει μια μεταβλητότητα – 

αστάθεια στην κατάσταση αποτελεσμάτων, όταν τα κέρδη ή ζημίες επηρεάζονται από 
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βραχυπρόθεσμες παροδικές διακυμάνσεις (IASB, 2008). Αναλυτικότερα, το πρώτο 

ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η απευθείας αναγνώριση όλων των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών παρέχει μεγαλύτερη χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ ότι 

η αναβαλλόμενη αναγνώριση (corridor method) των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. 

Παρομοίως με την profit or loss method, η equity method απαιτεί την αναγνώριση 

όλων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Ωστόσο, η μέθοδος της καθαρής θέσης, 

δημιουργεί μια εξαίρεση για την αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών 

στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. Η μέθοδος αυτή  αποφεύγει την παρουσίαση της 

μεταβλητότητας στα κέρδη ή τις ζημίες που προκύπτει λόγω διακυμάνσεων στην αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές στις παραδοχές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. Επομένως, 

το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η μέθοδος της καθαρής θέσης 

(equity method) θα οδηγήσει σε περισσότερες συναφείς πληροφορίες συγκρινόμενη με την 

άλλη εναλλακτική μέθοδο αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών την profit or 

loss method. Η δεύτερη υπόθεση μπορεί να υποστηριχθεί και από τους Barros et al. (2011) οι 

οποίοι, επέκτειναν την προηγούμενη έρευνα της Morais (2012), από το 2005-2009 και 

χρησιμοποιώντας εξισώσεις αποτίμησης, διαπίστωσαν ότι μέθοδος της καθαρής θέσης (equity 

method) παρέχει περισσότερη χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ ότι η profit or loss method. 

Τα ευρήματα όμως της Vuijk (2010) έδειξαν ακριβώς το αντίθετο. Ειδικότερα, τα 

αποτελέσματα της δείχνουν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της μεθόδου του 

περιθωρίου και της μεθόδου των Ιδίων Κεφαλαίων, όσον αφορά την παροχή 

χρηματοοικονομικής συνάφειας αλλά και οι δύο μέθοδοι παρέχουν ελαφρώς πιο συναφείς 

πληροφορίες σε σχέση με την profit or loss method. Τα αποτελέσματα της επίσης μπορεί 

επίσης να υποστηριχθούν από τις μελέτες του Brown (2004) αλλά και των Hann et al. (2007).  

 

1.5 Αντικείμενο και Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 

   

Παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι ένα σημαντικό 

μέσο αποζημίωσης, ωστόσο ο λογιστικός χειρισμός των προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών που απαιτούνται από το Δ.Λ.Π. 19 είναι πολύπλοκος και έχει από καιρό επικριθεί 

από τις εταιρείες, αναλυτές, επενδυτές και άλλους χρήστες. Μερικές από τις κύριες ανησυχίες 

είναι, ότι το Δ.Λ.Π. 19 επιτρέπει στις εταιρείες να υιοθετήσουν διαφορετικές πολιτικές 

λογιστικού χειρισμού για παρόμοια γεγονότα. Ειδικότερα, η υιοθέτηση του Δ.Λ.Π. 19, 
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παρέχει στους managers τη δυνατότητα να επιλέγουν διαφορετικές μεθόδους αναφορικά με 

την τοποθέτηση και αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. Η λογιστική αυτή επιλογή 

δημιουργεί την ευκαιρία στις εταιρείες να επηρεάσουν βασικά οικονομικά μεγέθη, οδηγώντας 

παράλληλα σε έλλειψη συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Morais, 

2012).  

Σε απάντηση των παραπάνω επικρίσεων FASB και IASB συμφώνησαν από κοινού να 

αναπτύξουν ένα μοναδικό πρότυπο για τη λογιστική των συντάξεων. Με την έκδοση του 

σχεδίου έκθεσης (exposure draft – ED) τον Απρίλιο του 2010 σχετικά με τα ΠΚΠ, το IASB 

πρότεινε δύο σημαντικές αλλαγές αναφορικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών 

και ζημιών. Πρώτον, πρότεινε την υποχρεωτική αναγνώριση των αλλαγών στις υποχρεώσεις 

καθορισμένων παροχών και στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων, όταν αυτές 

συμβαίνουν. Ουσιαστικά, με την πρόταση αυτή εξαλείφεται η αναβαλλόμενη αναγνώριση 

των αναλογιστικών κερδών και ζημιών δηλαδή η μέθοδος του περιθωρίου. Δεύτερον, το 

σχέδιο έκθεσης πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση παρουσίασης αναφορικά με τις 

αλλαγές στις υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών και στην εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων. Ειδικότερα, πρότεινε ότι τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται στα συνολικά έσοδα και να μην μεταφέρονται σε κέρδη και ζημίες 

μεταγενέστερων περιόδων. 

Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αλλαγές που προτείνει στο ED 

το IASB, αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της συνάφειας (value 

relevance) των λογιστικών μεγεθών μέσω των τριών λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών των υπό εξέταση εταιρειών και χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα 

δείγμα 196 εισηγμένων ελληνικών εταιρειών για τα έτη 2005 έως και 2012 και τέθηκαν δύο 

ερευνητικά ερωτήματα. 

Για την εξέταση της συνάφειας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των Feltham και Ohlson 

(1995), σύμφωνα με το οποίο έγινε παλινδρόμηση της τιμής της μετοχής με την Καθαρή 

Θέση ανά μετοχή και τα Αποτελέσματα Χρήσης προ Φόρων ανά μετοχή. Για το σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα παλινδρόμησης. Σύμφωνα με το πρώτο μοντέλο εκτιμήθηκε 

η εξίσωση στις παρατηρήσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες ακολούθησαν τη μέθοδο του 

περιθωρίου ενώ στο δεύτερο εκτιμήθηκε η εξίσωση στις παρατηρήσεις των επιχειρήσεων, οι 

οποίες ακολούθησαν τη μέθοδο profit or loss. Αναφορικά με τη μέθοδο της πλήρους 

αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων, απέκλεισα από την υποενότητα της 
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οικονομετρικής ανάλυσης εταιρείες, οι οποίες υιοθέτησαν την εν λόγω μέθοδο λόγω του 

μικρού αριθμού παρατηρήσεων (μόνο 54). 

Μέσω της οικονομετρικής ανάλυσης των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν, τα 

ευρήματα της εν λόγω μελέτης προτείνουν ότι η αναγνώριση όλων των αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών παρέχει περισσότερη συνάφεια απ’ ότι η αναβαλλόμενη αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Επίσης, μέσω της ανάλυσης διαπιστώθηκε, ότι η μέθοδος 

profit or loss παρέχει περισσότερη συναφή πληροφόρηση απ’ ότι η μέθοδος περιθωρίου. Οι 

δύο προτάσεις που προέκυψαν από την οικονομετρική ανάλυση αποτελούν και το στόχο της 

διπλωματικής εργασίας. Περαιτέρω, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η μέθοδος του 

περιθωρίου είναι η πιο συχνά υιοθετούμενη μέθοδος, αν και οι εταιρείες σταδιακά 

μεταπήδησαν από τη μέθοδο του περιθωρίου στη μέθοδο της καθαρής θέσης για την 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Σε γενικές γραμμές, αρκετές εταιρείες 

δεν δικαιολόγησαν την αιτία αλλαγής αυτής της λογιστικής πολιτικής. Ωστόσο, υπήρξαν 

επιχειρήσεις, οι οποίες δικαιολόγησαν την αιτία αυτής της αλλαγής – επιλογής της 

εναλλακτικής μεθόδου. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι με τη μέθοδο της πλήρους 

αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων επιτρέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια, παρέχονται πιο 

σχετικές πληροφορίες και μειώνεται η μεταβλητότητα στο εισόδημα.  

Τέλος η εργασία αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Η διάρθρωση της εργασίας 

περιλαμβάνει αρχικά την εισαγωγή, προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει το 

αντικείμενο – στόχους της παρούσας έρευνας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφει προηγούμενες μελέτες – επισκόπηση της σχετικής 

διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, καθώς τα Δ.Λ.Π. 19 και 26 είναι πολύ σημαντικά, 

σύγχρονα με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει και καθίστανται επίκαιρα πρότυπα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου, το 

οποίο καλύπτει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»  και Δ.Λ.Π. 

26 «Λογιστικός Χειρισμός και Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Εξόδου από την 

Υπηρεσία» , με απώτερο στόχο την πλήρη κατανόηση, πληροφόρηση και ενημέρωση του 

αναγνώστη.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το σημαντικότερο κεφάλαιο, έγινε μια 

προσπάθεια, προκειμένου να εξεταστεί η συνάφεια των λογιστικών μεγεθών μέσω των τριών 

λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών των υπό εξέταση 

εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους 

στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και τα συμπεράσματα της εργασίας, 

παρατίθενται τα εμπειρικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, τα οποία συσχετίζονται με 

προηγούμενες διεθνείς μελέτες.  

Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

αναφορικά με τα Δ.Λ.Π. 19 και 26 (τα οποία είναι πολύ σημαντικά, σύγχρονα με τις 

τροποποιήσεις που έχουν επέλθει και καθίστανται επίκαιρα πρότυπα), και τη συνάφεια των 

λογιστικών μεγεθών μέσω των εναλλακτικών μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών 

και ζημιών με τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
0
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρέχεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία 

επικεντρώνεται σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη επιχειρεί να αναλύσει σε βάθος ένα 

σημαντικό αριθμό μελετών που έχουν εκπονηθεί από ακαδημαϊκούς , αναφορικά με τα ΔΛΠ 

19-26, καθώς η λογιστική αναγνώριση των παροχών στους εργαζόμενους είναι ένα από τα 

καθοριστικά σημεία στην πορεία και αξιολόγηση μίας επιχείρησης, με δεδομένο ότι αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του συνολικού κόστους λειτουργίας. Η δεύτερη 

παρουσιάζει τη σημασία της χρηματοοικονομικής συνάφειας (Value Relevance) στη 

λογιστική των συντάξεων  

    

2.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Δ.Λ.Π. 19-26  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτέλεσε η δημιουργία μιας ενιαίας, ισχυρής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής αγοράς είναι η διασφάλιση 

της «διαφάνειας» (transparency) και η δυνατότητα σύγκρισης (comparability) των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η οποία δίνει τη δυνατότητα για αποτελεσματική και 

αποδοτική διακίνηση των κεφαλαίων και την εξεύρεση διαθέσιμων χρηματοοικονομικών 

πόρων στα πλαίσια της Κοινότητας. 

Η ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για διαφάνεια δημιούργησε αντίστοιχα την ανάγκη 

σύνταξης αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δίνοντας έμφαση στα ποιοτικά 

τους χαρακτηριστικά. Η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιτυγχάνεται με 

την ορθή τήρηση των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών, κανόνων και παραδοχών. Η 

εύλογη διασφάλιση αξιοπιστίας τους παρέχεται μέσα από την ελεγκτική διαδικασία 

(Νεγκάκης και Ταχυνάκης, 2013). 
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Στον παρόν κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναφορά σε ένα σημαντικό αριθμό 

μελετών που έχουν εκπονηθεί από ακαδημαϊκούς , αναφορικά με τα ΔΛΠ 19-26, καθώς η 

λογιστική αναγνώριση των παροχών στους εργαζόμενους είναι ένα από τα καθοριστικά 

σημεία στην πορεία και αξιολόγηση μίας επιχείρησης, με δεδομένο ότι αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα διαμόρφωσης του συνολικού κόστους λειτουργίας. 

Μπορεί τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, να μην είχαν το πλήθος των διατάξεων 

σχετικά με τις παροχές προς τους εργαζομένους, που περιλαμβάνει το Δ.Λ.Π. 19, αλλά από 

άποψη αρχών κάλυπταν πλήρως αυτό το ζήτημα (Ντζανάτος, 2008). Τα τελευταία χρόνια, 

επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και πολιτικοί έχουν δώσει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών (Picconi, 2006). Το Δ.Λ.Π. 26 λειτουργεί 

συμπληρωματικά με το Δ.Λ.Π. 19, καθώς αναφέρεται στην κατάρτιση των οικονομικών 

αναφορών των φορέων των προγραμμάτων παροχών λόγω αφυπηρέτησης. Η λογιστική όμως 

της συνταξιοδότησης είναι αρκετά δύσκολη εξαιτίας δύο παραγόντων: από την μία μεριά ο 

μεγάλος αριθμός υψηλής σημαντικότητας εκτιμήσεων που πρέπει να γίνουν και από την άλλη 

οι διαφορές μεταξύ λογιστικής και χρηματοδότησης (Beechy, 2009).  

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα παροχών σε εργαζομένους, επιπρόσθετα επιτρέπουν 

ορισμένες λογιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως δημιουργική 

λογιστική. Είναι όμως αναμενόμενο ότι επτά ΔΠΧΑ ανάμεσα σε αυτά και τα ΔΛΠ 19-26, θα 

περιορίσουν τέτοιου είδους πρακτικές και ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή τους θα βελτιώσει την 

ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών. Τα ΕΛΠ επιτρέπουν την αναγνώριση των διατάξεων, 

μόνο όταν αυτό οδηγεί σε φορολογικά πλεονεκτήματα. Αναγνωρίζοντας τις συνταξιοδοτικές 

υποχρεώσεις μόνο για υπαλλήλους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν κατά τη διάρκεια του 

επόμενου έτους, δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να αναφέρουν άνοδο των καθαρών 

περιουσιακών τους στοιχείων. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ΕΛΠ οι εταιρείες δεν πρέπει να 

γνωστοποιήσουν ρητά υποχρεώσεις που δύναται να αναγνωριστούν. Με την υιοθέτηση όμως 

του ΔΛΠ 19, το οποίο απαιτεί αναγνώριση των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών για τις 

υπηρεσίες όλων των εργαζομένων, το αντίκτυπο προς τις εταιρείες είναι η μείωση των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων καθώς και η απαίτηση πιο ολοκληρωμένων 

γνωστοποιήσεων (Tsalavoutas & Evans, 2010). 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες λαμβάνουν τις αποφάσεις τους 

βασιζόμενες σε μία ή περισσότερες οικονομικές θεωρίες π.χ. διαχείριση - χειραγώγηση 

κερδών (Ball and Smith, 1992). Ειδικότερα, ο Ashtana (1999) απέδειξε ότι οι εταιρείες  

συνθέτουν τις αναλογιστικές επιλογές με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα ευνοϊκό 

φορολογικό όφελος. Οι Coronado και Sharpe (2003) σε έρευνα τους με βάση ένα δείγμα 
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αμερικάνικων εταιρειών που απαρτίζουν το S&P 500 δείκτη για τα έτη 1993-2001, σύγκριναν 

τη χρηματοοικονομική συνάφεια των καθαρών συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων 

(διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και της προβλεπόμενης 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών) με τη χρηματοοικονομική συνάφεια του κόστους 

συνταξιοδότησης (Glaum, 2009). Διαπίστωσαν ότι τα κέρδη που συνδέονται με τις αλλαγές 

στις παραδοχές σύνταξης κεφαλαιοποιήθηκαν στις τιμές της αγοράς στον ίδιο βαθμό με τα 

λειτουργικά κέρδη. Περαιτέρω, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μολονότι τα λογιστικά κέρδη 

και τα κόστη που συνδέονται με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν συχνά ένα πολύ 

παραπλανητικό μέτρο της υποκείμενης αξίας των καθαρών συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, 

ωστόσο η αγορά φαίνεται να έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα δεδουλευμένα 

(Coronado and Sharpe, 2003).  

Ως προέκταση της έρευνας των  Coronado και Sharpe, οι Coronado et al. (2008) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν τιμολογούν την αξία των 

συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, αλλά 

αντίθετα εμφανίζονται να εκτιμούν τα συνταξιοδοτικά κέρδη με τον ίδιο τρόπο όπως τα 

λειτουργικά κέρδη. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι να εμφανίσει τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών ορισμένων εταιρειών ουσιαστικά υποτιμημένα.     

Παρομοίως, αρκετοί διευθυντές εταιρειών έκαναν διαφορετικά υποθετικά σενάρια 

σχετικά με το πώς μπορούν να χειριστούν τον ρυθμό αύξησης των μισθών και τα ποσοστά 

απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων ενός προγράμματος συνταξιοδότησης. Απώτερος 

σκοπός αυτών των υποθέσεων ήταν το πώς θα μπορέσουν να προβούν οι ίδιοι στον 

υπολογισμό της εύλογης αξίας των πόρων των συνταξιοδοτικών ταμείων και της αξίας των 

συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.  

Οι  Wen-hsin Hsu et al. (2013), με γνώμονα τις υποθέσεις των διευθυντών, εξέτασαν 

τους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση ή μείωση της εύλογης αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων ενός προγράμματος συνταξιοδότησης ή της αξίας των 

συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Στην μελέτη χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις της Ταϊβάν, 

επειδή η Ταϊβάν σχεδιάζει να υιοθετήσει τα ΔΠΧΑ από το 2013 και μετά. Η εκτίμηση της 

αξίας των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων ή περιουσιακών στοιχείων είναι παρόμοια μεταξύ 

TFAS 18 (Λογιστικά Πρότυπα Ταϊβάν) και ΔΛΠ 19. Σύμφωνα με το TFAS 18, η εύλογη αξία 

γνωστοποιείται μόνο στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ απαιτείται να αναγνωρίζεται και 

στον Ισολογισμό σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν, ότι οι 

εταιρείες έχουν την τάση να αυξάνουν ή να μειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων 

ενός προγράμματος συνταξιοδότησης - συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων ύστερα από μια 
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υποτιθέμενη αύξηση ή μείωση του αναμενόμενου ποσοστού απόδοσης  των στοιχείων του 

ενεργητικού (π.χ. αναμενόμενη αύξηση μισθών). Βάσει προηγούμενων μελετών 

διαπιστώθηκε, ότι  επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν να αναγνωρίσουν την εύλογη αξία 

(δηλαδή την υιοθέτηση του ΔΛΠ 19), σε αντίθεση με τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται 

σύμφωνα με το TFAS 18, είχαν υψηλότερα κίνητρα να προβούν σε χειραγώγηση. 

Oι Bergsteresser et al. (2006), διαπίστωσαν ότι οι διευθυντές των επιχειρήσεων 

χρησιμοποιούν υψηλότερο υποτιθέμενο ποσοστό απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος, όταν προετοιμάζονται να αποκτήσουν άλλες επιχειρήσεις, όταν είναι κοντά 

σε κρίσιμα κατώτατα όρια κερδών, και όταν οι μάνατζερ τους ασκούν δικαιώματα 

προαίρεσης αγοράς μετοχών. Τέλος, οι διευθυντές χρησιμοποίησαν την λογιστική της 

συνταξιοδότησης, προκειμένου να ενισχύσουν την αναφορά κερδών, τα οποία με τη σειρά 

τους αυξάνουν την τιμή της μετοχής. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι Li και Klumpes (2013). Οι συγγραφείς 

εξέτασαν, εάν οι διευθυντές των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου συμπεριφέρθηκαν 

ευκαιριακά κατά τον καθορισμό του αναμενόμενου ποσοστού απόδοσης από επιστροφή 

συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων (ERRs) κατά τη διάρκεια μια εκτεταμένης 

περιόδου, όπου συνέβησαν σημαντικές αλλαγές στους κανόνες της λογιστικής των 

συντάξεων (1998 – 2002). Επιπλέον, διερεύνησαν αν αυτή η συμπεριφορά άλλαξε σταδιακά 

με την μεταβατική υιοθέτηση του FRS17 (Financial Reporting Standard – Retirement 

Benefits). Σε αντίθεση με αποτελέσματα προηγούμενων μελετών, δεν βρήκαν στοιχεία, στα 

οποία να φαίνονται ότι οι αλλαγές σε ERRs συσχετίζονται με κίνητρα της διοίκησης για 

εξομάλυνση κερδών. Ωστόσο, βρήκαν ότι τόσο το επίπεδο όσο και οι αλλαγές στα 

αναφερόμενα ERRs συσχετίζονται θετικά με το δείκτη χρέους προς Ίδια Κεφάλαια, που 

υποδηλώνει ότι οι εταιρείες αλλάζουν - φουσκώνουν τα αναμενόμενα ποσοστά απόδοσης, 

όταν αντιμετωπίζουν υψηλότερη πιθανότητα αθέτησης της δανειακής σύμβασης. Τα κίνητρα 

εμφανίζονται πιο ισχυρά κατά τη μεταβατική περίοδο υιοθέτησης του FRS17. Στη συνέχεια, 

οι εταιρείες με απώτερο στόχο τη διαχείριση της μόχλευσης στον Ισολογισμό  

χρησιμοποίησαν τα ERRs από κοινού με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού απόδοσης μισθών. 

Η πιο σημαντική αναφορά όμως των ευρημάτων τους είναι, ότι η αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 19 

από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αφαίρεσε την ευελιξία από τις 

επιχειρήσεις να επιλέγουν οι ίδιες τις υποθέσεις των ERR, βελτιώνοντας έτσι τη 

συγκρισιμότητα μεταξύ των επιχειρήσεων και την αξιοπιστία των αναφερόμενων συστατικών 

του κόστους συνταξιοδότησης. 
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O Glaum (2009), παρέχει μία επισκόπηση εμπειρικών ερευνών σχετικά με τη 

λογιστική των συντάξεων. Θέτει δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με το 

πληροφοριακό περιεχόμενο του ΔΛΠ 19. Ουσιαστικά εξετάζει τη χρήση του ΔΛΠ 19 στη 

χρηματιστηριακή απόδοση και στη χειραγώγηση κερδών. Ειδικότερα, προβαίνει στην χρήση 

ενός υποδείγματος, όπου εξετάζεται η συνάφεια των λογιστικών πληροφοριών. Περαιτέρω, 

στο υπόδειγμα αυτό, όπου η χρηματιστηριακή τιμή εκφράζεται ως συνάρτηση των 

λογιστικών μεγεθών, εξετάζεται κατά πόσο η συνάφεια συνδέεται με την μεταβολή στην 

χρηματιστηριακή τιμή. Σύμφωνα με τον συγγραφέα η συνάφεια των λογιστικών 

πληροφοριών αφορά τη χρησιμότητα τους κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Όσον 

αφορά τη χειραγώγηση των κερδών, αναφέρει ότι οι διευθυντές λειτουργούν βάσει 

διακριτικής ευχέρειας κατά τον καθορισμό αναλογιστικών παραδοχών. Οι διοικητικές 

επιλογές σχετικά με τη λογιστική των συντάξεων φαίνεται να επηρεάζονται από τους 

περιορισμούς στη χρηματοδότηση, από φορολογικά πλεονεκτήματα, από προσπάθειες των 

εταιρειών να εξομαλύνουν τα κέρδη καθώς και από πολιτικά και ρυθμιστικά έξοδα.  

Στην εξέταση της χρηματιστηριακής απόδοσης και της χειραγώγησης των κερδών 

προέβη και η Petreski M. (2006). Στόχος της μελέτης της, ήταν η παροχή επιχειρημάτων 

σχετικά με τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση των ΔΛΠ στις επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, 

παραθέτει ως παράδειγμα την περίπτωση του πολυεθνικού ομίλου Saint – Gobain Group. 

Μετά την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, η Petreski βρήκε ότι η κύρια 

επίδραση σε αυτές από την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ είναι στο Ισολογισμό, όπου σημειώθηκε 

μείωση στο κεφάλαιο των μετόχων κατά 7,6%, αύξηση των υποχρεώσεων κατά 11,7% και 

επομένως ο δείκτης μόχλευσης αυξήθηκε από 46,5% πριν στο 57% με τα ΔΠΧΠ. Ένα από τα 

πρότυπα που είχαν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Saint – Gobain 

Group, ήταν το Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζόμενους». Δηλαδή το προαναφερόμρνο 

πρότυπο οδήγησε σε μείωση του κεφαλαίου των μετόχων με αντίστοιχες επιδράσεις στις 

υποχρεώσεις. Όσον αφορά την Κ.Α.Χ, οι κύριες επιδράσεις ήταν η αύξηση των πωλήσεων 

και του λειτουργικού κέρδους και συνεπώς η αύξηση στο λειτουργικό περιθώριο κέρδους από 

8,2% σε 8,5%, καθώς και η αύξηση του καθαρού εισοδήματος κατά 14,4%. Η αύξηση του 

καθαρού εισοδήματος προήλθε από την επίδραση του Δ.Λ.Π. 19.     

Σε δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν το 2007, έγινε σύγκριση της συνάφειας της 

λογιστικής πληροφόρησης των συνταξιοδοτικών ποσών μεταξύ των μοντέλων εξομάλυνσης 

και της εύλογης αξίας. Ειδικότερα, οι Kiosse et al. (2007) διερεύνησαν πως η αγορά 

τιμολογεί τα συνταξιοδοτικά δεδουλευμένα. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο, το οποίο 
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βασίζεται στο μοντέλο του Ohlson, βρήκαν ότι η εξομάλυνση συνταξιοδοτικών δαπανών 

συσχετίζεται πιο στενά με τιμές χρηματιστηριακής αγοράς παρά με τιμές εύλογης αξίας.     

Οι Hann et al. (2007) με την σειρά τους, εξέτασαν το πληροφοριακό περιεχόμενο των 

παροχών προς εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, προέβησαν σε μια σύγκριση της αξίας της 

συνάφειας λογιστικών μεγεθών των μοντέλων εξομάλυνσης και της εύλογης αξίας που 

σχετίζονται με τις παροχές σε εργαζόμενους και εξέτασαν τη συνολική συνάφεια τόσο στον 

Ισολογισμό όσο και στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 

μοντέλο της εύλογης αξίας εισάγει σημαντική μεταβλητότητα στο καθαρά έσοδα.    

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η διαχείριση προγραμμάτων 

συνταξιοδότησης καθορισμένων παροχών εξακολουθεί να παραμένει ένα πολύπλοκο 

εγχείρημα. Οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις χρηματοδότησης και 

στη συνακόλουθη αύξηση της μεταβλητότητας των ταμειακών ροών με τους εξής τρόπους: 

Πρώτον, οι επιχειρήσεις τροποποιούν δραματικά τα κονδύλια του ενεργητικού των 

προγραμμάτων συνταξιοδότησης προκειμένου η χρηματοδότηση τους να μην προέρχεται 

πλέον από τα Ιδία Κεφάλαια, ώστε να ευνοούνται οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος. Δεύτερον, 

τα επόμενα χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να προσφέρουν 

πληρωμές εφάπαξ σε τωρινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους ή ετήσιες ομαδικές 

συμβάσεις με σκοπό το κλείσιμο του ισολογισμού. Παρά το γεγονός ότι πρόσφατες 

νομοθετικές αλλαγές παρέχουν κάποια ανακούφιση για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, πολλές επιχειρήσεις καταβάλλουν εισφορές στα 

συνταξιοδοτικά τους προγράμματα, υπερβαίνοντας τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια. Η τάση 

αυτή θα συνεχιστεί πιθανότατα και στο μέλλον. Τρίτον, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα 

πολλαπλών εργοδοτών υπόκεινται σε αυξημένο έλεγχο. Τα εν λόγω προγράμματα 

αντιπροσωπεύουν τεράστιες εκτός ισολογισμού υποχρεώσεις με τις ελάχιστες απαιτούμενες 

οικονομικές γνωστοποιήσεις. Είναι πολύ πιθανό οι απαιτούμενες εισφορές για τα 

προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών να αυξηθούν στο εγγύς μέλλον και ορισμένες 

επιχειρήσεις να αναγκαστούν να αποχωρήσουν από τέτοιου είδους προγράμματα με 

αντίκτυπο την επιβολή ποινής. 

 Ένα πρόσφατο πρότυπο από το IASB αλλάζει τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής 

δαπάνης και καταργεί πολλές από τις διατάξεις εξομάλυνσης που υπήρχαν σε προηγούμενα 

πρότυπα. Το κόστος υπηρεσίας και το καθαρό κόστος τόκου ή εισοδήματος περιλαμβάνονται 

στα κέρδη, ενώ η πραγματική απόδοση των περιουσιακών συνταξιοδοτικών στοιχείων και 

αναλογιστικών κερδών/ζημιών περιλαμβάνεται στα λοιπά συνολικά έσοδα (William and 

Schwartz,  2012).  
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Οι Street et al. (1999), εξέτασαν τις ετήσιες εκθέσεις 49 μεγάλων εταιρειών, οι οποίες 

αναφέρουν τα ΔΛΠ στις σημειώσεις της λογιστικής τους πολιτικής και κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων ήταν ιδιαίτερα 

προβληματική σε διάφορους τομείς όπως αυτός των συντάξεων του ΔΛΠ 19. Οι Street και 

Bryant (2000), ανέφεραν επίσης ότι για το σύνολο του δείγματος, το συνολικό επίπεδο 

συμμόρφωσης ήταν μικρότερο ή ίσο με 75% για αρκετά ΔΛΠ συμπεριλαμβανομένων και του 

ΔΛΠ 19, δηλαδή παροχές σε εργαζομένους σε ποσοστό 69%. 

Με την πάροδο του χρόνου και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2007, η Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR- The Committee of European Securities 

Regulators) έπειτα από μια έρευνα που πραγματοποίησε, διαπίστωσε ότι τα ΔΠΧΑ 

βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα της πληροφόρησης αλλά παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να 

υφίσταται η απαίτηση καλύτερης ποιότητας γνωστοποιήσεων σε ορισμένους τομείς, όπως 

αυτός των συντάξεων (CESR – The Committee of European Securities Regulators, 2007).  

Σε ανασκόπηση της, η UK Financial Reporting Review Panel (2006), δημοσίευσε μια 

έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα είκοσι εισηγμένων ομίλων του Ηνωμένου 

Βασιλείου σχετική με γνωστοποιήσεις για τις συντάξεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις εφάρμοζαν 

τα ΔΠΧΑ τον Δεκέμβριο του 2005. Η έρευνα απέδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς 

αποκάλυψε ένα γενικά υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις περίπλοκες απαιτήσεις 

γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 19.  Βέβαια, σημειώθηκαν και ορισμένες παραλείψεις 

γνωστοποιήσεων οι οποίες δεν ήταν αρκετά σημαντικές ώστε να δικαιολογούν παρέμβαση. 

Η έρευνα όμως των Rahim et al. (2011), η οποία πραγματοποιήθηκε σε εταιρείες της 

Μαλαισίας, απέδωσε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Το άρθρο αναφέρει αρχικά, ότι στη 

Μαλαισία οι συνταξιοδοτικές παροχές διακρίνονται σε είτε σε προγράμματα καθορισμένων 

παροχών είτε σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Τα υβριδικά σχέδια είναι 

ανύπαρκτα. Ειδικότερα, οι συγγραφείς εντοπίζουν ότι οι περισσότερες εταιρείες δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων. Εκτενέστερα, οι γνωστοποιήσεις 

των συνταξιοδοτικών παροχών στη Μαλαισία, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς και να 

διαφέρουν μεταξύ των εταιρειών σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 19 και 

του MASB 19, με αποτέλεσμα ορισμένες εταιρείες να απορρίπτουν την αναλογιστική μέθοδο. 

Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι ορισμένες εταιρείες ανέφεραν τεράστιες 

συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις που θα ήταν δύσκολο να διατηρηθούν σε μακροπρόθεσμο 

διάστημα, με μεγάλες πιθανότητες περικοπής των εν λόγω προγραμμάτων στο μέλλον.     

Οι Amir et al. (2010), εξέτασαν τον αντίκτυπο των νέων γνωστοποιήσεων των 

συντάξεων και την μετέπειτα πλήρη αναγνώριση τους σύμφωνα με το FRS 17 και ΔΛΠ 19 
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στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπρόσθετα, εξέτασαν και την κατανομή του ενεργητικού των 

συντάξεων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το SFAS 158. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν αναγνώριση 

συνταξιοδοτικών πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων στον ισολογισμό καθώς και την περαιτέρω 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών στα λοιπά έσοδα. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας τους έδειξαν ότι η εφαρμογή των εν λόγω προτύπων οδήγησε σε μια μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα στα συνολικά έσοδα, στους ισολογισμούς και γενικά στα λογιστικά μεγέθη 

που συνδέονται με τις παροχές σε εργαζομένους. Συγκεκριμένα, προέβλεψαν και 

διαπίστωσαν ότι οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά μέσο όρο, μετατόπισαν πόρους 

των συνταξιοδοτικών ταμείων από τα Ίδια κεφάλαια στα χρεόγραφα τόσο κατά την διάρκεια 

των γνωστοποιήσεων όσο και κατά τη διάρκεια της πλήρους αναγνώρισης. Επίσης, βρήκαν 

ότι ενώ πριν από την υιοθέτηση του SFAS 158, οι εταιρείες των ΗΠΑ διατηρούσαν κατά 

μέσο όρο μια σταθερή κατανομή σε μετοχές και ομόλογα, μεταγενέστερα αυτές οι εταιρείες 

μετατόπισαν κεφάλαια από μετοχές σε ομόλογα. Αυτές οι μετατοπίσεις σχετίζονται με τις 

αλλαγές στα επίπεδα χρηματοδότησης, την αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης αλλά 

και τις αναμενόμενες επιπτώσεις του ΔΛΠ 19 στα Ίδια κεφάλαια των μετόχων.  

   Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) εξέδωσε τροποποιήσεις στο 

ΔΛΠ 19 τον Ιούνιο του 2011. Οι τροποποιήσεις στην αναγνώριση, στην παρουσίαση και στις 

απαιτήσεις δημοσιοποίησης που παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις, θα διασφαλίσουν 

στους επενδυτές και στους υπόλοιπους χρήστες μια σαφή εικόνα των υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις με την σειρά 

τους εστιάζουν σε τρείς βασικούς τομείς για τις ανάγκες βελτίωσης: 

 Αναγνώριση –  καταργείται η δυνατότητα αναβολής της αναγνώρισης των 

κερδών η ζημιών που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών (the corridor 

approach) 

 Παρουσίαση  –  εξαλείφονται οι επιλογές για την παρουσίαση των κερδών ή 

ζημιών που σχετίζονται με τα ανωτέρω προγράμματα 

 Γνωστοποιήσεις –  βελτιώνονται  οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης, οι οποίες θα 

δείξουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους 

κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν από τα εν λόγω προγράμματα (Ernst & Young, 2011). 

Η Severinson (2010), εξέτασε το νέο σχέδιο έκθεσης του ΔΛΠ 19. Το σχέδιο 

προτείνει νέες απαιτήσεις για τα στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούν οι εταιρείες στις 

ετήσιες εκθέσεις τους. Αρχικά, στο πρώτο στάδιο, το σχέδιο έκθεσης ζητά από τις 

επιχειρήσεις να διαχωρίσουν τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στην ετήσια έκθεση. 

Συγκεκριμένα, προτείνει μια ταξινόμηση των σχεδίων ανάλογα με την σημαντικότητα των 
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κινδύνων. Για παράδειγμα θα πρέπει να γίνεται μία διάκριση με βάση διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, όπως σχέδια συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, σχέδια τελικής σύνταξης, 

διαφορετικό ρυθμιστικό περιβάλλον και διαφορετικές ρυθμίσεις χρηματοδότησης. Η πρόταση 

ταξινόμησης, ουσιαστικά θα διευρύνει σημαντικά την ποσότητα του χώρου που διατίθεται για 

τις παροχές σε εργαζομένους στις ετήσιες εκθέσεις. Επίσης, θα επιδείξει μια διαφορετική  

εικόνα των γνωστοποιήσεων σε σχέση με την τρέχουσα πρακτική, όπου τα στοιχεία 

γνωστοποιούνται στο σύνολο τους. Στο δεύτερο στάδιο, το σχέδιο έκθεσης υποχρεώνει τις 

εταιρείες να υποβάλλουν μια γραπτή περίληψη, στην οποία θα εξηγούν το πώς τα 

συνταξιοδοτικά συστήματα τους μπορούν να εκθέσουν την εταιρεία σε διάφορους τύπους 

κινδύνων. Τέλος, σύμφωνα με το νέο σχέδιο έκθεσης, οι εταιρείες θα πρέπει να 

αποκαλύψουν, το πώς μια αλλαγή σε κάθε σημαντική αναλογιστική παραδοχή θα μπορέσει 

να επηρεάσει το κόστος των υπηρεσιών και των υποχρεώσεων των καθορισμένων παροχών.  

Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με την Severinson (2008), τείνουν 

να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις στην οικονομική θέση των εταιρειών. 

Αρχικά, η Severinson εξέτασε ένα δείγμα 6.200 επιχειρήσεων οι οποίες αναφέρονται στον 

παγκόσμιο δείκτη και διαπίστωσε ότι υποχρεώσεις των καθορισμένων παροχών σε περίπου 

2.500 επιχειρήσεις (ποσοστό 40%), έχουν δεσμευτεί για συντάξεις της χρήσης, που λήγει το 

2007. Επίσης, εντόπισε ότι οι χώρες με τον μεγαλύτερο μέσο όρο υποχρεώσεων 

καθορισμένων παροχών ως ποσοστό κεφαλαιοποίησης της αγοράς, είναι κατά φθίνουσα 

σειρά το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 38%, η Ολλανδία με 27%, η Ιρλανδία και η Ελβετία 

με 23% και τέλος οι ΗΠΑ με ποσοστό 19%. Στο δεύτερο μέρος της έρευνας, επιλέχθηκε ένα 

δείγμα 30 εταιρειών αναπτυγμένων χωρών, οι οποίες χρηματοδοτούν μερικά από τα 

μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία του κόσμου (Severinson, 2008). Με δεδομένο ότι η 

οικονομική κρίση, θεωρείται περίοδος υποχρηματοδότησης των υποχρεώσεων των 

καθορισμένων παροχών είχε και  σημαντικές επιπτώσεις στα συνταξιοδοτικά περιουσιακά 

στοιχεία, με τον OECD να εκτιμά μειώσεις $5,4 για το τέλος του 2008 (Yermo, J. and C. 

Severinson, 2010). Με την ανωτέρω μελέτη, λόγω της διαφάνειας, της αυστηρότητας των 

λογιστικών απαιτήσεων του ΔΛΠ 19, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο χρηματοδότησης του 

μεγέθους των  συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, τα κόστη εξυπηρέτησης σε σχέση με τα 

λειτουργικά έσοδα καθώς και η κατάσταση χρηματοδότησης των συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων των εταιρειών, βελτιώθηκαν για αυτές τις 30 εταιρείες κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών (Severinson, 2008).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι αναλογιστικές ζημίες είναι στοιχεία τόσο της 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών της επιχείρησης όσο και του εξόδου που πρέπει να 
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αναγνωριστεί. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

αναγνωρίζουν με τρείς μεθόδους τα αναλογιστικά κέρδη και τις αναλογιστικές ζημίες. 

Συγκεκριμένα η επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση: 

 “Corridor Approach” –  Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες προσωρινά δεν 

αναγνωρίζονται και συσσωρευμένα μεταφέρονται στον Ισολογισμό. Κατά την αποτίμηση των 

υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει αναλογία των 

αναλογιστικών κερδών και αναλογιστικών ζημιών, ως έσοδο ή έξοδο, αν τα καθαρά 

συσσωρευμένα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και αναλογιστικές ζημίες κατά το 

τέλος της προηγούμενης περιόδου, υπερέβησαν το προκαθορισμένο περιθώριο. Αποτέλεσμα 

αυτού είναι το παραπάνω ποσό να αναγνωρίζεται πάνω από τον μέσο όρο της εργασιακής 

ζωής των εργαζομένων, οδηγώντας σε βαθμιαία αναγνώριση και σε μεγάλη μείωση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων και αστάθειας του Ισολογισμού. 

 Πλήρης αναγνώριση αναλογίας των συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών 

και αναλογιστικών ζημιών μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 Πλήρης αναγνώριση του συνόλου των συσσωρευμένων αναλογιστικών 

κερδών και αναλογιστικών ζημιών μέσω της SORIE- Statement of Recognized Income and 

Expense. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που λαμβάνουν 

χώρα  χωρίς να επηρεάζουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Το 2010, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε ένα σχέδιο 

έκθεσης σχετικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, όπου πρότεινε την κατάργηση 

των αναβαλλόμενων αναλογιστικών κερδών και ζημιών και τη συνεχή βελτίωση στην 

αναγνώριση, την παρουσίαση και στις γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών από τα μέσα του 2011. Με βάση τις τρείς εναλλακτικές μεθόδους αναγνώρισης 

αναλογιστικών κερδών ή ζημιών σε ένα δείγμα από 91 εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες, οι 

οποίες περιλαμβάνονται στο Euronext 100 για τα έτη 2005-2007, η Morais (2012) 

πραγματοποίησε  μια έρευνα στην οποία εξέτασε την αξία της συνάφειας της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η αναγνώριση 

όλων των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών παρέχει περισσότερη αξία στην συνάφεια 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε σχέση με την αναβαλλόμενη αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών/ζημιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας επίσης έδειξαν, ότι η μέθοδος 

της καθαρής θέσης, δηλαδή η αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών στην 

καθαρή θέση, αντανακλά καλύτερα την αποτίμηση των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών στην αγορά σε σχέση τις υπόλοιπες μεθόδους 

αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. Δηλαδή, ανακάλυψε ότι μέθοδος της καθαρής 
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θέσης (equity method) παρέχει περισσότερη χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ ότι η μέθοδος 

του περιθωρίου (corridor method) ή η profit or loss method. 

Η Morais (2010) δημοσίευσε επίσης μια έρευνα στην οποία εξέτασε 91 ευρωπαϊκές 

χώρες που περιλαμβάνονται στο Euronext 100. Σκοπός της έρευνας ήταν η εξέταση των 

παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την επιλογή της λογιστικής μεθόδου για την αναγνώριση 

των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. Στην 

επιλογή της μεθόδου εκτιμήθηκε ένα λογιστικό μοντέλο, προκειμένου να συσχετίσει τις 

εξαρτημένες μεταβλητές (αναλογιστικά κέρδη και ζημίες) με μερικές ανεξάρτητες - 

επεξηγηματικές μεταβλητές (μέγεθος των εταιρειών, κλάδος, επίπεδο μόχλευσης, κερδοφορία 

και ύπαρξη αναλογιστικών κερδών/ζημιών). Παρόλο που οι εταιρείες υποστήριξαν ότι με την 

μέθοδο της πλήρους αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων επιτρέπεται μεγαλύτερη 

διαφάνεια, παρέχονται περισσότερο σχετικές πληροφορίες και μειώνεται η μεταβλητότητα 

στο εισόδημα, ωστόσο τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν το αντίθετο, δηλαδή ότι η 

“Corridor Approach”, είναι η συχνότερη υιοθετούμενη μέθοδος. Σταδιακά όμως 

διαπιστώθηκε, ότι οι εταιρείες μεταπηδούν από τη μέθοδο του περιθωρίου στη μέθοδο της 

πλήρους αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν, ότι το 

μέγεθος, ο κλάδος, η κερδοφορία και η ύπαρξη αναλογιστικών κερδών ή ζημιών είναι 

καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή της λογιστικής μεθόδου για την αναγνώριση 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Ειδικότερα, βρήκε ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες με 

αναλογιστικά κέρδη, καθώς και κερδοφόρες επιχειρήσεις με αναλογιστικές ζημίες 

υιοθέτησαν την παραδοσιακή μέθοδο “Corridor Approach”, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες με 

αναλογιστικές ζημίες και οι κερδοφόρες επιχειρήσεις με αναλογιστικά κέρδη υιοθέτησαν την 

μέθοδο Ιδίων Κεφαλαίων (μέθοδος καθαρής θέσης). Τέλος , η έρευνα έδειξε ότι επί το 

πλείστον την παραδοσιακή μέθοδο “Corridor Approach”, την υιοθετούν οι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.  

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα μια έρευνας που έγινε  τo 2008 από τους 

Fasshauer et al., οι οποίοι εξέτασαν τις γνωστοποιήσεις των προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών, των πρώτων 265 επιχειρήσεων από είκοσι ευρωπαϊκές χώρες. Κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι 136 χώρες εφαρμόσανε την “Corridor Approach”, 122 χώρες την πλήρη 

αναγνώριση μέσω του SORIE των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και 7 χώρες την πλήρη 

αναγνώριση μέσω των αποτελεσμάτων χρήσεως. Το μεγαλύτερο ποσοστό περίπου 90%, οι 

οποίες εφήρμοσαν την πλήρη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών μέσω του 

SORIE, ήταν επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και  76% των επιχειρήσεων της 

Ιρλανδίας. Eπιπλέον, οι συγγραφείς έδειξαν, ότι οι εταιρείες με καθαρές μη αναγνωρισμένες 
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αναλογιστικές ζημίες, οι οποίες μεταπήδησαν από τη μέθοδο του περιθωρίου (Corridor 

Approach) στην μέθοδο της καθαρής θέσης (Equity Method) θα ήθελαν κατά μέσο όρο να 

αυξήσουν σημαντικά το ποσό της αναγνωρισμένης συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Συνεπώς, 

εταιρείες με υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικής μόχλευσης και αναλογιστικές ζημίες 

πιθανόν να υιοθετούν τη μέθοδο του περιθωρίου προκειμένου να αναγνωρίσουν ένα μικρό 

ποσό καθαρής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και να μετριάσουν τις αναμενόμενες 

δαπάνες. Παρομοίως, εταιρείες με υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικής μόχλευσης και 

αναλογιστικά κέρδη πιθανόν να υιοθετούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης (Fasshauer et al. 

2008).  

Μελέτες των Morais (2008) και Fasshauer et al. (2008), βασισμένες σε ένα δείγμα των 

ευρωπαϊκών φορέων, και του DeMaria (2010), βασισμένες σε ένα δείγμα των γαλλικών 

φορέων, έδειξαν ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων υιοθέτησαν τη μέθοδο του περιθωρίου 

για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. Εκτενέστερα,  η Morais εξέτασε 523 

ευρωπαϊκές εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές επιχειρήσεις. Η έρευνα της έδειξε, ότι την 

παραδοσιακή μέθοδο“Corridor Approach”, την υιοθέτησε το 48,95% των επιχειρήσεων, την 

μέθοδο της πλήρους αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων το 44,36%, ενώ την μέθοδο 

της πλήρους αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών μέσω της κατάστασης των 

αποτελεσμάτων χρήσης το 6,69%. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, γνωρίζοντας ότι το 

Σχέδιο Έκθεσης (Exposure Draft) πρότεινε την απόσυρση αυτής της μεθόδου (Demaria et al., 

2012). 

H ICAEW (2007), εξέδωσε μία έκθεση που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, για την αντιμετώπιση της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2005. Η 

μελέτη περιελάμβανε μία επανεξέταση των γνωστοποιήσεων των συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων για 200 εισηγμένες Ευρωπαϊκές εταιρείες. Η εν λόγω μελέτη αποκάλυψε ότι 

το 19% δεν έχουν προγράμματα καθορισμένων παροχών, το 44% χρησιμοποιούν την μέθοδο 

του περιθωρίου και τέλος το 36,5% χρησιμοποιούν την πλήρη αναγνώριση αναλογιστικών 

κερδών ή ζημιών (9,5% μέσω P&L method και το 27% μέσω Ιδίων Κεφαλαίων – Equity 

method). 

Τέλος, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή των συνταξιοδοτικών σχεδίων 

των εταιρειών από προγράμματα καθορισμένων παροχών σε προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών. Ειδικότερα, ο Swinkels (2011), εξετάζοντας 4 Ολλανδικές εταιρείες, τεκμηρίωσε 

το γεγονός αυτό αναφέροντας ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία στις ετήσιες εκθέσεις τους 

αποκαλύπτουν, ότι η εισαγωγή των Δ.Π.Χ.Π. είναι ο κύριος λόγος μετάβασης. Παράλληλα, 

http://scholar.google.gr/citations?user=S9_cdnYAAAAJ&hl=el&oi=sra
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προέβη σε μια ανάλυση των χαρακτηριστικών των συνταξιοδοτικών ταμείων που πιθανόν να 

σχετίζονται με αυτή την απόφαση της μετάβασης. Παρά το γεγονός ότι αρκετές εταιρείες 

εξέτασαν τη διαδικασία της μετάβασης, παρατηρήθηκε ότι 12 από τις 44 μεγαλύτερες 

εταιρείες συνταξιοδοτικών συστημάτων είχαν ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

έρευνα του δεν παρέχει κάποιο υπόδειγμα χαρακτηριστικών που δικαιολογούν αυτή τη 

στροφή, αν και παρατηρήθηκε ότι το σχετικό μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων ενός 

προγράμματος συνταξιοδότησης συγκριτικά με τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας, συσχετίζεται 

ασθενώς θετικά με την αλλαγή – στροφή. Επίσης, ανέφερε ότι η μετάβαση αυτή σημαίνει ότι 

τα συνταξιοδοτικά ταμεία λαμβάνουν περισσότερες ευθύνες έναντι των συμμετεχόντων και 

συνακόλουθα η διακυβέρνηση των συνταξιοδοτικών ταμείων γίνεται πιο σημαντική για το 

μέλλον. Με δεδομένες τις εξελίξεις στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το παρελθόν, 

μέσα από την έρευνα του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες στην Ολλανδία 

αναμένεται να μειώσουν τους συνταξιοδοτικούς κινδύνους. 

Η στροφή αυτή δεν παρατηρείται μόνο στην Ολλανδία αλλά και σε άλλες χώρες. Οι  

Eich και Swarup (2009), χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου 

υποστήριξαν, ότι η οικονομική κρίση θα οδηγήσει σε ακόμη περισσότερες αλλαγές στις 

μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές και στην ενδεχόμενη εξέλιξη του ρόλου του ιδιωτικού 

και δημοσίου τομέα τα επόμενα χρόνια. Οι συγγραφείς προέβησαν σε μια παρουσίαση του 

συνταξιοδοτικού τοπίου του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από την κρίση, όπου κυριαρχούσε το 

κλείσιμο των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών στον ιδιωτικό τομέα και τη μετατροπή 

τους σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών και μια σειρά από μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κρίση έχει μετατρέψει το βρετανικό 

συνταξιοδοτικό σύστημα σε ένα αποδυναμωμένο κράτος και ότι είναι απίθανο ότι θα 

επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς «προ – κρίσης», όταν ανακάμψει η οικονομία από 

την κρίση. 

Παρομοίως, και ο Curtis (2003), προέβλεψε, ότι η υποχρέωση εμφάνισης των 

υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών και οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο Παθητικό των 

Τραπεζών αναμένεται να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων με 

την μετατροπή τους από προγράμματα καθορισμένων παροχών σε καθορισμένων εισφορών 

ακολουθώντας τις εξελίξεις άλλων προηγμένων χωρών. 

 Η μειωμένη φερεγγυότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων σε συνδυασμό με τον 

σκληρό διεθνή ανταγωνισμό, πιθανόν να οδηγήσει ακόμη περισσότερες εταιρείες να 

αντικαταστήσουν τα ΠΚΠ με ΠΚΕ στο μέλλον (Swinkels , 2011).  

http://scholar.google.gr/citations?user=S9_cdnYAAAAJ&hl=el&oi=sra
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2.3 Η Σημασία της Χρηματοοικονομικής Συνάφειας (Value Relevance) στη 

Λογιστική των Συντάξεων 
 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, μελέτες σχετικά με τη 

χρηματοοικονομική συνάφεια έχουν ήδη λάβει ένα πολύ σημαντικό, αλλά και έναν 

αμφιλεγόμενο ρόλο στην αγορά των κεφαλαίων προσανατολισμένων κυρίως στην εμπειρική 

έρευνα. Ειδικότερα, η χρησιμότητα αυτών των μελετών ενδείκνυται για τους φορείς που 

καθορίζουν τα Δ.Λ.Π. (IASB and FASB). Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των προτύπων οι εν 

λόγω μελέτες οδηγούν σε συναφή και αξιόπιστα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις 

προκειμένου να επωφεληθούν από τη χρησιμότητα της απόφασης οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων.  

Σε γενικές γραμμές, οι μελέτες σχετικά με τη χρηματοοικονομική συνάφεια είναι ένας 

τρόπος για να διερευνηθεί κατά πόσον οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονομικές 

καταστάσεις, αποτελούν αποφάσεις χρήσιμες για τους συμμετέχοντες στην αγορά των 

κεφαλαίων. Αυτό επιχειρείται με την παλινδρόμηση δεδομένων των οικονομικών 

καταστάσεων στις χρηματιστηριακές τιμές (τιμές των μετοχών), με σκοπό να αξιολογηθεί αν 

τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων αντανακλώνται συστηματικά στις αποτιμήσεις 

της αγοράς των μετοχών (Glaum, 2009).  

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν αρκετές μελέτες, στις οποίες έχει εξεταστεί η 

χρηματοοικονομική συνάφεια της λογιστικής των συντάξεων κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών. Οι Barth et al. (1993), εξέτασαν στη μελέτη τους την έκταση στην οποία τα 

συνταξιοδοτικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και συνταξιοδοτικά κέρδη (σύμφωνα με 

το SFAS 87) μπορούν να εξηγήσουν την αγοραία αξία των κοινών μετοχών. Η μελέτη τους 

βασίστηκε σε ένα δείγμα 300 αμερικάνικων εταιρειών για τα έτη 1987-1990 

χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης (μοντέλο Ohlson). Ένα από τα 

βασικά τους συμπεράσματα ήταν ότι οι συντελεστές (coefficients) της εύλογης αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και οι συντελεστές της προβλεπόμενης υποχρέωσης παροχών είχαν 

τη σωστή ένδειξη για τα τέσσερα χρόνια όπως επίσης και ότι συσχετίζονται σημαντικά με την 

αξία των τιμών των μετοχών για τα τρία από τα τέσσερα χρόνια. Ειδικά, αν τα συστατικά του 

κόστους συνταξιοδότησης αφαιρεθούν από τη συγκεκριμένη εξίσωση που χρησιμοποίησαν οι 

συγγραφείς, τότε η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και η 

προβλεπόμενη υποχρέωση παροχής θα προσθέσει σημαντική επεξηγηματική δύναμη και τα 

τέσσερα χρόνια (Barth et al. 1993). 
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Ως προέκταση της μελέτης των Barth et al. (1993), oι Coronado και Sharpe (2003) 

επίσης εξέτασαν ένα δείγμα αμερικάνικων εταιρειών που απαρτίζουν το S&P 500 δείκτη για 

τα έτη 1993-2001, συγκρίνοντας τη χρηματοοικονομική συνάφεια των καθαρών 

συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων (διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος και της προβλεπόμενης υποχρέωσης καθορισμένων παροχών) με τη 

χρηματοοικονομική συνάφεια του κόστους συνταξιοδότησης (Glaum, 2009). Διαπίστωσαν 

ότι τα κέρδη που συνδέονται με τις αλλαγές στις παραδοχές σύνταξης κεφαλαιοποιήθηκαν 

στις τιμές της αγοράς στον ίδιο βαθμό με τα λειτουργικά κέρδη. Περαιτέρω, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι μολονότι τα λογιστικά κέρδη και τα κόστη που συνδέονται με τα 

συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν συχνά ένα πολύ παραπλανητικό μέτρο της 

υποκείμενης αξίας των καθαρών συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, ωστόσο η αγορά φαίνεται 

να έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα δεδουλευμένα (Coronado and Sharpe, 

2003). Κατά συνέπεια, σε αντίθεση με τους Barth et al. (1993), όχι τα καθαρά συνταξιοδοτικά 

περιουσιακά στοιχεία αλλά τα συνταξιοδοτικά κόστη είναι αυτά που θεωρούνται σημαντικά 

για την επεξήγηση των τιμών των μετοχών. 

Ως προέκταση της έρευνας των  Coronado και Sharpe, οι Coronado et al. (2008) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν τιμολογούν την αξία των 

συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, αλλά 

αντίθετα εμφανίζονται να εκτιμούν τα συνταξιοδοτικά κέρδη με τον ίδιο τρόπο όπως τα 

λειτουργικά κέρδη. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι να εμφανίσει τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών ορισμένων εταιρειών ουσιαστικά υποτιμημένα.  

Σε δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν το 2007, έγινε σύγκριση της συνάφειας της 

λογιστικής πληροφόρησης των συνταξιοδοτικών ποσών μεταξύ των μοντέλων εξομάλυνσης 

και της εύλογης αξίας. Ειδικότερα, οι Kiosse et al. (2007) διερεύνησαν πως η αγορά 

τιμολογεί τα συνταξιοδοτικά δεδουλευμένα. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο, το οποίο 

βασίζεται στο μοντέλο του Ohlson, βρήκαν ότι η εξομάλυνση συνταξιοδοτικών δαπανών 

συσχετίζεται πιο στενά με τιμές χρηματιστηριακής αγοράς παρά με τιμές εύλογης αξίας.     

Οι Hann et al. (2007) με την σειρά τους, εξέτασαν το πληροφοριακό περιεχόμενο των 

παροχών προς εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, προέβησαν σε μια σύγκριση της αξίας της 

συνάφειας λογιστικών μεγεθών των μοντέλων εξομάλυνσης και της εύλογης αξίας που 

σχετίζονται με τις παροχές σε εργαζόμενους και εξέτασαν τη συνολική συνάφεια τόσο στον 

Ισολογισμό όσο και στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 

μοντέλο της εύλογης αξίας εισάγει σημαντική μεταβλητότητα στο καθαρά έσοδα.    
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  Το 2010, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως προαναφέρθηκε, 

δημοσίευσε ένα σχέδιο έκθεσης σχετικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, όπου 

πρότεινε την κατάργηση των αναβαλλόμενων αναλογιστικών κερδών και ζημιών και τη 

συνεχή βελτίωση στην αναγνώριση, την παρουσίαση και στις γνωστοποιήσεις για τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών από τα μέσα του 2011. Με βάση τις τρείς 

εναλλακτικές μεθόδους αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών σε ένα δείγμα από 91 

εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Euronext 100 για τα έτη 

2005-2007, η Morais (2012) πραγματοποίησε  μια έρευνα στην οποία εξέτασε την αξία της 

συνάφειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η 

αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών παρέχει περισσότερη αξία στην 

συνάφεια χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε σχέση με την αναβαλλόμενη αναγνώριση 

των αναλογιστικών κερδών/ζημιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας επίσης έδειξαν, ότι η 

μέθοδος της καθαρής θέσης, δηλαδή η αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών ή 

ζημιών στην καθαρή θέση, αντανακλά καλύτερα την αποτίμηση των αναλογιστικών κερδών ή 

ζημιών των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών στην αγορά σε σχέση τις υπόλοιπες 

μεθόδους αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. Δηλαδή, ανακάλυψε ότι μέθοδος 

της καθαρής θέσης (equity method) παρέχει περισσότερη χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ 

ότι η μέθοδος του περιθωρίου (corridor method) ή η profit or loss method. Αντίστοιχα, και οι 

Fasshauer et al. (2008), Por and Inannucci (2006) and Beechy (2009)  κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η μέθοδος του περιθωρίου παρουσιάζει λιγότερη ερμηνευτική δύναμη 

προτείνοντας την πλήρη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών.  

Οι Barros et al. (2011), επέκτειναν την προηγούμενη έρευνα της Morais (2012), από 

το 2005-2009 και χρησιμοποιώντας εξισώσεις αποτίμησης, διαπίστωσαν ότι μέθοδος της 

καθαρής θέσης (equity method) παρέχει περισσότερη χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ ότι η 

μέθοδος του περιθωρίου (corridor method) ή η profit or loss method. 

Τα ευρήματα όμως της Vuijk (2010) έδειξαν ακριβώς το αντίθετο. Ειδικότερα, τα 

αποτελέσματα της δείχνουν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της μεθόδου του 

περιθωρίου και της μεθόδου των Ιδίων Κεφαλαίων, όσον αφορά την παροχή 

χρηματοοικονομικής συνάφειας αλλά και οι δύο μέθοδοι παρέχουν ελαφρώς πιο συναφείς 

πληροφορίες σε σχέση με την profit or loss method. Τα αποτελέσματα της επίσης μπορεί 

επίσης να υποστηριχθούν από τις μελέτες του Brown (2004) αλλά και των Hann et al. (2007).  
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2.4 Συμπεράσματα 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα ΔΛΠ 19-26 

και την αλληλεπίδραση αυτών με τη συνάφεια (σχετικότητα). Υπάρχουν αρκετές μελέτες, 

στη διεθνή βιβλιογραφία, στις οποίες έχει εξεταστεί η χρηματοοικονομική συνάφεια της 

λογιστικής των συντάξεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Παρόλο που οι 

περισσότερες ευρωπαϊκές εισηγμένες επιλέγουν ως μέθοδο αναγνώρισης αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών τη μέθοδο του περιθωρίου ωστόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία συνάγεται 

το συμπέρασμα ότι η μέθοδος της καθαρής θέσης, δηλαδή η αναγνώριση όλων των 

αναλογιστικών κερδών ή ζημιών στην καθαρή θέση, αντανακλά καλύτερα την αποτίμηση των 

αναλογιστικών κερδών ή ζημιών των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών στην αγορά σε 

σχέση τις υπόλοιπες μεθόδους αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών (παροχή πιο 

συναφής πληροφόρησης). Δηλαδή, προκύπτει ότι μέθοδος της καθαρής θέσης (equity 

method) παρέχει περισσότερη χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ ότι η μέθοδος του 

περιθωρίου (corridor method) ή η profit or loss method. Αυτό συμβαδίζει με την απόφαση 

του Σ.Δ.Λ.Π. (IASB), το οποίο δημοσίευσε το 2010 ένα σχέδιο έκθεσης σχετικά με τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, όπου πρότεινε την κατάργηση των αναβαλλόμενων 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών (εφαρμογή από 1.1.2013).  

Με την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στο επόμενο κεφάλαιο 

κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναλυτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο 

καλύπτει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»  και Δ.Λ.Π. 26 

«Λογιστικός Χειρισμός και Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Εξόδου από την 

Υπηρεσία», με απώτερο στόχο την πλήρη κατανόηση, πληροφόρηση και ενημέρωση του 

αναγνώστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
0
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 19 «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ» ΚΑΙ 26 

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ» 

 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Η λογιστική αναγνώριση των παροχών στους εργαζόμενους είναι ένα από τα 

καθοριστικά σημεία στην πορεία και αξιολόγηση μίας επιχείρησης, καθώς αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του συνολικού κόστους λειτουργίας και του 

προσδιορισμού των υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης. 

 Επειδή είναι σχεδιασμένο για εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο και επειδή τα 

συστήματα ασφάλισης των εργαζόμενων διαφέρουν από χώρα σε χώρα, περιλαμβάνει ένα 

πλήθος διαφορετικών ρυθμίσεων, ώστε να μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις πρακτικές. 

Έτσι, ένα μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων του, πρακτικά δεν έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα, η 

οποία έχει ένα συγκεκριμένο ασφαλιστικό σύστημα (Ντζανάτος, 2008). 

 Το παρόν κεφάλαιο προδιαγράφει τη λογιστική και τις γνωστοποιήσεις των 

εργοδοτών για παροχές σε εργαζόμενους. Με τον όρο παροχές σε εργαζόμενους νοούνται 

όλες οι μορφές αντιπαροχής που δίδονται από μια επιχείρηση ως αντάλλαγμα για την παροχή 

υπηρεσιών από το προσωπικό. Το πρότυπο δεν ασχολείται με την παρουσίαση των 

προγραμμάτων παροχών σε εργαζόμενους, με την οποία ασχολείται το ΔΛΠ 26 «Λογιστική 

Απεικόνιση και Παρουσίαση των Προγραμμάτων των Παροχών λόγω Αφυπηρέτησης». 

Αντικατέστησε το ΔΛΠ 19 « Κόστος Παροχών λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία» το οποίο 

είχε εγκριθεί το 1993 (Πρωτοψάλτης, 2008).  

3.2 Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και Μεταγενέστερες Τροποποιήσεις  

 

Το Δ.Λ.Π. 19 εφαρμόζεται για τις Οικονομικές Καταστάσεις που καλύπτουν 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/1999. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 έχουν 

ενσωματωθεί στο κείμενο του Προτύπου και οι παρακάτω τροποποιήσεις. 
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 Η σημαντικότερη τροποποίηση που επέφερε το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1 είναι 

η ακόλουθη: Στην περίπτωση που μία επιχείρηση υιοθετήσει τη λογιστική πολιτική 

αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών στην περίοδο που αυτά 

πραγματοποιούνται, τότε τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της 

Κατάστασης Συνολικών Εσόδων. Πριν την αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 1, τα αναλογιστικά 

κέρδη ή ζημίες βάσει αυτής της πολιτικής αναγνώρισης, παρουσιάζονταν στην «Κατάσταση 

Αναγνωρισμένων Εσόδων και Εξόδων».   

Ως αποτέλεσμα των ετήσιων βελτιώσεων Προτύπων (Improvements to IFRSs, May 

2008), βελτιώθηκαν εκφραστικά και αποσαφηνίστηκαν οι ορισμοί καθώς και αρκετές 

απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 19. Επιπλέον προστέθηκαν και οι παρακάτω απαιτήσεις: 

 Αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας προκύπτει όταν μια επιχείρηση μεταβάλει τα 

οφέλη που αποδίδονται σε παρελθούσες υπηρεσίες, έτσι ώστε η παρούσα αξία της 

καθορισμένης υποχρέωσης παροχών να μειώνεται. 

 Όταν η τροποποίηση ενός προγράμματος μειώνει τα οφέλη του, περικοπή 

αποτελεί μόνο η επίδραση της μείωσης μελλοντικών υπηρεσιών. Η επίδραση κάθε μείωσης 

παρελθουσών υπηρεσιών αποτελεί αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται, αρκεί το γεγονός  

αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων 

(Grant Thorton, 2009).  

3.3 Ο Νόμος 2190/20 για τις Παροχές σε Εργαζόμενους 

 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν είχαν το πλήθος των διατάξεων σχετικά με τις 

παροχές προς τους εργαζόμενους, που περιλαμβάνει το ΔΛΠ 19, αλλά από άποψη αρχών 

κάλυπταν πλήρως αυτό το ζήτημα. Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, έπρεπε και 

πρέπει να δημιουργούνται προβλέψεις για κάθε πιθανό κίνδυνο και να επιβαρύνεται η χρήση 

που της αναλογεί αυτός ο κίνδυνος, με βάση την αρχή της οριοθέτησης των χρήσεων. 

Ειδικά, για τις «προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού», ο Νόμος 2190/20 

περιλάμβανε συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού της υποχρέωσης για αυτήν την 

αποζημίωση, η οποία έπρεπε να λογίζεται κάθε χρήση. Όταν νομοθετήθηκε για πρώτη φορά 

αυτή η ρύθμιση το 1986, υπήρξαν αντιδράσεις και με γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων 

Διοίκησης, το Υπουργείο Ανάπτυξης αποδέχτηκε, ότι πρέπει να λογίζονται για τις 

αποζημιώσεις στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία, μόνο τα ποσά που πρόκειται 
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να πληρωθούν στην επόμενη χρήση για αποχωρήσεις ή απολύσεις προσωπικού. Αυτά τα 

έξοδα τα αποδέχτηκε και η φορολογική νομοθεσία για έκπτωση, ενώ η φορολογική 

νομοθεσία δεν αποδέχεται για έκπτωση τις ετήσιες προβλέψεις για την αποζημίωση 

προσωπικού, όπως αυτές προβλέπονται από τον ΚΝ 2190/20.  

Τέλος, στο Νόμο 2190/20 περιλαμβάνονται διατάξεις για ένα πλήθος πληροφοριών 

που αφορούν κόστη προσωπικού ή κόστη που σχετίζονται με τα βασικά διοικητικά στελέχη, 

πληροφορίες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα σε ατομικό και σε 

ενοποιημένο επίπεδο (Ντζανάτος, 2008). 

3.4 Σκοπός του Προτύπου και Πεδίο Εφαρμογής  

 

Σκοπός του Δ.Λ.Π. 19 είναι να καθορίσει τη λογιστική απεικόνιση και τις 

γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να διενεργηθούν, για τις παροχές από έναν εργοδότη στους 

εργαζόμενους. Το Πρότυπο απαιτεί από μία επιχείρηση να αναγνωρίζει: 

 Μία υποχρέωση, όταν ένας εργαζόμενος έχει παράσχει μία υπηρεσία με 

αντάλλαγμα παροχές που θα καταβληθούν μελλοντικά, και  

 Ένα έξοδο, όταν η επιχείρηση αναλώνει τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν 

από την υπηρεσία που παρασχέθηκε από έναν εργαζόμενο με αντάλλαγμα τις παροχές προς 

τους εργαζόμενους (Φίλος και Αποστόλου, 2010). 

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται από έναν εργοδότη για τη λογιστική αντιμετώπιση 

και παρουσίαση όλων των παροχών σε εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

παρέχονται: 

- Μέσα από τα τυπικά προγράμματα ή άλλες τυπικές συμφωνίες μεταξύ της 

οικονομικής οντότητας και των εργαζόμενων, ομάδων εργαζόμενων ή των αντιπροσώπων 

τους 

-  Νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις και συμφωνίες ή μέσω κλαδικών 

επιχειρηματικών κανονισμών, όπου οι οικονομικές οντότητες υποχρεώνονται να 

συνεισφέρουν σε εθνικά, κρατικά, κλαδικά ή άλλα προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών  

- Μέσα από άτυπες πρακτικές που δημιουργούν όμως τεκμαιρόμενη δέσμευση 

για την επιχείρηση. Άτυπες πρακτικές δημιουργούν τεκμαιρόμενη υποχρέωση, όταν η 

οικονομική οντότητα δεν έχει ρεαλιστική εναλλακτική λύση παρά να καταβάλλει τις παροχές 

εργαζόμενων. Ένα παράδειγμα  μιας τεκμαιρόμενης υποχρέωσης είναι, η περίπτωση που μία 

μεταβολή στις άτυπες πρακτικές της οικονομικής οντότητας θα προξενούσε μία μη αποδεκτή 

ζημία στη σχέση της με τους εργαζόμενους (Grant Thorton, 2009).  
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3.5  Περιπτώσεις Μη Εφαρμογής του Προτύπου 

 

Το Δ.Λ.Π. 19, πρέπει να αναφερθεί ότι δεν εξετάζει τις παροχές σε εργαζομένους που 

εμπίπτουν στις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». 

Επιπρόσθετα, το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται με οικονομικές αναφορές από τα 

προγράμματα παροχών σε εργαζόμενους διότι έχει υιοθετηθεί γι αυτό το λόγο το Δ.Λ.Π. 26 

«Λογιστική και Παρουσίαση  Προγραμμάτων Παροχών λόγω Αφυπηρέτησης» (Βλάχος, 

Λουκά, 2009). 

3.6  Κατηγορίες Παροχών
1
 

 

Το Δ.Λ.Π. 19 διακρίνει τις παροχές σε εργαζόμενους στις ακόλουθες κατηγορίες και 

καθορίζει διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για την κάθε μία κατηγορία. 

 Α. Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζόμενους, όπως ημερομίσθια, μισθοί και 

εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών και άδεια ασθενείας μετ’ 

αποδοχών, συμμετοχή στα κέρδη και πρόσθετες παροχές (αν είναι πληρωτέα μέσα σε δώδεκα 

μήνες από τη λήξη της περιόδου αναφοράς) και μη χρηματικές παροχές (όπως 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούμενα αγαθά ή 

υπηρεσίες) για τους υφιστάμενους εργαζόμενους. 

Β.   Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως συντάξεις, άλλες παροχές 

λόγω αφυπηρέτησης, ασφάλεια ζωής μετά την έξοδο από την υπηρεσία και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Το κύριο χαρακτηριστικό 

όμως των συγκεκριμένων παροχών είναι ότι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στις 

παροχές καθορισμένων εισφορών και στις παροχές καθορισμένων παροχών. 

Γ.  Λοιπές μακροχρόνιες παροχές σε εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων αδειών 

μακρόχρονης υπηρεσίας ή άλλων μακρόχρονων υπηρεσιών, παροχών μακρόχρονης 

ανικανότητας και, αν δεν είναι πληρωτέες εξ’ ολοκλήρου μέσα σε δώδεκα μήνες από τη λήξη 

της περιόδου αναφοράς, συμμετοχών στα κέρδη, πρόσθετων παροχών και μεταφερόμενες 

αποζημιώσεις 

Δ.     Παροχές εξόδου από την υπηρεσία  

Υπάρχουν, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π., όταν η επιχείρηση αποφασίσει να απολύσει έναν 

εργαζόμενο ή ενθαρρύνει για οικειοθελή αποχώρηση με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. 

                                                           
1
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 4, Ντζανάτος (2008). 
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Αξίζει να σημειωθεί
2
, ότι οι παραπάνω παροχές χορηγούνται είτε άμεσα στον 

εργαζόμενο είτε στα προστατευόμενα από αυτόν μέλη και αφορούν όλους τους εργαζόμενους 

ανεξάρτητα από την εργασιακή σχέση που υπάρχει και από τη θέση στην ιεραρχία. 

 3.7  Εννοιολογική Προσέγγιση - Ορισμοί Προτύπου
3,4,5 

 

Πριν την αναλυτική παρουσίαση των απαιτήσεων του Δ.Λ.Π. 19, είναι χρήσιμο να 

παρατεθούν ορισμένες βασικές έννοιες, οι οποίες σχετίζονται με το Πρότυπο και θα 

βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των όσων αναφέρονται παρακάτω. 

 Παροχές σε εργαζόμενους: είναι όλες οι μορφές αμοιβών που δίνονται από 

μία επιχείρηση (π.χ. μισθός) με αντάλλαγμα την παρεχόμενη από τους εργαζόμενους 

υπηρεσία 

 Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζόμενους: είναι οι παροχές σε εργαζόμενους 

(εκτός από παροχές εξόδου από την υπηρεσία), οι οποίες λήγουν στο σύνολο τους εντός 

χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών μετά από τη λήξη της περιόδου στην οποία οι 

εργαζόμενοι προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες 

 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: είναι παροχές σε εργαζόμενους 

(εκτός από παροχές εξόδου από την υπηρεσία), οι οποίες είναι πληρωτέες μετά την 

ολοκλήρωση της απασχόλησης 

 Λοιπές μακροχρόνιες παροχές σε εργαζόμενους: είναι παροχές σε 

εργαζόμενους (εκτός από παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και παροχές εξόδου από 

την υπηρεσία), οι οποίες λήγουν μετά από δώδεκα μήνες από τη λήξη της περιόδου στην 

οποία οι εργαζόμενοι προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες 

 Παροχές εξόδου από την υπηρεσία: είναι παροχές σε εργαζόμενους, οι 

οποίες προκύπτουν είτε από:  

 την απόφαση της επιχείρησης να τερματίσει την απασχόληση ενός 

εργαζόμενου πριν από την κανονική ημερομηνία αφυπηρέτησης, είτε από  

 την απόφαση ενός εργαζόμενου  για οικειοθελή αποχώρηση με αντάλλαγμα 

αυτές τις παροχές 

                                                           
2
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, Grant Thorton (2009). 

3
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 7, Πρωτοψάλτης (2008). 

4
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, Βλάχος και Λουκά (2009). 

5
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 7, IASB (2006). 
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 Κατοχυρωμένες παροχές σε εργαζόμενους: είναι παροχές σε εργαζόμενους 

που δεν εξαρτώνται από τη μελλοντική απασχόληση  του εργαζόμενου. 

 Τα στοιχεία του ενεργητικού του προγράμματος διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: 

 Τα στοιχεία του ενεργητικού που κατέχονται από έναν φορέα μακροχρόνιων 

παροχών σε  εργαζόμενους (π.χ. Ταμείο), και ταυτόχρονα ικανοποιούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

 Κατέχονται από μία επιχείρηση (φορέα), η οποία είναι νομικά ανεξάρτητη από 

την αναφέρουσα επιχείρηση και υφίσταται μόνο για να πληρώνει ή να 

χρηματοδοτεί τις παροχές σε εργαζόμενους, και  

 Είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιούνται μόνο για την πληρωμή ή τη 

χρηματοδότηση παροχών σε εργαζόμενους. Δεν είναι διαθέσιμα στους 

πιστωτές της αναφέρουσας επιχείρησης (ακόμη και στην πτώχευση) και δεν 

μπορούν να επιστραφούν στην αναφέρουσα επιχείρηση [ή μπορούν να 

επιστραφούν μόνο αν: (α) τα εναπομένοντα στοιχεία του ενεργητικού του 

προγράμματος είναι επαρκή για να ικανοποιήσουν όλες τις καθορισμένες 

υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους, ή (β) τα στοιχεία επιστρέφονται στην 

αναφέρουσα επιχείρηση, ως αποζημίωση για τις ήδη καταβληθείσες παροχές 

σε εργαζόμενους]. 

 Ασφαλιστικό συμβόλαιο που πληροί τις προϋποθέσεις (ένα ασφαλιστικό 

συμβόλαιο δεν είναι απαραίτητα μια ασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με τους ορισμούς του 

Δ.Π.Χ.Α. 4), είναι ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο το οποίο εκδίδεται από έναν φορέα 

ασφάλισης (ο οποίος δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24), εφόσον τα 

έσοδα από το συγκεκριμένο συμβόλαιο: 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για να πληρωθούν ή να χρηματοδοτηθούν 

παροχές σε εργαζόμενους σύμφωνα με ένα πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών, και  

 Δεν είναι διαθέσιμα στους πιστωτές της αναφέρουσας επιχείρησης (ακόμη και 

στην πτώχευση) και δεν μπορούν να επιστραφούν στην αναφέρουσα 

επιχείρηση [ή μπορούν να επιστραφούν μόνο αν: (α) τα έσοδα 

αντιπροσωπεύουν πλεονάζοντα στοιχεία του ενεργητικού που δεν είναι 

απαραίτητα σύμφωνα με το ασφαλιστικό συμβόλαιο για την αντιμετώπιση 

όλων των σχετικών υποχρεώσεων παροχών σε εργαζόμενους, ή (β) τα έσοδα 
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επιστρέφονται στην αναφέρουσα επιχείρηση προκειμένου να αποζημιωθεί για 

τις παροχές σε εργαζόμενους που έχουν ήδη καταβληθεί]. 

 Απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος: είναι οι τόκοι, 

τα μερίσματα και άλλα έσοδα που προέρχονται από τα στοιχεία του ενεργητικού του 

προγράμματος, μαζί με τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες, 

μείον κάθε κόστος για τη διαχείριση του προγράμματος (εκτός εκείνων που 

συμπεριλαμβάνονται στις αναλογιστικές παραδοχές και χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση 

της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών) και κάθε φόρου πληρωτέου από το ίδιο το 

πρόγραμμα.  

 Παρούσα αξία μίας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών: είναι η παρούσα 

αξία των αναμενόμενων μελλοντικών πληρωμών που θα χρειαστεί να καταβληθούν για να 

διακανονιστεί η υποχρέωση που προέρχεται από την εργασία των εργαζόμενων κατά την 

τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους, πριν την αφαίρεση οποιουδήποτε στοιχείου του 

ενεργητικού του προγράμματος 

 Εύλογη αξία: είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί 

να ανταλλαχθεί ή μία υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς 

συναλλαγής σε εμπορική βάση, μεταξύ δύο μερών τα οποία έχουν πλήρη γνώση του 

αντικειμένου και ενεργούν με τη θέληση τους 

 Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες
6
: οι αναλογιστικές παραδοχές αποτελούνται 

από εμπειρικές προσαρμογές (επιπτώσεις των διαφορών ανάμεσα σε προηγούμενες 

αναλογιστικές παραδοχές και ότι πραγματικά έγινε) και από τις επιπτώσεις των μεταβολών 

στις αναλογιστικές παραδοχές, 

  Κόστος προϋπηρεσίας
7
: Όταν οι παροχές μεταβληθούν, για παράδειγμα 

σημειωθεί αύξηση, τότε δημιουργείται ένα κόστος το οποίο δεν είχε λογιστεί στο παρελθόν, 

γιατί αναμένονταν να πληρωθούν λιγότερα. Οι παροχές ενδέχεται να παρουσιάσουν μείωση, 

οπότε γίνεται το αντίστροφο. Οπότε τα Κόστη Προϋπηρεσίας μπορεί να είναι κέρδος ή ζημία 

 Κόστος τρέχουσας απασχόλησης: είναι η αύξηση στην παρούσα αξία της 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, η οποία προέρχεται από την απασχόληση του 

εργαζόμενου κατά την τρέχουσα περίοδο 

 Κόστος τόκων (χρηματοοικονομικά έξοδα): είναι η αύξηση κατά τη 

διάρκεια μίας περιόδου, της παρούσας αξίας  μίας υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. Η 

                                                           
6
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, Bonham et al. (2008). 

7
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 7, Ντζανάτος (2008). 
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μεταβολή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι παροχές είναι μία περίοδο πλησιέστερα προς τον 

διακανονισμό τους   

 Προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία: είναι συμφωνίες 

(τυπικές ή άτυπες) κατά τις οποίες μία επιχείρηση προβαίνει σε παροχές σε έναν ή 

περισσότερους εργαζόμενους, μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας (είτε με τη μορφή ετήσιου 

εισοδήματος είτε με ένα εφάπαξ ποσό). Οι παροχές αυτές ή οι συνεισφορές των εργοδοτών 

για αυτές, θα πρέπει να μπορούν να προσδιοριστούν ή να εκτιμηθούν πριν από την 

αποχώρηση, με βάση τους όρους ενός εγγράφου (νομική δέσμευση) ή την πρακτική της 

επιχείρησης (τεκμαιρόμενη δέσμευση) 

 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών: είναι τα προγράμματα παροχών 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία, κατά τα οποία μία επιχείρηση καταβάλλει καθορισμένες 

εισφορές σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα (π.χ. Ταμείο). Η επιχείρηση δεν θα έχει 

καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να πληρώσει περαιτέρω εισφορές, στην περίπτωση 

που ο φορέας δεν κατέχει επαρκή στοιχεία του ενεργητικού για να πληρώσει όλες τις παροχές 

στους εργαζόμενους, για παρεχόμενη υπηρεσία της τρέχουσας ή των προηγούμενων 

περιόδων. 

 Προγράμματα καθορισμένων παροχών: είναι λοιπά προγράμματα παροχών 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία, τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των 

προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών. 

 Προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών: είναι προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών (άλλα εκτός από τα κρατικά προγράμματα) ή προγράμματα καθορισμένων 

παροχών (άλλα εκτός από τα κρατικά προγράμματα), που πολλοί εργοδότες που δεν 

συνδέονται (σαν όμιλος π.χ.), πληρώνουν σε ειδικά ταμεία (Ντζανάτος, 2008). Ειδικότερα: 

 Συγκεντρώνουν τα στοιχεία του ενεργητικού που συνεισφέρονται από 

διάφορες επιχειρήσεις, που δεν βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο, και 

 Χρησιμοποιούν τα στοιχεία του ενεργητικού για να χορηγούν παροχές σε 

εργαζόμενους περισσοτέρων της μίας επιχείρησης, με δεδομένο ότι τα ποσά των εισφορών 

και των παροχών προσδιορίζονται χωρίς αναφορά στην ταυτότητα της επιχείρησης που 

απασχολεί τους εργαζόμενους. 

3.8 Ανάλυση και Λογιστικός Χειρισμός των Κατηγοριών Παροχών του 

Δ.Λ.Π. 19 

3.8.1 Βραχύχρονες Παροχές σε Εργαζόμενους – Λογιστικός Χειρισμός -

Γνωστοποιήσεις 
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Οι βραχυχρόνιες παροχές
8
 σε εργαζόμενους είναι παροχές (εξαιρουμένων των 

παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης και παροχών αποζημίωσης σε συμμετοχικούς τίτλους 

ή σε αξία αυτών) που λήγουν στο σύνολο τους μέσα σε δώδεκα μήνες μετά το τέλος της 

χρήσης μέσα στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες.  

Οι βραχυχρόνιες παροχές
9
 σε εργαζόμενους περιλαμβάνουν όπως προαναφέρθηκε: 

 Ημερομίσθια, μισθούς και εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, 

 Βραχύχρονες αποζημιωμένες απουσίες (τέτοιες όπως ετήσια άδεια μετ’ 

αποδοχών και άδεια ασθένειας μετ’ αποδοχών), όταν οι απουσίες αναμένεται να συμβούν 

μέσα σε δώδεκα μήνες μετά το τέλος της περιόδου στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη 

σχετική εργασιακή υπηρεσία. Λογίζονται και αυτές που χρωστάει η εταιρία στο τέλος του 

χρόνου, αν πρόκειται να δοθούν στον επόμενο, 

 Διανομή κερδών και πρόσθετες παροχές πληρωτέες μέσα σε δώδεκα μήνες 

μετά τη λήξη της περιόδου μέσα στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, 

και  

 Μη χρηματικές παροχές (τέτοιες όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους τωρινούς 

εργαζόμενους.  

Σε γενικές γραμμές
10

, ο λογιστικός χειρισμός των βραχύχρονων παροχών σε 

εργαζόμενους είναι σχετικά απλός, καθώς δεν απαιτούνται αναλογιστικές προϋποθέσεις 

(παραδοχές) και δεν υπάρχει και ανάγκη για προεξόφληση των παροχών, αφού αυτές 

λογίζονται στο χρόνο που αφορούν (γίνεται οριοθέτηση όταν πρέπει).  

Επιπρόσθετα, οι βραχυχρόνιες παροχές πρέπει να λογίζονται στο χρόνο που αφορούν 

και πρέπει να γίνεται οριοθέτηση της χρήσης με αυτά τα έξοδα. 

Όταν ένας εργαζόμενος
11

 έχει παράσχει υπηρεσία σε μία επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

μιας λογιστικής περιόδου, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρίζει το απροεξόφλητο ποσό των 

βραχύχρονων παροχών σε εργαζόμενους που αναμένεται να πληρωθεί σε αντάλλαγμα για 

αυτή την υπηρεσία: 

 Ως υποχρέωση (δεδουλευμένο έξοδο), μετά την αφαίρεση κάθε ποσού που ήδη 

πληρώθηκε. Αν το ποσό που ήδη πληρώθηκε υπερβαίνει το απροεξόφλητο ποσό των 

παροχών πριν την ημερομηνία του ισολογισμού, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρίσει αυτό το 

                                                           
8
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, Βλάχος και Λουκά (2009) 

9
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, Mirza and Epstein (2004) 

10
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 9 Ντζανάτος (2008). 

11
 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, Bonham et al. (2008). 
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υπερβάλλον ως περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει, για 

παράδειγμα, σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή επιστροφή χρημάτων, και 

 Ως έξοδο, εκτός αν ένα άλλο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει 

τη συμπερίληψη των παροχών στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου.  

Όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις
12

, το Δ.Λ.Π. 19 δεν προβλέπει ειδικές 

γνωστοποιήσεις για τις Βραχύχρονες Παροχές. Ενδέχονται, όμως απαιτήσεις 

γνωστοποιήσεων από άλλα Πρότυπα. Ειδικότερα, το Δ.Λ.Π. 24, απαιτεί γνωστοποιήσεις για 

τις Βραχύχρονες Παροχές σε διοικητικά στελέχη και το Δ.Λ.Π. 1, προβλέπει γνωστοποίηση 

για το σύνολο των αμοιβών προσωπικού.  

3.8.1.1 Βραχύχρονες Αποζημιωνόμενες Απουσίες  – Λογιστικός Χειρισμός 

 

Μία επιχείρηση
13

 μπορεί να αποζημιώνει εργαζόμενους για απουσία για διάφορους 

λόγους που περιλαμβάνουν διακοπές, ασθένεια και βραχύχρονη ανικανότητα, μητρότητα ή 

πατρότητα, δικαστική υπηρεσία και στρατιωτική υπηρεσία. Επιπλέον, μία επιχείρηση θα 

πρέπει να καταχωρίζει το αναμενόμενο κόστος των βραχύχρονων παροχών σε εργαζόμενους 

με τη μορφή των αποζημιωνόμενων απουσιών. Ο λογιστικός χειρισμός αυτών των 

αποζημιώσεων εξαρτάται από το εάν το δικαίωμα σε αποζημιωνόμενες απουσίες είναι 

σωρευτικό ή μη. 

Σωρευτικό, είναι το δικαίωμα, όταν η παροχή μπορεί να μεταφερθεί εις νέον και να 

χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές περιόδους, αν το δικαίωμα της τρέχουσας περιόδου δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί πλήρως, για παράδειγμα άδεια διακοπών. Οι συσσωρευτικές απουσίες 

διακρίνονται σε «Επενδυμένες» (Vesting) και «Μη Επενδυμένες» (Non-vesting). Η σημασία 

των όρων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι οι συσσωρευτικές απουσίες είναι δυνατό να είναι 

«vesting», δηλαδή ο δικαιούχος θα δικαιούται τις απουσίες αυτές μετ’ αποδοχών ή «Non-

vesting», χωρίς αποδοχές.  Μη σωρευτικό, είναι το δικαίωμα που δε μεταφέρεται σε επόμενες 

χρήσεις αλλά εκπνέει, αν το δικαίωμα της τρέχουσας περιόδου δεν ασκηθεί πλήρως και δεν 

παρέχεται το δικαίωμα στους εργαζόμενους ταμειακής πληρωμής για το αχρησιμοποίητο 

δικαίωμα με την αποχώρηση από την επιχείρηση, για παράδειγμα άδεια ασθένειας, 

μητρότητας ή πατρότητας (Βλάχος και Λουκά, 2009). 

                                                           
12

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 23, Ντζανάτος (2008). 
13

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 12. 
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Όσον αφορά στο λογιστικό τους χειρισμό
14

, οι σωρευμένες αποζημιωνόμενες 

απουσίες καταχωρούνται ως υποχρέωση της περιόδου (αποτιμώντας
15

 την υποχρέωση αυτή 

ως το πρόσθετο ποσό που η επιχείρηση αναμένει να καταβάλει ως αποτέλεσμα του 

αχρησιμοποίητου δικαιώματος που έχει σωρευτεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού)  

κατά την οποία ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες που του δίνουν το δικαίωμα αυτό 

δηλαδή λογίζονται στο χρόνο που αφορούν. Αντίθετα, στην περίπτωση των μη  σωρευόμενων 

αποζημιωνόμενων απουσιών, οι οποίες είναι μη μεταφερόμενες, η επιχείρηση δεν 

καταχωρίζει καμία υποχρέωση ή έξοδο μέχρι το χρόνο της απουσίας, δηλαδή λογίζονται όταν 

γίνονται. 

 

 Παράδειγμα 1: Η επιχείρηση «ΝΑΠΟΛΕΩΝ» απασχολεί 100 υπαλλήλους, κάθε 

ένας από τους οποίους δικαιούται 20 εργάσιμες ημέρες αμειβόμενης θερινής άδειας για 

κάθε ημερολογιακό έτος. Οι μη χρησιμοποιημένες ημέρες άδειας μπορούν να μεταφερθούν 

για ένα ημερολογιακό έτος. Οι άδειες λαμβάνονται με τη μέθοδο L.I.F.O., δηλαδή πρώτα 

δίνονται οι ημέρες που δικαιούται ο εργαζόμενος από το τρέχον έτος και εν συνεχεία από 

οποιοδήποτε υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στο τρέχον έτος από το προηγούμενο. Κατά την 

31 Δεκεμβρίου 2011, κάθε εργαζόμενος έχει κατά μέσο όρο 5 ημέρες αχρησιμοποίητης 

άδειας από την προηγούμενη χρήση. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού πιθανολογεί ότι 

κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012, 50 εργαζόμενοι θα πάρουν 20 ή λιγότερες ημέρες 

άδειας, ενώ 50 εργαζόμενοι θα πάρουν κατά μέσο όρο 25 ημέρες άδειας ο καθένας. Το 

κόστος της άδειας ανά ημέρα είναι € 50 (Βλάχος και Λουκά, 2009). 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 1: 

Οι συνολικά αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας ανέρχονται σε 500 (100 εργαζόμενοι* 5 

αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας). Η επιχείρηση, συνεπώς, θα πρέπει να αναγνωρίσει για τη 

χρήση 2011, μια υποχρέωση συνολικού ποσού € 12.500 (250 ημέρες * € 50 ημερήσια 

αποζημίωση) σε αντίστοιχη χρέωση ενός εξόδου το οποίο θα επιβαρύνει τα κέρδη ή τις 

ζημίες της χρήσης. 

3.8.1.2 Προγράμματα Διανομής Κερδών και Πρόσθετων Παροχών –

Λογιστικός Χειρισμός-Γνωστοποιήσεις 

 

                                                           
14

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 10-11, Ντζανάτος (2008). 
15

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 10-11, Βλάχος και Λουκά (2009). 
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Μια επιχείρηση πρέπει να καταχωρίζει το αναμενόμενο κόστος της διανομής κερδών 

και των πληρωμών των πρόσθετων παροχών (bonuses) σύμφωνα με την παράγραφο 10, όταν 

και μόνο όταν: 

 Η επιχείρηση έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να κάνει 

τέτοιες πληρωμές, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και 

 Όταν το κόστος αυτό μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία.  

Μια παρούσα δέσμευση υπάρχει, όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεν έχει καμία 

ρεαλιστική εναλλακτική λύση, παρά να κάνει τις πληρωμές (Grant Thorton, 2009). 

Σύμφωνα με μερικά προγράμματα διανομής κερδών
16

, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ένα 

μερίδιο του κέρδους μόνο, αν παραμείνουν στην οικονομική οντότητα για μια καθορισμένη 

περίοδο. Τέτοια προγράμματα δημιουργούν τεκμαιρόμενη δέσμευση, καθώς εργαζόμενοι 

παρέχουν υπηρεσίες που αυξάνουν το ποσό που θα καταβληθεί, αν αυτοί παραμείνουν στην 

υπηρεσία μέχρι το τέλος της καθορισμένης περιόδου. Η επιμέτρηση τέτοιων τεκμαιρόμενων 

δεσμεύσεων αντανακλά τη δυνατότητα μερικοί εργαζόμενοι να φύγουν, χωρίς να 

συμμετάσχουν στο μερισμό των κερδών. 

Η διανομή κερδών στους εργαζόμενους (τα μπόνους) λογίζονται σαν έξοδο (και όχι 

στη διανομή, όπως προβλέπεται από τον ΚΝ 2190). Αντίθετα, αν οι πληρωμές από κέρδη ή 

για μπόνους θα γίνουν μετά από 12 μήνες και αφορούν τη χρήση, θεωρούνται σαν Λοιπές 

Μακροχρόνιες Παροχές (Ντζανάτος, 2008). 

 

 Παράδειγμα 2: Ένα πρόγραμμα διανομής κερδών απαιτεί από μία επιχείρηση την 

καταβολή μιας καθορισμένης αναλογίας των καθαρών κερδών της για το έτος σε 

εργαζόμενους που υπηρετούν καθ’ όλο το έτος. Αν κανένας εργαζόμενος δεν φύγει κατά τη 

διάρκεια του έτους, το σύνολο των πληρωμών από τη διανομή των κερδών για το έτος θα 

είναι 4% των καθαρών κερδών. Με δεδομένο, ότι τα κέρδη της εταιρίας για το έτος ήταν 

€30 εκατομμύρια και με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρίας αναμένεται ότι περίπου το 70%  

των εργαζόμενων θα παραμείνουν στην επιχείρηση έως το τέλος του επόμενου έτους. 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 2: 

Με βάση τα ανωτέρω, η επιχείρηση θα καταχωρίσει μία υποχρέωση και ένα έξοδο: 

4%* €30 * 70% = €840.000, χρεώνοντας το λογαριασμό «Παροχές σε εργαζόμενους» και 

πιστώνοντας το λογαριασμό «Υποχρεώσεις» με το ίδιο ποσό.  
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 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 18, Πρωτοψάλτης (2008). 



50 
 

Όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις, το Δ.Λ.Π. 19 δεν προβλέπει ειδικές γνωστοποιήσεις 

για τις Βραχύχρονες Παροχές. Ενδέχονται, όμως απαιτήσεις γνωστοποιήσεων από άλλα 

Πρότυπα. Ειδικότερα, το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών», απαιτεί 

γνωστοποιήσεις για τις Βραχύχρονες Παροχές σε διοικητικά στελέχη και το Δ.Λ.Π. 1, 

προβλέπει γνωστοποίηση για το σύνολο των αμοιβών προσωπικού (IASB, 2006).  

 

3.8.2 Παροχές Εξόδου Από την Υπηρεσία - Λογιστικός Χειρισμός-

Γνωστοποιήσεις
17

 
 

Το Πρότυπο αυτό ασχολείται με τις παροχές τερματισμού υπηρεσίας ξεχωριστά από 

τις άλλες παροχές σε εργαζόμενους, γιατί το γεγονός που δημιουργεί δέσμευση είναι μάλλον 

ο τερματισμός υπηρεσίας παρά η υπηρεσία του εργαζομένου. Παροχές εξόδου από την 

υπηρεσία, υπάρχουν, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π., όταν η επιχείρηση απολύει ή ενθαρρύνει για 

οικειοθελή αποχώρηση. Μία επιχείρηση θα αναγνωρίζει τις παροχές εξόδου από την 

υπηρεσία ως υποχρέωση και ως έξοδο, όταν και μόνο όταν, η επιχείρηση είναι αποδεδειγμένα 

δεσμευμένη: 

 Να απολύσει προσωπικό και να πληρώσει αποζημίωση  

 Να δώσει αποζημιώσεις για εθελούσια έξοδο. 

Στην Ελλάδα υπάρχει τέτοια συγκεκριμένη υποχρέωση. Αν αποχωρίσει ο 

εργαζόμενος μόνος του, δεν δικαιούται κάποια αποζημίωση, αν όμως απολυθεί από την 

εταιρία δικαιούται αποζημίωση ανάλογα με τα χρόνια της εργασίας του σε αυτήν και 

δημιουργείται η αντίστοιχη πρόβλεψη σύμφωνα με το ΚΝ 2190/20. Αυτού του είδους η 

πρακτική θεωρείται πιο συντηρητική, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της εταιρείας σε αντίθεση 

με τις πρακτικές του ΔΛΠ 19. Επίσης εάν ένας εργαζόμενος παραμείνει μέχρι το χρόνο της 

συνταξιοδότησης του, δικαιούται ένα ποσό κατά την αποχώρηση του, ανάλογα με τα χρόνια 

υπηρεσίας του. 

Αν υπάρχει δέσμευση από το νόμο ή συνήθης πρακτική να πληρώνονται όσοι 

αποχωρούν, αυτό είναι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία. Επιπρόσθετα, οι παροχές Εξόδου 

από την Υπηρεσία, μπορεί να είναι μετρητά, αλλά μπορεί να είναι και: 

 Χρόνος που δεν δουλεύει και πληρώνεται και μετά φεύγει  

 Πληρωμές σε προγράμματα για παροχές μετά την έξοδο. 

Η επιχείρηση είναι αποδεδειγμένα δεσμευμένη
18

 σε λήξη της απασχόλησης, όταν και 

μόνον όταν η επιχείρηση έχει ένα λεπτομερειακό επίσημο πρόγραμμα για τη λήξη της 
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 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 132-143, Ντζανάτος (2008) 
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απασχόλησης και δεν υπάρχει πραγματική πιθανότητα απόσυρσης. Το λεπτομερειακό 

πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον: 

 Την εγκατάσταση, λειτουργία και τον κατά προσέγγιση αριθμό εργαζομένων 

των οποίων οι υπηρεσίες πρόκειται να τερματιστούν, 

 Τις παροχές λήξης της απασχόλησης για κάθε ταξινομημένη κατηγορία 

εργασίας ή λειτουργία, και 

 Το χρόνο κατά τον οποίο το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί. Η εφαρμογή πρέπει 

να αρχίσει το δυνατό συντομότερα και η περίοδος του χρόνου για να ολοκληρωθεί η 

εφαρμογή πρέπει να είναι έτσι, ώστε σημαντικές μεταβολές στο πρόγραμμα να μην είναι 

πιθανές. 

Όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των παροχών εξόδου, αυτές λογίζονται όταν 

αναλαμβάνεται η δέσμευση για αποχώρηση άμεσα σαν έξοδα καθώς δεν παρέχουν στην 

επιχείρηση μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Υπάρχει δέσμευση για παροχές εξόδου από την 

υπηρεσία από οικειοθελή αποχώρηση, αν υπάρχει δεσμευτικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση 

όμως που οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες, 

προεξοφλούνται και υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζόμενων που προβλέπεται 

να αποδεχθεί την αποχώρηση, αν πρόκειται για οικειοθελή. 

Αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις, όταν υπάρχει αβεβαιότητα για τον αριθμό των 

εργαζομένων που θα αποδεχθούν μια προσφορά για τις παροχές λήξης απασχόλησης, τότε 

υπάρχει ενδεχόμενη υποχρέωση. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις», η επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά 

με την ενδεχόμενη υποχρέωση, εκτός και αν η εκροή είναι μηδαμινή. 

Επιπλέον και το Δ.Λ.Π. 1, απαιτεί από μία επιχείρηση να γνωστοποιεί τη φύση και το 

ποσό ενός εξόδου, αν είναι σημαντικό. Οι παροχές λήξης απασχόλησης μπορεί να 

καταλήγουν σε έξοδο που απαιτεί γνωστοποίηση σε συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση. 

Τέλος, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών», η 

επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες για τις παροχές λήξης απασχόλησης, για τα στελέχη 

διευθυντικού προσωπικού. 

 

3.8.3 Λοιπές Μακροχρόνιες Παροχές - Λογιστικός Χειρισμός -

Γνωστοποιήσεις 
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Μια άλλη κατηγορία παροχών προς το προσωπικό που ορίζει το Δ.Λ.Π. 19, είναι οι 

μακροχρόνιες παροχές. Δεν είναι συνηθισμένες στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν. Οι λοιπές μακροχρόνιες παροχές έχουν τον χαρακτήρα έκτακτων μακροχρόνιων 

παροχών ή παροχών που προκύπτουν κατόπιν ειδικών συμφωνιών. Αναφέρεται στις 

περιπτώσεις που μια εταιρία αναλαμβάνει μακροχρόνιες δεσμεύσεις για παροχές όπως, 

μακροπρόθεσμες αποζημιωνόμενες απουσίες, όπως άδεια μακρόχρονης υπηρεσίας ή άδειας 

ανάπαυσης, παροχές ιωβηλαίου ή άλλης μακρόχρονης υπηρεσίας, παροχές μακροπρόθεσμης 

ανικανότητας (π.χ. λόγω ατυχημάτων), διανομή κερδών και πρόσθετες παροχές 

καταβληθείσες σε δώδεκα ή περισσοτέρους μήνες από το τέλος της περιόδου στην οποία οι 

εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, και αναβαλλόμενη αποζημίωση που 

καταβάλλεται σε δώδεκα ή περισσότερους μήνες από το τέλος της περιόδου μέσα στην οποία 

αποκτάται το δικαίωμα (Grant Thorton, 2009). 

Η επιμέτρηση λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζόμενους δεν υπόκειται 

συνήθως στον ίδιο βαθμό αβεβαιότητας, όπως η επιμέτρηση των παροχών μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία. Περαιτέρω, η καθιέρωση ή οι μεταβολές σε λοιπές μακροπρόθεσμες 

παροχές σε εργαζόμενους σπάνια δημιουργεί ένα σημαντικό κόστος προϋπηρεσίας. Γι’ 

αυτούς τους λόγους, το Πρότυπο αυτό απαιτεί μια απλοποιημένη μέθοδο λογιστικής για τις 

λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους. Η μέθοδος αυτή διαφέρει από την 

απαιτούμενη λογιστικοποίηση των παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία ως εξής: 

  Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές καταχωρούνται άμεσα στη χρήση και δεν 

εφαρμόζεται κανένα «περιθώριο» και 

  Όλο το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται αμέσως (Πρωτοψάλτης, 2008). 

Το ποσό
19

, το οποίο θα αναγνωριστεί ως υποχρέωση για τις λοιπές μακροχρόνιες 

παροχές σε εργαζόμενους θα πρέπει να απαρτίζεται από το καθαρό σύνολο των παρακάτω: 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών κατά τη λήξη της 

περιόδου αναφοράς Μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του 

προγράμματος από τα οποία θα διακανονιστούν άμεσα οι υποχρεώσεις. 

 

Αυτές οι παροχές καταρχήν αποτιμούνται και λογίζονται, όταν αναλαμβάνεται η 

υποχρέωση. Περαιτέρω, η αποτίμηση αυτών των προγραμμάτων γίνεται όπως και στα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, δηλαδή διενεργείται με βάση αναλογιστικές μελέτες. 

Αυτό συμβαίνει επειδή τις περισσότερες φορές δεν είναι επακριβώς προσδιοριζόμενο το ποσό 
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το οποίο θα καταβληθεί (Ντζανάτος, 2008). Επίσης, το ποσό που θα αναγνωριστεί ως έξοδο ή 

ως έσοδο αποτελεί το καθαρό σύνολο των παρακάτω: 

 Του κόστους τρέχουσας απασχόλησης  

 Του κόστους τόκων  

 Την αναμενόμενη απόδοση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του 

προγράμματος και οποιουδήποτε δικαιώματος αποζημίωσης που είναι καταχωρισμένο ως 

περιουσιακό στοιχείο  

 Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, που πρέπει όλα να καταχωρίζονται αμέσως 

 Κόστος προϋπηρεσίας, το οποίο πρέπει όλο να καταχωρίζεται αμέσως, και 

 Την επίδραση οποιασδήποτε περικοπής ή διακανονισμού (Grant Thorton, 

2009). 

Ως αποτέλεσμα, οι μακροχρόνιες παροχές, θα πρέπει σε κάθε χρήση να 

επαναϋπολογίζονται από αναλογιστές και επομένως θα προκύπτουν αναλογιστικά κέρδη ή 

ζημίες, για αυτές τις παροχές. 

Αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις, το Δ.Λ.Π. 19 δεν απαιτεί συγκεκριμένες 

γνωστοποιήσεις για τις λοιπές μακροχρόνιες παροχές σε εργαζόμενους, ωστόσο, είναι δυνατό 

να απαιτούνται γνωστοποιήσεις από άλλα Πρότυπα (για παράδειγμα, όταν το έξοδο που 

προκύπτει από τέτοιες παροχές είναι σημαντικό και απαιτείται η γνωστοποίηση του σύμφωνα 

με το Δ.Λ.Π. 1). Όπου απαιτείται γνωστοποίηση του Δ.Λ.Π. 24, η επιχείρηση θα γνωστοποιεί 

πληροφορίες σχετικά με λοιπές μακροχρόνιες παροχές σε εργαζόμενους για τα βασικά 

διοικητικά της στελέχη. Επίσης, υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης για λοιπές μακροχρόνιες 

παροχές από  το Δ.Λ.Π. 8 (Ντζανάτος, 2008).  

 

3.8.4 Παροχές Μετά την Έξοδο από την Υπηρεσία: Διάκριση Μεταξύ 

Προγραμμάτων Καθορισμένων Εισφορών και Προγραμμάτων 

Καθορισμένων Παροχών 
 

Η επόμενη και η πιο σημαντική κατηγορία παροχών προς το προσωπικό που 

περιλαμβάνει το Δ.Λ.Π. 19, είναι οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Οι παροχές 

μετά την απασχόληση είναι παροχές σε εργαζόμενους (εξαιρουμένων των παροχών λήξης της 

εργασιακής σχέσης και παροχών αποζημίωσης σε συμμετοχικούς τίτλους ή σε αξία αυτών) 

που είναι πληρωτέες μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησης. Ρυθμίσεις βάσει των οποίων η 

επιχείρηση παρέχει οφέλη μετά την έξοδο από την υπηρεσία, συνιστούν προγράμματα 

παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Η επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζει το Πρότυπο 
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αυτό σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις, είτε συνιστούν είτε όχι την ίδρυση μιας ξεχωριστής 

οικονομικής μονάδας για να εισπράττει εισφορές και να καταβάλει παροχές. Ειδικότερα, οι 

παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: παροχές λόγω 

αφυπηρέτησης, όπως συντάξεις αλλά και άλλες παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

όπως ασφάλεια ζωής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

(IASB, 2006).  

 Τα προγράμματα μετά την έξοδο από την υπηρεσία, διακρίνονται σε προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών και σε προγράμματα καθορισμένων παροχών, ανάλογα με την 

οικονομική υπόσταση του προγράμματος. Αν ένα πρόγραμμα παροχών μετά την έξοδο, δεν 

είναι πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, είναι τότε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών χωρίζονται σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών και σε μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, όταν γίνεται, μπορεί να είναι ολική ή μερική 

(Ντζανάτος, 2008). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο λογιστικός χειρισμός του σχεδίου δεν 

επηρεάζεται από τον τρόπο χρηματοδότησης του, Ειδικότερα, ο τρόπος χρηματοδότησης 

γίνεται σύμφωνα με την έκθεση του αναλογιστή και ο λογιστικός χειρισμός γίνεται σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 19. Παρακάτω παρατίθεται μια σχηματική παρουσίαση καταβολής εισφορών και 

ωφελημάτων (Βλάχος και Λουκά, 2009).: 

 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                 ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                       ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

                                           

 

 ΠΑΡΟΧΕΣ 

                                               

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ         ΑΠΟΔΟΣΗ (ΤΟΚΟΙ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) 

 

 

 

Διάγραμμα 3.1. Σχηματική Παρουσίαση Καταβολής Εισφορών και Παροχών. 

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΣΧΕΔΙΟ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
  ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ      

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
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3.8.4.1 Προγραμμάτων Καθορισμένων Εισφορών 

 

 Αφορούν εισφορές που πληρώνονται σε τακτά διαστήματα σε έναν ανεξάρτητο 

διαχειριστικό φορέα μετά την έξοδο από την υπηρεσία (όχι όπως το ΙΚΑ). Η επιχείρηση δεν 

θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να πληρώσει περαιτέρω εισφορές, στην 

περίπτωση που ο φορέας δεν κατέχει επαρκή στοιχεία του ενεργητικού για να πληρώσει όλες 

τις παροχές στους εργαζόμενους, για παρεχόμενη υπηρεσία της τρέχουσας ή των 

προηγούμενων περιόδων. Δηλαδή ο αναλογιστικός (ότι οι παροχές θα είναι λιγότερες από τις 

αναμενόμενες) και ο επενδυτικός κίνδυνος (ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 

επενδυμένα θα είναι ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τις αναμενόμενες παροχές), βαρύνουν 

τον εργαζόμενο και λογίζονται στα έξοδα, όταν δημιουργείται η υποχρέωση για τις εισφορές.  

Οι παροχές καθορισμένων εισφορών, με βάση το Δ.Λ.Π. 19 δεν αφορούν ακριβώς 

ασφαλιστικά ταμεία σαν το ΙΚΑ ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία 

λειτουργούν στην Ελλάδα. Έχουν την έννοια ότι μια εταιρία ή μαζί με άλλες φτιάχνουν ένα 

αντίστοιχο «ΙΚΑ», στο οποίο συνεισφέρουν σε τακτά διαστήματα κάποιες εισφορές για τους 

εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι από εκεί θα πάρουν σύνταξη ή κάποιες άλλες παροχές. Η 

εφαρμογή αυτού αν και είναι συνηθισμένη στο εξωτερικό, στην Ελλάδα ωστόσο έχει πολύ 

περιορισμένη εφαρμογή. 

Ένα κρατικό πρόγραμμα, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτεται νομοθετικά και γίνεται 

διαχείριση από το κράτος ή άλλους δημόσιους φορείς, είναι συνήθως Πρόγραμμα 

Καθορισμένων Εισφορών, για την εταιρία, ενώ σπάνια μπορεί να είναι Πρόγραμμα 

Καθορισμένων Παροχών και λογίζεται σαν Πρόγραμμα Πολλών Εργοδοτών, ανάλογα με τη 

φύση του και τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 19. Αυτό συμβαίνει με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στη 

χώρα μας. Δηλαδή οι εταιρείες πληρώνουν συγκεκριμένες εισφορές κάθε χρόνο για τους 

εργαζόμενους και τα Ασφαλιστικά Ταμεία είναι υπεύθυνα να καταβάλλουν τις σχετικές 

παροχές. Η ευθύνη της εταιρείας σε αυτές τις περιπτώσεις, περιορίζεται μόνο στην πληρωμή 

των εισφορών και δεν έχει ευθύνη για την παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών των 

ταμείων, τα οποία εποπτεύονται από το κράτος.  Ωστόσο, όταν πληρώνεται ασφαλιστήριο για 

παροχές, είναι συνήθως Πρόγραμμα Καθορισμένων Εισφορών, εκτός αν υπάρχουν 

δεσμεύσεις για την εταιρία πέραν του ασφαλίστρου, οπότε μπορεί να είναι Πρόγραμμα 

Καθορισμένων Παροχών  

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, αλλά σε άλλες χώρες μπορεί να υπάρχουν και κρατικά 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Δηλαδή προγράμματα, όπου καταβάλλονται μεν 
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εισφορές από τις εταιρείες και τα προγράμματα αυτά τα διαχειρίζεται το κράτος, αλλά οι 

εταιρίες είναι υποχρεωμένες να καλύψουν τα πιθανά ελλείμματα αυτών των προγραμμάτων 

(Ντζανάτος, 2008). 

Η λογιστική αντιμετώπιση των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών είναι 

ιδιαίτερα απλή, καθώς η υποχρέωση της επιχείρησης, η οποία προσφέρει αυτό το πρόγραμμα 

περιορίζεται στο ποσό που πρέπει να εισφέρει σε κάθε χρήση Επιπλέον, οι υποχρεώσεις δεν 

προεξοφλούνται, καθώς είναι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις, δηλαδή οι υποχρεώσεις προς το 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν εντός ενός έτους από το τέλος 

της χρήσης στην οποία ο εργαζόμενος προσέφερε τις σχετικές υπηρεσίες του (Γκίκας, 2008). 

Σχηματικά ο λογιστικός χειρισμός των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών έχει ως εξής 

(Βλάχος και Λουκά, 2009):                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.2. Λογιστικός Χειρισμός των Προγραμμάτων Καθορισμένων Εισφορών. 

Για την καταχώρηση και αποτίμηση των εισφορών εφαρμόζεται η αρχή των 

δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί την πληρωτέα 

εισφορά σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών σε αντάλλαγμα υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν: 
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 Ως μια υποχρέωση (δεδουλευμένο έξοδο) στον Ισολογισμό, μετά την 

αφαίρεση οποιασδήποτε εισφοράς που ήδη πληρώθηκε. Αν η εισφορά που έχει ήδη πληρωθεί 

υπερβαίνει την οφειλόμενη εισφορά για υπηρεσία πριν από την ημερομηνία του ισολογισμού, 

η επιχείρηση πρέπει να καταχωρίζει αυτό το υπερβάλλον ποσό ως περιουσιακό στοιχείο 

(προπληρωμένο έξοδο) κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει, για παράδειγμα σε 

μια μείωση μελλοντικών πληρωμών ή επιστροφή μετρητών και,  

 Ως μια δαπάνη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ή εάν κάποιο άλλο Δ.Λ.Π. 

απαιτεί στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου (Πρωτοψάλτης, 2008). 

Όταν οι εισφορές σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών δε λήγουν στο σύνολο 

τους μέσα σε δώδεκα μήνες μετά τη λήξη της περιόδου στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν 

τη σχετική υπηρεσία, πρέπει να προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό 

επιτόκιο (Βλάχος και Λουκά, 2009). 

Αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το ποσό που 

καταχωρίζεται ως έξοδο για προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Επιπροσθέτως, όπου 

απαιτείται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών», η επιχείρηση θα 

πρέπει να γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών για τα βασικά διοικητικά στελέχη της (Ντζανάτος, 2008). 

3.8.4.2 Προγραμμάτων Καθορισμένων Παροχών 

 

Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σε αντίθεση με το πρόγραμμα καθορισμένων 

εισφορών, είναι κάτι διαφορετικό και πολύ πιο σύνθετο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι μια 

μεγάλη εταιρία ή σε συνεργασία φτιάχνουν ένα μικρό «ΙΚΑ», η υποχρέωση τους δεν είναι να 

καταβάλλουν μόνο συγκεκριμένες εισφορές, αλλά η υποχρέωση τους είναι να καταβάλλουν 

συγκεκριμένες συντάξεις στο μέλλον ή άλλες παροχές (Ντζανάτος, 2008).  

Είναι λοιπόν, λοιπά προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία, τα 

οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών. Με βάση 

τα προγράμματα καθορισμένων παροχών: 

 Η δέσμευση της επιχείρησης είναι να παρέχει τις συμφωνημένες παροχές 

στους τωρινούς και στους πρώην εργαζόμενους της  

 Ο αναλογιστικός κίνδυνος (δηλαδή ο κίνδυνος ότι οι παροχές που προσφέρει 

το πρόγραμμα θα κοστίσουν περισσότερο από το αναμενόμενο) και ο επενδυτικός κίνδυνος 

(δηλαδή ο κίνδυνος ότι τα στοιχεία του ενεργητικού του προγράμματος θα επιτύχουν 

αποδόσεις χαμηλότερες των αναμενόμενων), βαρύνουν την εταιρία (Γκίκας, 2008). Με άλλα 
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λόγια, αν τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου δεν επαρκούν για την κάλυψη των παροχών, ο 

εργοδότης υποχρεούται να καλύψει με συμπληρωματικές εισφορές το έλλειμμα. Αν η 

αναλογιστική ή επενδυτική εμπειρία είναι χειρότερη από την αναμενόμενη, η υποχρέωση της 

επιχείρησης μπορεί να αυξηθεί (Grant Thorton, 2009).  

Η λογιστική αντιμετώπιση των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών είναι 

πολύπλοκη γιατί απαιτούνται αναλογιστικές παραδοχές για να αποτιμηθεί η υποχρέωση και η 

δαπάνη, ενώ υπάρχει πιθανότητα αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Οι υποχρεώσεις θα 

πρέπει να προεξοφλούνται γιατί μπορεί να διακανονισθούν μετά από πολλά χρόνια από την 

παροχή της σχετικής υπηρεσίας (Βλάχος και Λουκά, 2009). Επιπλέον, η λογιστική των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών απαιτεί την ταυτόχρονη αναγνώριση του εξόδου 

αλλά και της υποχρέωσης του συνταξιοδοτικού προγράμματος για κάθε χρήση (Γκίκας, 

2008). 

Ο λογιστικός χειρισμός των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στάδια: 

 Χρήση αναλογιστικών τεχνικών, προκειμένου να εκτιμηθεί το ποσό της 

παροχής που οι εργαζόμενοι δικαιούνται για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει, κατά την 

τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους (Ντζανάτος, 2008). Αυτό απαιτεί από την 

επιχείρηση να προσδιορίσει το ποσοστό της παροχής που αποδίδεται στην τρέχουσα και στις 

προηγούμενες περιόδους και να προβεί σε εκτιμήσεις (αναλογιστικές παραδοχές) για τις 

δημογραφικές μεταβλητές (π.χ. η κινητικότητα του προσωπικού και η θνησιμότητα) και τις 

οικονομικές μεταβλητές (όπως μελλοντικές αυξήσεις σε μισθούς και σε ιατροφαρμακευτικές 

δαπάνες) που θα επηρεάσουν το κόστος της παροχής και θα υπολογίσουν το ποσό που πρέπει 

να έχει συσσωρευτεί, προς κάλυψη των υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους (Grant 

Thorton, 2009). Αν για παράδειγμα εξεταστεί ένα μικρό «ΙΚΑ» σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή, θα διαπιστώσει κανείς ότι το ανεξάρτητο αυτό ταμείο έχει αφενός κάποια 

περιουσιακά στοιχεία (πάγια, τίτλους, απαιτήσεις) και αφετέρου έχει υποχρεώσεις. Αυτές οι 

υποχρεώσεις είναι κάποιες τρέχουσες υποχρεώσεις, πιθανόν για παροχές συντάξεων ή 

παροχές στους ασφαλισμένους του στο μέλλον. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω υποχρεώσεις, οι 

οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του παθητικού ενός τέτοιου ταμείου, είναι 

αντικείμενο εκτίμησης από αναλογιστές. 

 Προεξόφληση του παραπάνω ποσού παροχής με τη Μέθοδο Προβεβλημένης 

Πιστωτικής Μονάδας. Με αυτό τον τρόπο, υπολογίζεται η παρούσα αξία της υποχρέωσης 

καθορισμένης παροχής καθώς και το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης 
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 Προσδιορισμός της πραγματικής αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου του 

προγράμματος 

 Προσδιορισμός του συνολικού ποσού των αναλογιστικών κερδών και ζημιών 

και του ποσού εκείνων των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών που πρέπει να 

λογιστικοποιηθούν στην τρέχουσα περίοδο 

 Σε περίπτωση μεταβολής ενός προγράμματος, προσδιορισμός του 

προκύπτοντος κόστους προϋπηρεσίας 

 Σε περίπτωση διακανονισμού ή περικοπής ενός προγράμματος, προσδιορισμός 

του προκύπτοντος κέρδους ή ζημίας (Ντζανάτος, 2008). 

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας του λογιστικού χειρισμού των 

υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών παρατίθενται σχηματικά τα ανωτέρω στάδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.3. Στάδια Λογιστικού Χειρισμού Προγραμμάτων Καθορισμένων Παροχών.                          

Εκτίμηση και υπολογισμός μελλοντικών παροχών 

 

Χρήση 

αναλογιστικών 

τεχνικών 

Προεξόφληση των ανωτέρω μελλοντικών παροχών 

 

Παρούσα αξία 

υποχρέωσης 

Κόστος 

τρέχουσας 

απασχόλησης 
Προσδιορισμός της πραγματικής-δίκαιης αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος 

 

Υπολογισμός αναλογιστικών κερδών ή ζημιών 

 

Προσδιορισμός προκύπτοντος κόστους 

προϋπηρεσίας 

 

Προσδιορισμός προκύπτοντος κέρδους η ζημίας σε 

περίπτωση περικοπής η διακανονισμού 

προγράμματος 

 

Μεταβολή 

προγράμματος 
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Επίσης, η επιχείρηση θα πρέπει να λογιστικοποιεί όχι μόνο τη νόμιμη δέσμευση της 

σύμφωνα με τους τυπικούς όρους ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών, αλλά επίσης 

κάθε τεκμαιρόμενη δέσμευση που ανακύπτει από τις άτυπες πρακτικές της επιχείρησης 

(Grant Thorton, 2009)  

Με την ολοκλήρωση και την εφαρμογή των παραπάνω βημάτων, η επιχείρηση θα 

είναι σε θέση να προχωρήσει στο λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων καθορισμένων 

παροχών.  

3.8.4.2.1 Υποχρέωση Καθορισμένων Παροχών στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) 

 

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη σε κάθε χρήση να έχει διαμορφώσει ένα Ισολογισμό 

σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, όπου τα ασφαλιστικά αποθέματα να καλύπτουν 

τις υποχρεώσεις για τις μελλοντικές πληρωμές και επιπλέον αυτά να καλύπτονται από τα 

περιουσιακά στοιχεία του ταμείου. Με άλλα λόγια, έχει αντιμετωπίσει αλλά και να λύσει το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ασφαλιστικά αυτής της χώρας. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει η επιχείρηση να συμπληρώνει τόσα χρήματα στο πρόγραμμα, 

ώστε τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος, να καλύπτουν τόσο τις υποχρεώσεις του 

προγράμματος όσο και τις αναλογιστικές υποχρεώσεις (Ντζανάτος, 2008). 

  Το ποσό, το οποίο αναγνωρίζεται ως υποχρέωση καθορισμένων παροχών, πρέπει 

να είναι το καθαρό σύνολο των ακόλουθων ποσών
20

: 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών κατά τη λήξη της περιόδου 

αναφοράς 

Πλέον (+) κάθε μη αναγνωρισμένο αναλογιστικό κέρδος (ή μείον κάθε μη αναγνωρίσιμη 

αναλογιστική ζημία) 

Μείον (-) κάθε μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας 

Μείον0(-)0εύλογη αξία, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, των στοιχείων του 

ενεργητικού του προγράμματος, από τα οποία θα διακανονιστούν άμεσα οι υποχρεώσεις. 

 

Απαιτείται από κάθε επιχείρηση να προβαίνει αρκετά συχνά στον προσδιορισμό της 

παρούσας αξίας των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών και της πραγματικής αξίας 

οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού του προγράμματος, έτσι ώστε τα αναγνωριζόμενα 

                                                           
20

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 54, IASB (2006). 
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ποσά στις Οικονομικές Καταστάσεις να μην διαφέρουν ουσιωδώς από τα ποσά που θα 

προσδιορίζονταν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που 

κατά τον υπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης μπορεί να προκύψει αρνητικό ποσό, δηλαδή 

να προκύψει στοιχείο του ενεργητικού. Ειδικότερα, στοιχείο του ενεργητικού (πλεόνασμα) 

μπορεί να προκύψει αν το πρόγραμμα έχει υπερχρηματοδοτηθεί ή έχουν αναγνωριστεί 

αναλογιστικά κέρδη. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση θα πρέπει να αποτιμά το 

προκύπτον στοιχείο του ενεργητικού στην μικρότερη αξία μεταξύ: 

 Του ποσού της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και 

 Του καθαρού συνόλου που προκύπτει από κάθε συσσωρευμένη μη 

αναγνωρισμένη αναλογιστική καθαρή ζημία και κόστος προϋπηρεσίας, καθώς και από την 

παρούσα αξία κάθε οικονομικής ωφέλειας με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίων από το 

πρόγραμμα ή μείωσης των μελλοντικών εισφορών (Grant Thorton, 2009). 

Επιπρόσθετα, η επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίζει άμεσα
21

: 

 Καθαρές αναλογιστικές ζημίες και κόστος τρέχουσας απασχόλησης της 

τρέχουσας περιόδου, κατά την έκταση που αυτά υπερβαίνουν κάθε μείωση στην παρούσα 

αξία των οικονομικών παροχών. Αν δεν υπάρχει μεταβολή ή υπάρχει αύξηση στην παρούσα 

αξία των οικονομικών παροχών, τότε ολόκληρη η αναλογιστική ζημία και το κόστος 

υπηρεσίας της τρέχουσας περιόδου, θα αναγνωρίζονται άμεσα 

 Καθαρά αναλογιστικά κέρδη της τρέχουσας περιόδου μετά την αφαίρεση του 

κόστους προϋπηρεσίας της τρέχουσας περιόδου στον βαθμό που αυτά υπερβαίνουν κάθε 

αύξηση στην παρούσα αξία των οικονομικών παροχών. Αν δεν υπάρχει μεταβολή ή υπάρχει 

μείωση στην παρούσα αξία των οικονομικών παροχών, ολόκληρα τα καθαρά αναλογιστικά 

κέρδη της τρέχουσας περιόδου μετά την αφαίρεση του κόστους προϋπηρεσίας της τρέχουσας 

περιόδου, θα αναγνωρίζονται άμεσα. 

Η μεταβολή της παρούσας αξίας
22

 της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και της 

πραγματικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

πραγματοποιείται ως εξής: 

Παρούσα αξία υποχρέωσης καθορισμένων παροχών λήξης περιόδου αναφοράς: 

Παρούσα αξία υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 

Πλέον κόστος τρέχουσας απασχόλησης  

Πλέον κόστος προϋπηρεσίας  

Μείον καταβολές παροχών περιόδου σε εργαζόμενους 

                                                           
21

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 58Α, Πρωτοψάλτης (2008). 
22

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, Grant Thorton (2009). 
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Πλέον/μείον Αναλογιστικές ζημίες/κέρδη 

Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος λήξης περιόδου αναφοράς 

Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος 

Πλέον αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού  

Πλέον εισφορές που καταβλήθηκαν στον φορέα κατά τη διάρκεια της περιόδου  

Μείον καταβολές παροχών περιόδου σε εργαζόμενους  

Πλέον/μείον αναλογιστικά κέρδη/ζημίες 

 

 Παράδειγμα 3: Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» και «ΒΗΤΑ» χρησιμοποιούν τα πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών, τα οποία κατά την 31/12/2012, έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά
23

: 

Πίνακας 3.1. Παράδειγμα 3: Δεδομένα επιχειρήσεων.  

Ζητείται να προσδιοριστεί το ποσό που θα αναγνωριστεί ως υποχρέωση για τα παραπάνω 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

 Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 3: 

Αρχικά υπολογίζεται το ποσό της υποχρέωσης: 

Υπολογισμός απαίτησης/υποχρέωσης επιχείρησης «ΑΛΦΑ» και «ΒΗΤΑ» :  

Παρούσα αξία υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 

Μείον πραγματική αξία στοιχείων του ενεργητικού 

                                                           
23

  Βλ. Δ.Λ.Π. 19, Grant Thorton (2009) 

Περιγραφή Επιχείρηση 

«ΑΛΦΑ» 

Επιχείρηση 

«ΒΗΤΑ» 

Παρούσα αξία υποχρέωσης καθορισμένων 

παροχών 

2.000 1.100 

Πραγματική αξία στοιχείων του ενεργητικού 2.200 1.190 

Μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες 100 110 

Μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας 150 120 

Παρούσα αξία οικονομικών οφελών λόγω 

επιστροφής κεφαλαίων από το πρόγραμμα ή 

λόγω μείωσης των μελλοντικών εισφορών 

στο πρόγραμμα 

110 100 
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Μείον αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες  

Μείον αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας, 

«ΑΛΦΑ»: Δηλαδή προκύπτει αρνητικό ποσό υποχρέωσης € (2.000-2.200-100-150) = € (450) 

«ΒΗΤΑ»: Δηλαδή προκύπτει αρνητικό ποσό υποχρέωσης € (1.000-1.190-110-120) = € (320) 

Προσδιορισμός ποσού ορίου επιχείρησης «ΑΛΦΑ» και «ΒΗΤΑ» : 

Μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες  

Πλέον μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας  

Πλέον παρούσα αξία ποσών διαθεσίμων για επιστροφή  

«ΑΛΦΑ»: € (100+150+110) = € 360 

 «ΒΗΤΑ»: € (110+120+100) = € 330 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι αρνητικές αξίες των υποχρεώσεων υποδηλώνουν 

στοιχείο του ενεργητικού. Η επιχείρηση, συνεπώς, θα πρέπει να αποτιμήσει το προκύπτον 

στοιχείο του ενεργητικού στην μικρότερη αξία μεταξύ αρνητικού ποσού υποχρέωσης και 

ορίου. 

Έτσι, η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» θα αναγνωρίσει μια απαίτηση ύψους € 360              

(αφού € 360 < € 450), ενώ η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» θα αναγνωρίσει μια απαίτηση ύψους  € 320           

(αφού € 320 < € 330). Επίσης, η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» θα πρέπει να γνωστοποιεί ότι το όριο 

μείωσε τη λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού της κατά € 90 (€ 450 - € 360). 

3.8.4.2.2 Υποχρέωση Καθορισμένων Παροχών στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης (Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων) 

 

Η επιχείρηση
24

 θα πρέπει να αναγνωρίζει ως έσοδο ή έξοδο στα κέρδη ή τις ζημίες της 

περιόδου, το καθαρό σύνολο των ακόλουθων ποσών: 

 Κόστος τόκων  

 Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  

 Την αναμενόμενη απόδοση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του 

προγράμματος  

 Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες 

 Κόστος προϋπηρεσίας 

 Τη συνέπεια οποιαδήποτε περικοπής η διακανονισμού  

 Την επίδραση του προβλεπόμενου ορίου της παραγράφου 58, με την εξαίρεση 

αν αναγνωρίζεται εκτός των αποτελεσμάτων. 

                                                           
24

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 61 
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3.8.4.2.3 Καθορισμός της Παρούσας Αξίας της Υποχρέωσης Καθορισμένων 

Παροχών και του Κόστους Τρέχουσας Απασχόλησης 

Αφού αναγνωριστεί η παρούσα αξία των υποχρεώσεων παροχών και του κόστους 

τρέχουσας απασχόλησης, στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρηθεί και να αποτιμηθεί. Για την 

αποτίμηση τους, είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί μια μέθοδος αναλογιστικής αποτίμησης, να 

κατανεμηθεί η παροχή σε περιόδους υπηρεσίας και τέλος να γίνουν αναλογιστικές παραδοχές 

(Ντζανάτος, 2008). 

Το ΔΛΠ 19, αναγνωρίζει μόνο μία μέθοδο αναλογιστικής εκτίμησης, τη μέθοδο της 

προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας (Projected Unit Credit Method) ή διαφορετικά μέθοδος 

δεδουλευμένης παροχής που αναλογεί σε υπηρεσία. Η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί την 

μέθοδο αυτή, προκειμένου  να προσδιορίσει την παρούσα αξία των υποχρεώσεων 

καθορισμένων παροχών και του σχετικού κόστους  της τρέχουσας απασχόλησης και όπου 

αρμόζει, του κόστους προϋπηρεσίας (IASB, 2006). 

Η μέθοδος της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας  θεωρεί ότι κάθε περίοδος 

υπηρεσίας δημιουργεί για τον εργαζόμενο μια επιπρόσθετη μονάδα δικαιώματος στις 

παροχές, δηλαδή ο εργαζόμενος κερδίζει ένα επιπρόσθετο συνταξιοδοτικό όφελος για κάθε 

έτος εργασίας (Γκίκας, 2008). Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να προεξοφλεί ολόκληρη την 

υποχρέωση παροχής μετά την απασχόληση, ακόμη και αν μέρος της υποχρέωσης λήγει μέσα 

σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού (IASB, 2006)  

 

 Παράδειγμα 4: Μια εφάπαξ παροχή είναι πληρωτέα στη λήξη της υπηρεσίας και 

ισούται με το 1% των ετήσιων αποδοχών για κάθε έτος υπηρεσίας. Οι αποδοχές το έτος 1 

είναι 10.000 και βάσει του Budget πρόκειται να αυξάνουν κατά 7% ετησίως. Το ετήσιο 

προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται είναι 10%. Ο εργαζόμενος αναμένεται να 

αποχωρήσει στο τέλος του πέμπτου έτους (Πρωτοψάλτης, 2008). 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 4: 

Πίνακας 3.2. Παράδειγμα 4: Τελική υποχρέωση επιχείρησης από καταβολή εφάπαξ ποσού 

κατά τη λήξη των υπηρεσιών των εργαζόμενων. 

Έτος 1 2 3 4 5  

Παροχή προηγούμενων ετών: 0,00 131,08 262,16 393,24 524,32  

Παροχή τρέχοντος έτους: 131,08 131,08 131,08 131,08 131,08 (1) 

Άθροισμα: 131,08 262,16 393,24 524,32 655,40  
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(1) FV = PV * (1 + r)
n
 * 1% = 10.000 * (1 + 0,07)

4
 * 1% 

(2) "Υποχρέωση ενάρξεως" * 10% 

(3) PV = FV / (1 + r)
n
 = 131,08 / (1 + 0,1)

4 
(για το 1ο έτος) 

 

 Παράδειγμα 5:  Η επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ» απασχολεί έναν εργαζόμενο και 

δημιουργεί ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών με βάση το οποίο θα του καταβάλλει, 

μετά την συνταξιοδότηση του και για κάθε έτος απασχόλησης στην επιχείρηση, μηνιαία 

σύνταξη ποσού € 1.000. Ο εργαζόμενος απασχολήθηκε στην επιχείρηση 5 έτη και το 

προεξοφλητικό επιτόκιο προσδιορίστηκε σε 8% (Grant Thorton, 2009). 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 5: 

Υπολογισμός κόστους τρέχουσας απασχόλησης (μετά από προεξόφληση με i = 8% τo ποσό 

των € 1.000 του 4
ου

 έτους για κάθε ένα από τα προηγούμενα έτη - παρούσα αξία από το τέλος 

του 4
ου

 έτους).  

Πίνακας 3.3. Παράδειγμα 5: Τελική υποχρέωση επιχείρησης από καταβολή μηνιαίας 

σύνταξης κατά τη λήξη των υπηρεσιών του εργαζόμενου. 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  1.000 + Σ 1.000/ (1+0,08)
n 

(1)Συντελεστής προεξόφλησης για το 1
ο
 έτος και 2

ο
 έτος = [1/ (1+0,08)

4
], [1/ (1+0,08)

3
] 

(1)Συντελεστής προεξόφλησης για το 3
ο
 έτος και 4

ο
 έτος = [1/ (1+0,08)

2
], [1/ (1+0,08)

1
] 

Υποχρέωση ενάρξεως: 0,00 89,53 196,96 324,99 476,65  

Τόκος 10%: 0,00 8,95 19,70 32,50 47,67 (2) 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας: 89,53 98,48 108,33 119,16 131,08 (3) 

Υποχρέωση λήξεως: 89,53 196,96 324,99 476,65 655,40  

Έτη 1 2 3 4 5  

Μηνιαίο ποσό σύνταξης  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

Συντελεστής Προεξόφλησης 0,74 0,79 0,86 0,93 1,00 (1) 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 735 794 857 926 1.000  

Υποχρέωση έναρξης  735 1.588 2.572 3.704  

Τόκος(Υποχρέωση έναρξης * 8%)  59 127 206 296  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 735 794 857 926 1.000  

Υποχρέωση Λήξης 735 1.588 2.572 3.704 5.000  
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Στη αμέσως επόμενη περίπτωση
25

, προσδιορισμού της παρούσας αξίας της 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και του σχετικού κόστους τρέχουσας απασχόλησης, η 

οικονομική οντότητα θα πρέπει να κατανείμει τις παροχές στις περιόδους υπηρεσίας του 

εργαζόμενου σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος παροχών.  

Ωστόσο, αν υπάρξει σε μεταγενέστερες περιόδους  σημαντική μεταβολή στις παροχές, 

όπως για παράδειγμα ένα σημαντικά υψηλότερο επίπεδο παροχής σε σχέση με προηγούμενα 

έτη, τότε η οικονομική οντότητα θα πρέπει να κατανείμει τις παροχές σε μια σταθερή βάση 

από: 

 Την ημερομηνία που ξεκινάει η υπηρεσία του εργαζόμενου να οδηγεί σε 

παροχές, σύμφωνα με το πρόγραμμα (είτε οι παροχές θα είναι εξαρτώμενες από επιπρόσθετη 

υπηρεσία είτε όχι), μέχρι 

 Την ημερομηνία κατά την οποία οποιαδήποτε επιπλέον παροχή υπηρεσίας από 

έναν εργαζόμενο δεν οδηγεί σε σημαντικές μεταβολές - αυξήσεις των μελλοντικών παροχών 

(Bonham.et al. 2008). Για παράδειγμα, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ακόμη και μετά την 

παρέλευση 15 ετών υπηρεσίας, καταβάλλουν μόνο ένα συγκεκριμένο ποσό, χωρίς 

επιπρόσθετη παροχή για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν 

δεσμευτεί να καταβάλλουν καθορισμένες παροχές σε μελλοντικές περιόδους, σε αντάλλαγμα 

της παρεχόμενης υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. 

 Παράδειγμα 6: Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» τηρεί ένα πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών σύμφωνα με το οποίο θα κληθεί να καταβάλλει σε κάθε εργαζόμενο με τη 

συνταξιοδότηση του ένα εφάπαξ ποσό € 15.000 για κάθε εργαζόμενο. Οι παροχές 

κατοχυρώνονται μετά από 10 συνεχή έτη υπηρεσίας στην επιχείρηση. Το πρόγραμμα δεν 

προβλέπει περαιτέρω παροχές για μεταγενέστερη υπηρεσία. 

Ζητείται να προσδιοριστεί η υποχρέωση παροχής και το τρέχον κόστος 

απασχόλησης (Βλάχος και Λουκά, 2009). 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 6: 

Αρχικά, να αναφερθεί ότι το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης, είναι η παρούσα 

αξία των 1.500 πληρωτέου κατά την αποχώρηση για κάθε έτος υπηρεσίας. Η παρούσα αξία 

της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία των 1.500, 

πολλαπλασιαζόμενη επί τον αριθμό των ετών υπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

                                                           
25

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 66-70, Πρωτοψάλτης (2008). 
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Η επιχείρηση επομένως, θα πρέπει να αναγνωρίσει για τα πρώτα δέκα έτη κάθε 

εργαζόμενου, μια υποχρέωση ετησίως ποσού 1.500. Η διαφορά με το τρέχον κόστος 

απασχόλησης, είναι ότι το τρέχον κόστος απασχόλησης για τα πρώτα 10 έτη λαμβάνει υπόψη 

και την πιθανότητα μη συμπλήρωσης από τον εργαζόμενο των 10 ετών.   

 

 Παράδειγμα 7: Η επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ», έχει επιλέξει ένα πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών. Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών προβλέπει  την παροχή 

μηνιαίας σύνταξης 2,2% επί του τελικού μισθού (έστω € 100.000) για κάθε έτος υπηρεσίας. 

Η σύνταξη είναι πληρωτέα από την ηλικία των 65 ετών.  

Ζητείται να προσδιοριστεί η υποχρέωση παροχής και το τρέχον κόστος 

απασχόλησης. 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 7: 

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία των 

πληρωμών μηνιαίας σύνταξης 2,2% επί του τελικού μισθού πολλαπλασιαζόμενη με τον 

αριθμό των ετών υπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Η επιχείρηση επομένως, θα πρέπει να αναγνωρίσει για κάθε εργαζόμενο, μια 

υποχρέωση (παρούσα αξία), κατά την αναμενόμενη ημερομηνία αποχώρησης, ετησίως ποσού 

€220 (2,2%* €10.000), πληρωτέα από την αναμενόμενη ημερομηνία αποχώρησης μέχρι την 

αναμενόμενη ημερομηνία θανάτου κατανεμημένη σε κάθε έτος υπηρεσίας.  

Τέλος, τόσο το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης όσο  και η παρούσα αξία της 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών προεξοφλούνται, γιατί οι πληρωμές της σύνταξης 

αρχίζουν στην ηλικία των 65. 

Να σημειωθεί ότι, όταν το ποσό των παροχών αποτελεί σταθερή αναλογία του 

τελικού ποσού για κάθε έτος υπηρεσίας, μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις θα επηρεάσουν 

το ποσό που απαιτείται για τον διακανονισμό της δέσμευσης που υφίσταται για υπηρεσία 

πριν από την ημερομηνία του ισολογισμού, αλλά δεν οδηγούν σε περαιτέρω παροχές, παρόλο 

που το ποσό των παροχών εξαρτάται από τον τελικό μισθό (IASB, 2006).                                                                                                   

3.8.4.2.4 Αναλογιστικές Παραδοχές 

 

 Η τελευταία περίπτωση προσδιορισμού της παρούσας αξίας της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών και του σχετικού κόστους τρέχουσας απασχόλησης, είναι εκείνη που 

κάνει χρήση αναλογιστικών παραδοχών.   
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Με τον όρο αναλογιστικές παραδοχές νοούνται οι καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις που 

διενεργεί μια επιχείρηση, σχετικά με τις μεταβλητές της, οι οποίες θα προσδιορίσουν το 

τελικό κόστος της παροχής μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί 

ότι οι αναλογιστικές παραδοχές πρέπει να είναι αμερόληπτες (παραδοχές που τεκμηριώνονται 

και δεν είναι συντηρητικές) και αμοιβαία συμβατές δηλαδή, παραδοχές που λαμβάνουν 

υπόψη τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ διάφορων παραγόντων, όπως πληθωρισμός (Grant 

Thorton, 2009). Οι αναλογιστικές παραδοχές αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά και 

χρηματοοικονομικά μεγέθη (Φίλος και Αποστόλου, 2010). Ειδικότερα: 

 Οι δημογραφικές παραδοχές έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά των 

τωρινών και πρώην εργαζόμενων της επιχείρησης που δικαιούνται τις παροχές (π.χ. 

στατιστικές πίνακες θνησιμότητας, συντελεστές αποχωρήσεων και πρόωρης αποχώρησης, 

συντελεστές διεκδικήσεων σύμφωνα με τα ιατροφαρμακευτικά προγράμματα),  

  Οι οικονομικές παραδοχές επικεντρώνονται σε μεγέθη, τα οποία μπορούν να 

επηρεάσουν την πρόβλεψη της μελλοντικής παροχής (π.χ. προεξοφλητικό επιτόκιο, 

μελλοντικούς μισθούς και επίπεδα παροχών, μελλοντικές ιατρικές δαπάνες καθώς και 

μελλοντική απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος). Επιπλέον, οι 

οικονομικές παραδοχές θα πρέπει να βασίζονται στις προσδοκίες της αγοράς, κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού, για την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποχρεώσεις 

πρόκειται να τακτοποιηθούν (Grant Thorton, 2009).  

3.8.4.2.4.1 Αναλογιστικές Παραδοχές-Προεξοφλητικός Συντελεστής 

 

Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών χρησιμοποιείται ένα προεξοφλητικό 

επιτόκιο βασισμένο στα κρατικά ομόλογα ή σε σοβαρά εταιρικά (Ντζανάτος, 2008). Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο αποτελεί μια σημαντική αναλογιστική παραδοχή για τον 

προσδιορισμό της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και του τρέχοντος κόστους 

απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ο προεξοφλητικός συντελεστής χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό του κόστους των τόκων και οδηγεί σε αύξηση της υποχρέωσης παροχών που 

προκύπτει, καθώς η υποχρέωση βρίσκεται πλέον μία περίοδο πιο κοντά στην ημερομηνία 

διακανονισμού της (Grant Thorton, 2009). Το πρότυπο επιπλέον απαιτεί, ότι το 

προεξοφλητικό επιτόκιο θα πρέπει να αντανακλά τόσο τη διαχρονική αξία του χρήματος όσο 

και τον εκτιμώμενο χρόνο καταβολής παροχών (Bonham et al. 2008).  

Ο προεξοφλητικός συντελεστής που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να βασίζεται στους 

συντελεστές απόδοσης (κατά την ημερομηνία του ισολογισμού) εταιρικών χρεογράφων 
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υψηλής ποιότητας. Σε χώρες όπου δεν υπάρχει συγκροτημένη αγορά σε τέτοια ομόλογα, θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται οι συντελεστές απόδοσης κυβερνητικών χρεογράφων.  Το 

νόμισμα και η χρονική διάρκεια των εταιρικών ή κρατικών ομολόγων που θα 

χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι σε συνέπεια με το νόμισμα και τη διάρκεια των 

καθορισμένων υποχρεώσεων για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (Βλάχος και 

Λουκά, 2009). 

Η δαπάνη τόκου υπολογίζεται
26

 πολλαπλασιάζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο 

(καθορίζεται στην αρχή της περιόδου), με την παρούσα αξία της υποχρέωσης κατά τη 

διάρκεια της περιόδου, αφού ληφθεί υπόψη κάθε σημαντική μεταβολή στην υποχρέωση. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παρούσα αξία της υποχρέωσης θα διαφέρει από την 

υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί η υποχρέωση που 

καταχωρείται στον ισολογισμό, καταχωρείται μετά την αφαίρεση της εύλογης αξίας κάθε 

περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού του προγράμματος και επειδή ορισμένα 

αναλογιστικά κέρδη η ζημίες και κόστη προηγούμενων υπηρεσιών δεν αναγνωρίζονται 

αμέσως. 

3.8.4.2.4.2 Αναλογιστικές Υποθέσεις: Μισθοί, Παροχές και 

Ιατροφαρμακευτικά Κόστη 

 

Οι υποχρεώσεις
27

 σχετικά με παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία πρέπει να 

αποτιμώνται σε μία βάση που να αντανακλά: 

 Τις αναμενόμενες μελλοντικές αυξήσεις στους μισθούς 

 Τις παροχές που προνοούνται από το πρόγραμμα ή από τεκμαιρόμενες 

δεσμεύσεις κατά το τέλος της ημερομηνίας του ισολογισμού και 

 Τις αναμενόμενες μελλοντικές μεταβολές στο επίπεδο οποιωνδήποτε κρατικών 

παροχών που επηρεάζουν τις πληρωτέες παροχές, εφόσον οι μεταβολές αυτές 

θεσμοθετήθηκαν πριν από την ημερομηνία του ισολογισμού ή μόνο εάν η παρελθούσα 

εμπειρία ή άλλη αξιόπιστη ένδειξη δείχνει ότι οι εν λόγω κρατικές παροχές θα μεταβληθούν 

με κάποιο προβλέψιμο τρόπο. 

Οι παραδοχές σχετικά με τις ιατρικές δαπάνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 

εκτιμώμενες μελλοντικές μεταβολές στο κόστος των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών που 

                                                           
26

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 82, Πρωτοψάλτης (2008). 
27

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 83-84, IASB (2005). 
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εξαρτώνται τόσο από τον πληθωρισμό όσο και από ειδικές μεταβολές στα 

ιατροφαρμακευτικά κόστη. 

 Παράδειγμα 8: Η επιχείρηση «Ντισραέλι Α.Ε.» απασχολεί έναν εργαζόμενο ηλικίας 

50 ετών και δεσμεύεται να του παράσχει ως σύνταξη ποσό € 1.500 για κάθε έτος που έχει 

εργαστεί πριν τη συνταξιοδότηση, ανεξάρτητα από το αν θα εργάζεται στην επιχείρηση 

μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης του. Το ποσό αυτό θα του παρέχεται δια βίου από τη 

στιγμή συνταξιοδότησης του στην ηλικία των 65 ετών. Ως δεδομένα δίνονται το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο προσδιορίστηκε σε 6%, ότι το ποσό θα του παρέχεται 

για 5 έτη και ότι ο εργαζόμενος απασχολήθηκε στην επιχείρηση μέχρι την ηλικία των 60 

ετών. Ζητείται να προσδιοριστούν οι λογιστικοί χειρισμοί (Grant Thorton, 2009).  

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 8: 

Κατόπιν αναλογιστικών παραδοχών διαπιστώθηκε ότι εάν ο εργαζόμενος 

συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 65 ετών, θα λάβει σύνταξη για μία περίοδο 5 ετών 

ονομαστικής παροχής € 7.500 (1.500*5), η οποία προεξοφλούμενη για την ίδια περίοδο 

ανέρχεται σε Σ 1.500/(1+0.06)
5 

= € 6.320. Αυτό σημαίνει ότι για το πρώτο έτος εργασίας, ο 

εργαζόμενος δικαιούται, στην ηλικία των 65 ετών, σύνταξη με ένα εφάπαξ ποσό € 6.320. 

Επειδή το ποσό αυτό είναι προβλεπόμενο για 15 έτη μετά θα πρέπει να προεξοφληθεί στο 

παρόν, προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος τρέχουσας απασχόλησης κατά το πρώτο 

έτος [προεξόφληση για τα υπόλοιπα 10 έτη, (€ 6.320/1,06
10

= € 3.530)], δηλαδή ο 

εργαζόμενος έχει κατοχυρώσει το παραπάνω ποσό, με την εργασία που παρείχε στο 1
ο
 έτος.  

Πίνακας 3.4. Παράδειγμα 8: Υπολογισμός υποχρεώσεων έναρξης και λήξης. 

Έτη 1 2 3 … 7 8 9 10 

Υποχρέωση 

έναρξης 

 3.530 7.480 … 35.050 42.460 50.630 59.630 

Κόστος 

τόκων 

(Υποχρέωση 

έναρξης * 

επιτόκιο) 

 210 450 … 2.100 2.550 3.040 3.580 

Κόστος 

τρέχουσας 

απασχόλησης 

3.530 3.740 3.970 … 5.310 5.620 5.960 6.320 

Υποχ. Λήξης 3.530 7.480 11.900 … 42.460 50.630 59.630 69.530 
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3.8.4.2.5 Αναλογιστικά Κέρδη και Ζημίες  

 

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες  θεωρείται μια κατηγορία αναλογιστικών παραδοχών  

και  είναι τόσο στοιχεία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών όσο και του εξόδου που 

πρέπει να αναγνωριστεί (Grant Thorton, 2009).Ουσιαστικά, είναι διαφορές που προκύπτουν 

είτε από αλλαγές στις αναλογιστικές παραδοχές είτε από την πραγματοποίηση δαπανών ή 

εσόδων, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις θεωρητικές παραδοχές και ότι τελικά έγινε 

(Ντζανάτος, 2008). Ειδικότερα περιλαμβάνουν απροσδόκητα υψηλούς ή χαμηλούς 

συντελεστές «κίνησης προσωπικού», αυξήσεων στους μισθούς, μεταβολές στις αναλογιστικές 

υποθέσεις, μεταβολές στο προεξοφλητικό επιτόκιο και διαφορές μεταξύ πραγματικής και 

αναμενόμενης απόδοσης στα στοιχεία ενεργητικού του προγράμματος (Βλάχος και Λουκά, 

2009). 

Μία επιχείρηση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τα 

αναλογιστικά κέρδη ή τις ζημίες είτε ως αναλογία των συσσωρευμένων αναλογιστικών 

κερδών/ζημιών στα αποτελέσματα είτε κατά την περίοδο που λαμβάνουν χώρα (Grant 

Thorton, 2009). Κατά την επιμέτρηση μιας υποχρέωσης καθορισμένης παροχής, μια 

επιχείρηση δεν καταχωρεί όλα τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες, αλλά αναγνωρίζει ένα 

ποσοστό (αναλογία) των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. Συγκεκριμένα λαμβάνει: 

 10% της παρούσας αξίας της υποχρέωσης τη συγκεκριμένη ημερομηνία (πριν 

από την αφαίρεση των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος) και 

 10% της πραγματικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ποσά, τα οποία προκύπτουν από την 

αναλογία τα αφαιρεί από τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες. Από το υπόλοιπο των δύο 

υπολογισμών, παίρνει το μεγαλύτερο και το καταχωρεί (Ντζανάτος, 2008). Η εφαρμογή των 

πιο πάνω κριτηρίων είναι γνωστή ως «έλεγχος περιθωρίου 10%» (corridor approach) και θα 

πρέπει να εφαρμόζεται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά (Bonham et al. 2008). 

Το μέρος των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών που καταχωρείται είναι η (διαφορά 

μεταξύ των καθαρών συσσωρευμένων κερδών ή ζημιών και του μεγαλύτερου από τα δύο πιο 

πάνω ποσά), διαιρούμενη με την αναμενόμενη μέση υπόλοιπη περίοδο υπηρεσίας των 

εργαζόμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Βλάχος και Λουκά, 2009).  

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν μία άλλη 

μέθοδο (συστηματική μέθοδο) αναγνώρισης της διαφοράς, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος 
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αυτή οδηγεί σε ταχύτερη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζημιών, ακόμη και όταν το 

ποσό που αναγνωρίζεται συμβαίνει να εμπίπτει μέσα στα ανωτέρω όρια (Γκίκας, 2012).  

 Παράδειγμα 9: Το Πρόγραμμα Καθορισμένων παροχών της ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΑΚΤΗ, κατά την έναρξη της χρήσεως 2012, κατά τη διάρκεια αυτής και κατά το τέλος 

(31.12.2012), παρουσιάζει τα εξής στοιχεία: 

Πίνακας 3.5. Παράδειγμα 9 : Δεδομένα Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών. 

Έναρξη χρήσεως (1.1.2012)  

Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος 

πραγματικής αξίας 

21.000 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων προγράμματος (21.000) 

Κατά το 2012  

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 2.625 

Συνεισφορές που καταβλήθηκαν στο 

πρόγραμμα 

1.680 

Παροχές που καταβλήθηκαν 2.730 

Απόδοση επενδύσεων 10% Αναλογιστικές παραδοχές 

Επιτόκιο υποχρεώσεων 8% 

31.12.2012  

Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος 

πραγματικής αξίας 

24.500 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων προγράμματος (25.550) 

 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 9:                                        Ενεργητικό            Παθητικό 

1/1/2012 Περιουσιακά στοιχεία/Υποχρεώσεις                             21.000                  21.000 

Τρέχον κόστος υπηρεσιών      -   2.625 

Συνεισφορές που καταβλήθηκαν    1.680 - 

Παροχές που πληρώθηκαν                                                               (2.730)                 (2.730) 

Απόδοση επενδύσεων (21.000*10%)                                                        2.100                           - 

Χρημ. Έξοδο (21.000*8%)                                                                  -                       1.680 

Προσδοκώμενες αξίες                                                                      22.050                 22.575 

Πραγματικές αξίες 31.12.2012                                                        24.500                  25.550 

Αναλογιστικό κέρδος                                                                        2.450 

Αναλογιστική ζημία                                                                                                        2.975 

Καθαρή υποχρέωση= (22.575-22.050) – (25.550-24.500) = (1525) 
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Πρέπει να καταχωριστεί υποχρέωση από 1.050, για να καλυφθεί πλήρως η ζημία των 

525. Το Δ.Λ.Π. 19 προβλέπει καταχώρηση των αναλογιστικών διαφορών που είναι «εκτός 

περιθωρίου 10%». Το περιθώριο είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ: (α) 10% * € 24.500 = 

2.450 και (β) 10% * € 25.550 = 2.555. Η διαφορά που προκύπτει ως αναλογιστική ζημία είναι 

525 και άρα είναι μέσα στο περιθώριο. Δεν καταχωρίζεται κανένα ποσό ως αναλογιστική 

ζημία. 

Πίνακας 3.6.  Παράδειγμα 9: Υπολογισμός εξόδου στη ΚΑΧ και καθαρής υποχρέωσης. 

 

 Παράδειγμα 10: Το Πρόγραμμα Καθορισμένων παροχών της ΑΕ Πατραϊκή έχει τα 

ακόλουθα δεδομένα: 

Πίνακας 3.7. Παράδειγμα 10: Δεδομένα Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών. 

Περιγραφή Ποσά 

Παρούσα αξία υποχρέωσης καθορισμένων 

παροχών έναρξης περιόδου 

         € 2.100 

Πραγματική αξία στοιχείων ενεργητικού 

του προγράμματος λήξης περιόδου 

         € 2.000 

Συσσωρευμένα μη αναγνωρισμένα 

αναλογιστικά κέρδη έναρξης περιόδου 

                                    € 250 

Αναμενόμενος μέσος υπολειπόμενος χρόνος 

απασχόλησης των εργαζόμενων 

        10 έτη 

Ζητείται να προσδιοριστούν τα αναλογιστικά κέρδη (ή οι αναλογιστικές ζημίες) που θα 

αναγνωριστούν στην τρέχουσα περίοδο. 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 10:                                         

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 2.625 

Χρηματοοικονομικό έξοδο 1.680 

Αναμενόμενη απόδοση επενδύσεων (2.100) 

Άρα, έξοδο στα Αποτελέσματα 2.205 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της 

χρήσεως 

1.050 

Αναλογιστική ζημία 525 

Καθαρή υποχρέωση 525 

Πλέον συνεισφορές που καταβλήθηκαν 1.680 

 2.205 
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Αρχικά, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην σύγκριση ορίων (corridor approach):  

 Ποσοστό 10% της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού του 

προγράμματος καθορισμένων παροχών (€ 2.000*10% = 200) καθώς και 

 Ποσοστό 10% επί της παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 

(€ 2.100*10% = 210). 

          Το μέρος των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών που καταχωρείται είναι η 

(διαφορά μεταξύ των καθαρών συσσωρευμένων κερδών ή ζημιών και του μεγαλύτερου από 

τα δύο πιο πάνω ποσά), διαιρούμενη με την αναμενόμενη μέση υπόλοιπη περίοδο υπηρεσίας 

των εργαζόμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δεδομένου ότι, το  μεγαλύτερο από τα 

δύο όρια είναι € 210 και τα συσσωρευμένα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη είναι € 

250, θα πρέπει να αναγνωριστεί ένα ποσό αναλογιστικών κερδών. Η αναγνώριση με βάση τον 

αναμενόμενο μέσο υπολειπόμενο χρόνο απασχόλησης των εργαζόμενων, υπολογίζεται ως 

εξής: 

Πίνακας 3.8.  Παράδειγμα 10: Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών βάσει αναμενόμενου 

μέσου υπολειπόμενου χρόνου απασχόλησης των εργαζόμενων. 

Περιγραφή Ποσά 

Συσσωρευμένα μη αναγνωρισμένα 

αναλογιστικά κέρδη έναρξης περιόδου 

         € 250 

Μεγαλύτερο από τα δύο όρια          € 210 

Διαφορά προς αναγνώριση                                        € 40 

Αναμενόμενος μέσος υπολειπόμενος χρόνος 

απασχόλησης των εργαζόμενων 

        8 έτη 

Αναλογιστικά κέρδη που αναγνωρίζονται 

για την τρέχουσα περίοδο (€ 40/10 έτη) 

          € 4 

 

Επίσης, μία επιχείρηση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 έχει τη δυνατότητα όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, να αναγνωρίσει τα αναλογιστικά κέρδη ή τις ζημίες κατά την 

περίοδο που πραγματοποιούνται. Σ’ αυτή την περίπτωση δύναται στην επιχείρηση να 

αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες εκτός αποτελεσμάτων, εφόσον εφαρμόζει αυτή 

την πολιτική για όλα τα προγράμματα καθορισμένης παροχής όπως επίσης και για όλα τα 

αναλογιστικά κέρδη και ζημίες της. 

Σε μακροπρόθεσμη όμως βάση, τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες μπορούν να 

συμψηφίζονται. Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις των υποχρεώσεων για τις παροχές μετά την 

απασχόληση μπορούν να θεωρηθούν ως ένα περιθώριο γύρω από την ορθή εκτίμηση. Τέλος 
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το Δ.Λ.Π. 19 υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν, ως ένα ελάχιστο, μια 

συγκεκριμένη αναλογία αναλογιστικών κερδών/ζημιών, το οποίο είναι εκτός του περιθωρίου 

του + 10 % (Βλάχος και Λουκά, 2009). 

3.8.4.2.6 Κόστος Προηγούμενων Υπηρεσιών 

 

Κόστος προϋπηρεσίας προκύπτει όταν μία επιχείρηση εισάγει ένα καινούριο 

πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ή υπάρξει μεταβολή στις παροχές για προηγούμενες 

υπηρεσίες ενός υφιστάμενου σχεδίου (Epstein and Mirza, 2004). Η αύξηση των παροχών 

δημιουργεί ένα κόστος που δεν είχε λογιστεί στο παρελθόν, γιατί αναμενόταν να πληρωθούν 

λιγότερα Οι παροχές μπορεί να μειωθούν οπότε γίνεται το αντίστροφο. Επομένως τα κόστη 

προϋπηρεσίας μπορεί να είναι κέρδος ή ζημία (Ντζανάτος, 2008). 

Οι πιο πάνω μεταβολές είναι σε ανταπόδοση υπηρεσιών μέχρι οι παροχές που 

αφορούν να κατοχυρωθούν. Με αυτό τον τρόπο το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται κατά 

την τρέχουσα περίοδο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το κόστος αφορά υπηρεσίες 

προηγούμενων περιόδων (Βλάχος και Λουκά, 2009). 

Συνεπώς, η επιχείρηση αναγνωρίζει το κόστος προϋπηρεσίας ως ένα έξοδο ισόποσα 

κατά το χρονικό διάστημα από την εισαγωγή ή τη μεταβολή των παροχών έως τη στιγμή που 

οι παροχές κατοχυρώνονται (Γκίκας, 2012). Αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας προκύπτει όταν 

η επιχείρηση μεταβάλλει τα οφέλη που αποδίδονται σε προηγούμενες υπηρεσίες, έτσι ώστε η 

παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών να μειώνεται (Grant Thorton, 2009). 

 

 Παράδειγμα 11: Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών της ΝΕΟΝ Α.Ε. προβλέπει 

συντάξεις 3% του τελευταίου μισθού για κάθε έτος υπηρεσίας. Οι παροχές 

κατοχυρώνονται μετά την παρέλευση 10 ετών προϋπηρεσίας. Την 1/1/2012 η εταιρεία 

αποφάσισε την αύξηση της παροχής σε 3,5% με αναδρομική εφαρμογή από την 1/1/2008. 

Την 1/1/2012 η παρούσα αξία των επιπρόσθετων παροχών για υπηρεσία από την 1/1/2008 

μέχρι την 1/1/2012 είχε ως εξής: (α) Εργαζόμενοι με περισσότερα από 10 έτη υπηρεσίας 

την 1/1/2012 € 1000, (β) Εργαζόμενοι με λιγότερα από 10 έτη υπηρεσίας την 1/1/2012 € 

860 (μέση περίοδος μέχρι την κατοχύρωση των παροχών είναι 4 έτη), (α)+(β)=€ 1.860 σε 

εκατ. Ζητείται να προσδιοριστεί ο λογιστικός χειρισμός που θα έπρεπε να ακολουθήσει η 

επιχείρηση ΝΕΟΝ Α.Ε. αναφορικά με το κόστος προϋπηρεσίας. 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 11:   
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Η εταιρεία πρέπει να αναγνωρίσει αμέσως το ποσό των  € 1000 εκατ., καθώς αυτό 

κατοχυρώνεται αμέσως. Από την άλλη μεριά το ποσό των € 860 θα αναγνωριστεί με τη 

σταθερή μέθοδο μέσα σε περίοδο 4 ετών από την 1/1/2012.               

3.8.4.2.7 Στοιχεία Ενεργητικού του Προγράμματος: Καταχώρηση και 

Αποτίμηση 

Οι συνεισφορές που καταβάλλονται σε ένα πρόγραμμα επενδύονται σε διάφορα 

στοιχεία του ενεργητικού όπως μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις και λοιπά (Βλάχος και Λουκά, 

2009). Η πραγματική αξία αυτών πρέπει να αφαιρείται από την υποχρέωση καθορισμένων 

παροχών, προκειμένου να υπολογίζεται η καθαρή υποχρέωση που θα αναγνωριστεί στην 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης. Αν υπάρχουν και δικαιώματα, αποτιμούνται σε 

εύλογη αξία, αλλά μπορεί να μην μεταφερθούν αφαιρετικά της υποχρέωσης, αλλά να 

εμφανίζονται στο ενεργητικό  (Ντζανάτος, 2008). Αναφορικά με την απόδοση στα στοιχεία 

ενεργητικού του προγράμματος πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της αναμενόμενης και 

της πραγματικής απόδοσης (Βλάχος και Λουκά, 2009): 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Διάγραμμα 3.4. Υπολογισμός Αναμενόμενης και Πραγματικής Απόδοσης στα στοιχεία 

ενεργητικού. 

 

ANAMENOMENH VS ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΑΦΟΥ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ Η΄ ΖΗΜΙΑ 

ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ 
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Την 1/1/2012 η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Προγράμματος 

Καθορισμένων Παροχών της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε. ήταν € 200.000 και τα καθαρά 

συσσωρευμένα και μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη € 15.200. Την 30/6/2012 έγιναν 

πληρωμές παροχών € 38.000 και εισπράξεις εισφορών € 98.000 εκατομμύρια. Την 

31/12/2012 η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος ήταν € 

300.000 και η παρούσα αξία των υποχρεώσεων για καθορισμένες παροχές ήταν € 295.840. 

Οι αναλογιστικές ζημίες πάνω στην υποχρέωση για το έτος 2007 ήταν € 1.200. Η μέση 

αναμενόμενη περίοδος υπηρεσίας των υπαλλήλων είναι 20 έτη (Πρωτοψάλτης, 2009). 

 

Πίνακας 3.9.  Παράδειγμα 12: Αναλογιστικές εκτιμήσεις την 1/1/2012. 

Μερίσματα/τόκοι μετά τη φορολογία (σε %) 10,00 

Πραγματοποιηθείσες και μη αυξήσεις στα 

περιουσιακά στοιχεία (καθαρές) 

2,00 

Έξοδα διαχείρισης (1,00) 

Καθαρό αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης 11,00 

Αναμενόμενη απόδοση  

Απόδοση στα € 200.000 για 12 μήνες προς 11% 22.000 

Απόδοση στα € 60.000 (€ 98.000 - € 38.000) για 

6 μήνες προς 5,10 (ισοδύναμο του 11% για 12 

μήνες ανατοκιζόμενου κάθε 6 μήνες) 

3.060 

Αναμενόμενη απόδοση 25.060 

Πραγματική απόδοση  

Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων 

31/12/2012 

300.000 

Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων 

ενεργητικού 1/1/2012 

(200.000) 

Μείον: Συνεισφορές (98.000) 

Πλέον: Πληρωμές παροχών 38.000 

Πραγματική απόδοση 40.000 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες  

Πραγματική απόδοση 40.000 

Αναμενόμενη απόδοση 25.060 

Αναλογιστικά κέρδη 14.940 
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Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 12:   

Το καθαρό συσσωρευμένο μη αναγνωρισμένο αναλογιστικό κέρδος είναι € 28.940 

(15.200 + 14.940 – 1.200) €. Στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός του ορίου με τη μέθοδο « 

corridor approach».  

(α) 10% * 300.000 = € 30.000 

(β) 10% * 295.840 = € 29.584 

Τα καθαρά σωρευμένα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη κατά το τέλος της 

προηγούμενης περιόδου με αφαίρεση του μεγαλύτερου από τα δύο ανωτέρω ποσά (€28.940 – 

30.000)/20 έτη = € 53, οδηγεί σε αναλογιστική ζημία. Επομένως, η επιχείρηση το επόμενο 

έτος 2013 θα πρέπει να αναγνωρίσει  στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων μία αναλογιστική 

ζημία. Η αναμενόμενη απόδοση στα στοιχεία ενεργητικού για το έτος 2013 θα βασίζεται σε 

προσδοκίες της αγοράς την 1/1/2013 για την απόδοση κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 

περιόδου της υποχρέωσης. 

Στην περίπτωση των αποζημιώσεων
28

, όταν και μόνο όταν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι 

κάποιος άλλος θα επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, η επιχείρηση θα αναγνωρίζει το 

δικαίωμα της για επιστροφή ως ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Η αποτίμηση του 

περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση πρέπει να γίνεται στην εύλογη αξία. Επίσης η 

δαπάνη που αφορά πρόγραμμα καθορισμένων παροχών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 

μπορεί να παρουσιάζεται καθαρή από το ποσό που έχει αναγνωριστεί για αποζημίωση. 

3.8.4.2.8 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

 

Σε μια επιχειρηματική συνένωση, η επιχείρηση αναγνωρίζει στοιχεία του ενεργητικού 

και υποχρεώσεις που προκύπτουν από παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία στην 

παρούσα αξία της υποχρέωσης μείον την πραγματική αξία οποιονδήποτε στοιχείων του 

ενεργητικού του προγράμματος. Ειδικότερα, ακόμη και στην περίπτωση που εξαγοραζόμενος 

δεν τα είχε αναγνωρίσει κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, η παρούσα αξία της υποχρέωσης 

συμπεριλαμβάνει αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία 

της εξαγοράς (ανεξάρτητα από το εάν είναι μέσα ή έξω από το περιθώριο του 10%), κόστη 

προϋπηρεσίας, καθώς και διάφορα ποσά τα οποία ο εξαγοραζόμενος δεν τα είχε αναγνωρίσει 

(Grant Thorton, 2009).  

                                                           
28

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 104Α, IASB (2005). 
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  3.8.4.2.9 Περικοπές και Διακανονισμοί 

 

Περικοπή σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών υφίσταται όταν η επιχείρηση, 

είτε αποδεδειγμένα δεσμεύεται να προβεί σε μια ουσιώδη μείωση στον αριθμό των 

εργαζόμενων που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, είτε τροποποιεί 

τους όρους του προγράμματος έτσι ώστε ένα σημαντικό μέρος της μελλοντικής υπηρεσίας 

από τους εν ενεργεία εργαζόμενους να μη δικαιούται παροχές ή να δικαιούται μειωμένες 

παροχές. Περικοπή για παράδειγμα μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση κλεισίματος κάποιας 

εγκατάστασης, ή διακοπή μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας (Bonham et al. 2008).  

Διακανονισμός πραγματοποιείται, όταν μια επιχείρηση αποτελεί (συμβαλλόμενο) 

μέρος σε οικονομικό γεγονός το οποίο εξαλείφει όλες τις πρόσθετες νόμιμες ή τεκμαιρόμενες 

υποχρεώσεις για τμήμα ή για όλες τις παροχές που προσφέρει το πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών της επιχείρησης. Η εξαγορά καθορισμένων συνταξιοδοτικών παροχών ενός 

προγράμματος αντί ενός ποσού μετρητών αποτελεί παράδειγμα διακανονισμού (Γκίκας, 

2008). 

Κάθε κέρδος ή ζημία από την περικοπή ή το διακανονισμό του προγράμματος θα 

πρέπει να αναγνωρίζεται κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται το γεγονός της περικοπής ή 

του διακανονισμού και να περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Οποιαδήποτε προκύπτουσα μεταβολή στην παρούσα αξία της μελλοντικής 

υποχρέωσης  

 Αλλαγές στην πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος  

 Κάθε σχετικό αναλογιστικό κέρδος/ζημία και κόστος προϋπηρεσίας που δεν 

έχουν ακόμη αναγνωριστεί (Βλάχος και Λουκά, 2009).  

Είναι σημαντικό να ειπωθεί
29

, ότι περικοπή και διακανονισμός μπορούν να συμβούν 

ταυτόχρονα, όταν ένα πρόγραμμα τερματιστεί με το διακανονισμό της υποχρέωσης και τη 

διακοπή του προγράμματος. Δεν αποτελεί όμως τερματισμό μια περικοπή ή ένας 

διακανονισμός όταν ένα πρόγραμμα αντικατασταθεί από ένα νέο πρόγραμμα που χορηγεί 

παροχές που ουσιαστικά είναι παρόμοιες .  

Τέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε επανεκτίμηση της υποχρέωσης και 

των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος κάνοντας χρήση τρεχουσών 
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 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ. 114, IASB (2005). 
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αναλογιστικών παραδοχών, πριν από τον προσδιορισμό πάντως της επίδρασης μιας 

περικοπής (Grant Thorton , 2009).  

 Παράδειγμα 13: Την 31/12/2012 η Λούι Φιλίπ Α.Ε. αποφάσισε τη διακοπή των 

δραστηριοτήτων ενός τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βάσει της σχετικής 

απόφασης οι εργαζόμενοι δεν θα δικαιούνται οποιεσδήποτε επιπρόσθετες παροχές. Με 

βάση τις τρέχουσες αναλογιστικές παραδοχές πριν τη διακοπή, η εταιρεία υπολογίζει την 

παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής στα € 15.000, την πραγματική αξία 

των στοιχείων ενεργητικού στα € 12.300 και τα καθαρά συσσωρευμένα και μη 

αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη στα € 750. 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει το Δ.Λ.Π. 19 για πρώτη φορά κατά το έτος 2011, οπότε 

προέκυψε αύξηση καθαρής υποχρέωσης € 1.500, η οποία κατανέμεται και αναγνωρίζεται 

σε 5 έτη [παρ.155 (β)]. Η διακοπή μειώνει την παρούσα αξία της υποχρέωσης κατά € 

1.500 δηλαδή στα €13.500. Ένα ποσοστό 10% (€1.500/€ 15.000) από τα προηγούμενα μη 

αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες και το μεταβατικό υπόλοιπο αφορούν τον εν 

λόγω τομέα. Η επίδραση της διακοπής θα υπολογιστεί ως εξής (Βλάχος και Λουκά, 2009): 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 13:   

Πίνακας 3.10. Παράδειγμα 13: Απεικόνιση καθαρής υποχρέωσης στον Ισολογισμό πριν, 

κατά και μετά τη διακοπή των δραστηριοτήτων την  31/12/2012.  

 Πριν τη διακοπή € Κέρδος στη διακοπή € Μετά τη διακοπή € 

Καθαρή παρούσα 

αξία υποχρέωσης 

15.000 (1.500) 13.500 

Πραγματική αξία 

στοιχείων 

ενεργητικού 

(12.300) - (12.300) 

 2.700 (1.500) 1.200 

Μη αναγνωρισμένα 

αναλογιστικά κέρδη 

750 (75) 675 

Μη αναγνωρισμένο 

μεταβατικό υπόλοιπο 

(€1.500 * 4/5) 

(1.200) 70 (1.130) 

Καθαρή υποχρέωση 

που απεικονίζεται 

στον Ισολογισμό την 

31/12/2012 

2.250 (1.505) 745 
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3.8.4.2.10 Γνωστοποιήσεις
30

  

 

Για κάθε Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών, η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί 

πληροφορίες που επιτρέπει στους χρήστες οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη 

φύση του προγράμματος καθορισμένων παροχών και τις οικονομικές επιπτώσεις των 

μεταβολών στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου. Συνεπώς, η οικονομική οντότητα 

θα πρέπει να προβεί σε λεπτομερείς γνωστοποιήσεις ως ακολούθως: 

 Μία γενική περιγραφή του τύπου του προγράμματος 

 Λογιστικές πολιτικές για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών 

 Λογιστική συμφωνία των αρχικών και των τελικών υπολοίπων της παρούσας 

αξίας της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής, που να δείχνει ξεχωριστά για την περίοδο, τις 

επιπτώσεις που οφείλονται σε κάθε ένα από τα ακόλουθα: κόστος από την απασχόληση στη 

τρέχουσα περίοδο, κόστος τόκου, εισφορές από συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αναλογιστικά 

κέρδη ή ζημίες, συναλλαγματικές διαφορές για προγράμματα σε ξένο νόμισμα, παροχές που 

καταβλήθηκαν στην περίοδο, κόστος προϋπηρεσίας, επίδραση από συνενώσεις, 

αποτελέσματα από περικοπές, αποτελέσματα από διακανονισμούς 

 Έναν πίνακα που να αναλύει  τις δεσμεύσεις των ΠΚΠ σε ποσά που 

απορρέουν από τα προγράμματα που είναι εξ’ ολοκλήρου χωρίς χρηματοδότηση και σε ποσά 

εκείνων που χρηματοδοτούνται πλήρως ή μερικώς 

 Ανάλυση της μεταβολής της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος και των αποζημιώσεων που λογίζονται στο ενεργητικό δείχνοντας ξεχωριστά 

για την περίοδο, τις επιπτώσεις που οφείλονται σε κάθε αιτία: υπόλοιπο έναρξης, 

αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, αναλογιστικά κέρδη 

ή ζημίες, εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις, οι οποίες αυξάνουν τα περιουσιακά στοιχεία 

του προγράμματος, επιδράσεις από συνενώσεις επιχειρήσεων, μεταβολές από 

συναλλαγματικές ισοτιμίες για προγράμματα που επιμετρώνται σε νόμισμα που διαφέρει από 

το νόμισμα παρουσίας της οικονομικής οντότητας, επιδράσεις από διακανονισμούς και 

υπόλοιπο λήξης 

 Έναν πίνακα συμφωνίας του καθαρού ποσού λήξης που εμφανίζεται στον 

Ισολογισμό, όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

 Το σύνολο στον Ισολογισμό  

 Το ποσό που αφορά αναγνωρισμένη δέσμευση  
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 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, παρ.120-124, Ντζανάτος (2008) 
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 Το ποσό που αφορά αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος 

 Κάθε άλλο ποσό που περιλαμβάνεται στον Ισολογισμό 

 Πίνακα με τα ποσά που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό λήξης, με 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες, κόστη προϋπηρεσίας, άλλα ποσά δεν αναγνωρίζονται στον 

Ισολογισμό 

 Για τα δικαιώματα αποζημίωσης που εμφανίζονται στον ισολογισμό ανάλυση 

με: την εύλογη αξία κάθε τέτοιου δικαιώματος και περιγραφή της σχέσης του δικαιώματος 

και της δέσμευσης για πληρωμή 

 Πίνακα με ανάλυση του αποτελέσματος που θα εμφανίζει  

 Το σύνολο του αποτελέσματος 

 Το λογαριασμό που εμφανίζεται στα Αποτελέσματα Χρήσης 

 Το κόστος απασχόλησης της περιόδου 

 Κόστος τόκου 

 Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος 

 Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 

 Κόστη προϋπηρεσίας 

 Επιδράσεις από περικοπές ή λοιπές επιδράσεις 

 Μία αναφορά στα συνολικά ποσά που εμφανίζονται στα Αποτελέσματα 

Χρήσης και αφορούν: αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες, επιδράσεις στην αποτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος λόγω προσαρμογής, επειδή το συμψηφιστικό 

υπόλοιπο του προγράμματος γίνεται χρεωστικό 

 Για επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όχι 

αναλογία θα πρέπει να γνωστοποιηθεί το ποσό των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών που 

λογίστηκε συνολικά για αυτές τις περιπτώσεις 

 Ανάλυση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, 

κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά, ως εξής: σύνολο εύλογης αξίας προγράμματος, 

συμμετοχές, λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, ακίνητα, λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

 Πίνακα με ανάλυση των Ιδίων Μετοχών που αποτελούν περιουσιακά στοιχεία 

του προγράμματος ως εξής: κατηγορία Ιδίων Μετοχών, εύλογη αξία, πρόγραμμα που αφορά 

 Πίνακα με ανάλυση των παγίων προγράμματος που ιδιοχρησιμοποιούνται από 

την εταιρεία: 

 Πάγιο 

 Εύλογη αξία 
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 Πρόγραμμα που αφορά 

 Πληροφορίες για τη χρήση 

 Μία αφηγηματική περιγραφή της βάσης που χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό της αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και 

την επίδραση των κύριων κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος 

  Πίνακα με την πραγματική απόδοση περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος και των δικαιωμάτων αποζημίωσης στη χρήση 

 Πίνακα με τις αναλογιστικές παραδοχές για κάθε πρόγραμμα, ως εξής: 

 Προεξοφλητικό επιτόκιο 

 Αναμενόμενα ποσοστά απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος 

 Αναμενόμενα ποσοστά απόδοσης αποζημιώσεων 

 Αναμενόμενα ποσοστά αυξήσεων μισθών 

 Τάσεις συντελεστών ιατροφαρμακευτικού κόστους 

 Άλλες σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές 

 Ανάλυση ευαισθησίας για το ιατροφαρμακευτικό κόστος με την επίδραση της 

αύξησης μιας ποσοστιαίας μονάδας και την επίδραση της μείωσης μιας ποσοστιαίας μονάδας 

στις υποτιθέμενες τάσεις των συντελεστών του ιατροφαρμακευτικού κόστους επί: 

 Του καθαρού κόστους της περιόδου για το κόστος της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης των προγραμμάτων μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 Τη σωρευμένη υποχρέωση λήξης για το κόστος ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 

 Για τα πέντε τελευταία χρόνια, ένας πίνακας με τις υποχρεώσεις, τα 

περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος και το έλλειμμα ή πλεόνασμα 

 Η καλύτερη δυνατή εκτίμηση του εργοδότη, αμέσως μόλις αυτή μπορεί να 

καθοριστεί αξιόπιστα, για τις εισφορές που πρόκειται να καταβληθούν για το πρόγραμμα 

στην επόμενη χρήση 

 Όταν η επιχείρηση έχει περισσότερα του ενός προγράμματα καθορισμένων 

παροχών, μπορεί να γίνουν συνολικές γνωστοποιήσεις για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά ή σε 

τέτοιες ομαδοποιήσεις που θεωρούνται ότι είναι οι πιο χρήσιμες. Μπορεί να είναι χρήσιμο να 

διαχωρίζονται οι ομαδοποιήσεις με κριτήρια, όπως τα ακόλουθα: 

 Τη γεωγραφική θέση των προγραμμάτων, για παράδειγμα , διακρίνοντας 

εγχώρια προγράμματα από προγράμματα εξωτερικού, ή 
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 Κατά πόσον τα προγράμματα υπόκεινται σε σημαντικά διαφορετικούς 

κινδύνους, διακρίνοντας μεταξύ συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ενιαίου 

μισθού από συνταξιοδοτικά προγράμματα τελικού μισθού και από 

ιατροφαρμακευτικά προγράμματα μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων 

Μερών», η οικονομική οντότητα παρέχει πληροφόρηση αναφορικά: 

 Με τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών με προγράμματα παροχών μετά 

την έξοδο από την υπηρεσία 

 Με παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία για στελέχη του διευθυντικού 

προσωπικού  

 

 Παράδειγμα 14: Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν στο ενεργητικό και στις 

υποχρεώσεις του Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών της Τιτάν Α.Ε.  

 

Πίνακας 3.11.  Παράδειγμα 14: Δεδομένα Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών. 

 1/1/2012 € εκατ. ή % 

Αγοραία αξία στοιχείου ενεργητικού του 

προγράμματος 

1,00 

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων του 

προγράμματος 

(1,00) 

Κατά τη διάρκεια του έτους:  

Τρέχον κόστος υπηρεσιών 125 

Συνεισφορές που καταβλήθηκαν στο 

πρόγραμμα 

80 

Παροχές που πληρώθηκαν 130 

Αναλογιστικές υποθέσεις  

Απόδοση επενδύσεων 12% 

Επιτόκιο επί των υποχρεώσεων 9% 

31/12/2012  

Αγοραία αξία στοιχείων ενεργητικού του 

προγράμματος 

1,147 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων του 

προγράμματος 

1,215 
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Ζητείται να προσδιοριστεί η καταχώρηση εάν αναγνωριστεί πλήρως η αναλογιστική 

διαφορά αγνοώντας τον έλεγχο σημαντικότητας (περιθωρίου10%) του ΔΛΠ 19 (Βλάχος 

και Λουκά, 2009).  

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 14:   

Πίνακας 3.12. Παράδειγμα 14: Υπολογισμός αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. 

 Στοιχεία ενεργητικού € εκατ. Υποχρέωση € εκατ. 

2012 1,00 1,00 

Τρέχον κόστος υπηρεσιών  - 125 

Καταβολές συνεισφορών 80 - 

Πληρωμές παροχών (130) (130) 

Απόδοση επενδύσεων * 120 - 

Χρημ. έξοδο* - 90 

Αναμενόμενες αξίες 1,070 1,085 

Πραγματικές αξίες 1,147 1,215 

Αναλογιστικά κέρδη-ζημίες 77 130 

*Απόδοση επενδύσεων (€ 1,00 εκατ. *12%) 

*Χρημ. έξοδο (€ 1,00 εκατ. * 9%) 

Αναμενόμενες αξίες Στοιχείων ενεργητικού – Υποχρεώσεων = Καθαρή υποχρέωση 

Καθαρή υποχρέωση = 1,070 – 1,085= € 15 εκατ. 

 Πραγματικές αξίες Στοιχείων ενεργητικού – Υποχρεώσεων = Καθαρή υποχρέωση 

 Καθαρή υποχρέωση = 1,147 – 1,215= € 68 εκατ. 

Επομένως αναλογιστική διαφορά = € 15 εκατ. - € 68 εκατ. = € (53) εκατ. Το Δ.Λ.Π. 19             

καθιστά υποχρεωτική την αναγνώριση της καθαρής υποχρέωσης, βάσει των πραγματικών 

αξιών, των στοιχείων του ενεργητικού και της υποχρέωσης δηλαδή αν αναγνωριστεί πλήρως η 

ζημία των € 53 εκατ. θα πρέπει να γίνει καταχώρηση των € 68 εκατ. στις υποχρεώσεις. 

3.8.4.2.11 Προγράμματα Πολλαπλών Εργοδοτών 

 

 Μια άλλη κατηγορία προγραμμάτων είναι τα προγράμματα πολλών εργοδοτών. Η 

κατηγορία αυτή καλύπτει προγράμματα, όπου πολλές επιχειρήσεις συμμετέχουν και ιδρύουν 

έναν διαχειριστικό φορέα, στον οποίο συνεισφέρουν προκειμένου να καλυφθούν οι 

μελλοντικές παροχές προς τους εργαζόμενους (Grant Thorton, 2009). Ουσιαστικά είναι ΠΚΕ 

ή ΠΚΠ, που πολλοί εργοδότες που δεν συνδέονται (σαν όμιλος πχ), πληρώνουν σε ειδικά 
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ταμεία (Ντζανάτος, 2008). Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν τα Ταμεία συνταξιοδότησης των 

τραπεζικών υπαλλήλων, όπου μέλη στο πρόγραμμα αυτό είναι όλοι οι Τραπεζικοί οργανισμοί 

μιας συγκεκριμένης χώρας.  

Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που δημιουργούνται ταμεία, τα οποία καλύπτουν ένα 

όμιλο, ο οποίος έχει πάρα πολλές εταιρείες. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί πρόγραμμα 

πολλαπλών εργοδοτών, καθώς ο όμιλος από λογιστική άποψη, θεωρείται ότι είναι μια ενιαία 

μονάδα αποτελεί  Στην αντίθετη περίπτωση όταν σε τέτοια ταμεία συμμετέχουν πολλές 

διαφορετικές εταιρείες, τότε θεωρούνται προγράμματα πολλαπλών εργοδοτών (Ντζανάτος, 

2008).  

Μια επιχείρηση πρέπει να ταξινομεί ένα πρόγραμμα πολλαπλών εργοδοτών είτε ως 

πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών ή είτε ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ανάλογα 

με τους όρους του προγράμματος. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες 

για την ταξινόμηση ενός προγράμματος πολλαπλών εργοδοτών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών (Grant Thorton, 2009).  

Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα πολλαπλών εργοδοτών (στο οποίο συμβάλλουν δύο η 

περισσότεροι εργοδότες), προβλέπει ότι η εισφορά που πληρώθηκε για την περίοδο 

αναγνωρίζεται ως καθαρό κόστος συνταξιοδότησης, ενώ οποιαδήποτε άλλη οφειλόμενη 

εισφορά που δεν έχει καταβληθεί αναγνωρίζεται ως υποχρέωση. Επίσης τα περιουσιακά 

στοιχεία ενός προγράμματος πολλαπλών εργοδοτών αναμειγνύονται και δεν διαχωρίζονται ή 

περιορίζονται (Epstein and Mirza, 2004).   

Αν ένα Πρόγραμμα Πολλαπλών εργοδοτών που είναι ΠΚΠ, αντιμετωπίζεται ως ΠΚΕ, 

γνωστοποιείται, το γεγονός και o λόγος για τον οποίο δεν λογίζεται ως ΠΚΠ. Επιπρόσθετα, 

αν σε ένα Πρόγραμμα Πολλαπλών εργοδοτών που είναι ΠΚΠ και αντιμετωπίζεται ως ΠΚΕ 

εμφανιστεί πλεόνασμα ή έλλειμμα που θα αυξήσει μελλοντικά τις εισφορές, γνωστοποιούνται 

επιπλέον πληροφορίες για το πλεόνασμα ή έλλειμμα, πως προσδιορίστηκε και οι επιπτώσεις 

του για την επιχείρηση. (Ντζανάτος, 2008). 

 

 Παράδειγμα 15: Η Ναυτιλιακή Α.Ε. συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα πολλαπλών 

εργοδοτών, το οποίο δεν προβαίνει σε αποτιμήσεις του προγράμματος με βάση το ΔΛΠ 19. 

Μια ανεξάρτητη αποτίμηση του προγράμματος που έγινε, έδειξε ότι υπάρχει έλλειμμα € 

200 εκατ. στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει δεσμευθεί σε ένα πρόγραμμα καταβολών με 

τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το οποίο το έλλειμμα θα καλυφθεί στα 

επόμενα 5 έτη. Η συνολική εισφορά της Ναυτιλιακής Α.Ε. βάσει της σύμβασης είναι € 8 

εκατ. Ζητείται να προσδιοριστεί ο λογιστικός χειρισμός στα βιβλία της Ναυτιλιακής Α.Ε.  
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Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 15: 

  Στο παράδειγμα δεν δίνονται επαρκείς πληροφορίες για την ταξινόμηση ενός 

προγράμματος πολλαπλών εργοδοτών ως προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οπότε το 

πρόγραμμα θα αναγνωριστεί ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. Συνεπώς, η 

Ναυτιλιακή Α.Ε. θα πρέπει να αναγνωρίσει στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

μια υποχρέωση για τις προσυμφωνημένες εισφορές για την κάλυψη του ελλείμματος 

προσαρμοσμένη για τη διαχρονική αξία του χρήματος. Επίσης, θα πρέπει να αναγνωρίσει και 

ένα έξοδο ίσης αξίας στα κέρδη ή τις ζημίες την προεξοφλημένη παρούσα αξία της εισφοράς 

των € 8 εκατ. 

 

3.8.4.2.12 Γενικά Παραδείγματα 

 

 Παράδειγμα 16: Η εταιρεία Αλουμίλ Α.Ε. συμμετέχει σε προγράμματα 

καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Παρακάτω δίνονται οι 

ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα: 

 

Πίνακας 3.13.  Παράδειγμα 16: Δεδομένα Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών. 

 2010 σε € εκατ. 2011 σε € εκατ. 2012 σε € εκατ. 

Τρέχον κόστος απασχόλησης 130 140 150 

Παροχές που καταβλήθηκαν 150 180 190 

Συνεισφορές που καταβλήθηκαν 90 100 110 

Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού 

31/12 

1,092 1,109 1,093 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 31/12 1,141 1,197 1,295 

Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού 

1/1 

1,000 - - 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 1/1 1,000 - - 

Προεξοφλητικός συντελεστής (αρχή 

έτους) 

10% 9% 8% 

Αναμενόμενη απόδοση ενεργητικού 12% 11,1% 10,3% 

  

Επιπρόσθετα, κατά την 1/1/2010 υπήρχαν συσσωρευμένα μη αναγνωρισμένα 

αναλογιστικά κέρδη € 140.000. Η αναμενόμενη μέση υπόλοιπη περίοδος υπηρεσίας του 

προσωπικού (κατά το τέλος των ετών 2010, 2011 και 2012) εκτιμήθηκε στα 10 έτη. Κατά 
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το 2011 το σχέδιο αναπροσαρμόζεται με ισχύ από 1/1/2011. Την ημερομηνία αυτή η 

παρούσα αξία των επιπρόσθετων παροχών για την υπηρεσία, πριν από την 1/1/2011 ήταν € 

50.000 για κατοχυρωμένες παροχές και € 30.000 για μη κατοχυρωμένες παροχές. Για τις 

μη κατοχυρωμένες παροχές, η οντότητα έχει υπολογίσει περίοδο τριών ετών για να 

κατοχυρωθούν. Οι ήδη κατοχυρωμένες παροχές θα αναγνωριστούν άμεσα. Η οντότητα 

έχει επιλέξει την πολιτική να αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες με βάση το 

«περιθώριο». 

Ζητείται να υπολογιστούν για όλα τα έτη: 

(α) το αναλογιστικό κέρδος/ζημία στο τέλος του έτους 

(β) το ποσό του αναλογιστικού κέρδους/ζημίας που θα αναγνωριστεί σε κάθε έτος  

(γ) το ποσό που θα αναγνωριστεί στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης στο τέλος 

κάθε έτους και 

(δ)  τέλος η ανάλυση του ποσού που θα αναγνωριστεί στο κέρδος ή τη ζημία (IASB, 2006). 

 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 16: 

 

Πίνακας 3.14. Παράδειγμα 16: Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες από υποχρέωση.  

 2010 σε €  2011 σε €  2012 σε €  

Υποχρέωση    

Παρούσα αξία 1/1 1,000 1.141 1,197 

Χρημ. έξοδο (10%, 9%, 8%) 100 103 96 

Τρέχον κόστος απασχόλησης 130 140 150 

Κόστος προϋπηρεσίας μη κατοχυρωμένης 

παροχής 

- 30 - 

Κόστος προϋπηρεσίας κατοχυρωμένης 

παροχής 

- 50 - 

Παροχές που καταβλήθηκαν (150) (180) (190) 

Αναμενόμενη αξία υποχρέωσης 1,080 1,284 1,253 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 31/12 1,141 1,197 1,295 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες (61) 87 (42) 
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Πίνακας 3.15.  Παράδειγμα 16: Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες από περιουσιακά στοιχεία του 

προγράμματος.  

Στοιχεία Ενεργητικού    

Εύλογη αξία 1/1 1,000 1,092 1,109 

Αναμενόμενη απόδοση (12%, 11.1%..) 120 121 114 

Εισφορές 90 100 110 

Καταβληθείσες παροχές (150) (180) (190) 

Αναμενόμενη αξία στοιχείων ενεργητικού 1,060 1.133 1,143 

Εύλογη αξία ενεργητικού 31/12 1,092 1.109 1,093 

Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 32 (24) (50) 

 

Πίνακας 3.16. Παράδειγμα 16: Τελικά αναλογιστικά κέρδη/ζημίες. 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες    

Κέρδη/ζημίες από υποχρέωση  (61) 87 (42) 

Κέρδη/ζημίες από υποχρέωση 32 (24) (50) 

Συνολικά κέρδη/ζημίες (29) 63 (92) 

 

Πίνακας 3.17. Παράδειγμα 16: Υπολογισμός Περιθωρίου. 

10% παρούσας αξίας της υποχρέωσης 1/1 100 114 120 

10% εύλογης αξίας ενεργητικού 1/1 100 109 110 

Αναλογιστική διαφορά που αναγνωρίζεται    

Αρχικό υπόλοιπο 1/1 140 107 170 

Κέρδος/ζημία έτους (29) 63 (92) 

Αναγνώριση* ποσά εκτός 10% (4) - (5) 

Τελικό υπόλοιπο: Μη αναγνωρισμένα 

αναλογιστικά κέρδη/ζημίες 31/12 

107 170 73 

 

*Έλεγχος σημαντικότητας:  

 

  Έτος 200Χ: Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες – Περιθώριο = Ποσό εκτός ορίου (κατανεμημένο    

στη μέση υπόλοιπη περίοδο υπηρεσίας του εργαζόμενου, 10 έτη), Έτος 2010: 140-100 = 

40/10 = 4, Έτος 2011: 107-114= -, Έτος 2012: 170-120 = 50/10 = 5. 
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Πίνακας 3.18. Παράδειγμα 16: Αναγνώριση στον Ισολογισμό ως υποχρέωση. 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 31/12 1,141 1,197 1,295 

Εύλογη αξία ενεργητικού 31/12 (1,092) (1.109) (1,093) 

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη 107 170 73 

Μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας 

– μη κατοχυρωμένες παροχές  

- (20) (10) 

Αναγνώριση ως υποχρέωση 156 238 265 

 

Πίνακας 3.19. Παράδειγμα 16: Αναγνώριση στην ΚΑΧ ως έξοδο. 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 130 140 150 

Χρημ. έξοδο (10%,9%,8%) 100 103 96 

Αναμενόμενη απόδοση (12%,11,1%..) (120) (121) (114) 

Καθαρά αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (4) - (5) 

Κόστος προϋπηρεσίας μη κατοχυρωμένο - 10 10 

Κόστος προϋπηρεσίας  κατοχυρωμένο - 50 - 

Συνολικό έξοδο 106 182 137 

 

Πίνακας 3.20. Παράδειγμα 16: Πραγματική απόδοση στοιχείων ενεργητικού. 

Αναμενόμενη απόδοση ενεργητικού 120 121 114 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες ενεργητικού 32 (24) (50) 

Πραγματική απόδοση 152 97 67 

 

3.9 Διαφορές Μεταξύ Δ.Λ.Π. 19 και Ε.Λ.Π. 

 

Ο υπολογισμός των υποχρεώσεων για παροχές εργαζομένων μετά την απασχόληση 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές υποχρεώσεις, οι οποίες πρέπει να μετρηθούν, 

λογιστικοποιηθούν και γνωστοποιηθούν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε 

αντίθεση με την εξαιρετικά περιορισμένη υποχρέωση και αντίστοιχη πρόβλεψη που ήταν 

υποχρεωμένες να διενεργήσουν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

Στη συνέχεια
31

 εμφανίζονται και αιτιολογούνται διαφορές μεταξύ του Δ.Λ.Π 19 με τα Ε.Λ.Π. 

                                                           
31

 Βλ. Δ.Λ.Π. 19, Ντζανάτος (2008) 
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Πίνακας 3.21.  Διαφορές Δ.Λ.Π. 19 με Ε.Λ.Π. 

Τίτλος Δ.Λ.Π 19 ΚΝ 2190/20 

Βραχυχρόνιες παροχές 

&0ιδιοπαραγωγή0παγίων 

Μεταφορά αμοιβών προσωπικού, που θα 

χρησιμοποιηθούν στην ιδιοπαραγωγή παγίων, 

άμεσα στη χρέωση παγίων 

Οι αμοιβές προσωπικού εμφανίζονται 

στο σύνολο τους. Η χρέωση των 

παγίων, σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής 

γίνεται με αντίστοιχη πίστωση ενός 

λογαριασμού εσόδων. 

Άδειες και λογισμός για 

τις οφειλόμενες  

Πρέπει να γίνεται οριοθέτηση για όλες τις 

βραχυπρόθεσμες παροχές, το οποίο έχει ως 

επακόλουθο άδειες που δεν χορηγήθηκαν 

σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει να λογιστούν 

στη χρήση που αφορούν  

Παρόλο που άποψη αρχών ορίζει 

παρόμοια πρακτική, στην πράξη δεν 

γίνεται ποτέ αυτή η οριοθέτηση 

Διανομή κερδών σε μέλη 

Δ.Σ. και στελέχη 

Πρόκειται0για0βραχυχρόνιες0παροχές σε 

εργαζόμενους και λογίζονται στα έξοδα 

Ποσά που καταβάλλονται σε αυτά τα 

πρόσωπα0και0περιλαμβάνονται0στον

πίνακα0διανομής0αποτελεσμάτων, δεν 

λογίζονται στα αποτελέσματα 

Δέσμευση για απολύσεις ή 

απόλυση 

Η απόφαση για απόλυση προσωπικού πρέπει 

να δημιουργεί ταυτόχρονα υποχρέωση 

πρόβλεψης για τα ποσά που θα καταβληθούν 

για αποζημιώσεις. 

Προβλέπει δημιουργία πρόβλεψης για 

αποζημιώσεις σε κάθε χρήση η οποία 

υπολογίζεται µε βάση πίνακες του ν. 

2112/20. Ακόµη µε βάση µια ειδική 

γνωµάτευση του νοµικού συµβουλίου 

του κράτους, το 40% της ανωτέρω 

συνολικής υποχρέωσης θεωρείται 

λογιστικά αποδεκτό για καταχώρηση 

Πολιτική για εθελούσια 

έξοδο με αποζημίωση  

Κατά την  απόφαση παροχής κινήτρου για 

εθελούσια έξοδο, πραγματοποιείται εκτίμηση 

και πρόβλεψη για τις συγκεκριμένες 

αποζημιώσεις   

Παρομοίως, δημιουργία πρόβλεψης 

για κάθε πιθανό κίνδυνο, όµως στην 

πράξη δεν γίνεται εγγραφή για 

σχήµατα υπεσχηµένων παροχών 

Αποζημίωση με τη 

συνταξιοδότηση 

Λογισμός της αποζημίωσης με τη 

συνταξιοδότηση στο χρόνο που καταβάλλεται 

Λογισμός τμηματικά στη διάρκεια 

υπηρεσίας του εργαζόμενου και 

διενέργεια πρόβλεψης η οποία 

υπολογίζεται με βάση πίνακες του ν. 

2112/20 

Λοιπές μακροχρόνιες 

παροχές 

Υπολογισμός σε αναλογιστική βάση και 

λογισμός σε κάθε χρήση μαζί με τα 

Προβλέπει ορισμένες κοινοποιήσεις 

στο Προσάρτημα για ανάλογα 
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αναλογιστικά κέρδη/ζημίες ζητήματα, δίχως όμως να υπάρχει 

ειδική ρύθμιση. Όταν όμως γεννώνται 

υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις βασικές 

λογιστικές αρχές του 2190/20 θα 

πρέπει να λογιστούν προβλέψεις 

Προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών 

(ΠΚΕ) 

Οποιαδήποτε οικονομική οντότητα μπορεί να 

συμμετέχει σε ένα ΠΚΕ, δηλαδή να 

καταβάλλει κάθε χρόνο εισφορές δίχως να έχει 

ευθύνη για τις δοθείσες παροχές. Τα εν λόγω 

προγράμματα αφορούν ιδιωτικά ταμεία και όχι 

τα κρατικά 

Στην Ελλάδα λειτουργούν κυρίως 

κρατικά ασφαλιστικά ταμεία 

καθορισμένων εισφορών για την 

οικονομική οντότητα και σπανίως 

υπάρχουν ΠΚΕ με την έννοια του 

Δ.Λ.Π. 19  

Κρατικά ΠΚΕ  Η επιχείρηση καταβάλλει συγκεκριμένες 

εισφορές για εργαζόμενους της, χωρίς να 

συντρέχει άλλη υποχρέωση και η διαχείριση 

αυτών των ποσών και οι κίνδυνοι έχουν 

αναληφθεί από νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν υπό την κρατική εποπτεία.  

Ο λογισμός είναι παρόμοιος με το 

Δ.Λ.Π. 19, δηλαδή τα έξοδα 

λογίζονται όταν γεννάται η υποχρέωση 

Ασφαλιστήριο 

καθορισμένων εισφορών 

Η εταιρεία, η οποία συνάπτει ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο με τους εργαζόμενους 

απαλλάσσεται από κάθε κίνδυνο 

καταβάλλοντας μόνο κάποια ασφάλιστρα. Ο 

λογισμός αυτών πραγματοποιείται όταν 

δημιουργείται η υποχρέωση.    

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα 

στα ΕΛΠ 

Ασφαλιστήριο 

καθορισμένων παροχών 

Μια οικονομική οντότητα, η οποία 

αναλαμβάνει αναλογιστικούς κινδύνους με τη 

σύναψη ενός ασφαλιστηρίου, θα πρέπει να 

αντιμετωπίζει τα προγράμματα αυτά ως ΠΚΠ. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ακολουθεί τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες λογιστικής 

εμφάνισης. 

Για τα ΠΚΠ δεν υπάρχει μέριμνα, 

εκτός από τις περιπτώσεις 

ασφαλιστικών ταμείων που υφίσταται 

συγκεκριμένο δεσμευτικό πλαίσιο. Σε 

πρακτικό επίπεδο όπου υπήρξαν τέτοια 

προγράμματα δεν εμφανίστηκαν 

υποχρεώσεις  

Προγράμματα 

καθορισμένων παροχών 

(ΠΚΠ), δεσμεύσεις και 

περιουσιακά στοιχεία 

Πολύπλοκη υπολογιστική διαδικασία καθαρών 

υποχρεώσεων 

Δεν υφίσταται η σύνθετη διαδικασία 

του Δ.Λ.Π 19, αλλά με βάση τις αρχές 

του ΚΝ 2190/20, λογίζονται οι 

υποχρεώσεις σε ετήσια βάση 
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Προγράμματα πολλών 

εργοδοτών, που είναι 

ΠΚΠ για πολλές εταιρείες 

που δεν ανήκουν στον ίδιο 

όμιλο 

Διαδικασία συνολικού υπολογισμού των 

υποχρεώσεων και μετά ακολουθεί μερισμός 

αυτών στις εταιρείες που συμμετέχουν  

Εφαρμογή ανάλογης πρακτικής 

Εμφάνιση καθαρών 

δεσμεύσεων ΠΚΠ 

Εμφάνιση καθαρών υποχρεώσεων για τα ΠΚΠ Προβλέπεται ανάλογη πρακτική αλλά 

για διάφορους λόγους δεν γίνεται 

Εμφάνιση αναλυτικά 

στοιχείων αποτελεσμάτων 

ΠΚΠ 

Παροχή αναλυτικών πληροφοριών για τις 

επιδράσεις από ΠΚΠ 

Παρόλο, που με βάση τις βασικές 

λογιστικές αρχές του 2190/20 έπρεπε 

να εμφανίζεται κάτι αντίστοιχο 

ωστόσο, με τα ΕΛΠ δεν προβλέπονταν 

κάτι συγκεκριμένο 

Γνωστοποιήσεις για τις 

παροχές σε εργαζόμενους 

Γνωστοποίηση μεγάλου πλήθους πληροφοριών 

για τις παροχές σε εργαζόμενους 

Προβλέπεται γνωστοποίηση στο 

Προσάρτημα αλλά η αντίστοιχη 

πληροφόρηση είναι λιγότερη 

Μέσος όρος προσωπικού Δεν προβλέπεται ανάλογη γνωστοποίηση Υποχρεωτική κοινοποίηση στο 

Προσάρτημα 

Προβλέψεις για 

αποζημίωση προσωπικού 

Πρόκειται για παροχή εξόδου από την 

υπηρεσία - είναι ενδεχόμενη υποχρέωση και 

λογίζεται όταν αποφασιστεί η καταβολή της ή 

όταν γεννάται η υποχρέωση. 

Υπολογισμός με προσδιοριζόμενο 

τρόπο αναλογίας των αποζημιώσεων. 

Χρέωση του εξόδου (αποτελεσμάτων) 

με αντίστοιχη πίστωση λογαριασμού 

πρόβλεψης  

Κοινοποίηση 

υποχρεώσεων ειδικών 

μηνιαίων παροχών 

Θεώρηση ως  μακροχρόνιες παροχές και 

υποχρεωτική εμφάνιση λογιστικά με 

ταυτόχρονη γνωστοποίηση στις σημειώσεις 

Γνωστοποίηση στο Προσάρτημα  

Υποχρεώσεις0για0βοηθήμ

ατα σε αποχωρήσαντα 

μέλη της διοίκησης ή 

διευθυντές 

Οι υποχρεώσεις αυτές είναι και  

αντιμετωπίζονται ως ΠΚΠ ή μακροχρόνιες 

παροχές  

Γνωστοποίηση των υποχρεώσεων για 

βοηθήματα σε αποχωρήσαντα μέλη 

της διοίκησης 

Τυχόν υποχρεώσεις για 

συντάξεις στον 

ενοποιημένο ισολογισμό 

Είναι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ΠΚΠ Γνωστοποίηση τέτοιου είδους 

υποχρεώσεων στις ΕΟΚ 
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3.10 Μεταβατικές Διατάξεις 

 

Μια επιχείρηση, η οποία εφαρμόζει για πρώτη φορά το Δ.Λ.Π. 19 για λοιπές παροχές 

σε εργαζόμενους, θα πρέπει πρώτα να εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 8 (Λογιστικές Πολιτικές, 

Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη). Κατά την ημερομηνία της πρώτης 

εφαρμογής, η επιχείρηση θα προσδιορίζει την μεταβατική της υποχρέωση για ΠΚΠ ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

Περαιτέρω, αν η μεταβατική υποχρέωση είναι μικρότερη από την υποχρέωση που θα 

έπρεπε να αναγνωριστεί κατά την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίσει 

άμεσα τη μείωση αυτή, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8. 

Στην αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει μια ανέκκλητη επιλογή για 

να αναγνωρίσει την αύξηση αυτή ως μέρος της δικής της υποχρέωσης για καθορισμένες 

παροχές 

 άμεσα, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8  

 ως έξοδο, το οποίο θα διαγραφεί σε μία περίοδο 5 ετών, από την ημερομηνία 

της πρώτης υιοθέτησης του προτύπου (Βλάχος και Λουκά, 2009). 

 

 Παράδειγμα 17: Την 31/12/2012 ο Ισολογισμός της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 

συμπεριλαμβάνει μια «υποχρέωση συνταξιοδότησης προσωπικού» € 90 εκατ. Την 1/1/2013 

η επιχείρηση υιοθετεί το Δ.Λ.Π. 19 για πρώτη φορά. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης 

είναι €1,400 εκατ., ενώ η πραγματική αξία των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος 

είναι € 1,100 εκατ. Την 1/1/2005 η επιχείρηση είχε αποφασίσει τη βελτίωση των όρων 

συνταξιοδότησης. Το κόστος των μη κατοχυρωμένων παροχών ήταν € 170 εκατ. και η 

μέση υπολειπόμενη περίοδος μέχρι την κατοχύρωση ήταν 10 έτη. Ζητείται ο λογιστικός 

χειρισμός (IASB, 2006). 

Λύση πρακτικής εφαρμογής Νο 17: 

Κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής, η επιχείρηση θα προσδιορίζει την 

μεταβατική της υποχρέωση για ΠΚΠ ως εξής: 

Παρούσα αξία υποχρέωσης κατά την ημερομηνία της πρώτης υιοθέτησης 

Μείον: Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού, κατά την ημερομηνία της υιοθέτησης                          

με άμεσο διακανονισμό των υποχρεώσεων 

Μείον: Κόστος προϋπηρεσίας (αναγνωριζόμενο σε μεταγενέστερες περιόδους) 
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Παρούσα αξία υποχρέωσης € 1,400 εκατ. 

Εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού (€ 1,100 εκατ.) 

Μείον: Κόστος προϋπηρεσίας αναγνωριζόμενο σε 

μεταγενέστερες περιόδους (€ 170 εκατ. * 2/10) 

(€ 34 εκατ.) 

Μεταβατική υποχρέωση € 266 εκατ. 

Υποχρέωση που έχει ήδη αναγνωριστεί (€ 90 εκατ.) 

Αύξηση στην υποχρέωση € 176 εκατ. 

 

Η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει μια ανέκκλητη επιλογή για να αναγνωρίσει την 

αύξηση των € 176 εκατ. αυτή ως μέρος της δικής της υποχρέωσης για καθορισμένες παροχές. 

Η αναγνώριση μπορεί να γίνει αμέσως ή να επιμεριστεί σε 5 έτη. 

 

3.11 Πρόσφατες Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 19 

 

 Το πρόσφατο Δ.Λ.Π. 19 επιτρέπει  τρείς μεθόδους στις εταιρείες να αναγνωρίζουν τα 

αναλογιστικά κέρδη και ζημίες στις οικονομικές τους καταστάσεις. Η συνέπεια της ύπαρξης 

των τριών αυτών επιλογών είναι η έλλειψη συγκρισιμότητας μεταξύ αυτών που αναφέρουν 

τα Δ.Π.Χ.Α. Ανάλυση της UBS (Union Bank of Switzerland) σε 196 Ευρωπαϊκές εταιρείες, 

οι οποίες χρησιμοποιούν προγράμματα καθορισμένων παροχών, έδειξε ότι το 41% 

εφάρμοσαν τη μέθοδο της καθαρής θέσης (equity method) και το 59% τη μέθοδο του 

περιθωρίου (corridor method). Η UBS στην ανάλυση της δεν έλαβε υπόψη εισηγμένες 

εταιρείες που εφάρμοσαν την profit or loss method. Η αιτιολογία μη χρήσης αυτής της 

μεθόδου μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η μέθοδος αυτή εισάγει σημαντική 

μεταβλητότητα στην Κ.Α.Χ. (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης), η οποία δεν είναι 

αποδεκτή από τους επενδυτές και τη διεύθυνση της εταιρείας. 

Επιπλέον, στην ανάλυση της UBS αναφέρεται, ότι οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις θα πρέπει να παρέχουν έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την συνταξιοδοτική 

οικονομική θέση της εταιρείας και ότι ο αναφερόμενος αριθμός των κερδών θα πρέπει να 

λάβει υπόψη του το οικονομικό κόστος των συντάξεων. Πέρα από αυτό, υπήρξε και ο 

κίνδυνος διαχείρισης κερδών (earnings management) από τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία 

μπορούσε να επηρεάσει την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του συνταξιοδοτικού 

προγράμματος και να οδηγήσει την αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων ως 

http://en.wikipedia.org/wiki/Union_Bank_of_Switzerland
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μέρος της συνταξιοδοτικής δαπάνης στην Κ.Α.Χ. και τη μη αναγνώριση των αναλογιστικών 

κερδών/ζημιών σύμφωνα με τη μέθοδο του περιθωρίου (Jullens, 2010).  

Σε απάντηση των ανωτέρω θεμάτων, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) δημοσίευσε ένα σχέδιο έκθεσης, το οποίο περιλαμβάνει μερικές τροποποιήσεις για το 

Δ.Λ.Π. 19 (Παροχές σε εργαζόμενους) τον Απρίλιο του 2010,με σκοπό τη βελτίωση της 

λογιστικής για τις παροχές σε εργαζόμενους. 

Το εν λόγω σχέδιο προτείνει, ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αναγνωρίσουν όλες τις 

αλλαγές στις υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών και στην εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων του προγράμματος, όταν συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Το Δ.Λ.Π. 19, ήδη 

επιτρέπει στις εταιρείες να αναγνωρίσουν να αναγνωρίσουν όλα τα κέρδη και τις ζημίες όταν 

αυτά συμβαίνουν, αλλά επίσης επιτρέπει και μία άλλη επιλογή, δηλαδή να αφήσει τα 

αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που δεν αναγνωρίζονται, αν είναι εντός του περιθωρίου, και 

να αναβάλει τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες εκτός του προβλεπόμενου περιθωρίου. Ως εκ 

τούτου, η πρόταση αυτή θα καταργήσει αυτή την επιλογή. 

Επιπλέον, το Σχέδιο Έκθεσης (ED) προτείνει μια νέα προσέγγιση παρουσίασης των 

αλλαγών στις υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών και στην εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων του προγράμματος. Οι εταιρείες υποχρεούται να διακρίνουν τις αλλαγές αυτές σε 

κόστος υπηρεσίας, σε χρηματοοικονομικό κόστος και σε επανακαταμέτρηση των 

συστατικών. Ειδικότερα, το στοιχείο του κόστους παροχής υπηρεσιών στο κέρδος ή τη ζημία, 

το στοιχείο του χρηματοοικονομικού κόστους για παράδειγμα ο καθαρός τόκος επί της 

καθαρής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών ή των στοιχείων του ενεργητικού ως μέρος του 

χρηματοοικονομικού κόστους στα κέρδη ή τις ζημίες, και την επανακαταμέτρηση των 

στοιχείων στα λοιπά συνολικά έσοδα.  

Συνεπώς, το σχέδιο έκθεσης, αφαιρεί από το Δ.Λ.Π. 19 τόσο τη μέθοδο περιθωρίου 

όσο και τη μέθοδο (profit & loss method) υποχρεώνοντας τις εταιρείες να αναγνωρίσουν τα 

αναλογιστικά κέρδη και ζημίες στα λοιπά συνολικά έσοδα μη μεταφέροντας τα στα 

αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο (Morais, 2012). 

Αν το σχέδιο έκθεσης τεθεί σε ισχύ, οι αλλαγές που πρότεινε το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στις 

εταιρείες σε παγκόσμια βάση. Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι πολύ σημαντικές, αν και 

μικρότερες σε έκταση από τις προτάσεις που έγιναν σε προηγούμενο έγγραφο συζήτησης 

σχετικά με το Δ.Λ.Π. 19, που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

τον Μάρτιο του 2008. Οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το 2013 

(Severinson, 2010). 
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3.12 Διερμηνεία ΕΕΔΧΑ 14 « Ο Περιορισμός επί Στοιχείων Ενεργητικού 

Καθορισμένων Παροχών, Όροι Χρηματοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις 

τους»  

 

Η διερμηνεία ΕΕΔΧΑ, εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις καθορισμένων παροχών 

καθώς και άλλων μακροπρόθεσμων παροχών προς το προσωπικό. Ουσιαστικά, δίνει τη 

δυνατότητα σε ένα εργοδότη να αποκομίσει οφέλη – δικαιώματα από ένα πρόγραμμα, που 

αφορούν είτε επιστροφές χρημάτων από το πρόγραμμα προς αυτόν είτε μειώσεις σε 

μελλοντικές συνεισφορές (π.χ. μείωση εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται στο 

πρόγραμμα). Σε πολλές χώρες όμως υπάρχουν όροι ελάχιστης χρηματοδότησης με σκοπό τη 

βελτίωση της ασφάλειας για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (όπως ένα ελάχιστο 

ποσό εισφορών που πρέπει να καταβάλλει ένας εργοδότης μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό 

διάστημα). Συνεπώς, αυτή η ύπαρξη του όρου μπορεί όχι μόνο να περιορίσει τις απαιτήσεις 

της εταιρείας αλλά και να οδηγήσει σε περαιτέρω υποχρεώσεις για την εταιρεία (Βλάχος και 

Λουκά, 2009).    

3.13 Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

 

Το Δ.Λ.Π. 19  σε συνδυασμό με το Δ.Λ.Π. 24, αναφέρει: ως συνδεδεμένο μέρος 

θεωρείται το μέρος που συνδέεται με την οικονομική οντότητα εάν το μέρος είναι πρόγραμμα 

παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία προς όφελος των εργαζόμενων της οικονομικής 

οντότητας
32

. 

Αρχικά, θα πρέπει να γνωστοποιούνται οι σχέσεις μεταξύ μητρικών και θυγατρικών 

εταιριών, ανεξάρτητα από το αν έχουν υπάρξει συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων αυτών 

μερών. Η οικονομική οντότητα θα γνωστοποιεί το όνομα της μητρικής εταιρίας της 

οικονομικής οντότητας ακόμη και, αν διαφέρει, της τελικής ελέγχουσας οικονομικής 

οντότητας. Αν ούτε η μητρική εταιρία ούτε η τελική ελέγχουσα οικονομική οντότητα 

δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να γνωστοποιείται το όνομα της αμέσως 

ανώτερης μητρικής εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι η τελευταία δημοσιεύει
33

. 

Επιπρόσθετα, η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί τις παροχές προς τα βασικά 

διοικητικά στελέχη συνολικά και για κάθε μία από τις κατηγορίες παροχών. Στις παροχές 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι παροχές σε εργαζόμενους (όπως ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 19), 

                                                           
32

 Βλ. Δ.Λ.Π. 24, παρ. 9. 
33

 Βλ. Δ.Λ.Π. 24, παρ. 12. 
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συγκαταλέγοντας και τις παροχές σε εργαζόμενους, στις οποίες εφαρμόζεται το Δ.Π.Χ.Π. 2 

(Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών)
34

. 

Αν έχουν υπάρξει συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών, η οικονομική οντότητα 

θα πρέπει να γνωστοποιεί τη φύση της σχέσης, όπως επίσης και πληροφορίες για τις 

συναλλαγές και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των 

δυνητικών επιπτώσεων της σχέσης στις οικονομικές καταστάσεις. Τουλάχιστον, οι 

γνωστοποιήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 το ποσό των συναλλαγών 

 το ποσό των ανεξόφλητων υπολοίπων (με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

αυτών, συμπεριλαμβανομένου του αν είναι εξασφαλισμένα και τη φύση του ανταλλάγματος 

με το οποίο θα γίνει ο διακανονισμός καθώς και τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων που 

δόθηκαν ή ελήφθησαν) 

 προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις άμεσα σχετιζόμενων με το ποσό των 

ανεξόφλητων υπολοίπων και τέλος 

 το αναγνωριζόμενο έξοδο σε σχέση με επισφάλειες
35

  

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται διακεκριμένα για τη μητρική 

εταιρία, τις επιχειρήσεις που ελέγχουν από κοινού την οικονομική οντότητα, τις θυγατρικές, 

τις συγγενείς επιχειρήσεις, τις κοινοπραξίες στις οποίες η οικονομική οντότητα είναι μέλος, 

τα βασικά διοικητικά στελέχη της οντότητας ή της μητρικής και τα άλλα συνδεδεμένα μέρη
36

. 

Παραδείγματα τέτοιου είδους συναλλαγών που έχουν γίνει με συνδεδεμένο μέρος και 

γνωστοποιούνται είναι
37

 αγορές ή πωλήσεις αγαθών, αγορές ή πωλήσεις ακινήτων και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων, παροχή ή λήψη υπηρεσιών κ.α. Τέλος, συναλλαγές μεταξύ 

συνδεδεμένων μερών που έγιναν με τους συνήθεις όρους της αγοράς θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται εφόσον οι όροι αυτοί μπορούν να τεκμηριωθούν
38

. 

 

3.14 Δ.Λ.Π. 26 «Λογιστικός Χειρισμός και Παρουσίαση των 

Προγραμμάτων Παροχών Λόγω Αφυπηρέτησης» 

 

                                                           
34

 Βλ. Δ.Λ.Π. 24, παρ. 16. 
35

 Βλ. Δ.Λ.Π. 24, παρ. 17. 
36

 Βλ. Δ.Λ.Π. 24, παρ. 18. 
37

 Βλ. Δ.Λ.Π. 24, παρ. 20. 
38

 Βλ. Δ.Λ.Π. 24, παρ. 21. 
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3.14.1 Σκοπός του Προτύπου 
 

Το Δ.Λ.Π. 26 λειτουργεί συμπληρωματικά με το Δ.Λ.Π. 19, καθώς αναφέρεται στην 

κατάρτιση των οικονομικών αναφορών των φορέων των προγραμμάτων παροχών λόγω 

αφυπηρέτησης, ανεξάρτητα από το εάν οι χρηματοδότες των προγραμμάτων είναι 

διαφορετικοί από τους εργοδότες. Το Δ.Λ.Π. 26 έχει ως σκοπό την παροχή οδηγιών 

αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό και την παρουσίαση των  προγραμμάτων παροχών 

αποχώρησης από την υπηρεσία προς όλους τους συμμετέχοντες, ως μία ομάδα (Grant 

Thorton, 2009). 

 

3.14.2 Πεδίο Εφαρμογής 
 

 Το πρότυπο εφαρμόζεται για την κατάρτιση οικονομικών αναφορών προγραμμάτων 

παροχών λόγω αφυπηρέτησης και αφορά μόνο τα Ταμεία Συντάξεων, όταν είναι 

υποχρεωμένα να συντάσσουν ανεξάρτητες οικονομικές καταστάσεις. Το Δ.Λ.Π. 26 θεωρεί 

ότι ένα πρόγραμμα παροχών λόγω αφυπηρέτησης αποτελεί μια αναφέρουσα οντότητα, η 

οποία παρουσιάζει αναφορές ανεξάρτητα από τους εργοδότες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα σε αντίθεση με το Δ.Λ.Π. 19, το οποίο χειρίζεται θέματα συνταξιοδότησης από 

την πλευρά των εργοδοτών. Το Δ.Λ.Π. 26 συμπληρώνει το Δ.Λ.Π. 19 (Κόντος, 2010). 

Εναλλακτικά
39

, τα εν λόγω προγράμματα μπορεί να αναφέρονται και ως «συνταξιοδοτικά 

προγράμματα», «προγράμματα συνταξιοδότησης λόγω ορίου ηλικίας» Όλα τα άλλα Δ.Π.Χ.Α. 

εφαρμόζονται για αυτές τις οικονομικές αναφορές, στον βαθμό που οι απαιτήσεις τους δεν 

αντικαθίστανται από το παρόν πρότυπο.  

Τα προγράμματα παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία μπορεί να είναι 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών ή καθορισμένων παροχών. Πολλά από αυτά, μπορεί 

να απαιτούν τη δημιουργία ξεχωριστών φορέων, οι οποίοι μπορεί να έχουν ή όχι ξεχωριστή 

νομική υπόσταση και θεματοφύλακες. Οι εν λόγω φορείς αναλαμβάνουν την είσπραξη των 

εισφορών και την καταβολή παροχών λόγω αφυπηρέτησης
40

. 

 

3.14.3 Περιπτώσεις μη εφαρμογής του προτύπου
41

 
 

                                                           
39

 Βλ. Δ.Λ.Π. 26, παρ. 2. 
40

 Βλ. Δ.Λ.Π. 26, παρ. 5. 
41

 Βλ. Δ.Λ.Π. 26, παρ. 7. 
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Το παρόν Πρότυπο δεν ασχολείται με άλλες μορφές παροχών απασχόλησης 

προσωπικού, όπως αποζημιώσεις λόγω τερματισμού της υπηρεσίας, διευθετήσεις 

αναβαλλόμενων αποζημιώσεων, παροχές αποχώρησης μετά από μακροχρόνια υπηρεσία, 

ειδικά προγράμματα πρόωρης εξόδου από την υπηρεσία ή οικειοθελούς αποχώρησης, 

προγράμματα υγείας και πρόνοιας ή πρόσθετων παροχών. Προγράμματα του τύπου κρατικών 

κοινωνικών ασφαλίσεων αποκλείονται επίσης από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

Προτύπου. 

 

3.14.4 Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών
42

 
 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, το ποσό των μελλοντικών 

παροχών ενός συμμετέχοντος, προσδιορίζεται από τις συνεισφορές που καταβλήθηκαν από 

τον εργοδότη, τον συμμετέχοντα ή και τους δύο και από την επιχειρηματική αποδοτικότητα 

και τα επενδυτικά κέρδη του κεφαλαίου. Η δέσμευση του εργοδότη εξαντλείται συνήθως με 

τις εισφορές στο φορέα.  

Οι οικονομικές καταστάσεις ενός προγράμματος καθορισμένων εισφορών 

περιλαμβάνουν κατάσταση καθαρών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων για παροχές και 

περιγραφή των μεθόδων χρηματοδότησης. 

Σκοπός της παρουσίασης ενός προγράμματος καθορισμένων εισφορών είναι η 

περιοδική παροχή πληροφόρησης σχετικά με το πρόγραμμα και την απόδοση των 

επενδύσεών του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται συνήθως με την παροχή μίας οικονομικής 

αναφοράς που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Περιγραφή των σημαντικών δραστηριοτήτων της περιόδου και της επίδρασης 

τυχόν μεταβολών σχετικά με το πρόγραμμα, τα μέλη του, τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του 

 Καταστάσεις αναφοράς των συναλλαγών και της απόδοσης των επενδύσεων 

κατά την περίοδο, καθώς και της οικονομική κατάστασης του προγράμματος στο τέλος της 

περιόδου  

 Περιγραφή των επενδυτικών πολιτικών. 

 

3.14.5 Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών
43

 
 

                                                           
42

 Βλ. Δ.Λ.Π. 26, παρ. 13,14,16. 
43

 Βλ. Δ.Λ.Π. 26, παρ. 17-19. 
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 Ο φορέας του προγράμματος, όταν καταρτίζει μία οικονομική αναφορά, θα πρέπει να 

παρέχει: 

 Κατάσταση που να παρουσιάζει: 

 Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που είναι διαθέσιμα για παροχές 

 Την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών, 

διαχωρίζοντας τις κατοχυρωμένες παροχές από τις μη κατοχυρωμένες 

 Το έλλειμμα ή πλεόνασμα που προκύπτει 

 Κατάσταση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού που είναι 

διαθέσιμα για παροχές, η οποία να περιλαμβάνει: 

 Γνωστοποίηση αναφορικά με την αναλογιστική παρούσα αξία των 

υπεσχημένων παροχών, διαχωρίζοντας τις κατοχυρωμένες παροχές από 

τις μη κατοχυρωμένες 

 Παραπομπή στη σχετική πληροφόρηση που περιλαμβάνεται σε μία 

συνημμένη αναλογιστική μελέτη. 

Στην περίπτωση που, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της οικονομικής αναφοράς, 

δεν έχει καταρτιστεί αναλογιστική αποτίμηση, τότε θα πρέπει να λαμβάνεται ως βάση η πιο 

πρόσφατη εκτίμηση, ενώ η ημερομηνία αυτής της εκτίμησης θα πρέπει να γνωστοποιείται. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που η μεταβολή των αναλογιστικών παραδοχών έχει 

ως αποτέλεσμα τη σημαντική μεταβολή της αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων 

παροχών λόγω αφυπηρέτησης, τότε η επίδραση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται. 

Τέλος, οι οικονομικές αναφορές θα πρέπει να επεξηγούν τη σχέση μεταξύ της 

αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων παροχών λόγω αφυπηρέτησης και των 

καθαρών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαθέσιμα για παροχές, καθώς και την πολιτική 

χρηματοδότησης των υπεσχημένων παροχών. 

 

3.14.6 Αναλογιστική Παρούσα Αξία των Υπεσχημένων Παροχών Εξόδου 

από την Υπηρεσία
44

 
 

Η παρούσα αξία των αναμενόμενων καταβολών ενός προγράμματος παροχών λόγω 

αφυπηρέτησης μπορεί να υπολογιστεί και να απεικονιστεί χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα 

επίπεδα μισθοδοσίας ή τα εκτιμώμενα επίπεδα μελλοντικής μισθοδοσίας μέχρι το χρόνο 

εξόδου των συμμετεχόντων από την υπηρεσία. Για κάθε μία από τις δύο αυτές προσεγγίσεις 

                                                           
44

 Βλ. Δ.Λ.Π. 26, παρ. 23-26. 
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υπολογισμού της παρούσας αξίας υπάρχει και η αντίστοιχη επιχειρηματολογία που να την 

υποστηρίζει. 

Οι λόγοι που προβάλλονται για την υιοθέτηση της προσέγγισης με την τρέχουσα 

μισθοδοσία περιλαμβάνουν: 

 Την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία, η οποία αποτελεί το άθροισμα των ποσών που οφείλονται επί του παρόντος σε 

κάθε ένα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, που μπορεί να υπολογιστεί πιο αντικειμενικά από 

ό,τι με βάση τα εκτιμώμενα επίπεδα της μελλοντικής μισθοδοσίας, γιατί απαιτούνται 

λιγότερες παραδοχές 

 Τις αυξήσεις στις παροχές που οφείλονται σε αύξηση μισθού, οι οποίες 

αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις του προγράμματος κατά το χρόνο της αύξησης του μισθού  

 Το ποσό της αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία, που χρησιμοποιεί επίπεδα τρέχουσας μισθοδοσίας, είναι γενικά πιο 

στενά συνδεδεμένο με το καταβλητέο ποσό σε περίπτωση τερματισμού ή διακοπής του 

προγράμματος. 

Η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, 

που βασίζεται σε τρέχοντα επίπεδα μισθών, γνωστοποιείται στην οικονομική αναφορά του 

προγράμματος ως ένδειξη της υποχρέωσης για δεδουλευμένες παροχές μέχρι την ημερομηνία 

της οικονομικής αναφοράς.  

Οι λόγοι που προβάλλονται για την υιοθέτηση της προσέγγισης με τη μελλοντική 

μισθοδοσία είναι οι ακόλουθοι: 

 Η οικονομική πληροφόρηση πρέπει να καταρτίζεται με βάση τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα της οικονομικής οντότητας ανεξάρτητα από τις παραδοχές και εκτιμήσεις που 

πρέπει0να0γίνουν  

 Σύμφωνα με τα προγράμματα τελικής πληρωμής, οι παροχές προσδιορίζονται 

με βάση τους μελλοντικούς μισθούς κατά την ή πλησίον της ημερομηνίας εξόδου από την 

υπηρεσία. Κατά συνέπεια, οι μισθοί, τα επίπεδα εισφορών και οι αποδόσεις κεφαλαίου, 

πρέπει να προϋπολογιστούν 

 Παράλειψη ενσωμάτωσης της εκτιμώμενης μελλοντικής μισθοδοσίας, όταν το 

μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης βασίζεται στην εκτίμηση της μελλοντικής 

μισθοδοσίας, μπορεί να καταλήξει στη γνωστοποίηση μίας μεγαλύτερης ή μικρότερης 

χρηματοδότησης από ότι στην πραγματικότητα. 

Η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, 

που βασίζεται στα προβλεπόμενα μελλοντικά επίπεδα μισθών, γνωστοποιείται προκειμένου 
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να δείξει το εύρος της πιθανής δέσμευσης σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική 

δραστηριότητα, η οποία είναι γενικώς η βάση χρηματοδότησης του προγράμματος. 

 

3.14.7 Περιεχόμενο της Οικονομικής Αναφοράς
45

 
 

Το Δ.Λ.Π. 26 παρέχει τη δυνατότητα για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, η 

πληροφόρηση να γίνεται με μία από τις ακόλουθες τρείς μορφές παρουσίασης, που 

αντανακλούν διάφορες πρακτικές γνωστοποίησης και παρουσίασης αναλογιστικής 

πληροφόρησης: 

 Μία οικονομική αναφορά που περιλαμβάνει μία κατάσταση των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος που είναι διαθέσιμα για παροχές, την 

αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, το 

πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει, καθώς και καταστάσεις των μεταβολών των 

παραπάνω στοιχείων. Η οικονομική αναφορά μπορεί, ακόμη, να συνοδεύεται από μία 

ξεχωριστή αναλογιστική μελέτη, η οποία αποτελεί υποστηρικτικό έγγραφο υπολογισμού της 

αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία 

 Μία οικονομική αναφορά που περιλαμβάνει κατάσταση των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων για παροχές και κατάσταση μεταβολών των στοιχείων 

αυτών. Η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία 

γνωστοποιείται με μία σημείωση επί της αναφοράς αυτής. Η οικονομική αναφορά μπορεί, 

ακόμη, να συνοδεύεται από μία ξεχωριστή αναλογιστική μελέτη, η οποία αποτελεί 

υποστηρικτικό έγγραφο υπολογισμού της αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων 

παροχών εξόδου από την υπηρεσία 

 Μία οικονομική αναφορά που περιλαμβάνει κατάσταση των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων για παροχές και κατάσταση μεταβολών των στοιχείων 

αυτών. Η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, 

περιλαμβάνεται σε ξεχωριστή αναλογιστική μελέτη. 

Επίσης, σε κάθε περίπτωση, μία έκθεση του υπεύθυνου θεματοφύλακα με τη μορφή 

έκθεσης της Διοίκησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου και μία έκθεση επενδύσεων, μπορεί 

επίσης να συνοδεύουν τις οικονομικές αναφορές.  

 

                                                           
45

 Βλ. Δ.Λ.Π. 26, παρ. 28. 
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3.14.8 Αποτίμηση Στοιχείων Ενεργητικού ενός Προγράμματος
46

 
 

Οι επενδύσεις ενός προγράμματος παροχών εξόδου από την υπηρεσία αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία. Στην περίπτωση των διαπραγματεύσιμων χρεογράφων, εύλογη αξία είναι η 

τρέχουσα αξία κατά την ημερομηνία της οικονομικής αναφοράς. Όταν κατέχονται επενδύσεις 

προγραμμάτων, για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της εύλογης αξίας, θα πρέπει να 

γνωστοποιείται ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιείται η εύλογη αξία. 

Στην περίπτωση των διαπραγματεύσιμων χρεογράφων, όσα από αυτά έχουν 

καθορισμένη αξία εξόφλησης και έχουν αποκτηθεί για να αντικρίζουν τις δεσμεύσεις του 

προγράμματος ή συγκεκριμένα μέρη αυτού, μπορεί να εμφανίζονται με ποσά βασιζόμενα 

στην τελευταία αξία εξόφλησης, υποθέτοντας μια σταθερή απόδοση μέχρι τη λήξη. Στην 

έκταση που οι επενδύσεις αποτιμώνται σε ποσά διαφορετικά από την τρέχουσα ή εύλογη 

αξία, θα πρέπει να γνωστοποιείται κατά κανόνα και η εύλογη αξία τους. Περιουσιακά 

στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του φορέα, αποτιμώνται 

σύμφωνα με τα εφαρμοστέα Πρότυπα. 

3.14.9 Γνωστοποιήσεις
47

 
 

Αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις, οι οικονομικές αναφορές ενός προγράμματος 

παροχών εξόδου από την υπηρεσία, τόσο για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο 

και εισφορών θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια κατάσταση μεταβολών των καθαρών 

στοιχείων του ενεργητικού που είναι διαθέσιμα για παροχές, μία περίληψη των σημαντικών 

λογιστικών πολιτικών, μια περιγραφή του προγράμματος και την επίδραση κάθε μεταβολής 

σε αυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου 

Σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό, οι οικονομικές αναφορές όπου συντρέχει τέτοια 

περίπτωση περιλαμβάνουν ακόμη: 

 μία κατάσταση των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού που είναι διαθέσιμα 

για παροχές, στην οποία πρέπει να γνωστοποιούνται τα στοιχεία του ενεργητικού στη λήξη 

της περιόδου κατάλληλα ταξινομημένα, μία βάση αποτίμησης των στοιχείων του 

ενεργητικού, λεπτομέρειες για κάθε επένδυση που υπερβαίνει είτε το 5% των καθαρών 

στοιχείων του ενεργητικού που είναι διαθέσιμα για παροχές είτε το 5% κάθε κατηγορίας ή 

τύπου χρεογράφων, λεπτομέρειες κάθε επένδυσης στον εργοδότη και υποχρεώσεις, εκτός από 

την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία 

                                                           
46

 Βλ. Δ.Λ.Π. 26, παρ. 32-33. 
47

 Βλ. Δ.Λ.Π. 26, παρ. 34-36. 



105 
 

 μία κατάσταση μεταβολών των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού που είναι 

διαθέσιμα για παροχές, στην οποία πρέπει να παρουσιάζονται οι εργοδοτικές εισφορές, οι 

εισφορές των εργαζόμενων, τα έσοδα επενδύσεων, τα έσοδα των επενδύσεων όπως τόκοι – 

μερίσματα, τα λοιπά έσοδα, οι πληρωθείσες ή πληρωτέες παροχές (αναλυόμενες ως παροχές 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία, θανάτου και ανικανότητας και καταβολής εφάπαξ ποσών), 

τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας τα λοιπά έξοδα, τα κέρδη και τις ζημίες από τη διάθεση 

επενδύσεων και τις μεταβολές στην αξία των επενδύσεων  

 μια περιγραφή των χρηματοδοτικών πολιτικών που χρησιμοποιούνται 

 όσον αφορά τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα πρέπει να 

γνωστοποιείται η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία (με διαχωρισμό σε κατοχυρωμένες και μη), στην παρασχεθείσα υπηρεσία μέχρι την 

ημερομηνία της αναφοράς χρησιμοποιώντας είτε τα τρέχοντα είτε τα μελλοντικά επίπεδα 

μισθοδοσίας. Υπάρχει περίπτωση, η πληροφόρηση αυτή να συμπεριλαμβάνεται σε 

συνημμένη αναλογιστική μελέτη βοηθώντας με αυτό τον τρόπο την καλύτερη επεξεργασία 

της σχετικής οικονομικής αναφοράς από μέρους των χρηστών 

 επιπροσθέτως αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, 

απαιτείται μία περιγραφή των αναλογιστικών παραδοχών που έγιναν και τη μέθοδο που 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων 

παροχών εξόδου από την υπηρεσία. 

   Τέλος στην οικονομική έκθεση ενός προγράμματος παροχών λόγω αφυπηρέτησης 

θα πρέπει να περιγράφεται η δομή του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα ονόματα των εργοδοτών και των ομάδων εργαζόμενων που καλύπτει, 

τον αριθμό των συμμετεχόντων που λαμβάνουν παροχές, το είδος του προγράμματος αν 

πρόκειται δηλαδή για ΠΚΠ ή ΠΚΕ, μία σημείωση αν τα μέλη του προγράμματος εισφέρουν 

στο πρόγραμμα, μία περιγραφή των υπεσχημένων παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

στα μέλη που συμμετέχουν, μια περιγραφή των πιθανών όρων τερματισμού του 

προγράμματος και τέλος οι πιθανές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 

της περιόδου σε καθένα από τα παραπάνω στοιχεία της έκθεσης. 

 

3.15 Συμπεράσματα 

  

Σκοπός του κεφαλαίου ήταν να παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο και την σημασία των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 19 «Παροχές σε εργαζομένους» και 26 «Λογιστική και 
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παρουσίαση προγραμμάτων παροχών λόγω αφυπηρέτησης». Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους 

λογιστικούς χειρισμούς καθώς και στις γνωστοποιήσεις των εν λόγω προτύπων σε 

αντιπαράθεση με αυτά που ισχύουν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα 

δίνοντας μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ομοιοτήτων και διαφορών που 

εμφανίζουν μεταξύ τους. Ουσιαστικά ο ρόλος των γνωστοποιήσεων μέσω των ΔΛΠ είναι, να 

παρέχουν υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στις οικονομικές τους καταστάσεις έναντι των 

εγχώριων λογιστικών προτύπων.  

Ειδικότερα, η υιοθέτηση του Δ.Λ.Π. 19, παρέχει στους managers τη δυνατότητα να 

επιλέγουν διαφορετικές μεθόδους αναφορικά με την τοποθέτηση και αναγνώριση 

αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. Η λογιστική αυτή επιλογή δημιουργεί την ευκαιρία στις 

εταιρείες να επηρεάσουν βασικά οικονομικά μεγέθη, οδηγώντας παράλληλα σε έλλειψη 

συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  

 Τέλος, δόθηκαν κάποια αριθμητικά και πρακτικά παραδείγματα για την εφαρμογή 

του Δ.Λ.Π. 19, καθότι η θεωρία για να είναι κατανοητή θα πρέπει να συνδυάζεται στην 

πράξη με ποικίλα παραδείγματα.  

Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το σημαντικότερο κεφάλαιο 

μετά την πλήρη κατανόηση του θεσμικού πλαισίου, έγινε μια προσπάθεια εμπειρικής 

προσέγγισης, προκειμένου να εξεταστεί η συνάφεια των λογιστικών μεγεθών μέσω των τριών 

λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών με την 

χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους στο Χ.Α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
0
                                                                                     

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η συνάφεια των λογιστικών μεγεθών μέσω των 

τριών λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών των υπό εξέταση 

εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους 

στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων.  Η ενότητα 

αυτή αρχικά, παρέχει μια σύντομη περιγραφή των τριών εναλλακτικών μεθόδων 

αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, ώστε να εισάγει τον αναγνώστη στο 

αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Εν συνέχεια, παρατίθεται ο σχεδιασμός της έρευνας, η 

ανάπτυξη του μοντέλου αποτίμησης, οι εξισώσεις αποτίμησης, οι ερευνητικές υποθέσεις, το 

δείγμα, τα δεδομένα, η μεθοδολογία, η οικονομετρική ανάλυση και τέλος τα ευρήματα της εν 

λόγω μελέτης.     

 

4.2 Περιγραφή των Τριών Εναλλακτικών Μεθόδων Αναγνώρισης 

Αναλογιστικών Κερδών ή Ζημιών 
 

Η υποενότητα αυτή παρέχει μια σύντομη περιγραφή των τριών λογιστικών μεθόδων 

για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες μπορεί να προέρχονται από αυξήσεις ή μειώσεις 

είτε στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών είτε στην εύλογη αξία 

οποιουδήποτε σχετικού περιουσιακού στοιχείου του προγράμματος καθορισμένων παροχών 

(Δ.Λ.Π. 19, παρ.94). Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

επιλέξουν μεταξύ τριών λογιστικών μεθόδων που σχετίζονται με την αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών: τη μέθοδο του περιθωρίου (corridor method), τη μέθοδο 

των ιδίων κεφαλαίων (equity method) και τέλος τη μέθοδο κέρδος ή ζημία (profit or loss 

method). 
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Σύμφωνα με την profit or loss method, όλα τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται. Η 

άμεση αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών αντιπροσωπεύει την 

οικονομική θέση της εταιρείας πιο πιστά, οδηγεί σε πιο διαφανείς και κατανοητές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις με αποτέλεσμα τη βελτίωση της συγκρισιμότητας μεταξύ 

των εταιρειών (IASB, 2008). Ωστόσο, η μέθοδος αυτή εισάγει μια μεταβλητότητα – αστάθεια 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων, όταν τα κέρδη ή ζημίες επηρεάζονται από βραχυπρόθεσμες 

παροδικές διακυμάνσεις.  

Η μέθοδος των Ιδίων Κεφαλαίων (equity method) εισάχθηκε το 2004 και βασίζεται 

στα λογιστικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Accounting Standards Board, 2000). 

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, όλα τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται 

αμέσως εκτός των αποτελεσμάτων και θα πρέπει να παρουσιάζονται ξεχωριστά εντός της 

κατάστασης των αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων (Δ.Λ.Π. 19, παρ. 93β). Παρομοίως με 

την profit or loss method, η equity method απαιτεί την αναγνώριση όλων των αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών. Ωστόσο, η μέθοδος της καθαρής θέσης, δημιουργεί μια εξαίρεση για την 

αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών στην κατάσταση των 

αποτελεσμάτων. Η μέθοδος αυτή  αποφεύγει την παρουσίαση της μεταβλητότητας στα κέρδη 

ή τις ζημίες που προκύπτει λόγω διακυμάνσεων στην αξία των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος και τις μεταβολές στις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό 

της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών.  

Η τρίτη μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων (Morais, 2008 and Fasshauer et al., 2008) είναι η μέθοδος του περιθωρίου. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες προσωρινά δεν 

αναγνωρίζονται και συσσωρευμένα μεταφέρονται στον Ισολογισμό. Κατά την αποτίμηση των 

υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει αναλογία των 

αναλογιστικών κερδών και αναλογιστικών ζημιών, ως έσοδο ή έξοδο, αν τα καθαρά 

συσσωρευμένα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και αναλογιστικές ζημίες κατά το 

τέλος της προηγούμενης περιόδου, υπερέβησαν το προκαθορισμένο περιθώριο. Αποτέλεσμα 

αυτού είναι το παραπάνω ποσό να αναγνωρίζεται πάνω από τον μέσο όρο της εργασιακής 

ζωής των εργαζομένων, οδηγώντας σε βαθμιαία αναγνώριση και σε μεγάλη μείωση της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων και αστάθειας του Ισολογισμού.  

Το έγγραφο συζήτησης του IASB (2008), παρουσιάζει τέσσερις βασικές απόψεις, οι 

οποίες υποστηρίζουν τη μέθοδο του περιθωρίου. Η πρώτη άποψη θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις 

των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών είναι δύσκολο να μετρηθούν σε σχέση με τις 
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άλλες υποχρεώσεις, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια όλες οι 

μεταβλητές, οι οποίες περιλαμβάνονται στην αποτίμηση των υποχρεώσεων των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες δεν θα πρέπει να 

αντανακλούν όλα τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα, διότι ορισμένα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες πιθανόν να μην προκύπτουν από γεγονότα εκείνης της 

περιόδου. Η δεύτερη άποψη θεωρεί, ότι τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες δεν είναι συναφή – 

χρήσιμα προς τους χρήστες των οικονομικών πληροφοριών επειδή μερικά αναλογιστικά 

κέρδη και ζημίες μπορούν να ανατραπούν ή να αλληλοεξουδετερωθούν (αναβάλλονται). Η 

τρίτη άποψη θεωρεί ότι η μεταβλητότητα που προκύπτει για την άμεση αναγνώριση όλων 

των αναλογιστικών κερδών και ζημιών είναι πολύ μεγάλη για να είναι αποδεκτή στις 

οικονομικές καταστάσεις. Τέλος η τέταρτη άποψη δηλώνει ότι η άμεση αναγνώριση όλων 

των αναλογιστικών κερδών και ζημιών μπορεί να προκαλέσει μείωση ή ακόμη και την 

ακύρωση των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η 

μέθοδος του περιθωρίου έχει επικριθεί από πολλούς, επειδή οι μεγάλες ποσότητες των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών έχουν διατηρηθεί εκτός των οικονομικών καταστάσεων 

(Amen, 2007).         

  

4.3 Σχεδιασμός της Έρευνας  
 

Στις προηγούμενες ενότητες αναλύθηκαν λεπτομερώς τόσο το θεσμικό πλαίσιο των 

λογιστικών προτύπων που έχουν σχέση με την λογιστική των συντάξεων όσο και η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τη χρηματοοικονομική συνάφεια. Στη υποενότητα 

αυτή θα γίνει μια προσπάθεια να εξεταστεί η συνάφεια των λογιστικών μεγεθών μέσω των 

τριών λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών των υπό εξέταση 

εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους 

στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων. Ειδικότερα, 

σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συγκριθεί η ικανότητα των τριών λογιστικών μεθόδων 

αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών ώστε να αντανακλούν την αξία της 

επιχείρησης (χρηματιστηριακή αξία). 

Όπως προαναφέρθηκε, το σχέδιο έκθεσης, αφαιρεί από το Δ.Λ.Π. 19 τόσο τη μέθοδο 

περιθωρίου όσο και τη μέθοδο (profit & loss method) υποχρεώνοντας τις εταιρείες να 

αναγνωρίσουν τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες στα λοιπά συνολικά έσοδα μη 

μεταφέροντας τα στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο (Morais, 2012). 
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Αν το σχέδιο έκθεσης τεθεί σε ισχύ, οι αλλαγές που πρότεινε το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στις 

εταιρείες σε παγκόσμια βάση. Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι πολύ σημαντικές, αν και 

μικρότερες σε έκταση από τις προτάσεις που έγιναν σε προηγούμενο έγγραφο συζήτησης 

σχετικά με το Δ.Λ.Π. 19, που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

τον Μάρτιο του 2008. Οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το 2013 

(Severinson, 2010). 

Με βάση τις εν λόγω τροποποιήσεις, στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια 

προκειμένου να ερευνηθεί και να συγκριθεί η ικανότητα των τριών εναλλακτικών μεθόδων 

αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών ώστε να αντικατοπτρίζουν την αξία της 

επιχείρησης (value relevance) για τις εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α. στην Ελλάδα. Προς την 

επίτευξη αυτού του σκοπού, σχεδιάστηκε ένα μοντέλο αποτίμησης, το οποίο χρησιμοποιεί τις 

μεταβλητές, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων της i εταιρείας στο τέλος της t περιόδου ανά μετοχή 

(EPS) καθώς και την  Λογιστική Αξία της i εταιρείας στο τέλος της t περιόδου ανά μετοχή 

(BV), ανάλογα με την μέθοδο κάθε φορά που επιλέγεται από τις εταιρείες. 

 

4.4 Ανάπτυξη του Μοντέλου – Εξισώσεις Αποτίμησης 
 

Τα τελευταία χρόνια διαφορετικά μοντέλα αποτίμησης χρησιμοποιήθηκαν από τους 

ερευνητές προκειμένου να εξεταστεί η χρηματοοικονομική συνάφεια. Στο σημείο αυτό 

παρατίθεται και ο ορισμός της συνάφειας, «Συνάφεια ορίζεται η ικανότητα των οικονομικών 

πληροφοριών να εξηγήσουν τις τιμές των μετοχών και τις αποδόσεις». Με την πάροδο του 

χρόνου έχουν διατυπωθεί διάφορες κριτικές για το ποιο μοντέλο είναι το πλέον κατάλληλο 

για να εξηγήσει το είδος αυτών των μελετών. Ειδικότερα, οι Barth et al. (2001) ανέφεραν ότι 

κανένα από τα μοντέλα χρηματοοικονομικής συνάφειας δεν ενσωματώνουν τέλεια όλες τις 

επιρροές σχετικά με την αξία. Αντίθετα, όλα τα μοντέλα παρέχουν μια απλοϊκή άποψη όσον 

αφορά την αποτίμηση. Ένα παράδειγμα αυτού του είδους αυτής της απλοϊκής άποψης είναι 

το βασικό μοντέλο συνάφειας MVE= ao+a1BVE, όπου η αγοραία αξία των Ιδίων Κεφαλαίων 

(MVE) ισούται με την λογιστική αξία των Ιδίων Κεφαλαίων (BVE). Το μοντέλο λαμβάνει 

κάποιες παραδοχές. Θεωρεί ότι λειτουργούμε σε αποτελεσματική αγορά, όπου υπάρχει 

διαθέσιμη η πληροφόρηση σε όλους και σίγουρα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. 

Σύμφωνα όμως με τους Sloan (1996) και Aboody et al. (2002), η περίπτωση αυτή δεν 

υφίσταται στην πραγματικότητα. 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Barth et al. (2001), το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο 

μοντέλο είναι αυτό του Ohlson και η επέκταση αυτού του μοντέλου, γνωστό ως Feltham and 

Ohlson model (Feltham and Ohlson, 1995). Το μοντέλο με το οποίο θα εξεταστεί η 

χρηματοοικονομική συνάφεια είναι το μοντέλο των Feltham and Ohlson (1995) στο οποίο 

γίνεται παλινδρόμηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής με την Καθαρή Θέση και τα 

Αποτελέσματα Χρήσης και πιο συγκεκριμένα με την Λογιστική Αξία (Book Value per Share) 

και τα Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή (Net Income ή Earnings per Share). Το μοντέλο το οποίο 

χρησιμοποιείται έχει την εξής μαθηματική μορφή: 

 

 

 

 

Όπου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μοντέλο λαμβάνει όπως προαναφέρθηκε κάποιες παραδοχές. Θεωρεί ότι 

λειτουργούμε σε αποτελεσματική αγορά, όπου υπάρχει διαθέσιμη η πληροφόρηση σε όλους 

και σίγουρα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Επίσης, προϋποθέτει το γεγονός της 

γραμμικής συσχέτισης του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων με τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 

και τη Χρηματιστηριακή Τιμή της μετοχής (Feltham and Ohlson, 1995).  

Για τις εταιρείες που υιοθέτησαν αρχικά τη μέθοδο του περιθωρίου (corridor method), 

το μοντέλο αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το εξής: 

(1α)  PRIit= a0 + a1 EPSCMit + a2 BVECMit + εit 

Όπου: 

PRIit = Χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της i εταιρείας τρείς μήνες μετά το τέλος 

της t περιόδου  

PRICEit = c + a1 BVit + a2 EPSit + εit 

 

PRICEit = Χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της i εταιρείας στο τέλος της t 

περιόδου  

C = σταθερά c (constant)  

BVit = Λογιστική Αξία της i εταιρείας στο τέλος της t περιόδου ανά μετοχή 

EPSit = Καθαρά Κέρδη προ Φόρων της i εταιρείας στο τέλος της t περιόδου ανά 

μετοχή 

 εit = τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης 
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BVECMit = Λογιστική Αξία της i εταιρείας στο τέλος της t περιόδου ανά μετοχή 

σύμφωνα με τη μέθοδο του περιθωρίου 

EPSCMit = Καθαρά Κέρδη προ Φόρων της i εταιρείας στο τέλος της t περιόδου ανά 

μετοχή σύμφωνα με τη μέθοδο του περιθωρίου 

Για τις εταιρείες  που υιοθέτησαν τη μέθοδο της καθαρής θέσης (δηλαδή η 

αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών στην καθαρή θέση), το μοντέλο 

αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το εξής: 

 (1β)  PRIit= a0 + a1 EPSEit + a2 BVEEit + εit 

Όπου: 

PRIit = Χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της i εταιρείας τρείς μήνες μετά το τέλος 

της t περιόδου  

BVEEit = Λογιστική Αξία της i εταιρείας στο τέλος της t περιόδου ανά μετοχή 

σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης  

EPSEit = Καθαρά Κέρδη προ Φόρων της i εταιρείας στο τέλος της t περιόδου ανά 

μετοχή σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης  

Να σημειωθεί ότι στην υποενότητα της οικονομετρικής ανάλυσης αποφάσισα να 

αποκλείσω από την ανάλυση μου εταιρείες, οι οποίες υιοθέτησαν τη μέθοδο της πλήρους 

αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων λόγω του μικρού αριθμού παρατηρήσεων (μόνο 

54). 

Τέλος, για τις εταιρείες  που υιοθέτησαν τη μέθοδο profit or loss, το μοντέλο 

αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το εξής: 

  PRIit= a0 + a1 EPSPLit + a2 BVEPLit + εit 

Όπου: 

PRIit = Χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της i εταιρείας τρείς μήνες μετά το τέλος 

της t περιόδου  

BVEPLit = Λογιστική Αξία της i εταιρείας στο τέλος της t περιόδου ανά μετοχή 

σύμφωνα με τη μέθοδο profit or loss και είναι ίση με το δείκτη BVEE σύμφωνα με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης (δηλαδή η αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών στην 

καθαρή θέση), όταν όλα τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στα Ιδία 

Κεφάλαια  

EPSPLit = Καθαρά Κέρδη προ Φόρων της i εταιρείας στο τέλος της t περιόδου ανά 

μετοχή σύμφωνα με τη μέθοδο profit or loss 
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4.5 Ερευνητικές Υποθέσεις 
 

Μελέτες σχετικά με τη χρηματοοικονομική συνάφεια έχουν ήδη λάβει ένα πολύ 

σημαντικό, αλλά και έναν αμφιλεγόμενο ρόλο στην αγορά των κεφαλαίων 

προσανατολισμένων κυρίως στην εμπειρική έρευνα. Ειδικότερα, η χρησιμότητα αυτών των 

μελετών ενδείκνυται για τους φορείς που καθορίζουν τα Δ.Λ.Π. (IASB and FASB). Κατά τη 

διαδικασία ανάπτυξης των προτύπων οι εν λόγω μελέτες οδηγούν σε συναφή και αξιόπιστα 

ποσά στις οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να επωφεληθούν από τη χρησιμότητα της 

απόφασης οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.  

Σε γενικές γραμμές, οι μελέτες σχετικά με τη χρηματοοικονομική συνάφεια είναι ένας 

τρόπος για να διερευνηθεί κατά πόσον οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονομικές 

καταστάσεις, αποτελούν αποφάσεις χρήσιμες για τους συμμετέχοντες στην αγορά των 

κεφαλαίων. Αυτό επιχειρείται με την παλινδρόμηση δεδομένων των οικονομικών 

καταστάσεων στις χρηματιστηριακές τιμές, με σκοπό να αξιολογηθεί αν τα δεδομένα των 

οικονομικών καταστάσεων αντανακλώνται συστηματικά στις αποτιμήσεις της αγοράς των 

μετοχών (Glaum, 2009).  

Ειδικότερα, το Σ.Δ.Λ.Π. (IASB) διατύπωσε την άποψη, ότι η απευθείας αναγνώριση 

όλων των αλλαγών στην αξία των περιουσιακών στοιχείων του συνταξιοδοτικού 

προγράμματος και στην αξία των υποχρεώσεων των ΠΚΠ στις οικονομικές καταστάσεις 

(equity και profit or loss method) παρέχει στους χρήστες πιο χρήσιμες πληροφορίες  

(επίκαιρη πληροφόρηση για το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων), επειδή 

τα ποσά που προκύπτουν στις καταστάσεις οικονομικής θέσης και συνολικών εσόδων είναι 

συναφή στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, ευκολότερο γι αυτούς να 

κατανοήσουν και να βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των εταιρειών (IASB, 2008). 

Αντίθετα, η μέθοδος του περιθωρίου με την αναβαλλόμενη αναγνώριση των αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών δεν παρέχει μία πραγματική εικόνα. Ωστόσο, η μέθοδος profit or loss 

εισάγει μια μεταβλητότητα – αστάθεια στην κατάσταση αποτελεσμάτων, όταν τα κέρδη ή 

ζημίες επηρεάζονται από βραχυπρόθεσμες παροδικές διακυμάνσεις.  

Συνεπώς, διαμορφώνεται η παρακάτω ερευνητική υπόθεση: 

 

Η1: η απευθείας αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών παρέχει 

μεγαλύτερη χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ ότι η αναβαλλόμενη αναγνώριση (corridor 

method) των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. 
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Αντίστοιχα, διεθνείς μελέτες, όπως των Fasshauer et al. (2008), Por and Inannucci 

(2006) and Beechy (2009)  δείχνουν, ότι η μέθοδος του περιθωρίου παρουσιάζει λιγότερη 

συναφή πληροφόρηση προτείνοντας την πλήρη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών.  

Παρομοίως με την profit or loss method, η equity method απαιτεί την αναγνώριση 

όλων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Ωστόσο, η μέθοδος της καθαρής θέσης, 

δημιουργεί μια εξαίρεση για την αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών 

στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. Η μέθοδος αυτή  αποφεύγει την παρουσίαση της 

μεταβλητότητας στα κέρδη ή τις ζημίες που προκύπτει λόγω διακυμάνσεων στην αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές στις παραδοχές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. Έτσι, η 

δεύτερη ερευνητική υπόθεση που προκύπτει είναι η εξής: 

 

Η2: η μέθοδος της καθαρής θέσης (equity method) θα οδηγήσει σε περισσότερες συναφείς 

πληροφορίες συγκρινόμενη με την άλλη εναλλακτική μέθοδο αναγνώρισης των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών την profit or loss method. 

 

Η δεύτερη υπόθεση μπορεί να υποστηριχθεί και από τους Barros et al. (2011) οι 

οποίοι, επέκτειναν την προηγούμενη έρευνα της Morais (2012), από το 2005-2009 και 

χρησιμοποιώντας εξισώσεις αποτίμησης, διαπίστωσαν ότι μέθοδος της καθαρής θέσης (equity 

method) παρέχει περισσότερη χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ ότι η profit or loss method. 

Τα ευρήματα όμως της Vuijk (2010) έδειξαν ακριβώς το αντίθετο. Ειδικότερα, τα 

αποτελέσματα της δείχνουν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της μεθόδου του 

περιθωρίου και της μεθόδου των Ιδίων Κεφαλαίων, όσον αφορά την παροχή 

χρηματοοικονομικής συνάφειας αλλά και οι δύο μέθοδοι παρέχουν ελαφρώς πιο συναφείς 

πληροφορίες σε σχέση με την profit or loss method. Τα αποτελέσματα της επίσης μπορεί 

επίσης να υποστηριχθούν από τις μελέτες του Brown (2004) αλλά και των Hann et al. (2007).  

 

4.6 Δείγμα, Δεδομένα και Μεθοδολογία 
 

Το δείγμα που εξετάστηκε περιλαμβάνει 196 εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ οι χρήσεις που εξετάστηκαν είναι οκτώ από το 2005 έως το 

2012, αυτές στις οποίες εφαρμόζονται τα ΔΠΧΑ στη χώρα μας υποχρεωτικά βάσει νόμου. 

Για τον προσδιορισμό του δείγματος και τη συλλογή των απαραίτητων λογιστικών 
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δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε καταρχήν η βάση δεδομένων του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών μέσω της ιστοσελίδας του (www.ase.gr), ώστε να προσδιοριστούν οι εταιρείες που 

ήταν εισηγμένες από το 2005 έως το 2012 στο ΧΑΑ. 

Ο πίνακας 1 παρέχει περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις εταιρείες του δείγματος. 

Από το σύνολο των εταιρειών, αποκλείστηκαν δύο εταιρείες λόγω έλλειψης πληροφοριών.  

 

  Πίνακας 4.1. Αριθμός εταιρειών που περιλαμβάνονται στο δείγμα. 

Αρχικές 

Παρατηρήσεις 

Δείγματος 

Εταιρείες Έλλειψη 

πληροφοριών 

Σύνολο % 

Ελλάδα 198 2 196 100% 

     

Σύνολο 198 2 196 100% 

 

Ο πίνακας 2, δείχνει την εκπροσώπηση ανά κλάδο σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 

που έχει γίνει από το ΧΑΑ. Ειδικότερα, γίνεται διάκριση μεταξύ χρηματοπιστωτικών και μη 

χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Το δείγμα περιλαμβάνει 12 εταιρείες από το 

χρηματοπιστωτικό κλάδο (6,12%) και 184 εταιρείες από τους άλλους κλάδους (93,88%). Η 

ταξινόμηση των εταιρειών ανά κλάδο δείχνει ότι οι περισσότερες από τις εταιρείες που 

περιλαμβάνονται στο δείγμα προέρχονται από τον μη χρηματοπιστωτικό κλάδο. 

 

Πίνακας 4.2. Αριθμός εταιρειών δείγματος ανά κλάδο δραστηριότητας. 

Χώρα Χρηματοπιστωτικός 

Κλάδος 

% Μη – 

Χρηματοπιστωτικός 

Κλάδος 

% Σύνολο 

Ελλάδα 12 6,12% 184 93,88% 196 

      

Σύνολο 12 6,12% 184 93,88% 196 

 

Ο πίνακας 3, δείχνει τον αριθμό των εταιρειών που υιοθέτησαν τη μέθοδο του 

περιθωρίου (corridor method), τη μέθοδο της πλήρους αναγνώρισης μέσω των Ιδίων 

Κεφαλαίων (equity method) και τη μέθοδο κέρδος/ζημία (profit or loss method) για τα έτη 

2005-2012.  

http://www.ase.gr/
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Πίνακας 4.3. Επιλογή λογιστικής μεθόδου αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. 

Έτη Equity Corridor Profit/loss Μερικό 

Σύνολο 

Έλλειψη 

πληροφοριών 

Σύνολο 

2005 2 (1,5%) 53 (41,4%) 73 (57,1%) 128 68 196 

2006 3 (2,2%) 65 (46,4%) 72 (51,4%) 140 56 196 

2007 4 (2,7%) 73 (49,3%)  71 (48%) 148 48 196 

2008 4 (2,6%) 83 (53,2%) 69 (44,2%) 156 40 196 

2009 4 (2,6%) 82 (52,2%) 71 (45,2%) 157 39 196 

2010    8 (5%) 84 (52,8%)  67 (42,2%) 159 37 196 

2011   15 (10%)  71 (47%)  65 (43%) 151 45 196 

2012  14 (10,1%) 65 (46,8%)  60 (43,2%) 139 57 196 

 

Η μέθοδος του περιθωρίου όπως παρατηρείται από τον πίνακα 4.3., είναι η πλέον 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος για όλα σχεδόν τα έτη (49,3% το 2007, 53,2% το 2008, 52,2% το 

2009, 52,8% το 2010, 47% το 2011, 46,8% το 2012) εκτός από τις περιόδους 2005,2006, 

όπου υπερισχύει η μέθοδος profit or loss. Ακολουθεί η μέθοδος profit/loss (57,1% το 2005, 

51,4% το 2006, 48% το 2007, 44,2% το 2008, 45,2% το 2009, 42,2% το 2010, 43% το 2011, 

43,2% το 2012). Τέλος, η equity μέθοδος είναι η ελάχιστα χρησιμοποιούμενη μέθοδος (1,5% 

το 2005, 2,2% το 2006, 2,7% το 2007, 2,6% το 2008, 2,6% το 2009, 5% το 2010, 10% το 

2011, 10,1% το 2012). Τα αποτελέσματα δείχνουν μια στροφή των εταιρειών από την 

corridor και profit/loss μέθοδο στην equity μέθοδο. Εξετάστηκαν οι υποσημειώσεις των 

εταιρειών αναφορικά με τη αλλαγή από corridor, profit/loss μέθοδο σε equity μέθοδο, έτσι 

ώστε να προσδιοριστεί η αιτία αλλαγής αυτής της λογιστικής πολιτικής. Η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων και συγκεκριμένα για τα έτη 2009-2012, δικαιολογούν την αιτία αυτής της 

αλλαγής – επιλογής της εναλλακτικής μεθόδου. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι με τη 

μέθοδο της πλήρους αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων επιτρέπεται μεγαλύτερη 

διαφάνεια, παρέχονται περισσότερο σχετικές πληροφορίες και μειώνεται η μεταβλητότητα 

στο εισόδημα.  

Επομένως, από την ανάλυση εξάγεται το συμπέρασμα, ότι οι εταιρείες προτιμούν να 

υιοθετούν ως μέθοδο αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών τη μέθοδο του 

περιθωρίου. 
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Ο πίνακας 4, δείχνει τον αριθμό των εταιρειών που χρησιμοποιούν προγράμματα 

παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία για τα έτη 2005-2012.  

Πίνακας 4.4. Αριθμός εταιρειών που χρησιμοποιούν προγράμματα λόγω αφυπηρέτησης 

Έτη 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΠΚΠ-Ε 190 192 194 194 195 192 185 175 

Έλ. Πλ. 6 4 2 2 1 4 11 21 

Σύνολο 196 196 196 196 196 196 196 196 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστεί η 

συνάφεια των λογιστικών μεγεθών μέσω των τριών λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών των υπό εξέταση εταιρειών και χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων. Για να επιτευχθεί ο στόχος, συλλέχθηκαν 

πληροφορίες αναφορικά με τις παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία από τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π/Δ.Π.Χ.Α., για τα έτη 

2005-2012, οι οποίες είναι διαθέσιμες τόσο στις εταιρικές τους ιστοσελίδες όσο και στην 

ιστοσελίδα του Χ.Α. Ως αφετηρία επιλέχθηκε το 2005, διότι αποτελεί το πρώτο έτος 

υποχρεωτικής εφαρμογής – υιοθέτησης των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες 

είχαν να επιλέξουν τη λογιστική μέθοδο για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών. Πριν την υποχρεωτική υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. στη χώρα μας δεν υπήρχαν ειδικές 

απαιτήσεις όσον αφορά την επιλογή μεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών. Υπήρχε μόνο η δυνατότητα, είτε απευθείας αναγνώριση ολόκληρου του ποσού των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών στην Κ.Α.Χ. είτε ως αναλογία μέσω της μεθόδου corridor. 

 Για τις περιόδους που ξεκινάνε μετά τον Ιανουάριο του 2006, με την τροποποίηση 

του Δ.Λ.Π. 19, δόθηκε μια εναλλακτική επιλογή στις εταιρείες, η οποία τις επιτρέπει να 

αναγνωρίσουν τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες στο σύνολο τους, κατά την περίοδο στην 

οποία πραγματοποιούνται, εκτός της Κ.Α.Χ., μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων - στα λοιπά 

συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και ειδικότερα αμέσως στα κέρδη εις 

νέον και δεν θα ανακατατάσσονται στα κέρδη ή τις ζημίες μεταγενέστερης περιόδου.   

Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν οι υποσημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων, 

προκειμένου να προσδιοριστεί εάν οι εταιρείες χρησιμοποιούν ΠΚΠ-ΠΚΕ, και στην 

περίπτωση που εφαρμόζουν τα εν λόγω προγράμματα, την υιοθετούμενη μέθοδο 

αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Ορίστηκε η τιμή 1 εάν η εταιρεία 
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υιοθετεί τη μέθοδο του περιθωρίου την τιμή 0 εάν η εταιρεία υιοθετεί τη μέθοδο της πλήρους 

αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων και την τιμή 2 εάν η εταιρεία υιοθετεί τη μέθοδο 

κέρδος/ζημία. Περαιτέρω, στην υποενότητα της οικονομετρικής ανάλυσης αποκλείστηκαν 

από την ανάλυση εταιρείες, οι οποίες υιοθέτησαν τη μέθοδο της πλήρους αναγνώρισης μέσω 

των Ιδίων Κεφαλαίων λόγω του μικρού αριθμού παρατηρήσεων (μόνο 54). Επίσης, 

συλλέχθηκαν επιπρόσθετες πληροφορίες από τις σημειώσεις των Οικονομικών 

Καταστάσεων, όπως το ποσό των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που αναγνωρίζονται 

στην Κ.Α.Χ. σύμφωνα με τη μέθοδο του περιθωρίου, το ποσό των αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών που αναγνωρίζονται στα Ιδία Κεφάλαια σύμφωνα τη μέθοδο της πλήρους 

αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων και τέλος το ποσό των αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών που αναγνωρίζονται στην Κ.Α.Χ. σύμφωνα με τη μέθοδο profit/loss. Οι πληροφορίες 

σχετικά με την αγοραία αξία των Ιδίων Κεφαλαίων (market value of equity), τα καθαρά 

κέρδη προ φόρων (net income) και τη λογιστική αξία των Ιδίων Κεφαλαίων (book value of 

equity) ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων Worldscope. Τέλος, η οικονομετρική ανάλυση 

και οι δύο παλινδρομήσεις πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Eviews.  

 

4.7 Εμπειρικά αποτελέσματα 
 

Στο τμήμα αυτό θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της εκτίμησης για κάθε μια 

μέθοδο ξεχωριστά. Οι εξισώσεις που παρουσιάστηκαν εκτιμήθηκαν με την μέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων, διαμηκών δεδομένων (panel data). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως 

όταν οι μεταβλητές (ανεξάρτητες και εξαρτημένη), διακυμαίνονται σε διαφορετικά επίπεδα 

του χρόνου και των υποκειμένων. Στην παρούσα εργασία, υπάρχουν 196 διαφορετικές 

εταιρίες, για την χρονική περίοδο από το 2005 έως το 2012. Αυτό σημαίνει ότι το 

συνδυασμένο δείγμα που χρησιμοποιείται για εκτίμηση αποτελείται από 196*8 = 1568 

παρατηρήσεις. Δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις δεν παρέχουν στοιχεία για τις μεταβλητές 

του μοντέλου που εκτιμούμε ο αριθμός των παρατηρήσεων που θα χρησιμοποιηθεί εν τέλει 

για εκτίμηση είναι μικρότερος.  

Επιπρόσθετα, στην υποενότητα αυτή θα εξεταστεί η συνάφεια (value relevance) δύο 

λογιστικών μεγεθών – της Καθαρής Θέσης και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως σύμφωνα με 

τις μεθόδους αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Όπως προαναφέρθηκε, ως 

συνάφεια ορίζεται η ικανότητα των λογιστικών μεγεθών να αντικατοπτρίζουν την 

πραγματική οικονομική αξία της επιχείρησης, όπως αντιπροσωπεύεται μέσω των τρεχουσών 

τιμών των μετοχών. Οι τιμές των μετοχών χρησιμοποιούνται ως προσεγγίσεις της αξίας της 
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επιχείρησης και στη συνέχεια εξετάζεται κατά πόσο τα δύο άλλα λογιστικά μεγέθη 

συσχετίζονται με τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι επενδυτές για να θέσουν αυτές τις τιμές 

(Barth et al. 2001). 

Στον πίνακα 4.5. παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά κάθε μεταβλητής που 

χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα μας. 

 

  Πίνακας 4.5. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των μεταβλητών.  

           PRICE              BV            EPS 

Μέσος 0.99 1.16            -0.03 

Διάμεσος 0.90 0.91 0.02 

Μέγιστο 3.16 5.57 0.34 

Ελάχιστο 0.22 0.11            -1.81 

Τυπ. Απόκλιση 0.53 0.94 0.24 

  

Ορισμός Μεταβλητών: PRICE είναι η τιμή της μετοχής, BV είναι η Καθαρή Θέση ανά 

μετοχή, EPS είναι τα Αποτελέσματα Χρήσης προ Φόρων ανά μετοχή. 

 

Η εξαρτημένη μεταβλητή (PRICE) παρουσιάζει μια συμμετρική συμπεριφορά, καθώς 

ο μέσος της είναι περίπου ίσος με την διάμεσο τιμή. Η μέση χρηματιστηριακή αξία των 

μετοχών των εταιριών του δείγματος είναι 0.99 (+/- 0,53 Τυπ. Απόκλιση) ενώ οι μισές 

παρατηρήσεις των μετοχών δεν ξεπερνούν τα 0.90. Η μέγιστη τιμή της χρηματιστηριακής 

αξίας διαμορφώνεται στα 3.16 ενώ η ελάχιστη στα 0.22. Όσον αφορά την λογιστική αξία της 

κάθε εταιρείας του δείγματός μας, παρουσιάζει μια ελαφρά αριστερή λοξότητα, γιατί ο μέσος 

ξεπερνά την διάμεσο. Η μέση λογιστική αξία των εταιριών του δείγματος ανέρχεται σε 1.16 

(+/- 0,94 Τυπ. Απόκλιση) ενώ η λογιστική αξία των μισών επιχειρήσεων δεν ξεπερνά το 0.91. 

Η μέγιστη λογιστική αξία που βρέθηκε από όλες τις επιχειρήσεις είναι 5.57 ενώ η ελάχιστη 

περίπου, 0.11. Τέλος τα καθαρά κέρδη προ φόρων των εταιρειών ανά μετοχή, παρουσιάζουν 

μια θετική λοξότητα (ασυμμετρία), αφού η διάμεσος ξεπερνά τον μέσο.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση Pearson. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r 

είναι ο κατάλληλος (παραμετρικός) στατιστικός δείκτης προκειμένου να αξιολογηθεί αν 

υπάρχει συνάφεια μεταξύ δύο μεταβλητών. Με τον όρο παραμετρικός αναφερόμαστε σε μια 

σειρά στατιστικών δεικτών που ικανοποιούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν αυτές οι 

προϋποθέσεις “απουσιάζουν”, τότε γίνεται χρήση μη-παραμετρικών στατιστικών δεικτών, οι 
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οποίοι δεν επηρεάζονται από την τήρηση ή “καταπάτηση” των προϋποθέσεων. Για τον 

συντελεστή συσχέτισης Pearson r οι προϋποθέσεις αυτές είναι: (α) οι μεταβλητές πρέπει να 

είναι συνεχείς σε κλίμακα ίσων διαστημάτων και να κατανέμονται κανονικά & (β) να υπάρχει 

γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αυτό που απαιτείται για την ανίχνευση των 

σχέσεων, είναι να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών για όλα τα επίπεδά 

τους (digitalschool.minedu.gov.gr). 

 

Πίνακας 4.6. Πίνακας συσχετίσεων των μεταβλητών του υποδείγματος.  

 

Πίνακας Συσχετίσεων (Correlation Matrix) 

  PRICE BV EPS 

PRICE 1 0,09 0,17 

BV 0,09 1               -0,24 

EPS 0,17 -0,24 1 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι οι συσχετίσεις μεταξύ των ανεξαρτήτων 

μεταβλητών (BV – EPS), είναι μικρές και αυτό δείχνει ότι το μοντέλο δεν πάσχει από 

πρόβλημα πολυσυγγραμικότητας (multicolinearity). Το πλεονέκτημα της μη ύπαρξης αυτού 

του διαγνωστικού προβλήματος, δηλώνει ότι τα αποτελέσματα της εκτίμησης όταν 

χρησιμοποιήσουμε όλο το διαθέσιμο δείγμα (δηλαδή όλες τις μεθόδους αποτίμησης των 

αναλογιστικών κερδών – ζημιών), είναι αξιόπιστα. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές BV (Καθαρή Θέση ανά μετοχή) και EPS (Αποτελέσματα 

Χρήσης προ Φόρων ανά μετοχή) συσχετίζονται αρνητικά μεταξύ τους και θετικά με την 

εξαρτημένη μεταβλητή PRICE (τιμή της μετοχής).  

 

4.7.1 Αποτελέσματα Οικονομετρικής Εκτίμησης ανά Μέθοδο Αναγνώρισης 

των Αναλογιστικών Κερδών και Ζημιών 
 

α) Σύμφωνα με την μέθοδο Corridor 

Όταν χρησιμοποιήθηκε το δείγμα των επιχειρήσεων, οι οποίες ακολούθησαν την 

μέθοδο Corridor τα αποτελέσματα της εκτίμησης διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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Πίνακας 4.7. Πίνακας εκτίμησης του μοντέλου όταν η μέθοδος που επιλέγεται είναι η 

corridor.  

Dependent PRICE (Sample: 2005 2012 IF PENSION_METHOD=1) 

Variable Coefficient Std. Error t - Statistic Prob. 

C 0,90 0,04 24,25 0,00 

BV 0,06 0,02 2,38 0,02 

EPS 0,31 0,08 3,69 0,00 

 

Όπου:  

 το Coefficient μας δείχνει το βαθμό ευαισθησίας της Χρηματιστηριακής Τιμής 

στην κάθε μεταβλητή. 

 το t – Statistic δείχνει το βαθμό σημαντικότητας της μεταβλητής. Η στατιστική 

σημαντικότητα έχει να κάνει τόσο με το επίπεδο σημαντικότητας όσο και με το δείγμα. Η 

κριτική τιμή για επίπεδο σημαντικότητας 5% είναι 1.81. 

 το Probability ορίζεται από τη σχέση coefficient/t- Statistic και δείχνει το 

βαθμό σημαντικότητας της κάθε μεταβλητής. Το 0,05 είναι το όριο του 5%. Ακόμη και εάν 

το P-value είναι μεγαλύτερο του 0,05 αλλά μικρότερο του 0,10 η μεταβλητή είναι στατιστικά 

σημαντική σε επίπεδο 10%.  

 το Adjusted R – squared μας δείχνει το βαθμό στον οποίο οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές εξηγούν τις μεταβολές στην εξαρτημένη, στην πραγματικότητα και εκφράζεται 

ως ποσοστό. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με το R – squared, με τη διαφορά ότι είναι λίγο πιο 

αυστηρό. 

 Ο έλεγχος των Durbin – Watson (1950, 1951) αποτελεί τον περισσότερο 

διαδεδομένο τρόπο ελέγχου της αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης στο διαταρακτικό όρο 

(Brooks, 2008). 

Από την πρώτη παλινδρόμηση συμπεραίνεται ότι η χρηματιστηριακή αξία των 

μετοχών των εταιριών (PRICE) εξαρτάται θετικά τόσο από την λογιστική αξία της κάθε 

εταιρείας (BV) όσο και από την καθαρά κέρδη προ φόρων των εταιρειών ανά μετοχή (EPS). 

Συγκεκριμένα, αν αυξηθεί η λογιστική αξία της κάθε εταιρίας κατά μια μονάδα, η 

χρηματιστηριακή αξία της μετοχής θα αυξηθεί κατά 0.06 μονάδες. Ο συντελεστής αυτός είναι 

στατιστικά σημαντικός σε 5% επίπεδο σημαντικότητας αφού η τιμή πιθανότητας (Prob.) του 

R - squared 0,04 Adjusted R squ. 0,03   Durbin Wat. 1,81 
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ελέγχου 0.02 είναι μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας (t-Statistic εκτός του 

διαστήματος -2 έως 2). Επιπλέον αν αυξηθούν τα καθαρά κέρδη προ φόρων των εταιρειών 

ανά μετοχή κατά μια μονάδα, η  χρηματιστηριακή αξία των μετοχών των εταιριών θα αυξηθεί 

κατά 0.31 μονάδες. Η σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική σε 1% 

επίπεδο σημαντικότητας. Οι συντελεστές της εξίσωσης ταυτόχρονα είναι στατιστικά 

σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας α = 1% (p – value < 0.01) ενώ η προσαρμογή της 

ευθείας στα δεδομένα (R – squared) ανέρχεται σε 4%. Ειδικότερα, το μοντέλο ερμηνεύεται με 

χαμηλό ποσοστό στην πραγματικότητα αφού το Adjusted R – squared είναι στο 3%.  Στο 

μοντέλο δεν φαίνεται να υπάρχει διαγνωστικό πρόβλημα αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού 

στα κατάλοιπα, αφού το κριτήριο των Durbin – Watson (1,81) προσεγγίζει την τιμή 2. 

 

4.7.2 Αποτελέσματα Οικονομετρικής Εκτίμησης ανά Μέθοδο Αναγνώρισης 

των Αναλογιστικών Κερδών και Ζημιών 
 

β) Σύμφωνα με την μέθοδο profir or loss 

Όταν εκτιμήθηκε η εξίσωση στις παρατηρήσεις των επιχειρήσεων οι οποίες 

ακολούθησαν την μέθοδο profit or loss τα αποτελέσματα της εκτίμησης διαμορφώθηκαν ως 

εξής: 

Πίνακας 4.8. Πίνακας εκτίμησης του μοντέλου όταν η μέθοδος που επιλέγεται είναι η profit 

or loss  

Dependent PRICE (Sample: 2005 2012 IF PENSION_METHOD=2) 

Variable Coefficient Std. Error t - Statistic Prob. 

C 0,82 0,04 20,37 0,00 

BV 0,12 0,02 5,10 0,00 

EPS 0,59 0,09 6,21 0,00 

 

Από τη δεύτερη παλινδρόμηση συμπεραίνεται ότι η χρηματιστηριακή αξία των 

μετοχών των εταιριών (PRICE) εξαρτάται θετικά τόσο από την λογιστική αξία της κάθε 

εταιρείας (BV) όσο και από την καθαρά κέρδη προ φόρων των εταιρειών ανά μετοχή (EPS). 

Συγκεκριμένα, αν αυξηθεί η λογιστική αξία της κάθε εταιρίας κατά μια μονάδα, η 

χρηματιστηριακή αξία της μετοχής θα αυξηθεί κατά 0.12 μονάδες. Ο συντελεστής αυτός είναι 

στατιστικά σημαντικός σε 1% επίπεδο σημαντικότητας αφού η τιμή πιθανότητας του ελέγχου 

R - squared 0,11 Adjusted R squ. 0,11   Durbin Wat. 1,96 
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0.00 είναι μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας. Επιπλέον αν αυξηθούν τα καθαρά κέρδη 

προ φόρων των εταιρειών ανά μετοχή κατά μια μονάδα, η  χρηματιστηριακή αξία των 

μετοχών των εταιριών θα αυξηθεί κατά 0.59 μονάδες. Η σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι 

στατιστικά σημαντική σε 1% επίπεδο σημαντικότητας. Οι συντελεστές της εξίσωσης 

ταυτόχρονα είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας α = 1% (p – value < 

0.01) ενώ η προσαρμογή της ευθείας στα δεδομένα ανέρχεται σε 11%. Ειδικότερα, το 

μοντέλο και σε αυτή τη δεύτερη παλινδρόμηση ερμηνεύεται με χαμηλό ποσοστό στην 

πραγματικότητα αλλά αρκετά πιο πολύ από την πρώτη αφού το Adjusted R – squared είναι 

στο 11%. Στο μοντέλο δεν φαίνεται να υπάρχει διαγνωστικό πρόβλημα αυτοσυσχέτισης 

πρώτου βαθμού στα κατάλοιπα, αφού το κριτήριο των Durbin – Watson (1,9615) προσεγγίζει 

την τιμή 2.  

Όσον αφορά στις υποθέσεις μπορεί να ειπωθεί ότι η δεύτερη εξίσωση, δηλαδή εκείνη 

που χρησιμοποιεί στοιχεία για τις επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν την μέθοδο profit or loss 

ως μέθοδο αποτίμησης των κερδών/ζημιών, προσφέρει μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ των 

λογιστικών μεγεθών μέσω των τριών λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών των υπό εξέταση εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την 

χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των 

Οικονομικών Καταστάσεων.  Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η δεύτερη εξίσωση 

προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα και αυτό φαίνεται από τον συντελεστή 

προσδιορισμού (R
2
). Η πτώση στην ερμηνευτική δύναμη έγκειται στο γεγονός ότι το 

συνολικό ποσό των αναλογιστικών κερδών και ζημιών θα έπρεπε να αναγνωριστεί. Η 

εξίσωση η οποία υπολογίστηκε στις παρατηρήσεις των εταιριών που εφήρμοσαν την μέθοδο 

corridor έδωσε μικρότερη τιμή του συντελεστή προσδιορισμού (R
2 

= 0.04) ενώ η αντίστοιχη 

τιμή της δεύτερης εξίσωσης διπλάσια τιμή του συντελεστή.  

Τέλος, παρατηρείται ότι και για τις δύο παλινδρομήσεις, τόσο η μεταβλητή των 

Καθαρών Κερδών προ Φόρων όσο και η Λογιστική Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων είναι 

στατιστικά σημαντικές. Προφανώς, ο βαθμός σημαντικότητας δεν είναι ο ίδιος για την κάθε 

μία παλινδρόμηση. Αυτό εύκολα συμπεραίνεται από το “Coefficient” της μεταβλητής όπου 

παρατηρείται ότι οι εταιρείες που επιλέγουν ως μέθοδο αναγνώρισης των αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών τη profit or loss έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη Χρηματιστηριακή 

Τιμή από τη Λογιστική Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων και των Καθαρών Κερδών προ Φόρων 

(coefficient= 0,12 και 0,59 αντίστοιχα) έναντι των εταιρειών που εφαρμόζουν τη μέθοδο του 

περιθωρίου (coefficient= 0,06 και 0,31 αντίστοιχα).  
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4.8 Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα ενότητα εξετάστηκε η συνάφεια των λογιστικών μεγεθών μέσω των 

τριών λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών των υπό εξέταση 

εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους 

στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων. Τέθηκαν δύο 

βασικά ερευνητικά ερωτήματα. Τα ερωτήματα της έρευνας ήταν πρώτον εάν η μέθοδος της 

καθαρής θέσης (equity method) θα οδηγήσει σε περισσότερη συναφή πληροφόρηση 

συγκρινόμενη με τις δύο άλλες μεθόδους και δεύτερον εάν η απευθείας αναγνώριση όλων 

των αναλογιστικών κερδών και ζημιών παρέχει μεγαλύτερη χρηματοοικονομική συνάφεια 

απ’ ότι η αναβαλλόμενη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης προτείνουν ότι η αναγνώριση όλων των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών παρέχει περισσότερη συνάφεια απ’ ότι η αναβαλλόμενη 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Μέσω της ανάλυσης διαπιστώθηκε 

επίσης, ότι η μέθοδος profit or loss παρέχει περισσότερη συναφή πληροφόρηση απ’ ότι η 

μέθοδος περιθωρίου. Περαιτέρω, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η μέθοδος του 

περιθωρίου είναι η πιο συχνά υιοθετούμενη μέθοδος, αν και οι εταιρείες σταδιακά 

μεταπήδησαν από τη μέθοδο του περιθωρίου στη μέθοδο της καθαρής θέσης για την 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Συγκεκριμένα, ορισμένες εταιρείες 

υποστήριξαν ότι με τη μέθοδο της πλήρους αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων 

επιτρέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια, παρέχονται πιο σχετικές πληροφορίες και μειώνεται η 

μεταβλητότητα στο εισόδημα.  

Στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η σύνοψη των αποτελεσμάτων με 

παράλληλη συνεισφορά χρήσιμων συμπερασμάτων τόσο σε ακαδημαϊκούς όσο και σε 

επαγγελματίες που ασχολούνται με το αντικείμενο της λογιστικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
0
                                                                                     

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η παροχή εμπειρικών στοιχείων, 

προκειμένου να εξεταστεί η συνάφεια των λογιστικών μεγεθών μέσω των τριών λογιστικών 

μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών των υπό εξέταση εταιρειών και 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους στο Χ.Α. 

κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων. Είναι σκόπιμο να 

επισημανθεί η μέγιστη σημασία της πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό, μέσω των 

γνωστοποιήσεων – σημειώσεων που προβλέπονται. 

 Τα βασικά ερωτήματα της έρευνας ήταν πρώτον εάν η μέθοδος της καθαρής θέσης 

(equity method) θα οδηγήσει σε περισσότερη συναφή πληροφόρηση συγκρινόμενη με τις δύο 

άλλες μεθόδους και δεύτερον εάν η απευθείας αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών 

και ζημιών παρέχει μεγαλύτερη χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ ότι η αναβαλλόμενη 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Προκειμένου να απαντηθούν τα 

παραπάνω ερωτήματα, με βάση ένα δείγμα 196 ελληνικών εταιρειών, οι οποίες είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εξετάστηκε η συνάφεια (value relevance) των 

λογιστικών μεγεθών μέσω των τριών διαφορετικών μεθόδων αναγνώρισης των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 

χρησιμοποιώντας εξισώσεις αποτίμησης. 

Στις προηγούμενες ενότητες αναλύθηκαν λεπτομερώς τόσο το θεσμικό πλαίσιο των 

λογιστικών προτύπων που έχουν σχέση με την λογιστική των συντάξεων, όσο και η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τη χρηματοοικονομική συνάφεια. Στο Κεφάλαιο 4 

διερευνήθηκε εάν η Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα Χρήσης αντικατοπτρίζουν την αξία 

της επιχείρησης (αγοραία αξία) μέσω των τριών λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Προς το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν στοιχεία από ένα 

δείγμα 196 εισηγμένων εταιρειών για τα έτη 2005 έως και 2012 όπου εξετάσθηκε η συνάφεια 

(value relevance) των λογιστικών μεγεθών. Ειδικότερα, αντικείμενο του εν λόγω κεφαλαίου 

ήταν να συγκριθεί η ικανότητα των τριών λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών ώστε να αντανακλούν την αξία της επιχείρησης 

(χρηματιστηριακή αξία). Για την εξέταση της συνάφειας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των 

Feltham και Ohlson (1995), σύμφωνα με το οποίο έγινε παλινδρόμηση της τιμής της μετοχής 

με την Καθαρή Θέση ανά μετοχή και τα Αποτελέσματα Χρήσης προ Φόρων ανά μετοχή. Για 
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το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα παλινδρόμησης. Σύμφωνα με το πρώτο 

μοντέλο εκτιμήθηκε η εξίσωση στις παρατηρήσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες ακολούθησαν 

τη μέθοδο του περιθωρίου ενώ στο δεύτερο εκτιμήθηκε η εξίσωση στις παρατηρήσεις των 

επιχειρήσεων, οι οποίες ακολούθησαν τη μέθοδο profit or loss. Αναφορικά με τη μέθοδο της 

πλήρους αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων, απέκλεισα από την υποενότητα της 

οικονομετρικής ανάλυσης εταιρείες, οι οποίες υιοθέτησαν την εν λόγω μέθοδο λόγω του 

μικρού αριθμού παρατηρήσεων (μόνο 54). 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης προτείνουν ότι η αναγνώριση όλων των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών παρέχει περισσότερη συνάφεια απ’ ότι η αναβαλλόμενη 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Μέσω της ανάλυσης διαπιστώθηκε 

επίσης, ότι η μέθοδος profit or loss παρέχει περισσότερη συναφή πληροφόρηση απ’ ότι η 

μέθοδος περιθωρίου. Οι δύο αναφερθείσες προτάσεις που προέκυψαν από την οικονομετρική 

ανάλυση αποτελούν και το στόχο της διπλωματικής εργασίας. Περαιτέρω, τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι η μέθοδος του περιθωρίου είναι η πιο συχνά υιοθετούμενη μέθοδος, 

αν και οι εταιρείες σταδιακά μεταπήδησαν από τη μέθοδο του περιθωρίου στη μέθοδο της 

καθαρής θέσης για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Σε γενικές 

γραμμές, αρκετές εταιρείες δεν δικαιολόγησαν την αιτία αλλαγής αυτής της λογιστικής 

πολιτικής. Ωστόσο, υπήρξαν επιχειρήσεις, οι οποίες δικαιολόγησαν την αιτία αυτής της 

αλλαγής – επιλογής της εναλλακτικής μεθόδου. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι με τη 

μέθοδο της πλήρους αναγνώρισης μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων επιτρέπεται μεγαλύτερη 

διαφάνεια, παρέχονται πιο σχετικές πληροφορίες και μειώνεται η μεταβλητότητα στο 

εισόδημα.  

Όσον αφορά στις υποθέσεις μπορεί να ειπωθεί ότι η δεύτερη εξίσωση, δηλαδή εκείνη 

που χρησιμοποιεί στοιχεία για τις επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν την μέθοδο profit or loss 

ως μέθοδο αποτίμησης των κερδών/ζημιών, προσφέρει μεγαλύτερη συνάφεια των λογιστικών 

μεγεθών μέσω των τριών λογιστικών μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών των υπό εξέταση εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την 

χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των 

Οικονομικών Καταστάσεων.  Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η δεύτερη εξίσωση 

προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα και αυτό φαίνεται από τον συντελεστή 

προσδιορισμού (R
2
). Η πτώση στην ερμηνευτική δύναμη έγκειται στο γεγονός ότι το 

συνολικό ποσό των αναλογιστικών κερδών και ζημιών θα έπρεπε να αναγνωριστεί. Η 

εξίσωση η οποία υπολογίστηκε στις παρατηρήσεις των εταιριών που εφήρμοσαν την μέθοδο 
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corridor έδωσε μικρότερη τιμή του συντελεστή προσδιορισμού (R
2 

= 0.04) ενώ η αντίστοιχη 

τιμή της δεύτερης εξίσωσης διπλάσια τιμή του συντελεστή.  

Τέλος, παρατηρείται ότι και για τις δύο παλινδρομήσεις, τόσο η μεταβλητή των 

Καθαρών Κερδών προ Φόρων όσο και η Λογιστική Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων είναι 

στατιστικά σημαντικές. Προφανώς, ο βαθμός σημαντικότητας δεν είναι ο ίδιος για την κάθε 

μία παλινδρόμηση. Αυτό εύκολα συμπεραίνεται από το “Coefficient” της μεταβλητής όπου 

παρατηρείται ότι οι εταιρείες που επιλέγουν ως μέθοδο αναγνώρισης των αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών τη profit or loss έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη Χρηματιστηριακή 

Τιμή από τη Λογιστική Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων και των Καθαρών Κερδών προ Φόρων 

(coefficient= 0,12 και 0,59 αντίστοιχα) έναντι των εταιρειών που εφαρμόζουν τη μέθοδο του 

περιθωρίου (coefficient= 0,06 και 0,31 αντίστοιχα).  

Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να συνεισφέρουν σε προηγούμενες μελέτες. 

Ειδικότερα, η έρευνα δείχνει ποια μέθοδος αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών 

παρέχει περισσότερη συναφή πληροφόρηση για τις περιόδους που ξεκινούν από το 2005 έως 

και το 2012. Αποτελεί μια μελέτη στον Ελληνικό χώρο σχετικά με τη ποιότητα της 

πληροφόρησης που παρέχεται στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μέσω των τριών 

εναλλακτικών μεθόδων αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Μέσω της 

συνάφειας των λογιστικών μεγεθών με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής διαφαίνεται πως 

επηρεάζεται η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας μου είναι σύμφωνα με εκείνα της A. Morais (2012). Ειδικότερα, τα ευρήματα της 

έρευνας της έδειξαν ότι η αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών παρέχει 

περισσότερη αξία στην συνάφεια χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε σχέση με την 

αναβαλλόμενη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Δεν συνάδουν όμως με 

το δεύτερο συμπέρασμα της, ότι η μέθοδος της καθαρής θέσης, δηλαδή η αναγνώριση όλων 

των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών στην καθαρή θέση, αντανακλά καλύτερα την αποτίμηση 

των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών στην 

αγορά σε σχέση τις υπόλοιπες μεθόδους αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. 

Δηλαδή, απέδειξε ότι μέθοδος της καθαρής θέσης (equity method) παρέχει περισσότερη 

χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ ότι η μέθοδος του περιθωρίου (corridor method) ή η profit 

or loss method.  

Αντίστοιχα, τα συμπεράσματα της εργασίας μπορούν να υποστηριχθούν και από τους 

Fasshauer et al. (2008), Por and Inannucci (2006) and Beechy (2009) καθώς και από τη 

Morais (2008), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος του περιθωρίου 
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παρουσιάζει λιγότερη ερμηνευτική δύναμη, προτείνοντας την πλήρη αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών.  

Οι Barros et al. (2011), επέκτειναν την προηγούμενη έρευνα της Morais (2012), από 

το 2005-2009 και χρησιμοποιώντας εξισώσεις αποτίμησης, διαπίστωσαν ότι μέθοδος της 

καθαρής θέσης (equity method) παρέχει περισσότερη χρηματοοικονομική συνάφεια απ’ ότι η 

μέθοδος του περιθωρίου (corridor method) ή η profit or loss method. Αντίστοιχο συμπέρασμα 

εξάγεται και από την έρευνα του Anjo (2012). 

Τα ευρήματα όμως της Vuijk (2010) έδειξαν ακριβώς το αντίθετο σε σχέση με την 

παρούσα μελέτη. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της δείχνουν ότι δεν υπάρχει σημαντική 

διαφορά μεταξύ της μεθόδου του περιθωρίου και της μεθόδου των Ιδίων Κεφαλαίων, όσον 

αφορά την παροχή χρηματοοικονομικής συνάφειας αλλά και οι δύο μέθοδοι παρέχουν 

ελαφρώς πιο συναφείς πληροφορίες σε σχέση με την profit or loss method. Τα αποτελέσματα 

της επίσης μπορεί επίσης να υποστηριχθούν από τις μελέτες του Brown (2004) αλλά και των 

Hann et al. (2007).  

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν και οι περιορισμοί που πιθανόν να έχουν 

επηρεάσει τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά, η έρευνα διεξήχθη χρησιμοποιώντας 

αποκλειστικά ελληνικές εταιρείες, οι οποίες κατά τις πρώτες περιόδους υιοθέτησης των 

Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α. παρουσίασαν σημαντική έλλειψη πληροφόρησης στις σημειώσεις των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Επίσης, θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι το δείγμα με το 

pension_method=0 δεν έτρεξε λόγω των λίγων παρατηρήσεων, το οποίο φυσικά μελλοντικά 

θα αντιστραφεί, διότι όπως προαναφέρθηκε, το σχέδιο έκθεσης, αφαιρεί από το Δ.Λ.Π. 19 

τόσο τη μέθοδο περιθωρίου όσο και τη μέθοδο (profit & loss method) υποχρεώνοντας τις 

εταιρείες να αναγνωρίσουν τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες στα λοιπά συνολικά έσοδα μη 

μεταφέροντας τα στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο. 

Εν κατακλείδι, η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. είναι ένα σωστό και ουσιαστικό μέτρο 

εκσυγχρονισμού της ελληνικής αγοράς, καθώς εξασφαλίζει την ομοιομορφία των 

οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και συνεπώς παρέχει καλύτερη σύγκριση με 

αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού. Η δημοσίευση, όμως, των Οικονομικών Καταστάσεων 

χωρίς τις επεξηγηματικές σημειώσεις στερεί από τους χρήστες την ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση που περιέχονται σε αυτές. Συνεπώς, προκειμένου η ελληνική οικονομία να 

καταφέρει να γίνει ανταγωνιστική, θα πρέπει η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών να 

εφαρμόζει τους βασικούς κανονισμούς πληροφόρησης που το IASB επιβάλλει σε όλες τις 

επιχειρήσεις διεθνώς.  
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