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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαηαηίζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε απηψλ βάζεη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 39 θαη ην εξψηεκα 

θαηά πφζν ζπκβάιιεη ε εχινγε αμία θαηά ηελ νπνία επηκεηξψληαη ηα κέζα, ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. 

 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο γηα ηηο 

πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ καο κεηέδσζαλ. Ηδηαηηέξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

θχξην Γθίλνγινπ Γεκήηξην πνπ σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο κνπ πξφζθεξε ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηεο θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

 

Βξάλα Μαξία 

Θεζζαινλίθε 2013 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Οη απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ε αθνξκή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

απφ ην 2008 έσο θαη ζήκεξα, έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηφζν ζηελ 

ειεγθηηθή φζν θαη ζηε ινγηζηηθή επηζηήκε. Γηα λα κπνξέζεη ην ζχγρξνλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ λα αληεπεμέιζεη ζε κηα ηφζν ζεκαληηθή θαη 

ζπνπδαία αλάπηπμε, δεκηνπξγήζεθαλ λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, ηα νπνία 

ζηνρεχνπλ ζηε ζσζηή θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.  Με 

ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηηο ρψξεο 

λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα απηά ψζηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο ησλ αγνξψλ, αιιά θαη λα απνθνκίζνπλ ίδην νηθνλνκηθφ φθεινο.  

 Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα 

αλαιπζνχλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα βάζεη ηνπ Γηεζλέο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 39. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη αληηκεησπίδνληαη 

ινγηζηηθά απφ ηηο εθάζηνηε επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο θαη γεληθφηεξα απφ νπνηνδήπνηε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο ηζρχνπζαο  

θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.  

 θνπφο ινηπφλ ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο είλαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηνπο ινγηζηέο, θνξνηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, επελδπηέο αιιά 

θαη ηνπο θνηηεηέο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηνλ ηξφπν ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο απηψλ θαζψο 

θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία.  

 Σέινο, γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνεζεί ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα 

παξνπζηαζηεί θαη ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 – 2011 βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 

απαληεζεί ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ βάζεη ΓΛΠ 39 (εχινγε αμία) ζπκβάιιεη ζηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ησλ ηξαπεδψλ. 
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Δηζαγσγή 

 

Μέζα ζε κία δηεζλή θαη παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, ην πνιχπινθν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε αλάπηπμε ζηελ ηερλνινγία έρνπλ επηθέξεη λέεο πξνθιήζεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο ζηε ινγηζηηθή επηζηήκε. Ο πεηξαζκφο ησλ αλζξψπσλ γηα 

αηαζζαιίεο θαη θαηαρξήζεηο  κέζσ επηρεηξήζεσλ απμάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, κε 

ζθνπφ λα απνθνκίδνπλ ηδία νηθνλνκηθά νθέιε. Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε έρεη θηάζεη  πιένλ ζην δελίζ ηεο θαη ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια δηαδέρνληαη ην 

έλα κεηά ην άιιν. Ωο αθνξκή ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια ηεο εηαηξίαο Enron θαη 

Arthour Andersen, ζην ζηφραζηξν βξέζεθε ε ινγηζηηθή  θαη ειεγθηηθή επηζηήκε φπνπ 

νη θαλφλεο θαη αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ, έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ηεο απάηεο ζηηο δηάθνξεο 

εηαηξίεο κε ζθνπφ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο επελδπηέο θαη λα θεξδνζθνπνχλ εηο βάξνο 

ηνπο νη εθάζηνηε δηνηθήζεηο.  

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν θαη γηα λα δνζεί έλα αίζην ηέινο, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε θαζηέξσζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απφ ηηο εηζεγκέλεο  ζην 

ρξεκαηηζηήξην εηαηξίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Σν παξφλ πφλεκα επηρεηξεί λα 

πεξηγξάςεη ην Θεζκφ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο θαη εηδηθφηεξα ηεο Διιάδνο.  

εκαληηθφο ιφγνο ηεο εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

είλαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη εηδηθφηεξα 

ησλ παξαγψγσλ (ΓΛΠ 39). Μέζα απφ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη κε δηάθνξεο 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ αληηιεπηά απφ ηνπο επελδπηέο, 

ηνπο κεηφρνπο, ηνπο αλαιπηέο θαη γεληθφηεξα ηνπο δηαθφξνπο ηξίηνπο, ν ηξφπνο 

απεηθφληζεο ησλ κέζσλ απφ κία επηρείξεζε. 

 Παξάιιεια, ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη εηδηθφηεξα ηα παξάγσγα κε ζθνπφ λα 

νινθιεξψζνπκε ηελ εηθφλα πνπ πξέπεη λα θαηέρεη θάπνηνο ψζηε λα αληηιεθζεί ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη ρεηξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο.  

Σέινο, ζα δνζεί έλα ππφδεηγκα ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο κε ηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ ζα ππάξμεη κία κηθξή αλάιπζε ζηελ  απεηθφληζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, γηα λα κπνξέζεη λα απαληεζεί ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν 

ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ βάζεη ΓΛΠ 39 (εχινγε 

αμία) ζπκβάιιεη ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ησλ ηξαπεδψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

1.1 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα 
 

Καηά ηα ηειεπηαία έηε, ην πνιχπινθα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δηαδέρεηαη ε κία 

αιιαγή κεηά ηελ άιιε. Οη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο παξνπζηάδνπλ 

νηθνλνκηθή άλζεζε, κε απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα θαηαθεχγνπλ ζε νηθνλνκηθέο 

αηαζζαιίεο. Γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα, εκθαλίζηεθαλ λένη 

ηξφπνη θαη κέζνδνη ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο επηζηήκεο. Σα λέα 

πξντφληα θαη νη λένη κέζνδνη ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο απηψλ δίλνπλ ην παξφλ γηα 

ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο ζε δηεζλέο αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν.  

Σν πξψην εχξεκα ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο είλαη ηα απνθαινχκελα «Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα». Σα πξφηππα απηά δίλνπλ πιένλ έλαλ λέν «αέξα» ηεο 

αληηζηάζκηζεο ζηελ αζπδνζία ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Σα ζθάλδαια ηεο Enron – 

Andersen νδήγεζαλ ηηο θπβεξλήζεηο ζε λέεο ιχζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απάηεο ησλ δηνηθήζεσλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία 

κίαο εθ λένπ ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ψζηε λα νδεγνχληαη νη 

επηρεηξήζεηο ζε αμηφπηζηα θαη ακεξφιεπηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ΓΛΠ εκθαλίζηεθαλ γηα ηελ θαιχηεξε, 

αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο, ηξάπεδαο, ελφο νξγαληζκνχ θ.α. ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

αηαζζαιίεο. Δδψ φκσο ηίζεηαη ην εξψηεκα ηη θαη πνηα είλαη ηα «Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα»; 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα νξίδνληαη σο  «ην ζχλνιν ινγηζηηθψλ αξρψλ, 

θαλφλσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα 

θαηαξηηζηνχλ κε αμηνπηζηία νη δεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». Ωο  

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο λννχληαη ν Ηζνινγηζκφο, ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεσο, ε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ 

Ρνψλ θαη ηέινο, νη Γλσζηνπνηήζεηο επί Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.  

χκθσλα κε ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ πεξηιακβάλνπλ : α) ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, β) ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη 
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γ) ηηο Γηεξκελείεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π.). (Καξαγηψξγνο – 

Πεηξίδεο, 2010). 

 Σα Πξφηππα σο ην Μάξηην ηνπ 2002 νλνκαδφηαλ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

ελψ απφ ην Μάξηην ηνπ 2002 έσο ζήκεξα, ηα επφκελα πξφηππα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ 

νλνκαδφηαλ  Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο . Γηα απηφ ην 

ιφγν ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν φξνη.  

 

Πίλαθαο 1.1 : ΓΛΠ ζε ηζρχ   

ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΓΛΠ 2 Απνζέκαηα 

ΓΛΠ 7 Καηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ 

ΓΛΠ 8 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε 

ΓΛΠ 10 Γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 

ΓΛΠ 11 πκβάζεηο θαηαζθεπέο 

ΓΛΠ 12 Φφξνη εηζνδήκαηνο 

ΓΛΠ 16 Δλζψκαηα πάγηα 

ΓΛΠ 17 Μηζζψζεηο 

ΓΛΠ 18 Έζνδα 

ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

ΓΛΠ 20 Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη 

γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο 

ΓΛΠ 21 Οη επηδξάζεηο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ 

ζπλαιιάγκαηνο 

ΓΛΠ 23 Κφζηνο δαλεηζκνχ 

ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

ΓΛΠ 26 Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο θαη παξνπζίαζε ησλ 

πξνγξακκάησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία 

ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 
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ΓΛΠ 29 Παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο 

ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο 

ΓΛΠ 32 Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε 

ΓΛΠ 33 Κέξδε αλά κεηνρή 

ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή  αλαθνξά 

ΓΛΠ 36 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ΓΛΠ 37 Πξνβιέςεηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη 

ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ΓΛΠ 38 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη 

επηκέηξεζε, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ 

ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

ΓΛΠ 41 Γεσξγία 

 

 

Πίλαθαο 1.2 : ΓΠΥΠ ζε ηζρχ 

ΓΠΥΑ 1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ 

κεηνρψλ 

ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ 

ΓΠΥΑ 4 Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 

ΓΠΥΑ 5 Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

ΓΠΥΑ 6 Δμεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε νξπθηψλ πφξσλ 

ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

ΓΠΥΑ 8 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

  

(ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηα ΓΛΠ 32 θαη 39.) 
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1.2 Φνξείο Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ  

 

Οη θπξηφηεξνη θνξείο θαηάξηηζεο  ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ είλαη : 

 Σν πκβνχιην Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (FASB). 

 Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ (I.A.S.B.) 

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 Δζσηεξηθφο Ννκνζέηεο 

 

Γηάγξακκα 1.1 : Φνξείο Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ ην 2005 

 

 

 

 

 

FASB 
Ακεξηθάληθα 

Πξφηππα 

IASB 
Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Δπξσπατθά Πξφηππα 

Δζσηεξηθόο Ννκνζέηεο 
Πξφηππα ζε θάζε 

ρψξα 
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1.2.1 πκβνχιην Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (FASB)  

 

Σν πκβνχιην Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (FASB) απφ ην 1973 

ππήξμε ε νξηζζείζα νξγάλσζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ. Σα πξφηππα απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ηε SEC (Securities and Exchange 

Commission) θαη ην Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. Σα πξφηππα απηά 

είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, δηφηη νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ βαζίδνληαη ζηηο αμηφπηζηεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ωο απνζηνιή ηνπ FASB ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία θαη ε βειηίσζε ησλ 

πξνηχπσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο θαη ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ πνπ 

πξνσζνχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε απφ κε θπβεξλεηηθέο νληφηεηεο πνπ 

παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο επελδπηέο θαη ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ απνζηνιή απηή επηηπγράλεηαη κέζα απφ κηα 

νινθιεξσκέλε θαη αλεμάξηεηε δηαδηθαζία θαη επνπηεχεηαη απφ ην Financial 

Accounting Foundation’s Board of Trustees. 

 Όζνλ αθνξά ηε SEC (Securities and Exchange Commission), ζθνπφο ηεο είλαη 

λα ζεζπίζεη ινγηζηηθά πξφηππα γηα ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ εηζεγκέλσλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ηε Securities Exchange Act ηνπ 1934. Ζ 

Δπηηξνπή ελδηαθεξφηαλ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζε 

λα βνεζεζεί θαη ην θξαηηθφ ζπκθέξνλ. 

 Παξάιιεια, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην FASB είλαη κηα αλεμάξηεηε 

νξγάλσζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ δνκή ηνπ. Ζ δνκή 

απηνχ ζρεκαηίδεηαη σο εμήο : 
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Γηάγξακκα 1.2 : Γνκή FASB 

   

 

 

 

 

FΑF (Financial Accounting Foundation) : Δίλαη έλαο αλεμάξηεηνο 

νξγαληζκφο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηα ηκήκαηα ηεο δηνίθεζεο, ηεο 

επνπηείαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ FASB, GASB, FASAC θαη GASAC. Βαζηθφ 

κέιεκα ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί ε πξνζηαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ πξνηχπσλ 

θαζψο θαη ν δηνξηζκφο ησλ αηφκσλ ζηα παξαπάλσ ζπκβνχιηα. 

FASB (πκβνύιην Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο) : Δίλαη 

έλα ίδξπκα ηα νπνίν ηδξχζεθε απφ ηνλ παξαπάλσ νξγαληζκφ θαηά ην έηνο 1973 θαη 

επζχλεηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ πνπ αθνξνχλ θαη ζπληάζζνληαη, αληίζηνηρα, απφ κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο. 

Απνηειεί δειαδή ηελ έγθπξε θαη αμηφπηζηε πεγή γηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη γηα 

ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο.   

FASAC (Γλσκνδνηηθό πκβνύιην Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Λνγηζηηθήο): Δίλαη έλα ζπκβνχιην γλσκνδνηηθφ ην νπνίν παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο 

FASB 

FΑF 

FASB 

GASAC  GASB 

GASAC 
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ζπκβνπιέο ζην FASB γηα ηελ επίιπζε ηερληθψλ ζεκάησλ θαηά ηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ δηθαζηηθψλ ζεκάησλ θαη 

γεληθφηεξα νηηδήπνηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθφ θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ FASB.   

Όζνλ αθνξά ηα GASAC θαη GASB είλαη ην Κπβεξλεηηθφ Γλσκνδνηηθφ 

πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ αληίζηνηρα. Σέινο, ην πκβνχιην Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Λνγηζηηθήο (FASB) είλαη ππεχζπλν γηα ηα Ακεξηθάληθα ινγηζηηθά πξφηππα (όπωο 

θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 1.1). 

 

1.2.2 ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB)  

 

Σν IASB είλαη έλαο αλεμάξηεηνο θνξέαο, φπνπ αλήθεη ζηνλ κε θεξδνζθνπηθφ 

νξγαληζκφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ν νπνίνο εξγάδεηαη γηα ην «δεκφζην ζπκθέξνλ» θαη 

νλνκάδεηαη IFRS. Σν IFRS δνκείηαη ζην IASB θαη ζην IFRS. 

 

 

 Γηάγξακκα 1.3 : Γνκή IASB 

 

 

 

 

IFRS Foundation 

IASB (International 
Accounting Standards 

Board) 

IFRS Interpretations 
Committee 
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IASB (International Accounting Standards Board) : Δίλαη έλαο 

αλεμάξηεηνο θνξέαο ν νπνίνο ζεζπίδεη ηα ινγηζηηθά πξφηππα ηνπ IFRS νξγαληζκνχ. 

Δπζχλεηαη ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ φζν θαη γηα ηελ έγθξηζε δηεξκελεηψλ IFRSs, απφ ηελ επηηξνπή IFRS 

(Interpretations Committee). Δπηπιένλ, γηα λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ δηαθαλήο ε 

δηαδηθαζία ηνπ IASB, νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη δεκνζίσο θαη ηαπηφρξνλα 

νπνηαδήπνηε απφθαζε θαη έγγξαθν παξέρνληαη ζηνλ νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν.  

IFRS (Interpretations Committee) : Ζ επηηξνπή δηεξκελεηψλ IFRS απνηειεί 

ην εξκελεπηηθφ ζψκα ηνπ IASB. Ωο απνζηνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο είλαη λα 

εμεηάδεη ζέκαηα ινγηζηηθά ζε ζρέζε κε ηα δηαδνκέλα ινγηζηηθά πξφηππα ψζηε λα 

ππάξρεη ζσζηή θαη έγθαηξε θαζνδήγεζε. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη 

ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο γίλνληαη δεκνζίσο κε ζθνπφ ηε δηαθαλή δηαδηθαζία. 

εκεηψλεηαη φηη ε επηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εζληθέο επηηξνπέο κε ζθνπφ ηηο 

εξκελείεο πνπ αλαπηχζζνληαη.   

 

1.2.3 Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη ν θνξέαο θαηάξηηζεο ησλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ. Σνλ 

Μάξηην ηνπ 2000 πξαγκαηνπνηήζεθε ην πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο κε ζθνπφ λα 

ιεθζνχλ θαιχηεξα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξηζηκφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απνθαζίζηεθε κε ηελ Οδεγία αξηζκ. 1606/2000 λα πηνζεηεζνχλ 

απφ ην 2005 θαη έπεηηα ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο. 

 Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. Σα 

ΓΛΠ εθπνλνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ε νπνία 

ζηφρεπε ζηελ δεκηνπξγία παγθφζκησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ε νπνία ην 2001 

κεηνλνκάζηεθε ζε Οξγαληζκφ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ΟΓΛΠ απνβιέπεη 

ζηελ απνθπγή ζεκαληηθψλ κεηνλεθηεκάησλ ζρεηηθά κε ηα ΓΛΠ γηα ηηο επξσπατθέο 

εηαηξίεο, ελψ ε Δπηηξνπή Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ησλ Αγνξψλ Κηλεηψλ Αμηψλ ζθνπεχεη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ κε θνηλή επηβνιή.  
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1.2.4 Δζσηεξηθφο Ννκνζέηεο 

 

Ο εζσηεξηθφο λνκνζέηεο φπσο δηαθαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα 1.2 είλαη ε 

θάζε λνκνζεζία πνπ νξίδεη ε ρψξα (θπβέξλεζε θάζε ρψξαο) γηα ηα ινγηζηηθά 

πξφηππα θαη ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε απηψλ απφ ηηο εθάζηνηε επηρεηξήζεηο.  

 

1.3 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξόηππα 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ είλαη νη εμήο : 

 Ηζνινγηζκφο 

 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο  

 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

 Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ γηα ηελ πεξίνδν 

 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 

 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ γηα ηελ πεξίνδν 

 Γλσζηνπνηήζεηο επί Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

  Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο ζπγθξηηηθήο 

πεξηφδνπ, φπνπ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα εθαξκφδεη αλαδξνκηθά κηα 

ινγηζηηθή πνιηηηθή ή πνπ επαλαδηαηππψλεη αλαδξνκηθά ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή πνπ αλαθαηαηάζζεη ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (ΓΛΠ 1, Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ) 

Ζ βαζηθή αξρή πνπ θαηαξηίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη  ε κέζνδνο 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ε νπνία είλαη απφξξνηα ηνπ αμηψκαηνο ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο 

θαη ηεο αξρήο ηεο αληηπαξάζεζεο εζφδσλ θαη εμφδσλ, θαζψο θαη λα ζεσξείηαη 

δεδνκέλε ε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη : 

 ε θαηαλνεηφηεηα,  

 ε ζπλάθεηα,  

 ε ζεκαληηθφηεηα,  

 ε ζπγθξηζηκφηεηα θαη,  
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 ε αμηνπηζηία, ε νπνία πεξηέρεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμηφπηζηεο 

παξνπζίαζεο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο ζχλεζεο θαη αθνινπζεί ηελ 

άπνςε φηη «ε νπζία θαηηζρχεη ηνπ ηχπνπ». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

  

Γ.Λ.Π. 32 «ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» 

 

 

2.1 Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 32 

 

Σνλ Μάξηην  ηνπ 1995 ην πκβνχιην ηεο IASC ελέθξηλε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα : Γλσζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε», ελψ ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1998 κε δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζέζεηο, ην παξφλ πξφηππν 

αλαζεσξήζεθε ψζηε λα κπνξεί λα αληαλαθιά ηελ έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 39 

«Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα : Καηαρψξεζε θα Απνηίκεζε». Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2000 αλαζεσξείηαη απφ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα : Γλσζηνπνίεζε θαη 

παξνπζίαζε» ζε ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα : Παξνπζίαζε», ελψ νη 

γλσζηνπνηήζεηο επί ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ εκθαλίδνληαη πιένλ ζχκθσλα κε ην 

ΓΠΥΠ 7 θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ κφλν ζε πεξίπησζε φπνπ νη επηρεηξήζεηο αξρίδνπλ λα 

εθαξκφδνπλ παξάιιεια θαη ην ΓΛΠ 39.  Απφ ην έηνο 2005 δχλαηαη ε εθαξκνγή ηνπ 

ΓΛΠ 32 απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 

01/01/2005, ελψ παξάιιεια ην παξφλ πξφηππν απέζπξε θαη αληηθαηέζηεζε ηηο 

Γηεξκελείεο ΜΔΓ34 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη Μέζα ή Γηθαηψκαηα εμνθιεηέα 

απφ ηνλ θάηνρν», ΜΔΓ5 «Σαμηλφκεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ – φξνη 

ελδερφκελνπ δηαθαλνληζκνχ», ΜΔΓ16 «Μεηνρηθφ θεθάιαην – Δπαλαπφθηεζε ηδίσλ 

κεηνρψλ» θαη ΜΔΓ17 «Καζαξή Θέζε – Γαπάλεο κηαο ζπλαιιαγήο θαζαξήο ζέζεο».  

Σν παξφλ πξφηππν ζθνπεχεη λα θαζηεξψζεη θάπνηεο αξρέο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ σο ππνρξεψζεηο ή ίδηα θεθάιαηα, 

θαζψο θαη γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ππνρξεψζεσλ (ΓΛΠ 32,§2) . Με απιά ιφγηα, πξνζπαζεί λα θαηαηάμεη ηα κέζα 

απφ ηελ κία κεξηά σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη απφ ηελ άιιε σο ζρεηηθνχο ηφθνπο, 

κεξίζκαηα, θέξδε ή δεκηέο, θαζψο επίζεο θαη λα επεμεγήζεη ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη 

λα ζπκςεθίδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο. 

Αιιά γηα λα πξνρσξήζεη ε αλάιπζε θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ζα πξέπεη, αξρηθά, λα 
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αλαθεξζεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γηεζλέο Πξνηχπνπ, έπεηηα λα δνζεί ν νξηζκφο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηαπηφρξνλα λα γίλεη ε δηάθξηζε ηνπο ζηηο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο.  

 

2.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

 

Σν παξφλ πξφηππν έρεη άκεζε εθαξκνγή ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε 

φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Αθνξά ηηο ζπκβάζεηο αγνξάο ή πψιεζεο θαη ησλ 

πσιεζέλησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα αγνξά ή πψιεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαθαλνληζηνχλ ζπκςεθηζηηθά είηε ζε κεηξεηά είηε κε 

άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή κε ηελ αληαιιαγή απηψλ ζαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Δδψ, φκσο, εμαηξνχληαη νη ζπκβάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα παξάδνζε ή παξαιαβή γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε 

ζθνπφ ηελ αγνξά, πψιεζε ή ρξήζε.  

 Έλαο ηξφπνο ψζηε λα δηαθαλνληζηεί έλα κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ζπκςεθηζηηθά είλαη φηαλ ην επηηξέπνπλ νη φξνη ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο. Δπηπιένλ, φηαλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπκςεθηζκνχ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, αιιά ν έλαο εθ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κπνξεί 

λα ζπλάςεη ζχκβαζε ζπκςεθηζκνχ είηε κε ηνλ άιιν ζπκβαιιφκελν είηε πνπιψληαο 

ηελ ζχκβαζε πξηλ ηελ εθπλνή απηήο, θαζψο επίζεο θαη φηαλ ην κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα κεηαηξαπεί άκεζα ζε κεηξεηά. Σειεπηαίνο 

ηξφπνο είλαη φηαλ κία εηαηξεία κπνξεί λα παξαιάβεη ην ζηνηρείν θαη λα ην 

κεηαπσιήζεη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ ηελ εθπλνή γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο.  

 Δλ αληηζέζεη ππάξρνπλ εμαηξέζεηο ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 32 

θαη είλαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο : 

a. Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο πνπ 

αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά  ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο» θαη ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο». Δλψ ην ΓΛΠ 

32 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ κε ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο, ζπγαηξηθέο θαη θνηλνπξαμίεο. 
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b. Σα δηθαηψκαηα ησλ εξγνδνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζε 

εξγαδφκελνπο, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19 

«Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο». 

c. Σηο ζπκβάζεηο γηα ελδερφκελε αληηπαξνρή ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην ΓΠΥΠ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ». 

d. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη κε ην ΓΠΥΠ 4 

«Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα», αιιά ηα παξάγσγα κέζα ηα νπνία είλαη 

ελζσκαησκέλα ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εθαξκφδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν. 

e. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή αληηκεησπίδνληαη 

κε βάζε ην ΓΠΥΠ 4. 

f. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηα δηθαηψκαηα θαη νη δεζκεχζεηο ησλ 

ζπκβνιαίσλ ηα νπνία αθνξνχλ ζπλαιιαγέο πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηελ 

αμία ησλ κεηνρψλ θαη αληηκεησπίδνληαη κε ην ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ». (ΓΛΠ 32, §4) 

 

2.3 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

 

Χο ρξεκαηννηθνλνκηθό κέζν νξίδεηαη «θάζε ζύκβαζε ε νπνία δεκηνπξγεί 

ηαπηόρξνλα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν γηα κηα νηθνλνκηθή 

νληόηεηα θαη κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή ζπκκεηνρηθό ηίηιν γηα 

θάπνηα άιιε νληόηεηα». (ΓΛΠ 32, §11) Ωο νηθνλνκηθή νληφηεηα λνείηαη θάζε 

θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν, θάζε πξνζσπηθή εηαηξεία θαζψο θαη θάπνηνο θξαηηθφο 

νξγαληζκφο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξίλνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζπκβφιαηα αγνξάο ή πψιεζεο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 

2.3.1 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

θαη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εθείλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα 

νπνία αθνξνχλ : 

 Σακηαθά δηαζέζηκα 

 πκκεηνρηθφ ηίηιν άιιεο νληφηεηαο 
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 πκβαηηθφ δηθαίσκα :  

i. γηα ηελ παξαιαβή κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ απφ κηα άιιε επηρείξεζε ή  

ii. γηα ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 

ππνρξεψζεσλ κε κία άιιε επηρείξεζε ζε επλντθνχο φξνπο 

 χκβαζε ε νπνία κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί κε ηδίνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο απφ 

θάπνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη λα αθνξά : 

i. Με παξάγσγν γηα ην νπνίν κπνξεί ε νληφηεηα λα παξαιάβεη κεηαβιεηή 

πνζφηεηα ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ή 

ii. Παξάγσγν πνπ κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ηδίσλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, εθηφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή κεηξεηψλ.  Πξφθεηηαη δειαδή γηα ζπκβφιαηα ηδίσλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, εθηφο απφ απηά πνπ απνηεινχλ παξάδνζε ή 

παξαιαβή  ησλ ηίηισλ απηψλ κειινληηθά.  (ΓΛΠ 32, §4) 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, έρνπκε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ωο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε νξίδεηαη ε ππνρξέσζε θάζε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

ε νπνία αθνξά : 

 πκβαηηθή δέζκεπζε : 

i. γηα ηελ παξαιαβή κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ απφ κηα άιιε επηρείξεζε ή  

ii. γηα ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 

ππνρξεψζεσλ κε κία άιιε επηρείξεζε ζε δπζκελείο φξνπο 

 χκβαζε ε νπνία κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί κε ηδίνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο απφ 

θάπνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη λα αθνξά : 

i. Με παξάγσγν γηα ην νπνίν ππνρξενχηαη ε νληφηεηα λα παξαδψζεη 

κεηαβιεηή πνζφηεηα ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ή 

ii. Παξάγσγν πνπ κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ηδίσλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, εθηφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή κεηξεηψλ.  Κη εδψ πξνθχπηεη ε εμαίξεζε φηη ηα ζπκβφιαηα 

ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ κπνξνχλ λα αθνξνχλ κέζα ηα νπνία 

απνηεινχλ παξάδνζε ή παξαιαβή  ησλ ηίηισλ απηψλ κειινληηθά.  (ΓΛΠ 

32, §4) 
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πκκεηνρηθόο ηίηινο είλαη ε θάζε ζχκβαζε πνπ πξνζδίδεη έλα δηθαίσκα ζην 

ππφινηπν πνπ απνκέλεη αλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

αθαηξεζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. 

Γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνεζνχλ ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε 

θαη ζε κεξηθά παξαδείγκαηα. Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

αθνξά ηακηαθά δηαζέζηκα είλαη ηα κεηξεηά. Σα κεηξεηά ζεσξνχληαη ην κέζν γηα φιεο 

ηηο ζπλαιιαγέο θαη κε βάζε απηφ επηκεηξψληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, κία θαηάζεζε κεηξεηψλ ζε έλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα είλαη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα ηνλ θαηαζέηε δηφηη 

ζεσξείηαη σο ζπκβαηηθφ δηθαίσκα ψζηε λα παξαιάβεη κεηξεηά γηα λα κπνξέζεη λα 

πιεξψζεη κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Σέινο, σο ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ζπκβαηηθφ δηθαίσκα γηα είζπξαμε κεηξεηψλ 

κειινληηθά θαη αληίζηνηρε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε είλαη νη ινγαξηαζκνί 

εηζπξαθηένη θαη πιεξσηένη, ηα γξακκάηηα εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα θαη νη νκνινγίεο 

εηζπξαθηέεο θαη πιεξσηέεο. ε θάζε πεξίπησζε ην ζπκβαηηθφ δηθαίσκα (ή ε 

ζπκβαηηθή δέζκεπζε) λα εηζπξάμεη (ή λα πιεξψζεη) κεηξεηά ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ηαπηίδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε δέζκεπζε (ή δηθαίσκα) λα πιεξψζεη (ή λα εηζπξάμεη) ε 

άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα. 

Δθηφο απφ ηα κεηξεηά έλα άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θαη απηφ ησλ 

ηίηισλ, ηα νπνία απνηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε αληαιιαγή 

θάπνηνλ ηίηιν. Ωο ηέηνην παξάδεηγκα ζεσξείηαη ην θξαηηθφ νκφινγν. Ο θάηνρνο ηνπ 

νκνιφγνπ κπνξεί λα παξαιάβεη γξακκάηην πιεξσηέν απφ ην θξάηνο αληί γηα κεηξεηά. 

Σν νκφινγν ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζεσξείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, δηφηη δίλεη 

ην δηθαίσκα ζηνλ αγνξαζηή λα εηζπξάμεη κειινληηθά θαη ζην θξάηνο λα πιεξψζεη 

κειινληηθά. Άιινη ηίηινη πνπ απνηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα είλαη νη δηαξθείο 

ρξεσζηηθνί ηίηινη. Ωο δηαξθή ηίηινη λννχληαη ηα δηαξθή νκφινγα, ηα ρξεφγξαθα θαη 

νη κεηαηξέςηκεο κεηνρέο, ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηνπο λα 

εηζπξάηηνπλ ηφθνπο ζε νξηζκέλεο εκεξνκελίεο, πνπ εθηείλνληαη ζην δηελεθέο είηε κε 

δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ είηε φρη. Γηα παξάδεηγκα, κία εηαηξεία κπνξεί 

λα εθδψζεη έλα κέζν πνπ απαηηείηαη λα πιεξψλεη ζε ίζεο εηήζηεο δφζεηο ζην δηελεθέο 

κε επηηφθην π.ρ. ηεο ηάμεσο ηνπ 8% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζηνλ θάηνρν. Άξα, 

δεκηνπξγείηαη κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε θαη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα ηνλ εθδφηε θαη ηνλ θάηνρν ηνπ κέζνπ αληίζηνηρα.  
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Δπηπξφζζεηα, νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο απνηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

κέζν, ελψ αληίζεηα ε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε δελ απνηειεί. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθνξά κία ζχκβαζε (ηχπνπ δαλείνπ) θαηά ηελ νπνία ν 

εθκηζζσηήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη θαη απφ ηελ 

άιιε κεξηά ν κηζζσηήο λα θαηαβάιιεη (δέζκεπζε) ηηο πιεξσκέο, νη νπνίεο αθνξνχλ 

ηα ηνθνρξενιχζηα ηνπ δαλείνπ. Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε, απηή δελ 

απνηειεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δηφηη ζεσξείηαη ζαλ 

αλνινθιήξσην ζπκβφιαην θαηά ην νπνίν ν εθκηζζσηήο παξέρεη ηε ρξήζε ηνπ  

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα κειινληηθή πεξίνδν κε αληάιιαγκα θάπνην πνζφ απφ ηνλ 

κηζζσηή. ρεηηθά κε ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (φπσο απνζέκαηα) θαη ηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (φπσο δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο), δελ απνηεινχλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά ππφ πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ εηζξνή κεηξεηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ή άιινπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

Σέινο, ηα πξνπιεξσζέληα έμνδα θαζψο θαη ηα δεδνπιεπκέλα έζνδα δελ 

απνηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο αληίζηνηρα, 

αιιά απνζθνπνχλ ζε κειινληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ παξνρή ή παξάδνζε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.   

Όζνλ αθνξά ηα παξαδείγκαηα ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, σο ηέηνηα είλαη 

θάπνηεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, νη κε ππνθείκελεο ζε δηθαίσκα πξναίξεζεο πψιεζεο 

ζε νξηζκέλε ηηκή θνηλέο κεηνρέο, ηα δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ θαζψο θαη ηα πξνο 

πψιεζε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θνηλψλ κεηνρψλ ζε νξηζκέλε ηηκή απφ ηελ εθδφηξηα 

εηαηξεία έλαληη θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Ζ 

δέζκεπζε απηή ηεο εηαηξείαο λα εθδψζεη ή λα αγνξάζεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο 

έλαληη κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ είλαη ν απνθαινχκελνο 

ζπκκεηνρηθφο ηίηινο ηεο εηαηξείαο.  

 

2.3.2 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

 

Πέξαλ ησλ βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηα νπνία αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

θαη είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (απαηηήζεηο), νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο (ινγαξηαζκνί πιεξσηένη) θαη νη ζπκκεηνρηθνί 

ηίηινη, ππάξρνπλ θαη ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Σα παξάγσγα 

νξίδνληαη σο «ηα δηθαηώκαηα θαη νη δεζκεύζεηο κεηαμύ δύν ζπκβαιιόκελσλ 
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κεξώλ ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ελόο ή πεξηζζόηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θηλδύλσλ πνπ ζπλδένληαη κε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό κέζν» (εκεηψζεηο ΔΚΠΑ, 

2011-2012). Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζχκβαζεο ηα παξάγσγα δίλνπλ ην δηθαίσκα ή 

ηε δέζκεπζε ζην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο λα αληαιιάμεη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο κε ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο ππφ επλντθνχο 

ή δπζκελείο φξνπο αληίζηνηρα. Ωο παξάγσγα ζεσξνχληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, 

ηηο πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο θαη ηηο ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ.  

 Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο. Σα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο πψιεζεο ή αγνξάο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δίλνπλ ην δηθαίσκα ή ηε δέζκεπζε ζηνλ θάηνρν 

ή εθδφηε αληίζηνηρα λα απνθηήζεη ή λα παξαηηεζεί απφ πηζαλά κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε.  

 Πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο. Σν πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην αθνξά θαζνξηζκέλε 

πεξίνδν. Καηά ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ν αγνξαζηήο ππφζρεηαη λα 

πιεξψζεη ζε κεηξεηά π.ρ. ην θξαηηθφ νκφινγν ην νπνίν αγφξαζε, ελψ απφ ηελ 

άιιε κεξηά ν πσιεηήο ππφζρεηαη λα παξαδψζεη ην θξαηηθφ νκφινγν σο 

αληάιιαγκα γηα ηα κεηξεηά. Έηζη ινηπφλ δεκηνπξγείηαη έλα ζπκβαηηθφ 

δηθαίσκα θαη κία δέζκεπζε γηα ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

 πκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ ή ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο δελ είλαη παξά κηα κνξθή πξνζεζκηαθψλ 

ζπκβνιαίσλ. Με ηηο ζπκβάζεηο απηέο γίλεηαη κία ζπκθσλία κεηαμχ δχν 

ζπκβαιιφκελσλ φπνπ ζπκθσλνχλ λα αληαιιάμνπλ κειινληηθά θάπνηα 

ρξεκαηηθά πνζά. Σν έλα κέξνο ην ππνινγίδνπλ κε ζηαζεξφ επηηφθην θαη ην 

άιιν κε κεηαβιεηφ επηηφθην.  

 

2.3.3 πκβφιαηα αγνξάο ή πψιεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

 

Σα ζπκβόιαηα αγνξάο ή πώιεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ δελ 

απνηεινύλ ρξεκαηννηθνλνκηθό κέζν δηόηη δελ δεκηνπξγείηαη θάπνην άκεζν 

δηθαίσκα ή δέζκεπζε γηα ηε παξαιαβή ή παξάδνζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ 

ζηνηρείνπ (ΓΛΠ 32, §8). Ωο ηέηνην παξάδεηγκα αλαθέξεηαη έλα ζπκβφιαην 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο πξντφλησλ. Έλα ΜΔ κπνξεί λα αγνξαζηεί κεηξεηνίο 

άκεζα ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. ε πεξίπησζε φκσο 

πνπ ην ΜΔ δηαθαλνληζηεί ζπκςεθηζηηθά ή κε αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ, ηφηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. Δπηπιένλ, έλα ζπκβφιαην 
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πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αληαιιαγή ή αγνξά θπζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ 

αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απφ ηελ άιιε πάιη 

ππάξρνπλ θαη θάπνηα ζπκβφιαηα αγαζψλ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα δηαθαλνληζηνχλ κε 

θπζηθή παξάδνζε θαη παξαιαβή. Ωο ηέηνην ζπκβφιαην κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αγνξά 

πεηξειαίνπ κε νκφινγν. Σν πεηξέιαην αγνξάδεηαη ζε ηξέρνπζα ηηκή, ε αμία ηνπ  

νκνιφγνπ ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαηά ηε ιήμε 

ηνπ ζπκβνιαίνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζπκβφιαην ζεσξείηαη σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν.   

 Ο ζπκςεθηζκφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ φπνπ απαηηείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, 

πξνυπνζέηεη έλα ηζρπξφ δηθαίσκα ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ ηα πνζά θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα ζπκςεθηζηνχλ.  

Σν πεδίν εθαξκνγήο θαη νη νξηζκνί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζχκθσλα 

κε ην ΓΛΠ 32 φπνπ αλαθέξζεθαλ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλνείηαη ζηγά ζηγά ε 

έλλνηα απηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ε αλάιπζε λα ππεηζέιζεη ζε βαζχηεξν λφεκα. Δλ 

θαηαθιείδη ην ΓΛΠ 32 παξνπζηάδεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο νξηζκνχο ηνπο. Ζ παξνπζίαζε ησλ κέζσλ ζε απηφ ην πξφηππν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ΓΛΠ 39 δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνεζεί πνηα είλαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, πσο αλαγλσξίδνληαη θαη πσο επηκεηξνχληαη. ην παξαθάησ 

θεθάιαην ζα αλαιπζεί ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 39 φπνπ θαη αθνξά ηελ 

αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ κέζσλ, κε ζθνπφ λα θηάζεη ε αλάιπζε ζηε 

ινγηζηηθή απεηθφληζε απηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

  

 Γ.Λ.Π. 39 «ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» 

 

3.1 Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 39 

 

Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998 ην πκβνχιην ηεο IASC εγθξίλεη γηα πξψηε θνξά ην 

ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα : Καηαρψξεζε θαη Απνηίκεζε» θαη ηίζεηαη ζε 

ηζρχ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ 01/01/2001. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ λσξίηεξα επηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε κφλν πνπ ην νηθνλνκηθφ έηνο κηαο 

εηαηξείαο ιήγεη ζηηο 15 Μαξηίνπ ηνπ 1999 θαη έπεηηα.  Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2000, ην 

πκβνχιην αλαζεσξεί θάπνηεο δηαηάμεηο ζην πξφηππν κε ζθνπφ λα ην βειηηψζεη. 

Απηέο νη αλαζεσξήζεηο αθνξνχζαλ : 

o Σε ινγηζηηθή γηα αγνξαπσιεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηζηηθή ηεο εκέξαο ηεο  ζπλαιιαγήο 

είηε ηε ινγηζηηθή ηεο εκέξαο δηαθαλνληζκνχ,  

o Σε ινγηζηηθή ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο γηα πξνζσξηλέο επελδχζεηο ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, 

o Σνλ πεξηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ πξφζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα 

αληηζηαζκίζεηο ζην ΓΛΠ 32, 

o Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο απαίηεζεο πνπ παξείρε ην ΓΛΠ 39 ζηνπο δαλεηζηέο λα 

εκθαλίδνπλ ηηο παξάιιειεο εγγπήζεηο πνπ έιαβαλ απφ ηνπο νθεηιέηεο ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ θαη, 

o Σε παξνρή πεξηζζφηεξσλ ζαθψλ νδεγηψλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο 

θαηαρσξήζεηο ηεο απνκείσζεο.  

Σνλ Μάξηην ηνπ 2000, ην πκβνχιην εγθξίλεη θαη δεκνζηεχεη θάπνηεο νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ην παξφλ πξφηππν κε κνξθή εξσηήζεσλ  - απαληήζεσλ. Δλψ ηειηθά, ην 

2004 ην πξφηππν αλαζεσξείηαη πάιη θαη απφ 01/01/2005 έσο ζήκεξα ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο.  

Σν παξφλ πξφηππν ζθνπεχεη λα θαζηεξψζεη έλα ζχλνιν αξρψλ θαη θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, δειαδή 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
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ππνρξεψζεσλ θαη θάπνησλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο ή πψιεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γίλνληαη ζχκθσλα κε ην 

ΓΠΥΠ 7.  

Δπηπξφζζεηα, ην ΓΛΠ 39 δηέπεηαη θαη απφ ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο : 

1. Σελ αξρή ηεο εύινγεο αμίαο. Ζ αξρή απηή απνθαιείηαη δηαθνξεηηθά θαη 

«δίθαηε αμία». Δίλαη ε θαιχηεξε κέζνδνο ψζηε λα επηκεηξεζνχλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη εηδηθφηεξα ηα παξάγσγα, έηζη ψζηε λα 

δηαθξίλνληαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηελ Καηάζηαζε ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. 

2. Σελ αξρή ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη ππνρξεώζεσλ. Πξφθεηηαη γηα 

ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο εηαηξείαο, ελψ δελ επηηξέπεηαη λα αλαγλσξηζηνχλ νη αλαβνιέο απφ ηηο 

πξνθχπηνπζεο απμήζεηο ή κεηψζεηο απηψλ. 

3. Σελ αξρή ησλ παξαγώγσλ. Σα παξάγσγα αθνξνχλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

θαη ππνρξεψζεσλ ηα νπνία δεκηνπξγνχλ δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο 

αληίζηνηρα. Έηζη ινηπφλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο.  

4. Σελ αξρή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζε πεξίπησζε αληηζηάζκηζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε εκθάληζε ηεο κείσζεο 

ηεο κεηαβνιήο ζηα θέξδε/δεκίεο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

 

3.2 Πεδίν Δθαξκνγήο 

 

Σν Πξφηππν 39 εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη γηα φια ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα εμήο : 

 Σα ζπκβόιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγύεζεο. Σν ζπκβφιαην 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο αθνξά ηελ απνδεκίσζε ε νπνία νθείιεηαη 

ζηνλ θάηνρν ηνπ ηίηινπ ιφγσ ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ εθδφηε ηνπ ηίηινπ λα 

θαηαβάιιεη ηηο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Οη 



 
28 

πιεξσκέο ζπλήζσο γίλνληαη κε βάζε έλα θαζνξηζκέλν επηηφθην, κηα ηηκή 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, κηα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, έλα δείθηε ηηκψλ 

θ.α. 

 Σηο δαλεηαθέο δεζκεύζεηο, φπνπ ε εηαηξεία νξίδεη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  

 Σα ζπκβόιαηα αγνξάο ή πώιεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ,  ηα νπνία δηαθαλνλίδνληαη ζπκςεθηζηηθά είηε ζε 

κεηξεηά είηε κε άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ή κε ηελ αληαιιαγή ηέηνησλ 

κέζσλ. Δδψ, εμαηξνχληαη ηα ζπκβφιαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηε παξάδνζε ή 

παξαιαβή κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ 

αγνξά, πψιεζε ή ρξήζε.  

ην παξφλ πεδίν εθαξκνγήο ππάξρνπλ θαη αληίζηνηρεο εμαηξέζεηο φπνπ νη 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφηππν 39. Οη 

εμαηξέζεηο απηέο είλαη : 

a. Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο πνπ 

αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά  ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο» θαη ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο». Δλψ ην ΓΛΠ 

39 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ κε ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο, ζπγαηξηθέο θαη θνηλνπξαμίεο, 

εθηφο αλ ην παξάγσγν αθνξά ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 

32. 

b. ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο δεζκεχζεηο απφ κηζζψκαηα γηα ηα νπνία 

εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 17 «Μηζζψζεηο». Αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ππάξρνπλ θάπνηεο εμαηξέζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ηειηθά ην ΓΛΠ 

39, φπσο: 

i. νη απαηηήζεηο απφ κηζζψκαηα γηα ηνλ εθκηζζσηή ππφθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αθνξνχλ ηελ δηαγξαθή θαη ηελ απνκείσζε 

ii. νη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη 

απφ ηνλ κηζζσηή ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αθνξνχλ 

ηελ δηαγξαθή 

iii. ηα παξάγσγα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε κηζζψζεηο αθνξνχλ 

ελζσκαησκέλα παξάγσγα θαη ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 39 
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c. ηα δηθαηψκαηα θαη νη δεζκεχζεηο ησλ εξγνδνηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο φπνπ εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο». 

d. ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη 

αθνξνχλ ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ).  

e. ηα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο πνπ αθνξνχλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 

φπσο νξίδνληαη ζην ΓΠΥΑ 4 «Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα». Όκσο ην 

πξφηππν 39 εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελζσκαησκέλν 

παξάγσγν ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Δπηπιένλ, εάλ έλαο εθδφηεο 

κπνξεί λα ζεσξήζεη έλα ζπκβφιαην ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο σο 

αζθαιηζηήξην, ηφηε ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη είηε ηε 

ινγηζηηθή κεηαρείξηζε πνπ ηζρχεη γηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (ΓΠΥΑ 

4) είηε ην ΓΛΠ 39. Απαηηείηαη φκσο πξνζνρή, δηφηη ε επηινγή ηεο 

ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο είλαη ακεηάθιεηε.  

f. ηηο ζπκβάζεηο γηα ελδερφκελε αληηπαξνρή ζε κηα ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ , νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 

«πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ».  

g. ηηο ζπκβάζεηο γηα κειινληηθή αγνξά ή πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ κεηαμχ 

αγνξαζηή θαη πσιεηή ζε πεξίπησζε ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ 

h. ηηο δαλεηαθέο δεζκεχζεηο  πνπ δελ δχλαηαη λα δηαθαλνληζηνχλ 

ζπκςεθηζηηθά είηε ζε κεηξεηά είηε κε θάπνην άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

κέζν. 

i. ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ 

αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη 

εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ 

κεηνρψλ».  

j. νη πιεξσκέο γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο επηρείξεζεο γηα δαπάλεο ζηηο 

νπνίεο ππνρξενχηαη λα δηαθαλνλίζεη κηα ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεη σο 

πξφβιεςε θαη εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» . (ΓΛΠ 39, §2) 
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3.3 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ΓΛΠ 39 

 

Παξά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απηνχ, ε ρξήζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο δελ 

είλαη θαη ηφζν θαηαλνεηή. Γηα απηφ ην ιφγν αλαθέξνληαη παξαθάησ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη ην πξφηππν : 

 

Γηάγξακκα 3.1 : Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ΓΛΠ 39 

 

 

 

 

Μεηνλεθηήκαηα Πιενλεθηήκαηα 
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3.4 Έλλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 

 

Γηα λα ζπλερηζηεί θαη λα κπνξέζεη λα παξνπζηαζηεί ζσζηά ε αλάιπζε ηεο εξγαζίαο 

θαη ηαπηφρξνλα λα γίλεηαη θαηαλνεηή, επηβάιιεηαη λα δνζνχλ θάπνηνη νξηζκνί, νη 

νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ αλαγλψξηζεο θαη 

επηκέηξεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

Όζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο 

παξαθάησ είλαη νη εμήο : 

 

Δύινγε αμία : Με ηνλ φξν εχινγε αμία λνείηαη ην πνζφ εθείλν κε ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα αληαιιαγεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή λα δηαθαλνληζηεί κία 

ππνρξέσζε κεηαμχ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ηα νπνία ελεξγνχλ κε ηδία βνχιεζε 

θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, γηα κία θαζαξά εκπνξηθή ζπλαιιαγή. 

 

Πξνζδηνξηζκόο ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ : ν πξνζδηνξηζκφο 

ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο ή κηαο νκάδαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ηε πνιηηηθή ηνπ πξνηχπνπ 39 κφλν φηαλ ν πξνζδηνξηζκφο απηφο 

θαηαιήγεη ζε θαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Γηα λα κπνξέζεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα θαηαιήμεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κε εχινγε αμία απαηηείηαη : είηε ν πξνζδηνξηζκφο λα κεηψλεη κία 

αλαθνινπζία πνπ αθνξά ηελ επηκέηξεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε πνπ ζα πξνέθππηε ζε 

άιιε πεξίπησζε, είηε λα γίλεηαη δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή 

νκάδαο απηψλ θαη ε απφδνζή ηνπο λα εθηηκάηαη βάζεη ηεο εχινγεο αμίαο, ζχκθσλα 

κε κηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ή επέλδπζεο. Με απιά ιφγηα θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ κέζσλ απφ ηελ εηαηξεία, ε απφδνζε απηή λα κπνξεί λα πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξν ζαθή πιεξνθφξεζε.  

 

Γηαγξαθή : ε δηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ αθαίξεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο. 

 

Πξαγκαηηθό επηηόθην : είλαη ην επηηφθην κε ην νπνίν πξνεμνθινχληαη νη 

κειινληηθέο πιεξσκέο ή γίλνληαη νη κειινληηθέο εηζπξάμεηο γηα ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή φηαλ απαηηείηαη (ζπλήζσο γηα κηθξφηεξν δηάζηεκα) 

ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο. Καηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ, ε εηαηξεία ππνινγίδεη ηηο ηακηαθέο ξνέο ιακβάλνληαο 

ππφςε φινπο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, φπσο 

πξνπιεξσκέο, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, αιιά φρη ηηο κειινληηθέο δεκίεο. Δπίζεο, 

ιακβάλνληαη ππφςε θη φια ηα θφζηε ζπλαιιαγήο θαζψο θαη ε θάζε έθπησζε ή 

αχμεζε απηψλ.  

 

Κόζηε ζπλαιιαγήο : ηα θφζηε ζπλαιιαγήο αθνξνχλ δηαθνξηθά θφζηε ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηελ απφθηεζε, δηάζεζε θαη έθδνζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο. Ωο δηαθνξηθφ θφζηνο λνείηαη εθείλν ην 

θφζηνο ην νπνίν δελ ζα πξνέθππηε αλ δελ απνθηνχζακε ή δελ δηαζέηακε ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. Γηα παξάδεηγκα, θφζηε ζπλαιιαγήο ζεσξνχληαη ηα έμνδα 

θαη νη πξνκήζεηεο ζε ζπκβνχινπο, νη δαζκνί, νη θφξνη κεηαβίβαζεο θαη άιια. 

 

Απνζβεζκέλν θόζηνο ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή 

κηαο ππνρξέσζεο : ην απνζβεζκέλν θφζηνο ζεσξείηαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη αλ 

απφ ην πνζφ ηεο αξρηθήο επηκέηξεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο αθαηξεζνχλ νη 

πιεξσκέο γηα ην θεθάιαην, απμεκέλν ή κεησκέλν θαηά ηε ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε 

θαη κεησκέλν κε ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο. 

 

Μέζνδνο πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ : είλαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

απνζβεζκέλνπ θφζηνπο ελφο κέζνπ κε ηνλ επηκεξηζκφ ζε έζνδα θαη έμνδα απφ 

ηφθνπο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

 

πκβόιαην θαλνληθήο παξάδνζεο : αθνξά ην ζπκβφιαην γηα αγνξά ή πψιεζε 

ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ 

παξάδνζε ηνπ ζηνηρείνπ ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο. 

 

Ζκεξνκελία θαηαρώξεζεο : ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαηαρσξνχληαη είηε 

ζηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο είηε ζηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ. Ωο εκεξνκελία 

ζπλαιιαγήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία φπνπ δεζκεχεηαη ε εηαηξεία λα αγνξάζεη ην 

ζηνηρείν, ελψ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην 
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ζηνηρείν παξαιακβάλεηαη απφ ηελ εηαηξεία. Σα ζηνηρεία κπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη 

αξρηθά κε ηελ επηινγή κίαο εθ ησλ παξαπάλσ εκεξνκεληψλ κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

ηεξείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή γηα πάληα.  

 

 

3.5 Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα : Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε 

 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηα είδε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ε αλαγλψξηζή ηνπο θαζψο θαη ε επηκέηξεζε απηψλ. 

Δλψ παξάιιεια ζα δίλεηαη θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο απηψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο.  

Αξρηθά, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα  δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 θαη απηέο είλαη : 

 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, 

 Οη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο επελδχζεηο, 

 Σα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο, 

 Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 

 

3.6  Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. 

 

Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο λννχληαη ηα παξάγσγα ηα 

νπνία δελ αληηκεησπίδνληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο, νη ππνρξεψζεηο παξάδνζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πσιεηή πνπ αθφκε δελ ηνπ αλήθνπλ ηα ζηνηρεία απηά, νη 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη κε ζθνπφ ηελ επαλαγνξά ηνπο ζην εγγχο κέιινλ 

θαη ηέινο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ελφο ραξηνθπιαθίνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κε ζθνπφ ην βξαρππξφζεζκν θέξδνο (εκεηψζεηο ΔΚΠΑ, 

2011-2012). Δπνκέλσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ «γηα εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε», ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα εμήο : 

 Να έρνπλ απνθηεζεί κε ζθνπφ πψιεζεο ή επαλαγνξάο ζην ζχληνκν κέιινλ,  
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 Να απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κε 

ζθνπφ ην βξαρππξφζεζκν θέξδνο θαη ηέινο,  

 Να είλαη παξάγσγν 

Άξα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο είλαη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα ιεγφκελα 

«ρξεφγξαθα» ζχκθσλα κε ην ΔΓΛ ηα νπνία αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα κε ζθνπφ ην βξαρππξφζεζκν νηθνλνκηθφ φθειφο ηεο.  

 

 Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε  

Μία εηαηξεία αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο κφλν θαη φηαλ κφλν απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Έλα παξάδεηγκα αλαγλψξηζεο είλαη νη πιεξσηένη 

ινγαξηαζκνί. Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ηνπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ ηεο σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ηε 

λφκηκε δέζκεπζε λα πιεξψζεη.  

 Καηά ηελ αξρηθή επηκέηξεζε, ε εηαηξεία επηκεηξά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία. Ζ 

εχινγε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε ηηκή ζπλαιιαγήο. ε πεξίπησζε 

πνπ ηα ζηνηρεία δελ απνηηκεζνχλ ζηελ εχινγε αμία, ηφηε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαη ηα θφζηε ζπλαιιαγήο. Γηα παξάδεηγκα, ε εχινγε αμία ελφο 

καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ εηζπξάμεσλ 

πξνεμνθιεκέλσλ κε ην ηζρχνλ επηηφθην ηεο αγνξάο. Οπνηνδήπνηε επηπιένλ πνζφ 

δαλεηζηεί ε εηαηξεία ζα αλαγλσξηζηεί σο δαπάλε θαη θαηά ζπλέπεηα ζα κεησζεί απφ 

ηα έζνδα (εκεηψζεηο ΔΚΠΑ, 2011-2012).  

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ εχινγε αμία θαη πάιη, κε ηε δηαθνξά φηη ηα θφζηε 

ζπλαιιαγήο δελ παξέρνπλ θακία έθπησζε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαηεζνχλ ή πσιεζνχλ. Δλ αληηζέζεη κε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

 Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα απεπζείαο, κε 
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εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ Καζαξή Θέζε 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ κε ζθνπφ ηελ δηάζεζε ή πψιεζε απηψλ. 

 

 

3.7 Οη δηαθξαηνύκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο επελδύζεηο 

 

Οη δηαθξαηνύκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο επελδύζεηο είλαη ηα κε παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζκέλε ιήμε θαη 

πξνθαζνξηζκέλεο πιεξσκέο, γηα ηα νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ πξόζεζε θαη 

θαηνρή απηώλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο (Αγγειφπνπινο, 2005).  Δπελδχζεηο νη νπνίεο δελ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη απηέο πνπ ε εηαηξεία ηηο 

πξνζδηνξίδεη κε βάζε ηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, νη επελδχζεηο πνπ 

πξννξίδνληαη λα δηαηεζνχλ γηα πψιεζε θαη ηέινο, ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο.  

 πγρξφλσο ε εηαηξεία δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο : 

 Αλ πξνηίζεηαη λα δηαθξαηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα αφξηζηε δηάξθεηα, 

 Αλ πξνηίζεηαη λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

 Αλ ν εθδφηεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ δηαθαλνλίζεη ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ ζε πνζφ ρακειφηεξν απφ φηη πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ην 

απνζβεζκέλν θφζηνο. 

Ζ εηαηξεία δελ δχλαηαη λα δηαθξαηεί ηελ επέλδπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο εθφζνλ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ή ηα δχν 

πξνεγνχκελα έηε, ηα έρεη πσιήζεη πξηλ ηε ιήμε ηνπο. Δμαηξνχληαη φκσο ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία πσιήζεθαλ είηε θνληά ζηε ιήμε ηνπο, είηε ε 

εηαηξεία είρε ιάβεη ήδε ην αξρηθφ θεθάιαην είηε νθείιεηαη ζε απξφβιεπην γεγνλφο 

γηα ηελ εηαηξεία.  

 

 Αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε  

Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε εηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο 

κέρξη ηε ιήμε ηνπο ζην θφζηνο ηνπο, ελψ θαηά ηελ επηκέηξεζε ππνινγίδνληαη κε 

βάζε ηε κέζνδν ηνπ απνζβεζκέλνπ θφζηνπο κε πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη 
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δηελεξγνχληαη πξνβιέςεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ην 

αλαθηήζηκν πφζν (δεκία απνκείσζεο) ηνπο.  

 

 Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ, ηφηε ην πνζφ ηεο δεκίαο κεηαθέξεηαη απεπζείαο 

ζηα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, αλ ην πνζφ ηεο δεκίαο κεηά ηελ αλαγλψξηζε απηήο 

αξρίδεη θαη απμάλεηαη ηφηε ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί αλαζηξνθή θαηά ην πνζφ ηεο 

αχμεζεο θαη απηφ λα θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα.  

 

 

 3.8  Σα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο 

 

Αλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε 

δελ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ ζε εύινγε 

αμία κέζσ απνηειεζκάησλ ή ζηα δηαζέζηκα πξνο πώιεζε, ηόηε θαηαηάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ. Οπνηνδήπνηε κε παξάγσγν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε ζηαζεξέο ή πξνθαζνξηζκέλεο πιεξσκέο 

πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζε ελεξγφ αγνξά θαη κε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή, ηφηε απνηειεί είηε 

απαίηεζε είηε δάλεην.   

 Γελ θαηαηάζζνληαη σο απαηηήζεηο θαη δάλεηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία ηζρχνπλ ηα παξαθάησ : 

 Ζ εηαηξεία ζθνπεχεη λα ηα πνπιήζεη ζην άκεζν κέιινλ, 

 Ζ εηαηξεία ηα πξνζδηνξίδεη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, 

 Δθείλα ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία απηφο πνπ ηα θαηέρεη κπνξεί λα κελ 

απνθηήζεη ην αξρηθφ θεθάιαην γηα δηαθφξνπο ιφγνπο θαη θαηά ζπλέπεηα λα ηα 

εληάμεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηνηρείσλ γηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 

 

 Αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε  

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά 

ζην θφζηνο ηνπο. Έπεηηα θαηά ηελ επηκέηξεζε απηψλ ζηελ εκεξνκελία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ απνζβεζκέλνπ θφζηνπο κε 

ην πξαγκαηηθφ επηηφθην.  
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 Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ε πεξίπησζε δεκίαο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο 

απηψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ, ηφηε ην πνζφ ηεο δεκίαο 

κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, αλ ην πνζφ ηεο δεκίαο κεηά ηελ 

αλαγλψξηζε απηή αξρίδεη θαη απμάλεη ηφηε ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί αλαζηξνθή θαηά 

ην πνζφ ηεο αχμεζεο θαη απηφ λα θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα.  

 

Παξάδεηγκα :  Εεκία Γαλείσλ θαη Απαηηήζεσλ, Λνγηζηηθή απεηθφληζε 

Έζησ ε εηαηξεία ΑΝΜΑ Α.Δ. παξέρεη ππεξεζίεο ζηηο 25/05/2009 ζηελ εηαηξεία 

ΔΡΑ Α.Δ. πνζνχ 400.000€ επί πηζηψζεη γηα πεξίνδν 6 κελψλ. Ζ απαίηεζε απηή δελ 

πξνεμνθιείηαη ιφγσ ηνπ φηη είλαη κηθξφηεξε ηνπ έηνπο. Δπνκέλσο, ν ινγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο ζηηο 31/12/2009 ζα είλαη : 

 

  
Υξέσζε  Πίζησζε 

Πειάηεο 

 

400.000 

 

 

Παξνρή Τπεξεζηψλ 400.000 

Καηαρώξεζε απαίηεζεο ζηηο 31/12/2009 

 

ηηο 31/12/2009 ε ΔΡΑ ΑΔ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηε δέζκεπζή ηεο κε 

ζπλέπεηα λα δεηήζεη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πίζησζεο θαηά 3 έηε. ε απηή ηε 

πεξίπησζε, ε ΑΝΜΑ δέρεηαη κείσζε ηεο αμίαο ηεο απαίηεζεο κε ην ηζρχνλ επηηφθην 

ηεο αγνξάο (ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζην 8%). Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί είλαη ν παξαθάησ : 

Ζ δεκία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ επηηφθην γηα ηελ πξνεμφθιεζε 

κειινληηθψλ ξνψλ. Άξα, ε απαίηεζε αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 317.532,90 € = 

400.000/(1+0,08)
3 

 . 

Ζ δεκία ζηελ αμία ηεο απαίηεζεο είλαη 82.467,10 € = 400.000 – 317.532,9. 
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Υξέσζε Πίζησζε 

 
Απνηειέζκαηα Υξήζεσο 82.467,10 

  

 

Πειάηεο 

  

82.467,10 

 
Καηαρώξεζε απαίηεζεο ζηηο 31/12/2009 

  
Πειάηεο 

  

25.402,63 

  

 

Έζνδα απφ ηφθνπο 

 

25.402,63 

 
Έζνδα από ηόθνπο = (317.532,90 * 8%) = 25.402,63 ζηηο 31/12/2010 

Πειάηεο 

  

27.434,84 

  

 

Έζνδα απφ ηφθνπο 

 

27.434,84 

 
Έζνδα από ηόθνπο = (317.532,90 +25.402,63)* 8% = 25.402,63ζηηο 31/12/2011 

Πειάηεο 

  

29.629,63 

  

 

Έζνδα απφ ηφθνπο 

 

29.629,63 

 Έζνδα από ηόθνπο = (317.532,90 +25.402,63+27.434,84)* 8% = 25.402,63ζηηο 

31/12/2012 

Γηαζέζηκα 

 

400.000 

  

 

Πειάηεο 

  

400.000 

 
Δίζπξαμε απαίηεζεο ζηηο 31/12/2012 

  

       

 

 3.9 Σα δηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ είλαη ηα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε. Χο δηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζεσξνύληαη ηα κε παξάγσγα, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζε θακία από ηηο 

πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο. Με απιά ιφγηα δελ εληάζζνληαη είηε ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, είηε 

ζηηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο επελδχζεηο ή ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα.  

 

 Αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε  

Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη απηή ηεο εχινγεο 

αμίαο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία, ηα 

ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπο.  
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 Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

Σα θέξδε/ δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηνηρεία ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη είηε απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα είηε ζηελ Καζαξή Θέζε, 

κέρξη ην ζηνηρείν λα πσιεζεί ή λα απνκεησζεί.  

 

 

3.10 Απνκείσζε αμίαο 

 

Δθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ελφο κέζνπ, ππάξρεη θαη ε δεκία 

απνκείσζεο ε νπνία εκθαλίδεηαη θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ινγηζηηθά. Ζ 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ νξίδεηαη σο ηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ «αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο» γηα απνκείσζε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

 Ωο αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο γηα απνκείσζε αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή νκάδα απηψλ ζεσξνχληαη ηα εμήο : 

 Ζ αδπλακία ηνπ εθδφηε λα πιεξψζεη 

 Ζ αζέηεζε ζηηο πιεξσκέο ηφθσλ ή θεθαιαίνπ 

 Ζ έθπησζε ηνπ δαλεηζηή πξνο ηνλ νθεηιέηε γηα νηθνλνκηθνχο θαη λνκηθνχο 

ιφγνπο 

 Ζ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο θ.α.  

εκαληηθή παξαηήξεζε εδψ είλαη φηη ε απνκείσζε ηεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζεσξείηαη ε κε είζπξαμε απηνχ γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη  ζην 

νηθνλνκηθφ, λνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Δθφζνλ ππάξμεη ην ελδερφκελν ηεο 

απνκείσζεο ηνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα απνηηκεζεί ε δεκία ηεο απνκείσζεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη λα θαηαρσξεζεί αληίζηνηρα (εκεηψζεηο 

ΔΚΠΑ, 2011-2012).  

 

Απνκείσζε αμίαο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθό κέζν ην νπνίν επηκεηξάηαη ζην 

απνζβεζκέλν θόζηνο : Παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ φηη ηα κέζα ηα νπνία επηκεηξψληαη 

ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ είλαη ηα δάλεηα, 

νη απαηηήζεηο θαη νη δηαθξαηνχκελεο ζηε ιήμε επελδχζεηο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 
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ην πνζφ ην νπνίν θαηαρσξείηαη σο δεκία απνκείσζεο είλαη ην πνζφ πνπ απνκέλεη απφ 

ηελ δηαθνξά ησλ : 

 Λνγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ 

 Μείνλ : Παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλεο κε 

ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ ζηνηρείνπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ είηε ζα κεηψλεηαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ακέζσο είηε ζα αλαγλσξίδεηαη σο πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα θαηά ην 

πνζφ ηεο απνκείσζεο. Σέινο, έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν απνκεηψλεηαη είηε σο 

κεκνλσκέλν ζηνηρείν είηε ζπιινγηθά. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν δελ απνκεηψλεηαη σο κεκνλσκέλν, ηφηε εκθαλίδεηαη ζε νκάδα θαη 

απνκεηψλεηαη ην ζχλνιν. ε πεξίπησζε, απνκείσζεο σο κεκνλσκέλν ζηνηρείν, ηφηε ε 

δεκία απνκείσζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη κφλν γηα απηφ 

ην ζηνηρείν (κέζνδνο απνζβεζκέλνπ θφζηνπο). Αλ ε δεκία απνκείσζεο κεησζεί κεηά 

ηελ αλαγλψξηζε απηήο, ηφηε ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί αλαζηξνθή. Με απιά ιφγηα 

είηε αλαζηξέθεηαη ην πνζφ ηεο δεκίαο απεπζείαο είηε αλαζηξέθεηαη ν ινγαξηαζκφο 

πξφβιεςεο θαη αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα απνηειέζκαηα.  

 

Απνκείσζε αμίαο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθό κέζν ην νπνίν επηκεηξάηαη ζην 

θόζηνο : Δθφζνλ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη απνκεηψλεηαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί ζηελ εχινγε αμία ιφγσ αδπλακίαο (π.ρ. κε 

ζπκκεηνρηθφο ηίηινο) θαη απνηηκάηαη ζην θφζηνο, ηφηε ην πνζφ ηεο δεκίαο 

απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ : 

 Λνγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ 

 Μείνλ : Παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλεο κε 

ην ηζρχνλ επηηφθην ηεο αγνξάο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο ην κεηνλέθηεκα είλαη φηη δελ ππάξρεη αλαζηξνθή 

δεκίαο απνκείσζεο.   

 

Απνκείσζε αμίαο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθό κέζν δηαζέζηκν πξνο πώιεζε : Σα 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ζχκθσλα κε ηε 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε, ε δεκία πνπ ππέζηε ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν θαηαρσξείηαη 

είηε ζηα Ίδηα θεθάιαηα είηε ζηα Απνηειέζκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ 
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αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο ηέηνηνπ ζηνηρείνπ, ε δεκία απνκείσζεο ζα αθαηξείηαη απφ 

ηα Ίδηα θεθάιαηα θαη ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ην πνζφ ηεο 

δηαθνξάο : 

 Κφζηνο θηήζεο ηνπ ζηνηρείνπ 

 Μείνλ : Δχινγε αμία απηνχ κείνλ : ηε ζπζζσξεπηηθή δεκία πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα.. 

 Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απνκείσζε θάπνηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο, απαξαίηεην 

είλαη λα εθαξκνζηεί ην επηηφθην ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηε δεκία 

απνκείσζεο.  

 

 

3.11 Παύζε – Γηαγξαθή 

 

Σέινο, εθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε, επηκέηξεζε θαη απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε εηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παχζεη – δηαγξάςεη θάπνην απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο είηε εμ’ νινθιήξνπ είηε 

έλα κέξνο απηνχ. Γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη δχν παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο : 

1. Σν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ζα δηαγξαθεί απαξαίηεην είλαη λα έρνπλ 

εθπλεχζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ επί ηηο ηακηαθέο ξνέο θαη  

2. Να έρεη κεηαβηβαζηεί ην ζηνηρείν.  

ε πεξίπησζε ηεο δηαγξαθήο ελφο κέξνπο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη 

λα ηζρχνπλ ηα εμήο : 

 Σν κέξνο λα πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ εηδηθέο ηακηαθέο ξνέο απφ φηη φιν 

ην ζηνηρείν, 

 Σν κέξνο λα πξνζδηνξίδεηαη κφλν θαη’ αλαινγία ελφο κεξηδίνπ ησλ 

ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ θαη, 

 Σν κέξνο λα πξνζδηνξίδεηαη κφλν θαη’ αλαινγία ελφο κεξηδίνπ ησλ 

εηδηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ. 

ε φιεο ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, παχεη λα πθίζηαηαη νιφθιεξν ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ 
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θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ ε ελνπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ θαη έπεηηα λα 

δηαγξαθεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.   

ρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ, ε 

ππνρξέσζε παχεη λα πθίζηαηαη φηαλ εμνθιείηαη. Γειαδή φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο 

ιφγνη : 

1. Ο νθεηιέηεο έρεη απαιιαγεί απφ ηελ δέζκεπζε ηεο ππνρξέσζεο λφκηκα θαη, 

2. Ο νθεηιέηεο έρεη απαιιαγεί ιφγσ πιεξσκήο ππνρξέσζεο ζηνλ δαλεηζηή είηε 

κε κεηξεηά είηε κε άιια αγαζά θαη ππεξεζίεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

 

ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

 

 

4.1 Παξάγσγα θαη είδε απηώλ  

 

Σν Γηεζλέο ινγηζηηθφ πξφηππν 39 πεξηέρεη θαη ηελ θαηεγνξία ησλ παξαγψγσλ. Σα 

παξάγσγα ζεσξνχληαη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή ζπκβφιαηα ηα νπνία έρνπλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά : 

 Ζ αμία απηψλ κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηε κεηαβνιή  ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ επηηνθίνπ, κηαο ηηκήο αγαζνχ, ελφο πηζησηηθνχ δείθηε, ηεο 

ηζνηηκίαο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο,  

 Γελ απαηηείηαη αξρηθφ θεθάιαην γηα ηελ επέλδπζε απηψλ ή φηαλ απαηηείηαη 

είλαη ειάρηζην ζε ζρέζε κε άιια ζπκβφιαηα ηεο αγνξάο θαη,  

 Γηαθαλνλίδεηαη ζε εκεξνκελία κειινληηθψο. 

Σα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο :  

 Futures  είλαη ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (ΜΔ) 

 Forwards είλαη ηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα 

 Swaps είλαη νη ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 

 Options είλαη ηα ζπκβφιαηα πξναίξεζεο 

 Λνηπά παξάγσγα 

 

 Γηάγξακκα 4.1 : Δίδε  παξαγψγσλ 

 

 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πξντφληα 

Futures Forwards Options Swaps 
Λνηπά 

παξάγσγα 
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Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηηο ηξάπεδεο, ηνπο  ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνπο επελδπηέο γηα λα 

κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνπ θηλδχλνπο ζην ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ πξψηε εκθάληζε ησλ παξαγψγσλ δηαθαίλεηαη ζην απιφ πξνζεζκηαθφ 

ζπκβφιαην επί λνκηζκάησλ, φπνπ ην έλα κέξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάδεη θαη ην άιιν 

πσιεί ζε μέλν λφκηζκα ζε θαζνξηζκέλε ηζνηηκία θαη ζε κειινληηθή εκεξνκελία. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ πξνζπάζεζαλ νη δηάθνξνη νξγαληζκνί λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν επί 

ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηζνηηκηψλ. Έπεηηα, ηα ινηπά παξάγσγα πνπ εκθαλίζηεθαλ 

ζηελ πνξεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε γηα ηελ αληηζηάζκηζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ηελ κεηαθνξά θηλδχλσλ θαζψο θαη γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο (Αγγειφπνπινο, 2005).  

Σέινο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 39 γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα πξντφλ σο  

παξάγσγν ζα πξέπεη λα έρεη έλα ηεθκαξηφ πνζφ είηε λνκίζκαηνο, είηε αξηζκνχ 

κεηνρψλ, είηε αξηζκνχ θπζηθψλ κνλάδσλ (βάξνπο,  φγθνπ ή άιισλ), θαη παξάιιεια,  

λα δηαθαλνλίδεηαη ζην κέιινλ θαη λα κελ απαηηεί θεθάιαην επέλδπζεο ή ηνπιάρηζηνλ 

απηφ πνπ απαηηείηαη λα είλαη ην ειάρηζην. 

 

4.2 Λνγηζηηθή Παξαγώγσλ 

 

Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα δηαθξαηψληαη απφ ηελ εηαηξεία είηε γηα 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε (ινγηζηηθή παξαγώγσλ) είηε γηα αληηζηάζκηζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ (ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο). ηελ παξνχζα 

ππνελφηεηα ζα αλαθεξζεί ε ινγηζηηθή παξαγψγσλ.  

 Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη νη ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, ην νπνίν ηζνχηαη κε ηελ 

εχινγε αμία απηψλ επηπιένλ ηα έμνδα αγνξάο ή πψιεζεο, αληίζηνηρα. Ζ αλαγλψξηζε 

ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη εθφζνλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαζίζηαηαη έλαο εθ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο ζχκβαζεο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ινηπφλ, ζα 

πξέπεη λα εγγξαθεί ε πξάμε ζηνλ Ηζνινγηζκφ εθθξάδνληαο ηελ παξνχζα αμία ησλ 

κειινληηθψλ ξνψλ. 

 ε πεξίπησζε αγνξάο παξαγψγνπ, ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο είλαη είηε ε 

εκεξνκελία εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο είηε ε εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ. Ζ εηαηξεία 

έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ δχν κε ηνλ φξν λα αθνινπζεί πάληα ηε 
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ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή. εκεηψλεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία απηή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαηάζζεηαη θαη ε θαλνληθή 

παξάδνζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ. Δλ αληηζέζεη ζηελ πεξίπησζε ηεο πψιεζεο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο είλαη ε εκεξνκελία 

δηαθαλνληζκνχ.    

Καηά ηελ  επηκέηξεζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα παξάγσγα 

εκθαλίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο ρσξίο λα ππάξρεη έθπησζε ζηα θφζηε 

ζπλαιιαγήο. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο εκθαλίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα.  

 

4.3  Futures, ζπκβόιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (ΜΔ) 

 

Απφ ην δηάγξακκα 5.1 θαίλεηαη ε πξψηε θαηεγνξία ησλ παξαγσγψλ, ηα νπνία είλαη 

ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (Futures). Σα Futures είλαη ζπκβόιαηα κε ηα 

νπνία ν έλαο ζπκβαιιόκελνο ππνρξενύηαη λα αγνξάζεη θαη λα παξαιάβεη θαη ν 

αληηζπκβαιιόκελνο ππνρξενύηαη λα πσιήζεη θαη λα παξαδώζεη έλαλ ππνθείκελν 

ηίηιν ή πξντόλ, ζε κηα κειινληηθή εκεξνκελία θαη κε θαζνξηζκέλε ηηκή 

(Αγγειφπνπινο, 2005). Ωο ππνθείκελνο ηίηινο λνείηαη νπνηνδήπνηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ή άιιν πξντφλ, φπσο μέλν λφκηζκα, δάλεην, θαηάζεζε, γξακκάηηα 

δεκνζίνπ, θξαηηθά νκφινγα θ.α. 

 Σα ΜΔ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο παξαγψγσλ, δειαδή 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε δηάξθεηά ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο, ε 

εθθαζάξηζε απηψλ, ν ρξφλνο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. Γηα παξάδεηγκα έλα ΜΔ 

επί κεηνρψλ ή επί ελφο δείθηε δελ πξνυπνζέηεη κεγάιε πεξηγξαθή γηα λα 

δηαπξαγκαηεπηεί ζηελ αγνξά θη απηφ δηφηη ηφζν ε ηηκή ηεο κεηνρήο φζν θαη ε ηηκή 

ηνπ δείθηε είλαη γλσζηά. Ο ζεκαληηθφηεξνο φξνο πνπ θάζε νξγαλσκέλε αγνξά ζέηεη 

ζε έλα ΜΔ είλαη ε θαηάζεζε ελφο πεξηζσξίνπ (margin) απφ ηνλ έλα ζπκβαιιφκελν 

θαζψο θαη ε θαζεκεξηλή απνηίκεζε ηεο ζέζεο θαη ε θαζεκεξηλή εθθαζάξηζε γηα ην 

θέξδνο/δεκία (mark to market). (Αγγειφπνπινο, 2005). 

 Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ρξήζε ησλ παξαγψγσλ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο, ζηφρνο είλαη ε αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ ελφο ππνθείκελνπ ηίηινπ. 

Άξα, ζε κηα αγνξά ή πψιεζε ελφο ΜΔ δηαζθαιίδεη κειινληηθψο ην επίπεδν ηεο 
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ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ, φπσο επηηνθίνπ, δείθηε, κεηνρήο θ.ά. κε ζθνπφ λα κελ 

ππάξμνπλ κειινληηθέο κε επλντθέο ηηκέο ηνπ ηίηινπ απηνχ. Έηζη ινηπφλ, ε ρξήζε ησλ 

ΜΔ νδεγεί ζε αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ ππνθείκελν ηίηιν, ελψ ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα θάπνησλ αηφκσλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο.  

Έλαο ζπκβαιιφκελνο απνθηά ην ΜΔ κε ζθνπφ λα αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν γηα λα ηνπ 

παξέρεη πςειφ νηθνλνκηθφ φθεινο. Γηα απηφ ην ιφγν θαη νη αλακελφκελεο δεκίεο ελφο 

ΜΔ κπνξεί λα είλαη πςειέο, αλ δελ επαιεηθζεί ε πξφβιεςε γηα ηε ηηκή ηνπ 

ππνθείκελνπ ηίηινπ.  

 Σα Futures δηαζπψληαη ζε ζπκβόιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο κε θπζηθή 

παξάδνζε  θαη ζε ζπκβόιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο κε ξεπζηά δηαζέζηκα. 

ηελ νξγαλσκέλε αγνξά ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηεγνξία ησλ δεχηεξσλ 

ζπκβνιαίσλ.  

 

Γηάγξακκα 4.2 : Δίδε Futures 
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Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ ζπκβνιαίσλ είλαη : 

 Ο αγνξαζηήο ελφο ηέηνηνπ ζπκβνιαίνπ, ν νπνίνο αλνίγεη κία ζέζε αγνξάο 

(long position) απμάλνληαο ηελ ηηκή ηνπ ηίηινπ. 

 Ο πσιεηήο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ν νπνίνο αλνίγεη αξλεηηθή ζέζε (short position) 

κεηψλνληαο ηελ ηηκή ηνπ ηίηινπ. 

 Σν κέγεζνο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ έλαλ 

πνιιαπιαζηαζηή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αγνξά θαη αληηζηνηρεί ζηε θάζε 

κνλάδα ηνπ ηίηινπ. Γηα παξάδεηγκα, ην κέγεζνο ελφο ζπκβνιαίνπ επί 

ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε κε πνιιαπιαζηαζηή 40 €/κνλάδα ηίηινπ θαη 950€ ην 

επηηφθην απφ ηελ νξγαλσκέλε αγνξά, ππνινγίδεηαη ζε 40*950= 38.000€. 

 Σε ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ, νη νπνίεο εθθξάδνληαη ζε θάπνην λφκηζκα. 

 Σελ ειάρηζηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ κε απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο αμίαο απηνχ. 

 Σα εκεξήζηα φξηα ηεο ηηκήο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ηηκή ηνπ θιεηζίκαηνο 

ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο. ε θαζεκεξηλή βάζε ε ηηκή ηνπ ηίηινπ νξίδεηαη απφ 

έλα αλψηαην πνζνζηφ (limit up) θαη έλα θαηψηαην πνζνζηφ (limit down). 

 Σα φξηα ζέζεο, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηελ αγνξά θαη αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ππνθείκελσλ ηίηισλ πνπ κπνξεί λα θαηέρεη έλαο επελδπηήο.  

 Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε νπνία πξνεγείηαη θαηά κία ή δχν 

κέξεο ηεο εκεξνκελίαο εθθαζάξηζεο. 

 Σελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο ζπλαιιαγήο. 

 Σελ εκεξνκελία ηειηθήο εθθαζάξηζεο. 

 Σελ εκεξήζηα ηηκή εθθαζάξηζεο. 

 Σελ ηειηθή ηηκή εθθαζάξηζεο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ηελ εκέξα ιήμεο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ 

 Σν θέξδνο ΜΔ. Σν θέξδνο απηφ γηα ξεπζηά δηαζέζηκα ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε 

αγνξάο ή πψιεζεο, ηελ ηηκή αγνξάο ή πψιεζεο, ηε ηηκή εθθαζάξηζεο ηνπ 

ηίηινπ θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζηή. Γηα παξάδεηγκα έλα ΜΔ επί 

ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε αγνξάο κε πνιιαπιαζηαζηή 400€, αγνξάζηεθε ζηηο 

1500 κνλάδεο θαη θαηά ηε ιήμε δηακνξθψζεθε ζηηο 1800κνλάδεο, ηφηε ν 

αγνξαζηήο ηνπ ηίηινπ ζα έρεη θέξδνο (1800-1500) *400 = 1.200€. 

 Margin. Σν πεξηζψξην είλαη ην πνζνζηφ ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηελ 

νξγαλσκέλε αγνξά. δηαζπάηαη ζε αξρηθφ πεξηζψξην (original margin), ην 

νπνίν νξίδεηαη σο ην ειάρηζην πεξηζψξην κε ην άλνηγκα ηεο ζέζεο θαη ην 
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πεξηζψξην αζθαιείαο (maintenance margin), κε βάζε ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

θαηέβεη θάησ απφ απηφ ην αξρηθφ πεξηζψξην.  

Σέινο, ε ζεσξεηηθή ηηκή ελφο ΜΔ (F) επί ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε δίλεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ ηχπν : 

F = P+P*(r-d)*(T-t)/360 

Όπνπ P είλαη ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηνπ δείθηε 

r είλαη ην επηηφθην 

d είλαη ε κεξηζκαηηθή απφδνζε ηνπ δείθηε 

Καη T-t είλαη ε δηάξθεηα πνπ κέλεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

Οη πην δηαδεδνκέλνη ηχπνη ησλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο είλαη ηα interest 

rate futures, ηα index futures θαη ηα currency futures.  

 Interest rate futures είλαη ηα ζπκβφιαηα αγνξάο ή πψιεζεο επηηνθίνπ ζε 

κειινληηθή εκεξνκελία θαη κε θαζνξηζκέλν πνζφ. Ζ εηζπξαηηφκελε δηαθνξά 

κεηαμχ ζπκθσλεζέληνο θαη ηξέρνληνο επηηνθίνπ, πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηελ 

αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ είλαη ην εηζφδεκα. 

 Index futures είλαη ηα ζπκβφιαηα αγνξάο ή πψιεζεο κνλάδσλ επί 

ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε ζε κειινληηθή εκεξνκελία. Σα ζπγθεθξηκέλα 

ζπκβφιαηα έρνπλ θαζνξηζκέλε δηάξθεηα θαη θαζνξηζκέλε εθθαζάξηζε. Ζ 

εηζπξαηηφκελε δηαθνξά κεηαμχ ζπκθσλεζέληνο θαη ηξέρνληνο επηπέδνπ 

δείθηε, πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηελ ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη ην εηζφδεκα. 

 Currency futures είλαη ηα ζπκβφιαηα αγνξάο ή πψιεζεο ζπλαιιάγκαηνο ζε 

κειινληηθή ηζνηηκία. Ζ εηζπξαηηφκελε δηαθνξά κεηαμχ ζπκθσλεζείζαο θαη 

ηξέρνπζαο ηζνηηκίαο, πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηελ αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ, είλαη 

ην εηζφδεκα. 

 

Παξάδεηγκα :  ΜΔ επί FTSE/ASE 20, Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

 

Έζησ ε εηαηξεία ΑΝΜΑ Α.Δ. ζηηο 1/10/2012 αγνξάδεη έλα ΜΔ επί δείθηε 

FTSE/ASE 20 ζηηο 1.040 κνλάδεο κε ιήμε ζηηο 31/12/2012. Οξίδεηαη αμία ηνπ δείθηε 

απφ ην ρξεκαηηζηήξην ζηα 5€/κνλάδα θαη ην αξρηθφ πεξηζψξην ηνπ δείθηε είλαη 7%. 

Άξα ε αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη 1040*5= 5.200€. Καηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ν 

δείθηεο παξνπζηάδεηαη ζηηο 1.000κνλάδεο, κε απνηέιεζκα ε εηαηξεία λα ππνζηεί 
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δεκία απφ ηελ αγνξά. Σν χςνο ηεο δεκίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 200€ = 

5.200(αγνξά) – 5.000 (πψιεζε). Οη εγγξαθέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη νη εμήο : 

 

 

   
Υξέσζε Πίζησζε 

 
Αγνξά ΜΔ 

 

364 

  

 

Γηαζέζηκα 

 

364 

 
Αγνξά ΣΜΔ θαη θαηαβνιή αξρηθνύ πεξηζωξίνπ 7% * 5.200 ζηηο1/10/2012 

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 200 

  
Γηαζέζηκα 

 

164 

  

 

Αγνξά ΜΔ 

 

364 

 
Δθθαζάξηζε ΣΜΔ ζηηο 31/12/2012 

       

 

Παξάδεηγκα :  ΜΔ επί δηαπξαγκαηεχζηκνπ αγαζνχ ζην ρξεκαηηζηήξην, Λνγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε 

Έζησ ε εηαηξεία ΑΝΜΑ Α.Δ. ζηηο 1/10/2012 αγνξάδεη επηά ΜΔ θαιακπνθηνχ. Έλα 

ζπκβφιαην θαιχπηεη 14.000gr θαιακπνθηνχ ζε ηηκή 0,82€/κνλάδα θαη θαηαβάιιεη 

αξρηθφ πεξηζψξην χςνπο 3.200€. Σν ζπκβφιαην έρεη δηάξθεηα 3 κελψλ θαη ε ιήμε ηνπ 

είλαη θαζνξηζκέλε ζηηο 28/02/2013. Ζ εθθαζάξηζε ηνπ γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε. Ζ 

εμέιημε ηνπ παξαγψγνπ ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (ελδεηθηηθά) είλαη : 

 

Ζκ/λία 

Σηκή ζην 

ρξεκαηηζηήξην ΜΔ 

01.10.2012 0,8 0,82 

31.12.2012 0,83 0,84 

28.02.2013 0,85 0 

 

Οη εγγξαθέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη νη εμήο : 

ηηο 01/10/2012, ε εχινγε αμία ηνπ παξαγψγνπ είλαη κεδεληθή κε απνηέιεζκα λα 

δηελεξγείηαη εγγξαθή κφλν γηα ην αξρηθφ πεξηζψξην. 
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Υξέσζε Πίζησζε 

 
Απαηηήζεηο 

 

3.200 

  

 

Γηαζέζηκα 

 

3.200 

 
Αγνξά ΣΜΔ ζηηο 01.10.2012 

Παξάγσγν 1.960 

  

 

Κέξδε απφ παξάγσγα 

 

          1.960 

 
Κέξδε από παξάγωγα ζηηο 31.12.2012  1.960€=14000*(0,84-0,82)*7 

Παξάγσγν 980 

  

 

Κέξδε απφ παξάγσγα 

 

          980 

 Κέξδε από παξάγωγα ζηηο 28.02.2013 θαηά ηελ εθθαζάξηζε 980 €=14000*(0,85-

0,84)*7 

Παξάγσγν 2.940 

  

 

Γηαζέζηκα 

 

          2.940 

 
Γηαθαλνληζκόο παξαγώγωλ ζηηο 28.02.2013 

Γηαζέζηκα 3.200 

  

 

Απαηηήζεηο 

 

          3.200 

 
Γηαθαλνληζκόο γηα αξρηθό πεξηζώξην ζηηο 28.02.2013 

 

Δλ αληηζέζεη κε ηα ΓΛΠ, ην ΔΓΛ έρεη δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ. Γηα 

ηελ απφθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβνιαίσλ, δηελεξγείηαη ινγηζηηθή εγγξαθή κφλν 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεο. Μφλν ε κεηαβνιή ζηε ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζε ζρέζε κε 

ηε  ηηκή αγνξάο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.  

 

4.4  Forwards, πξνζεζκηαθά ζπκβόιαηα  

 

Σα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα είλαη παξάγσγα απιήο κνξθήο. Ωο πξνζεζκηαθό 

ζπκβόιαην νξίδεηαη ην ζπκβόιαην αγνξάο ή πώιεζεο ελόο θπζηθνύ ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πξντόληνο ζε ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα, κε θαζνξηζκέλε ηηκή 

θαη ζε κειινληηθή εκεξνκελία. Ζ δηαθνξά κε ηα futures έγθεηηαη ζηελ αγνξά. Σα 

forwards δελ δηαθηλνχληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη ζπλεπψο ν θίλδπλνο, ηνλ νπνίν 

πεξηέρνπλ, βαξχλεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε (Βαξβηηζηψηεο, 2005). Έλα πξνζεζκηαθφ 
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ζπκβφιαην κπνξεί λα αθνξά είηε έλα θπζηθφ πξντφλ, φπσο πεηξέιαην, θαθέο θ.α. είηε 

έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ, φπσο επηηφθην, ζπλάιιαγκα θ.α.  

 Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ είλαη ε ηηκή 

παξάδνζεο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο, ην νπνία απαξαηηήησο αλαγξάθνληαη ζην 

ζπκβφιαην. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη έρνπκε έλα πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην αγνξάο 

USD έλαληη EUR 100.000 κε ηηκή 0,90 δνιάξηα αλά επξψ θαη παξάδνζε ζε ηξεηο 

κήλεο. Ο αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ζε 3 κήλεο 100.000 δνιάξηα 

θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ 133.820 επξψ (1,33820 είλαη ε ηζνηηκία). Αλ ε ηζνηηκία 

θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο είλαη ρακειφηεξε ηνπ 0,90δνιιάξηα, ηφηε ν αγνξαζηήο έρεη 

θέξδνο, αλ είλαη κεγαιχηεξε ηφηε ππέζηε δεκία.  

 ηα Forwards έρνπκε ηελ ζεηηθή θαη αξλεηηθή ζέζε γηα ηνλ αγνξαζηή θαη 

πσιεηή, αληίζηνηρα φπσο κε ηα Futures. Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο ηνπο έγθεηηαη ζηα 

εμήο : 

 

Πίλαθαο 4.1 : Γηαθνξέο Forwards κε Futures 

 

 

 

Forwards 

Γηακνξθψλνληαη 
εθηφο νξγαλσκέλσλ 
αγνξψλ 

Γελ γίλεηαη 
αλαδηαπξαγκάηεπζε 

Δίλαη πάληα ηχπνπ 
παξάδνζεο 
ππνθείκελσλ ηίηισλ 

Futures 

Γηακνξθψλνληαη 
εληφο νξγαλσκέλσλ 
αγνξψλ θαη 
ρξεκαηηζηεξίσλ 

Σίζεληαη πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε 

Δίλαη ηχπνπ 
εθθαζάξηζεο 
κεηξεηνίο ή ηχπνπ 
παξάδνζεο 
ππνθείκελσλ ηίηισλ 
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Παξάδεηγκα : Forward επί μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

 

Έζησ ε εηαηξεία ΑΝΜΑ Α.Δ. κε λφκηζκα ην επξψ αγνξάδεη κε πξνζεζκηαθφ 

ζπκβφιαην απφ ηελ Σξάπεδα 1.000.000 δνιάξηα έλαληη 700.000επξψ ζηηο 30.06.2012. 

Σν επηηφθην ηνπνζεηήζεσλ ζε USD είλαη 4%. Παξαθάησ δίλεηαη έλαο ελδεηθηηθφο 

πίλαθαο ησλ ηζνηηκηψλ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παξαγψγνπ :  

 

Ζκ/λία Spot Ηζνηηκία Forward Ηζνηηκία 

 

Δύινγε αμία 

παξαγώγνπ 

30.06.2012 0,8 0,82 

 

0 

31.12.2012 0,83 0,84 

 

137.281,30 

30.06.2013 0,85 0 

 

150.000 

 

ηηο 31.12.2012 ε εχινγε αμία ηνπ παξαγψγνπ είλαη  

[(0,84*1.000.000)-700.000]/[(1+4%)]
(6/12)

 = 137.281,30 

ηηο 31.12.2012 ε εχινγε αμία ηνπ παξαγψγνπ είλαη  

[(0,85*1.000.000)-700.000] = 150.000 

Λνγηζηηθέο Δγγξαθέο : 

ηηο 30.06.2012 ε εχινγε αμία είλαη κεδεληθή θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ δηελεξγείηαη 

εγγξαθή. 

 

   
Υξέσζε Πίζησζε 

 
Παξάγσγν 

 

137.281,3 

  

 

Κέξδε απφ 

παξάγσγν 

 

137.281,3 

 
Απνηίκεζε πξνζεζκηαθνύ ζπκβνιαίνπ ζηηο 31.12.2012 

Παξάγσγν 12.718,7 

  

 

Κέξδε απφ παξάγσγα 

 

        12.718,7 

 
Απνηίκεζε πξνζεζκηαθνύ ζπκβνιαίνπ ζηηο 30.06.2013 

Γηαζέζηκα 850.000 

  

 

Παξάγσγα 

 

150.000 

 

 

Γηαζέζηκα 

 

700.000 
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Γηαθαλνληζκόο παξαγώγωλ ζηηο 28.02.2013 

    

 

 

4.5 Options, Γηθαηώκαηα πξναίξεζεο 

 

Σα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο είλαη ίζσο ηα ειθπζηηθφηεξα ζπκβφιαηα γηα ηνπο 

επελδπηέο, δηφηη ηνπ επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ζηξαηεγηθέο παξαγψγσλ. Σα options 

νξίδνληαη σο ηα ζπκβόιαηα πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμύ δύν αληηζπκβαιιόκελσλ. 

Παξέρνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ θάηνρφ ηνπο λα πξνβεί ζην κέιινλ ζε κηα ζπλαιιαγή κε 

πξνθαζνξηζκέλνπο φξνπο. Σα ζπκβφιαηα απηά δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ πξψην 

αληηζπκβαιιφκελν λα αγνξάζεη ηνλ ππνθείκελν ηίηιν ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (ηηκή 

εμάζθεζεο) εληφο ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή ζην ηέινο απηνχ. Έηζη ν άιινο 

αληηζπκβαιιφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο πνπ ζα ζέζεη ν 

πξψηνο (Αγγειφπνπινο, 2005). Σα options δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο 

αγνξέο, αιιά θαη εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, φπνπ ν θίλδπλνο ησλ ζπκβνιαίσλ λα 

κεηαθέξεηαη ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο.  

 Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο είλαη : 

 Σα είδε δηθαησκάησλ, ηα νπνία δηαθξίλνληαη φπσο θαίλεηαη ζην Πίλαθα 4.2 
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Πίλαθαο 4.2 Δίδε Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο 

 

 

 Οη ζεηξέο ιήμεο, δειαδή ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ δηθαησκάησλ 

 Ζ ηηκή εμάζθεζεο, ε νπνία είλαη ε πξνζπκθσλεκέλε ηηκή ζηελ νπνία ζα 

αληαιιαγεί ν ππνθείκελνο ηίηινο. 

 Ωο ππνθείκελνο ηίηινο λνείηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νπνηνδήπνηε 

θπζηθφ πξντφλ, φπσο πεηξέιαην, κεηαιιεχκαηα, αγξνηηθά πξντφληα θ.α. θαζψο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ, φπσο κεηνρέο, ζπλάιιαγκα, επηηφθην θ.α. Με βάζε ην 

θξηηήξην ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ, ηα ζπκβφιαηα δηαθξίλνληαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο : 

 Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο επί ησλ κεηνρψλ 

 Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο επί μέλσλ λνκηζκάησλ 

Calls 

Long Calls 

Δίλαη ηα δηθαηψκαηα αγνξάο, 
φηαλ ν αγνξαζηήο δηθαηνχηαη λα 
αγνξάζεη ηνλ ππνθείκελν ηίηιν 
ζε πξνζπκθσλεκέλε ηηκή θαηά 
ηε ζηηγκή ηεο αγνξαπσιεζίαο ή 
ζηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, εάλ 
ηνλ ζπκθέξεη. 

Short Calls 

Δίλαη ηα δηθαηψκαηα πψιεζεο, 
φηαλ ν πσιεηήο πξέπεη λα 
παξαδψζεη ηελ ππνθείκελε αμία 
ζε πξνζπκθσλεκέλε ηηκή θαηά 
ηε ζηηγκή ηεο αγνξαπσιεζίαο, 
εάλ ν αληηζπκβαιιφκελνο 
αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ. 

Puts 

Long Puts 

Δίλαη ηα δηθαηψκαηα πψιεζεο, 
φηαλ ν αγνξαζηήο δηθαηνχηαη λα 
πσιήζεη, ρσξίο θάπνηα 
δέζκεπζε, ηνλ ππνθείκελν ηίηιν 
ζε πξνζπκθσλεκέλε ηηκή θαηά 
ηε ζηηγκή ηεο αγνξαπσιεζίαο ή 
ζηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, εάλ 
ηνλ ζπκθέξεη. 

Short Puts 

Δίλαη ηα δηθαηψκαηα πψιεζεο, 
φηαλ ν πσιεηήο πξέπεη λα 
αγνξάζεη ηελ ππνθείκελε αμία ζε 
πξνζπκθσλεκέλε ηηκή θαηά ηε 
ζηηγκή ηεο αγνξαπσιεζίαο, εάλ 
ν αληηζπκβαιιφκελνο αζθήζεη ην 
δηθαίσκά ηνπ. 
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 Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο επί ινηπψλ ππνθείκελσλ ηίηισλ 

Δλψ κε θξηηήξην ηνλ ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ρσξίδνληαη ζε δηθαηψκαηα παξάδνζεο 

ππνθείκελνπ ηίηινπ θαη ζε δηθαηψκαηα εθθαζάξηζεο ηνηο κεηξεηνίο ή κε ξεπζηά 

δηαζέζηκα ή ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. Σέινο, κε θξηηήξην ην ρξφλν δηαθαλνληζκνχ 

δηαθξίλνληαη ζε δηθαηψκαηα ακεξηθάληθνπ ηχπνπ θαη ζε δηθαηψκαηα επξσπατθνχ 

ηχπνπ.  

 

Πίλαθαο 4.3 : Ακεξηθάληθνπ θαη Δπξσπατθνχ ηχπνπ 

 

 

 Ωο ακνηβή ηνπ αγνξαζηή ελφο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ 

εθείλν (premium) θαηά ην νπνίν αγνξάδεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηίηινπ. Με ηελ πάξνδν 

ηεο δηάξθεηαο ν αγνξαζηήο κπνξεί λα δεκησζεί κφλν κε ην χςνο ηεο ακνηβήο, ελψ ζε 

πεξίπησζε θέξδνπο ην χςνο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ηίηινπ θαη κπνξεί λα 

είλαη απεξηφξηζην. 

Ωο ακνηβή ηνπ πσιεηή ελφο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ 

εθείλν θαηά ην νπνίν ιακβάλεη απφ ηνλ αγνξαζηή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηίηινπ. Με 

ηελ πάξνδν ηεο δηάξθεηαο ν πσιεηήο κπνξεί λα θεξδίζεη κφλν κε ην χςνο ηεο 

ακνηβήο, ελψ ζε πεξίπησζε δεκίαο ην χςνο ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ηίηινπ 

θαη κπνξεί λα είλαη απεξηφξηζην. 

 

 

 

 

 

 

Ακεξηθάληθνπ ηύπνπ  

Ο αγνξαζηήο κπνξεί 
λα αζθήζεη ην 
δηθαίσκα φπνηε ην 
επηζπκεί 

Δπξσπατθνύ ηύπνπ 

Ο αγνξαζηήο κπνξεί 
λα αζθήζεη ην 
δηθαίσκα κφλν θαηά 
ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβνιαίνπ 
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4.6 Swaps, Αληαιιαγέο 

 

Οη αληαιιαγέο (Swaps) είλαη ζπκθσλίεο κεηαμύ δύν κεξώλ κε ζθνπό ηελ 

αληαιιαγή θεθαιαίσλ ή ηίηισλ κειινληηθώο θαη κε πξνθαζνξηζκέλνπο όξνπο. 

Γελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο, κε απνηέιεζκα ν θίλδπλνο πνπ 

ελέρνπλ λα κεηαθέξεηαη ζηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ζπκθσλήζνπλ λα αληαιιάμνπλ θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πξντφλ, φπσο ζπλάιιαγκα ή επηηφθην κειινληηθψο κε κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ξνή, 

φπσο ηφθνπο δαλείσλ.  

 Οη αληαιιαγέο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 

 Αληαιιαγέο επί λνκηζκάησλ 

 Αληαιιαγέο επί επηηνθίσλ 

 Αληαιιαγέο επί πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

 Αληαιιαγέο αμηψλ ή απαηηήζεσλ 

 Αληαιιαγέο ππνρξεψζεσλ 

 Αληαιιαγέο πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ θαη 

 Swaptions. 

Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ησλ αληαιιαγψλ, νη θπξηφηεξεο θαη επξέσο 

δηαδεδνκέλεο είλαη νη αληαιιαγέο επί λνκηζκάησλ θαη επί επηηνθίσλ.  

Ωο αληαιιαγέο επί λνκηζκάησλ νξίδνληαη νη ζπκθσλίεο κεηαμχ δχν κεξψλ φπνπ 

αληαιιάζνπλ πνζά δχν δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ θαη ρξεκαηηθέο ξνέο πνπ 

ππνινγίδνληαη επί έλα επηηφθην.  

Ωο αληαιιαγέο επί επηηνθίνπ νξίδνληαη νη ζπκθσλίεο κεηαμχ δχν κεξψλ φπνπ 

αληαιιάζζνπλ πιεξσκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηφθνπο, κειινληηθψο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη δαλεηζκφο ή επέλδπζε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηφθνη 

πξνο πιεξσκή ή είζπξαμε. Οη ζπγθεθξηκέλεο αληαιιαγέο ζεσξνχληαη ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ επηηνθίσλ.  

Γεληθφηεξα, νη αληαιιαγέο απνηηκψληαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο 

κηαο ζεηξά κειινληηθψλ πιεξσκψλ. Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο ηα κειινληηθά επηηφθηα.  
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4.7 Λνηπά παξάγσγα 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ ινηπώλ παξαγώγσλ αλήθνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντόληα πνπ δελ εληάζζνληαη ζε θακία από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Λφγσ ηνπ 

ζχλζεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ απηφ πεξηθιείεη, 

γίλεηαη ζπλήζσο έλαο ζπλδπαζκφο απφ ηα πθηζηάκελα παξάγσγα, ηα νπνία θαινχληαη 

ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. Σα ζχλζεηα παξάγσγα είλαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηα νπνία πεξηθιείνπλ έλα θχξην ζπκβφιαην θαη έλα ή 

πεξηζζφηεξα ελζσκαησκέλα παξάγσγα. Ο εθδφηεο ελφο ηέηνηνπ ηχπνπ παξαγψγνπ 

αλαγλσξίδεη ην κέζν σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη  ππνρξέσζε ή 

ζπκκεηνρηθφ ηίηιν. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα ελζσκαησκέλα παξάγσγα ηα νπνία εληάζζνληαη ζηα 

ζχλζεηα ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε βάζε ην ΓΛΠ 39 ζηελ εχινγε αμία κφλν 

αλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο : 

a. Σα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη θίλδπλνη ηνπ ελζσκαησκέλνπ 

παξαγψγνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε απηά ηνπ θχξηνπ ζπκβνιαίνπ 

b. Έλα μερσξηζηφ ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ παξαγψγνπ 

c. Σν ζχλζεην κέζν δελ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία κε αληίζηνηρε αλαγλψξηζε 

ζηα απνηειέζκαηα 

Γεληθφηεξα, αλ ην θχξην ζπκβφιαην κηα εηαηξείαο πεξηθιείεη ελζσκαησκέλν 

παξάγσγν, κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη φιν ην κέζν σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, κε εμαίξεζε ηα παξαθάησ : 

 Σν ελζσκαησκέλν παξάγσγν δελ κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηηο ηακηαθέο ξνέο 

 Δίλαη θαλεξφ φηη απαγνξεχεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ελζσκαησκέλνπ 

παξαγψγνπ απφ ην ζχλζεην. 

Σέινο, κεξηθέο θαηεγνξίεο ζχλζεησλ παξαγψγσλ είλαη ηα παξάγσγα πνπ αθνξνχλ 

επηηφθηα, φπσο caps, floors, collars, FRAs, παξάγσγα πνπ αθνξνχλ ππνθείκελνπο 

ηίηινπο, φπσο credit derivatives, θαη παξάγσγα επί κεηνρψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

  

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ 

 

5.1 Αληηζηάζκηζε θαη αληηζηαζκηδόκελν ζηνηρείν 

 

Αληηζηάζκηζε ππάξρεη φηαλ δεκηνπξγείηαη κία ζρέζε κεηαμχ ελφο κέζνπ 

αληηζηάζκηζεο κε έλα αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ινγηζηηθνπνηνχληαη κε βάζε ην πξφηππν 39. Πνηα φκσο ζεσξνχληαη 

κέζα αληηζηάζκηζεο θαη αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία;   

 Ωο κέζα αληηζηάζκηζεο ζεσξνχληαη ηα παξάγσγα εθείλα γηα ηα νπνία 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηα νπνία παξαηίζεληαη 

παξαθάησ. Δμαίξεζε ππάξρεη κφλν γηα ηα πσιεζέληα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, ηα 

νπνία δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κέζα αληηζηάζκηζεο.  

 Απφ ηελ άιιε πάιη σο αληηζηαζκηδόκελν ζηνηρείν λνείηαη έλα θαηαρσξεκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, κία αθαηαρψξηζηε πηζαλή δέζκεπζε, κηα πηζαλή 

πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή ή κία επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ 

(εκεηψζεηο ΔΚΠΑ, 2011-2012). Σα παξαπάλσ είηε αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε ελφο 

κφλν ζηνηρείνπ ή κηα νκάδα απηψλ. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ 

θηλδχλνπ ηνπ επηηνθίνπ ελφο ραξηνθπιαθίνπ, σο αληηζηαζκηδφκελν ζεσξείηαη έλα 

ηκήκα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

δηαθξαηνχκελε ζηε ιήμε επέλδπζε ζεσξείηαη σο αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν κφλν γηα 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

 Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε κπνξεί λα 

αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο σο πξνο ηελ εχινγε αμία ηνπ ή ηηο ηακηαθέο ξνέο ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί ζηελ 

εχινγε αμία ηνπ γηα ηελ αληηζηάζκηζε ζην επηηφθην. Ωζηφζν, έλα κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε κπνξεί λα αληηζηαζκίδεηαη 

είηε σο πξνο ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν είηε πξνο ηνπο ινηπνχο θηλδχλνπο κε ηελ 

αηηηνινγία φηη δελ κπνξεί λα απνθνιιεζεί κε ην ππφινηπν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.

 Σέινο, κία αληηζηάζκηζε κπνξεί λα θξηζεί είηε απνηειεζκαηηθή είηε σο κε 

απνηειεζκαηηθή. Οη φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνί ε θάζε θαηεγνξία αλαδεηθλχνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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 Πίλαθαο 5.1 : Απνηειεζκαηηθή θαη Με απνηειεζκαηηθή Αληηζηάζκηζε 

 

 

 

 Γηα παξάδεηγκα, κία αληαιιαγή επηηνθίνπ θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ησλ ηφθσλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ, νη φξνη, νη 

εκεξνκελίεο θαη ε απνηίκεζε είλαη ίδηα ηφζν γηα ην αληηζηαζκηζκέλν ζηνηρείν φζν 

θαη γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο.  

 

 

 

 

Απνηειεζκαηηθή Αληηζηάζκηζε 

Μηα αληηζηάζκηζε ζα πξέπεη 
λα θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή 
θαη ζε κειινληηθέο 
πεξηφδνπο. Γειαδή, ε 
κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ή 
ζηηο ηακηαθέο ξνέο ηνπ κέζνπ 
ζα πξέπεη λα ζπκςεθίδνληαη.  

Σα πξαγκαηηθά 
απνηειέζκαηα ηεο 
αμηνιφγεζεο ηεο 
αληηζηάζκηζεο θπκαίλνληαη 
κεηαμχ 80% θαη 125% 

Με Απνηειεζκαηηθή Αληηζηάζκηζε 

Όηαλ ην κέζν θαη ην 
αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν 
εθθξάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά 
λνκίζκαηα θαη νη κεηαβνιέο 
ζηηο ηζνηηκίεο δελ γίλνληαη 
ηαπηφρξνλα, ηφηε ε 
αληηζηάζκηζε θξίλεηαη κε 
απνηειεζκαηηθή  

Αλ ε κεηαβνιή ζηελ εχινγε 
αμία ελφο παξαγψγνπ 
δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ 
πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ 
αληηζπκβαιιφκελνπ, ηφηε ε 
αληηζηάζκηζε είλαη κε 
απνηειεζκαηηθή 
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5.2 Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο (Hedge Accounting) 

 

Γηα λα κπνξέζεη λα ινγηζηηθνπνηεζεί κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο ελφο κέζνπ 

αληηζηάζκηζεο θαη ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

 Μπνξεί ε εηαηξεία λα απνδείμεη φηη επηβάιιεηαη αληηζηάζκηζε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο. Δδψ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην 

αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν, ν ηξφπνο ηεο αληηζηάζκηζεο, ην κέζν 

αληηζηάζκηζεο θαη ν θίλδπλνο πνπ ζα δηαρεηξηζηεί ε κνλάδα.  

 Θα πξέπεη ηφζν ε εχινγε αμία ηνπ κέζνπ φζν θαη ε εχινγε αμία ή νη ηακηαθέο 

ξνέο ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ λα επηκεηξψληαη αμηφπηζηα. 

 Θα πξέπεη ε αληηζηάζκηζε λα αμηνινγεζεί σο απνηειεζκαηηθή ζρεηηθά κε ηε 

κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ή ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ κέζνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ 

 ηε  πεξίπησζε ηεο αληηζηάζκηζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ζα πξέπεη ε 

ζπλαιιαγή λα είλαη πηζαλή θαη λα παξνπζηάδεηαη ν θίλδπλνο, ν νπνίνο ζα 

επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα.  

Δδψ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο εηαηξείαο αηνκηθά θαη φρη ζηηο ελνπνηεκέλεο. Δάλ νη 

παξαπάλσ ιφγνη δελ ζπληξέρνπλ θαηά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο, 

ηφηε παχεη ε ινγηζηηθνπνίεζε απηήο. Αλ γηα παξάδεηγκα ε αληηζηάζκηζε θξηζεί κε 

απνηειεζκαηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο εηαηξείαο, ηφηε παχεη λα 

ινγηζηηθνπνηεί ηελ αληηζηάζκηζε θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ απνδείρηεθε ε κε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Αλ ε κεηαβνιή απηή κπνξεί λα απνκνλσζεί θαη λα θξηζεί 

φηη δελ κπνξνχζε λα εληνπηζηεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο, ηφηε ε 

ινγηζηηθνπνηήζε παχεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ απνδεηθλχνληαη ηα  

παξαπάλσ.   
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5.3 Καηεγνξίεο αληηζηάζκηζεο 

 

Γηάγξακκα 5.1 : Καηεγνξίεο Αληηζηάζκηζεο 

 

 

 

5.3.1 Αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο 

 

Αξρηθά, ε αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο γηα λα ινγηζηηθνπνηεζεί ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη νη φξνη ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απηνί, 

ηφηε ε αληηζηάζκηζε ηεο εχινγεο αμίαο αθνινπζεί ηα παξαθάησ : 

1. Σν θέξδνο/ δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο 

εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

2. Σν θέξδνο/ δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν κε βάζε 

ηνλ θίλδπλν πνπ αληηζηαζκίδεηαη, επίζεο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο αληηζηάζκηζεο εύινγεο αμίαο ζε θίλδπλν επηηνθίνπ. Σν θέξδνο 

/δεκία ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζε θίλδπλν επηηνθίνπ γηα έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηαο ππνρξέσζεο αλαγλσξίδεηαη ζε εηδηθφ θνλδχιη εληφο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο. ε πεξίπησζε παχζεο ηνπ ζηνηρείνπ ή ηεο 

ππνρξέσζεο δηαγξάθεηαη ηαπηφρξνλα θαη ην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη. Ζ απφζβεζε πνπ 

Αληηζηάζκηζε 

Αληηζηάζκηζε 
Δχινγεο αμίαο  

Αληηζηάζκηζε 
Σακεηαθψλ Ρνψλ 

Αληηζηάζκηζε 
Καζαξήο 

Δπέλδπζεο 
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πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ε δέζκεπζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη πηζαλή 

θαη αλαγλσξίδεηαη σο αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν, ην θέξδνο/ δεκία πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Λνγηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο αληηζηάζκηζεο ηεο εύινγεο αμίαο ζε 

θίλδπλν επηηνθίνπ. 

Έζησ ε εηαηξεία ΑΝΜΑ Α.Δ. αγνξάδεη ζηηο 01.01.2012 έλα δηαζέζηκν πξνο πψιεζε 

ρξεφγξαθν γηα 1000 κνλάδεο. ηηο 31.12.2012 ην ζηνηρείν αλέξρεηαη ζε 1200 

κνλάδεο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη θέξδνο απφ ην ρξεφγξαθν. Ζ αχμεζε 

εκθαλίδεηαη ζηελ Καζαξή ζέζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ κε 200 κνλάδεο θαη νη ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη εμήο :  

 

  

Υξέσζε Πίζησζε 

Γηαζέζηκν πξνο πψιεζε ρξεφγξαθν 1.000 

 

 

Σακείν 

 

1.000 

Αγνξά δηαζέζηκνπ πξνο πώιεζε ρξενγξάθνπ ζηηο 31.12.2012 

Δπέλδπζε ζε ρξεφγξαθν 

 

200 

 

 

Δχινγε αμία ρξενγξάθνπ* 200 

Αύμεζε ρξενγξάθνπ θαηά 200 κνλάδεο ζηηο 31.12.2012 

  *Ζ αχμεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ρξενγξάθνπ θαηά 200 κνλάδεο εκθαλίδεηαη 

ζηελ Καζαξή ζέζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

 

Σελ 01.01.2013 ε εηαηξεία γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν ηνπ ρξενγξάθνπ 

αγνξάδεη έλα παξάγσγν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηηο 31.12.2013 ζηηο 150 κνλάδεο. 

πλεπψο, ε εηαηξεία έρεη θέξδνο απφ ην παξάγσγν 150 κνλάδεο, αιιά δεκία απφ ηε 

κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ θαηά 50 κνλάδεο. Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ ζα 

δηελεξγεζνχλ ζηηο 31.12.2013 είλαη νη εμήο : 
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Υξέσζε Πίζησζε 

Παξάγσγν 150 

 

 

Κέξδνο απφ 

παξάγσγα 

 

150 

Απνηίκεζε παξαγώγνπ ζηηο 31.12.2013 

Εεκία απφ ρξεφγξαθν 

 

50 

 

 

Δπέλδπζε ζε ρξεφγξαθν 50 

Απνηίκεζε ρξενγξάθνπ  ζηηο 31.12.2013 

   

Γηαθνπή αληηζηάζκηζεο εύινγεο αμίαο. Μία εηαηξεία δχλαηαη λα δηαθφςεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο εχινγεο αμίαο γηα έλα κέζν, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ην κέζν παχεη λα πθίζηαηαη ή έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπ, φηαλ δελ 

ζπληξέρνπλ νη φξνη γηα ηελ αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή θαη φηαλ ε ίδηα ε εηαηξεία 

παχζεη λα πξνζδηνξίδεη ην κέζν σο αληηζηαζκηζηηθφ.  

 

5.3.2 Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ 

  

Ζ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα λα ινγηζηηθνπνηεζεί ζα πξέπεη θη εδψ λα 

πιεξνχληαη νη φξνη ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απηνί, 

ηφηε ε αληηζηάζκηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ αθνινπζεί ηα παξαθάησ : 

1. Σν θέξδνο/ δεκία ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο φηαλ ε αληηζηάζκηζε θξηζεί 

απνηειεζκαηηθή, κεηαθέξεηαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Καηάζηαζεο 

Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

2. Σν θέξδνο /δεκία πνπ πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε ηεο κε απνηειεζκαηηθήο 

αληηζηάζκηζεο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Σαπηφρξνλα, ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν εκθαλίδεηαη ζηελ αληηζηάζκηζε ζηα 

Ίδηα θεθάιαηα κε ηε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θέξδνπο /δεκία ηνπ κέζνπ θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο αληηζηάζκηζεο θαη ηνπ θέξδνπο/ δεκίαο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ 

αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  

Παξάιιεια, αλ ε αληηζηάζκηζε κηαο κειινληηθήο ζπλαιιαγήο θαηαιήμεη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, ηφηε ην θέξδνο /δεκία πνπ 

είρε κεηαθεξζεί ζηα Ίδηα θεθάιαηα, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηα απνηειέζκαηα. 

Δλψ, αλ πξφθεηηαη γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε ή κε βέβαηε 
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δέζκεπζε ηφηε ην θέξδνο/ δεκία ζηα Ίδηα θεθάιαηα, ζα κεηαθεξζνχλ ζηα 

απνηειέζκαηα ή ζα αθαηξεζνχλ θαη ζα εκθαλίδεηαη ην ζηνηρείν ή ε ππνρξέσζε ζηε 

ινγηζηηθή αμία. 

 

Γηαθνπή αληηζηάζκηζεο ηακεηαθήο ξνήο. Μία εηαηξεία δχλαηαη λα δηαθφςεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο αληηζηάζκηζεο ηεο ηακεηαθήο ξνήο γηα έλα κέζν, ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην κέζν παχεη λα πθίζηαηαη ή έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπ, φηαλ δελ 

ζπληξέρνπλ νη φξνη γηα ηελ αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή, φηαλ ε κειινληηθή ζπλαιιαγή 

παχεη λα πθίζηαηαη φηη ζα ζπκβεί θαη φηαλ ε ίδηα ε εηαηξεία παχζεη λα πξνζδηνξίδεη 

ην κέζν σο αληηζηαζκηζηηθφ. 

 

Λνγηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο πεξίπησζεο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθώλ ξνώλ. 

Έζησ ε εηαηξεία ΑΝΜΑ Α.Δ. αγνξάδεη ζηηο 01.01.2012 έλα πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ επί μέλνπ λνκίζκαηνο απφ ηελ Σξάπεδα γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ 

θίλδπλν αγνξάο. ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ ηξάπεδα 

528.000επξψ γηα λα ιάβεη  400.000$. Σν ηζρχνλ επηηφθην είλαη 8%. Σν θφζηνο αγνξάο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη κεδεληθφ. Οη ηξέρνπζεο θα πξνζεζκηαθέο ηζνηηκίεο δνιαξίνπ 

κε επξψ (ελδεηθηηθά) είλαη νη παξαθάησ : 

Ζκ/λία Σξέρνπζα Πξνζεζκηαθή 

01.01.2012 1,3381 1,32 

31.12.2012. 1,3382 1,33 

31.12.2013 1,33923 0 

 

ηηο 01.01.2012 ε εχινγε αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη κεδεληθή 

ηηο 31.12.2012 ε εχινγε αμία ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά ηεο παξνχζαο αμία ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ζηηο 01.01.2012 θαη ζηηο 31.12.2012. 

Παξνχζα αμία ζηηο 01.01.2012 :  

Αμία κε βάζε ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία 1,32 => 400.000$*1,32= 528.000€ 

Παξνχζα αμία ησλ 528.000 => 528.000/(1+8%)
1 

= 488.888,89€ 

Παξνχζα αμία ζηηο 31.12.2012 :  

Αμία κε βάζε ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία 1,33 => 400.000$*1,33= 532.000€ 

Παξνχζα αμία ησλ 532.000 => 532.000/(1+8%)
1 

= 492.592,59€ 
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Άξα,  ε εχινγε αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ ζηηο 31.12.2012 είλαη  3.703,70€ = 488.888,89€ 

- 492.592,59€. 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε εηαηξεία ΑΝΜΑ ζηηο 31.12.2013 είλαη 

νη εμήο : 

ηηο 31.12.2013 ζα εμνθιεζεί ν πξνκεζεπηήο κε ην πνζφ ησλ 535.692€ = 

400.000$*1,33923 

 

  
Υξέσζε Πίζησζε 

Πξνκεζεπηέο 535.280  

Εεκία ζπλαιιάγκαηνο          412  

   Γηαζέζηκα   535.692  

Δμόθιεζε πξνκεζεπηή ζηηο 31.12.2013 

 

Έπεηηα ζα δηελεξγεζεί ε εγγξαθή γηα ην πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην. Ζ εηαηξεία 

ΑΝΜΑ Α.Δ. ζα παξαδψζεη ζηηο 31.12.2013 ζηελ ηξάπεδα 528.000€ θαη ζα ιάβεη ην 

πνζφ ησλ 400.000$*1,33923=535.692€. Δπνκέλσο, έρνπκε θέξδε απφ ην 

ζπλάιιαγκα ίζν κε ην πνζφ 535.692 – 528.000 = 7.692€. Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζα 

είλαη : 

 

  
Υξέσζε Πίζησζε 

Απαίηεζε πξνζεζκηαθνχ ζπκβνιαίνπ 3.988,3  

  Κέξδε ζπλαιιάγκαηνο*   3.988,3 

Κέξδε από ην ζπλάιιαγκα ζηηο 31.12.2013 

Γηαζέζηκα  7.692  

 Απαίηεζε πξνζεζκηαθνχ ζπκβνιαίνπ 7.692 

Δμόθιεζε πξνζεζκηαθνύ ζπκβνιαίνπ ζηηο 31.12.2013  

   

*Κέξδε ζπλαιιάγκαηνο = 528.000-(400.000*1,33923)-3.703,70 = 3.988,30€ 
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5.3.3 Αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο 

 

Ζ αληηζηάζκηζε ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ιεηηνπξγεί φπσο θαη ε αληηζηάζκηζε ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Γειαδή, ην θέξδνο/ δεκία ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο φηαλ ε 

αληηζηάζκηζε θξηζεί απνηειεζκαηηθή, κεηαθέξεηαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο 

Καηάζηαζεο Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο κε 

απνηειεζκαηηθήο αληηζηάζκηζεο, ην θέξδνο /δεκία πνπ πξνθχπηεη κεηαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα.  

 Ζ κφλε δηαθνξά ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε δηάζεζε ηνπ κέζνπ 

αληηζηάζκηζεο ζην εμσηεξηθφ. Όηαλ ην κέζν δηαηίζεηαη, ην θέξδνο / δεκία πνπ 

πξνθχπηεη κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Όια ηα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλέο 

Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 39, ελώ κε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (ΔΛΠ) ην 

ηεθκαξηό πνζό εκθαλίδεηαη κόλν ζε ινγαξηαζκνύο ηάμεο θαη ην θέξδνο/ δεκία 

ζύκθσλα κε ηελ αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΔΠΗ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 

 

 

6.1 ύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ θαη 

Ννκηθώλ πξνζώπσλ (Νόκνο 2238/1994, θσδηθνπνηεκέλνο κε ην λόκν 

4173/2012), ε ηζρύνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ηα παξάγσγα αλαθέξεη ηα εμήο : 

 

Άξζξν 24 : Δηζόδεκα θαη απόθηεζή ηνπ 

………………………………………… 

 ε. Απφ ζπκβάζεηο ή πξάμεηο επί παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, 

εθφζνλ ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο δελ είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ 

ηνπ λ. 3371/2005 (Α΄ 178) ή ΟΔΚΑ ή πηζησηηθφ ή ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα. Ωο 

παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα λννχληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 3606/2007 (Α΄ 195), θαζψο θαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη 

κε πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πεξίπησζεο απηήο, σο παξάγσγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ ζεσξείηαη θαη θάζε 

ζχκβαζε SWΑΡ επί ζπλαιιάγκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ζχλαςήο ηεο, σο 

εληαίαο ή σο ζχλνιν επί κέξνπο ζπκβάζεσλ. Ωο παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα λννχληαη θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ εθδίδεη ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, θαη' εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ 

ρξένπο, ε απφδνζε ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ξήηξεο 

Α.Δ.Π.). Όηαλ δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ πξντφλησλ ηεο πεξίπησζεο απηήο 

είλαη θάηνηθνο αιινδαπήο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην εηζφδεκα απηφ απνηειεί 

εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο. 
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Άξζξν 38 : Δηζόδεκα από απνηίκεζε θαη δηάζεζε ρξενγξάθσλ θαη 

παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ  

……………………………………………….. 

6. Σα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ απνθηνχλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ππφρξενη πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη νη νπνίνη ηεξνχλ βηβιία κε ηε 

δηπινγξαθηθή κέζνδν απφ ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα πξντφληα ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κ.Φ.Δ., πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ αγνξά 

παξαγψγσλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ή ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην παξαγψγσλ 

ή ζε άιιε νξγαλσκέλε αγνξά, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο. Ζ 

απαιιαγή παξέρεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θέξδε εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ 

εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ κε πξννξηζκφ ην ζπκςεθηζκφ δεκηψλ πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςνπλ ζην κέιινλ απφ ηελ ίδηα αηηία. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ή δηάιπζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ηα θέξδε απηά θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

7. Σα θεθαιαηαθά θέξδε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ηα 

νπνία απνθηψληαη απφ θπζηθά πξφζσπα ή αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ππφρξενπο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ίδηα 

παξάγξαθν, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο 

 

Άξζξν 54 : Παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο 

……………………….................. 

4. ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ελεξγείηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). Με ηελ παξαθξάηεζε 

ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ ππφρξεσλ. 

……………………………….. 

6. ζη) Γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24, θαηά 

ην ρξφλν ιήμεο έθαζηεο ζχκβαζεο ή θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπο, εθφζνλ απηφ 

ζπκθσλείηαη λα γίλεη πξηλ απφ ην ρξφλν ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιινδαπή, ε παξαθξάηεζε 

θφξνπ ελεξγείηαη απφ ην εκεδαπφ πηζησηηθφ ίδξπκα θαηά ηελ θαηαβνιή ή ηελ 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

έρνπλ εθαξκνγή θαη φηαλ ηα έζνδα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα 

επαλεπελδχνληαη ή παξακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ. 
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ε πεξίπησζε πνπ δελ κεζνιαβεί εκεδαπφ πηζησηηθφ ίδξπκα, ν δηθαηνχρνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν εθάπαμ κε ππνβνιή δήισζεο, 

κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε 

θαηαβνιή ή ε πίζησζε. 

 

Άξζξν 101 : Αληηθείκελν θόξνπ 

 

1.ην θφξν ππφθεηληαη: 

α) Οη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. 

β) Οη δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα . 

γ) Οη ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί λφκηκα θαη νη ελψζεηο ηνπο. 

δ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηχπν εηαηξίαο, θαζψο 

θαη νη θάζε είδνπο αιινδαπνί νξγαληζκνί πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απφθηεζε 

νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ. 

ε) Οη εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

ζη) Οη ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο 

 

2.Δπίζεο, ζην θφξν απηφλ ππφθεηληαη θαη ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά 

ή αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ηδξχκαηα. 

 

Άξζξν 105 : Πξνζδηνξηζκόο αθαζάξηζηνπ θαη θαζαξνύ εηζνδήκαηνο 

λνκηθώλ πξνζώπσλ 

……………………………………………. 

1.Ωο αθαζάξηζηα έζνδα ησλ λνµηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 

ιαµβάλνληαη: 

α) Σν ηίµεµα ησλ νξηζηηθψλ πσιήζεσλ πνπ έρνπλ πξαγµαηνπνηεζεί, θαζψο θαη νη 

αµνηβέο απφ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί. 

β) Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηα, απφ θηλεηέο αμίεο, απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 13 παξάγξαθνο 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28 παξάγξαθνη 1, 2, 3 θαη 4, 30, 37, 40, 
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41, θαζψο θαη θάζε εηζφδεκα απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 48. 

 

………………………………………………. 

 

17. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ εηαηξεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ, θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ, 

ζχκθσλα θαη κεηά νξηδφκελα απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Ωο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα λννχληαη ηα νξηδφκελα απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

φπσο απηά πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 

1606/2002, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

………………………………………………….. 

18. Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (L 243) θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή (Commission), θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ άξζξσλ 3 θαη 6 

ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 

(α) ηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ηα θέξδε (ή δεκίεο) ηεο εηαηξείαο 

πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Σα θέξδε (ή δεκίεο) ηεο εηαηξείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο ζθνπνχο θνξνινγίαο. 

(β) ηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα θέξδε (ή 

δεκίεο) ηεο εηαηξείαο πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ. 
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6.2 Κσδηθνπνηεκέλνο Νόκνο 2190/1920 πεξί Αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

ζρεηηθά κε ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα 

 

Άξζξν 43γ : Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ ζηελ εύινγε 

αμία 

1. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, απνηηκψληαη: είηε α) ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηεο 

εχινγεο αμίαο είηε β) ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεσο θαη ηεο 

εχινγεο αμίαο, φπσο απηή νξίδεηαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 4. Γηα ηελ απνηίκεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 43, 

ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη΄ επηινγή ηεο: είηε α) ηνλ θαλφλα ηεο 

εχινγεο αμίαο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 4 είηε β) ηνπο θαλφλεο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 43. Ζ κέζνδνο απνηίκεζεο πνπ 

επηιέγεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη γηα φια ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη λα αθνινπζείηαη παγίσο. 

 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη παξαθάησ νξηζκνί:  

α) Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε λννχληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία φπσο νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 11 ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 32 πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2237/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο 

Γεθεκβξίνπ 2004 (L 393/31.12.2004). 

β) Ωο παξάγσγν κέζν λνείηαη ην κέζν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ Γηεζλνχο 

Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 39 πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 2086/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2004 (L. 

363/9.12.2004). 

 

3. Οη ζπκβάζεηο επί εκπνξεπκάησλ πνπ παξέρνπλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ην 

δηθαίσκα δηαθαλνληζκνχ κε κεηξεηά ή κε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ζεσξνχληαη 

παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

α) έρνπλ ζπλαθζεί γηα λα θαιχςνπλ θαη εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε κία πξνβιεπφκελε αγνξά, πψιεζε ή ρξήζε, 
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β) θαηαξηίζζεθαλ εμαξρήο πξνο ην ζθνπφ απηφλ θαη 

γ) αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζζνχλ κε ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

4. Ζ εχινγε αμία θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 

α) Σελ ηξέρνπζα αμία, γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ηα νπνία πθίζηαηαη 

αμηφπηζηε αγνξά. Δάλ ε ηξέρνπζα αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ είλαη 

άκεζα πξνζδηνξίζηκε, αιιά κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ή 

γηα θάπνην παξφκνην κέζν, ε ηξέρνπζα αμία είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ ηελ αμία 

ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ή ηνπ παξφκνηνπ ζε απηφ κέζνπ. 

β) Σελ αμία πνπ πξνθχπηεη απφ γεληθήο απνδνρήο ππνδείγκαηα θαη ηερληθέο 

απνηίκεζεο, γηα ηα κέζα γηα ηα νπνία δελ πθίζηαηαη αμηφπηζηε αγνξά. Σα ελ ιφγσ 

ππνδείγκαηα θαη ηερληθέο απνηίκεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ κία ινγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα κε θάπνηα 

απφ ηηο παξαπάλσ δχν κεζφδνπο απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 43. 

 

5. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ  

πεξηιακβάλνληαη ζην παζεηηθφ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία εθφζνλ: 

α) αλήθνπλ ζε ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ ή 

β) είλαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

 

6. Γελ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηα εμήο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: 

α) κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο, 

β) ρνξεγνχκελα δάλεηα θαη απαηηήζεηο πνπ έρεη ε επηρείξεζε θαη εθφζνλ δελ 

πξννξίδνληαη γηα δηαπξαγκάηεπζε θαη 

γ) ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, κεηνρηθνί 

ηίηινη πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ζπκβάζεηο γηα ελδερφκελε 

αληηπαξνρή ζην πιαίζην ζχκπξαμεο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη άιια 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε ηέηνηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζχκθσλα κε ηα 

γεληθψο ηζρχνληα πξέπεη λα ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο ινγηζηηθήο κεηαρείξηζεο απφ ηα 

ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
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6α. Δηδηθά γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα κε παξάγσγα κέζα πνπ δηαηεξνχληαη 

κέρξη ηε ιήμε ηνπο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη νη ηακεηαθέο 

ξνέο πνπ απνξξένπλ απφ απηά δελ ζα αλαθηεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

 

7. Ζ αξρηθή θαηαρψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γίλεηαη κε βάζε ην θφζηνο 

θηήζεο ηνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ζηνηρείν γ΄ ηνπ άξζξνπ 43. 

 

8. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ ζηνηρείνπ γ΄ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43, φηαλ έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν απνηηκάηαη κε ηνλ θαλφλα ηεο εχινγεο αμίαο, ε κεηαβνιή 

ηεο αμίαο ηνπ πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο. Καη΄ εμαίξεζε, ε κεηαβνιή ηεο αμίαο θαηαρσξίδεηαη απεπζείαο ζε 

απνζεκαηηθφ ηεο θαζαξήο ζέζεο, φηαλ: 

α) ην κέζν απηφ ινγίδεηαη σο κέζν αληηζηάζκηζεο δπλάκεη ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

αληηζηάζκηζεο πνπ επηηξέπεη λα κελ εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 

νξηζκέλεο ή φιεο νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο ή 

β) ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ζπλδέεηαη κε ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ 

θάπνην λνκηζκαηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηεο 

επηρείξεζεο ζε αιινδαπή επηρείξεζε 

γ) ε κεηαβνιή ηεο αμίαο πξνθχπηεη απφ δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, πιελ ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

Σν απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο αλαπξνζαξκφδεηαη εθφζνλ ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλεη 

δελ ζεσξνχληαη, πιένλ, απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

 

9. Σα πξνζδηνξηζκέλα σο κέζα αληηζηάζκηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ωο κέζα αληηζηάζκηζεο πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο ηα 

παξάγσγα. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κέζν αληηζηάζκηζεο δελ είλαη παξάγσγν, κπνξεί 

λα αληηζηαζκίδεη κφλν ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. ηελ έλλνηα ηεο αληηζηάζκηζεο 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν ε αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο, φζν θαη ε αληηζηάζκηζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ. ηελ αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο, αληηζηαζκίδεηαη ε έθζεζε ζηε 

κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο θαηαρσξεκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

ππνρξέσζεο ή δηαπηζησκέλνπ κέξνπο απηψλ, πνπ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν 

θαη επεξεάδεη ην απεηθνληδφκελν απνηέιεζκα. Κέξδε θαη δεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε 
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ζηελ εχινγε αμία, ηνπ αληηζηαζκίδνληνο θαη ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ, ζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αληηζηάζκηζε, θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. ηελ 

αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ αληηζηαζκίδεηαη ε έθζεζε ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε 

θαηαρσξεκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνρξέσζε ή πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή θαη ε 

νπνία επεξεάδεη ην απεηθνληδφκελν θέξδνο ή δεκία. Σν θέξδνο απφ ηελ απνηίκεζε 

ζηελ εχινγε αμία ηνπ αληηζηαζκίδνληνο κέζνπ, ζηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ην κέξνο 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε θαηαρσξίδεηαη, απεπζείαο, ζε 

απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά κε απνηειεζκαηηθή 

αληηζηάζκηζε, θαηαρσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ δηαδηθαζία απηή εθαξκφδεηαη 

θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αληηζηάζκηζεο. Αλ αληηζηαζκίδεηαη κία πξνβιεπφκελε 

ζπλαιιαγή ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαρψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

ππνρξέσζεο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ αληηζηαζκίδνληνο κέζνπ, 

πνπ έρεη, ήδε, θαηαρσξηζζεί απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην 

ρξφλν ηεο θαηαρψξηζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο απηψλ. 

Γηα ζθνπνχο αληηζηάζκηζεο, γεληθψο, θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εθαξκνγή ηα 

παξαπάλσ, κία αληηζηάζκηζε ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ νη κεηαβνιέο ζηελ 

εχινγε αμία ή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ κέζνπ ζπκςεθίδνληαη απφ 

ην αληηζηαζκίδνλ κέζν ζε πνζνζηφ απφ 80% έσο 125%. 

 

10. Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο θαηαρψξηζε είλαη 

εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ, κε 

ηελ εθαξκνγή ζην πνζφ ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο ηζνηηκίαο κεηαμχ ηνπ ηεξνχκελνπ 

θαη ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Με ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 3γ ηνπ άξζξνπ 43, θαηά ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε, φια ηα 

εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ, 

κε ηηο ηζνηηκίεο θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όιεο 

νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Δμαίξεζε απφ ηε ξχζκηζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ απνηεινχλ: 

α) ηα εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, ηα νπνία εκθαλίδνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ 

ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία θηήζεψο ηνπο, 
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β) νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή λνκηζκαηηθνχ 

ζηνηρείνπ, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε νηθνλνκηθή κνλάδα 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη νη νπνίεο θαηαρσξίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηελ πψιεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα, 

γ) νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ελφο δηαζέζηκνπ 

γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηνπ νπνίνπ νη κεηαβνιέο 

ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαζαξή 

ζέζε θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ο
     

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΜΗΛΟΤ 

ΠΔΗΡΑΗΧ ΓΗΑ ΣΗ ΥΡΖΔΗ 2010-2011. 

 

7.1 Δηζαγσγηθά 

Ο Όκηινο Πεηξαηψο, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηηο ζπγαηξηθέο 

ηεο, πξνζθέξεη κηα ηεξάζηηα γθάκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ιηαληθή, επηρεηξεκαηηθή, λαπηηιηαθή, επελδπηηθή, 

ειεθηξνληθή θαη αγξνηηθή ηξαπεδηθή, θαζψο θαη ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Δπηπξφζζεηα παξέρεη ππεξεζίεο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, δηαρείξηζεο 

θεθαιαίσλ θαη ηξαπεδναζθαιεηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο 

παξέρνληαη ζηελ Διιάδα  θαη απνηεινχλ ην 89% κε 87% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

Οκίινπ. Σα δίθηπα θαηαζηεκάησλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα ππνινγίδνληαη θαηά ην 

έηνο 2011 ζηα 346, ελψ ην 2012 κε ηελ απφθηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Κππξηαθψλ ηξαπεδψλ αλεξρφηαλ ζηα 889, ελψ κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2013 κε ηηο 

ζπγρσλεχζεηο ηεο Γεληθήο ηξάπεδαο, ηεο ΑΣΔbank θαη ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ 

ζηελ Διιάδα έθηαζαλ ζηα 1.186 θαηαζηήκαηα.  

 Ζ εμέιημε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηα δάλεηα θαη ηηο θαηαζέζεηο θαηά ηηο 

ρξήζεηο 2010-2011 ζηελ Διιάδα δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Πίλαθαο 7.1 : Γάλεηα θαη ρνξεγήζεηο ηνπ Οκίινπ 

Πνζά ζε εθ. € 2010 2011 

Υνξεγήζεηο (πξν 

πξνβιέςεσλ) 30.602 29.729 

Τπνρξεψζεηο πξνο 

πειάηεο 23.839 17.814 
 Πεγή : Τξάπεδα Πεηξαηώο  

 

Απφ ην έηνο 2009 ην πξφβιεκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο είρε άκεζε 

επίπησζε θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ην 2010 αλεξρφηαλ ζην 10,1% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην 2011 πεξηνξίζηεθε ζην 

9,9%. Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ν πιεζσξηζκφο απνηέιεζαλ ζεκαληηθά ζέκαηα γηα 

ηελ θξίζε ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Ωζηφζν, ην  Μάην ηνπ 
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2010 απνθαζίζηεθε ε ιήςε δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ γηα ηε ρψξα κε ην πξψην 

κλεκφλην θαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, 

κπήθαλ ζην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. Σν 2011 εκθαλίδεηαη ε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ κε ην PSI ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, θάηη ην 

νπνίν ζα αλαθεξζεί παξαθάησ ζηελ αλάιπζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ. Ζ αλάιπζε ζα γίλεη γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2011, δηφηη νη 

επφκελεο ρξήζεηο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ αμηφπηζηε ζπγθξηζηκφηεηα ιφγσ ησλ ηφζν 

ζπγρσλεχζεσλ. 

 

7.2 Αλάιπζε Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα εκθαλίδνληαη νη  ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ Πεηξαηψο, νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ αξηζκ. 1606/2002 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  Ο παξαθάησ πίλαθαο 7.2 ππνδεηθλχεη ηελ Δλνπνηεκέλε 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ γηα ηηο ρξήζεηο 2010-2011. 

 

Πίλαθαο 7.2 : Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

(Πνζά ζε εθ. €) 2010 2011 

Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα 

έζνδα 2.564,9 2.913,1 

Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα 

έμνδα (1.377,0) (1.740,5) 

Καζαξά έζνδα από ηόθνπο 1.187,9 1.172,6 

Έζνδα πξνκεζεηψλ 233,0 233,0 

Έμνδα πξνκεζεηψλ (44,7) (35,2) 

Καζαξά έζνδα από 

πξνκήζεηεο 188,3 197,8 

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 5,8 4,8 

Απνηειέζκαηα εκπνξηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ 19,6 (101,7) 

Απνηειέζκαηα απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

απνηηκψκελα ζε εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκαηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ (8,0) (6,4) 

Απνηειέζκαηα απφ 

ρξεφγξαθα επελδπηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ (2,1) (0,6) 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 85,0 (44,2) 

ύλνιν Καζαξώλ εζόδσλ 1.476,6 1.222,2 
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Ακνηβέο θαη έμνδα 

πξνζσπηθνχ (389,9) (389,6) 

Έμνδα δηνίθεζεο (363,1) (336,6) 

Απνζβέζεηο (83,2) (96,7) 

Κέξδε (Εεκίεο) απφ πψιεζε 

παγίσλ (1,2) (0,5) 

ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ 

εμόδσλ πξν πξνβιέςεσλ (837,4) (823,4) 

Κέξδε πξν πξνβιέςεσλ 

Απνκεηώζεσλ θαη Φόξσλ 639,2 398,8 

Απνκείσζε αμίαο δαλείσλ 

θαη πξνθαηαβνιψλ θαη 

ινηπέο πξνβιέςεηο (568,5) (3.828,1) 

Απνκείσζε αμίαο 

επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ (10,4) (3.964,7) 

Λνηπέο πξνβιέςεηο θαη 

απνκεηψζεηο  (6,5) (90,8) 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ ζε 

ζπγγελείο εηαηξίεο (3,7) (31,3) 

Κέξδε (Εεκίεο) πξν θόξσλ 50,1 (7.516,2) 

Φφξνη (5,1) 894,1 

Έθηαθηε εηζθνξά θφξνπ (24,6) 0,0 

Κέξδε (Εεκίεο) κεηά 

Φόξνπ Δηζνδήκαηνο (21,2) (6.618,1) 

Κέξδε (Εεκίεο) κεηά θφξσλ 

απφ ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο 20,4 (6.622,0) 

Κέξδε (Εεκίεο) κεηά θφξσλ 

απφ δηαθνπηφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο (41,6) 3,9 

   Πεγή : Γεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο από ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο βάζεη 

ΓΛΠ-ΓΠΧΠ θαη ειεγκέλεο από Οξθωηό Διεγθηή.  

 

Απφ ηα  παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ην έηνο 2010 νη απνκεηψζεηο αμίαο δαλείσλ, 

απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ πξνβιέςεσλ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 585,4 εθ. € ελψ ην 

2011 απμάλνληαη ζεκαληηθά ζην πνζφ ηνλ 7.388,6 εθ. €. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην 

2011, ε απνκείσζε εκθαλίδεη λα έρεη ελζσκαηψζεη θαη ηηο απνκεηψζεηο ηνπ PSI, 

ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο.  

Ζ παξαπάλσ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη ζηα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο, Απνηειέζκαηα απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψκελα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκαηηθψλ 
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ινγαξηαζκψλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ ηεο Σξάπεδαο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Πίλαθαο 7.3 : Υξ/θά κέζα απνηηκώκελα ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

 

(Πνζά ζε εθ. €) 2010 2011 

Υξεφγξαθα Δκπνξηθνχ 

Υαξηνθπιαθίνπ 

  

Έληνθα γξακκάηηα 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

4,3 - 

Οκφινγα δεκνζίνπ άιισλ 

θξαηψλ 

- - 

Έληνθα γξακκάηηα δεκνζίνπ 

άιισλ θξαηψλ 

30,1 39,9 

πκπεξηιακβαλόκελα ζην 

ηακείν θαη ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα θάησ ησλ 90 

εκεξώλ 

34,4 39,9 

Οκφινγα εθδφζεσο 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

148,0 107,4 

Οκφινγα εθδφζεσο δεκνζίνπ 

άιισλ θξαηψλ 

184,0 280,6 

Οκφινγα εηαηξηψλ 11,6 9,5 

Σξαπεδηθά νκφινγα 0,1 0,1 

Έληνθα γξακκάηηα 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

84,4 8,1 

Έληνθα γξακκάηηα δεκνζίνπ 

άιισλ θξαηψλ 

170,8 8,2 

ύλνιν νκνιόγσλ 598,8 413,9 

Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

38,2 9,2 

Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην εμσηεξηθνχ 

0,3 (0,0) 

Ακνηβαία θεθάιαηα 2,2 1,2 

ύλνιν κεηνρώλ θαη 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

40,8 10,4 

ύλνιν ρξενγξάθσλ 

εκπνξηθνύ ραξηνθπιαθίνπ 

674,0 464,3 

Λνηπά ρξ/θά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνύ απνηηκώκελα 

ζε εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 

16,4 9,9 

ύλνιν ρξ/θώλ κέζσλ 

ελεξγεηηθνύ απνηηκώκελσλ 

ζε εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 

690,4 474,2 
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Πεγή : Γεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο από ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο βάζεη 

ΓΛΠ-ΓΠΧΠ θαη ειεγκέλεο από Οξθωηό Διεγθηή.  

 

Απφ ηνλ πίλαθα 7.3 θαίλνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηεο ηξάπεδαο ηα νπνία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 θαη ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

απηψλ, απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη έηζη εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Σν 2010 ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε εχινγε αμία εκθαλίδνληαη 

ζην πνζφ ησλ 690,4€ ελψ γηα ην έηνο 2011 ζην πνζφ ησλ 474,2€. Ζ κεηαβιεηφηεηα 

απηή, ε νπνία έρεη θαη άκεζν αληίθηππν ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Γειαδή, ν 

Όκηινο ην δηάζηεκα ηνπ 2011 δελ εκθαλίδεη ηα έληνθα γξακκάηηα ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ (4,3 εθ. €), δηφηη αληαιιάρηεθαλ κε άιια νκφινγα ζχκθσλα κε ην PSI. Ζ 

κεηαβιεηφηεηα απηή απεηθνλίδεηαη ζσζηά ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, γεγνλφο ηνπ 

θαλφλα ηεο εχινγεο αμίαο.  
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Πίλαθαο 7.4 : Υξεόγξαθα Δπελδπηηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ 

 

(Πνζά ζε εθ. €) 2010 2011 

Υξεφγξαθα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ 

  

Οκνινγίεο θαη άιινη ηίηινη 

ζηαζεξήο απφδνζεο 

  

Οκφινγα εθδφζεσο 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ  

557,4 154,8 

Οκφινγα εθδφζεσο δεκνζίνπ 

άιισλ θξαηψλ θαη EFSF 

νκφινγα 

196,2 286,6 

Οκφινγα εηαηξηψλ 229,8 42,9 

Οκφινγα ηξαπεδψλ 37,0 9,4 

Έληνθα γξακκάηηα εθδφζεσο 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

604,0 1.909,5 

Έληνθα γξακκάηηα εθδφζεσο 

δεκνζίνπ άιισλ θξαηψλ 

0,6 54,2 

 1.625,0 2.457,3 

Μεηνρέο θαη άιινη ηίηινη 

κεηαβιεηήο απόδνζεο 

426,1 287,7 

ύλνιν δηαζεζίκνπ πξνο 

πώιεζε ραξηνθπιαθίνπ 

2.051,1 2.745,1 

Γηαθξαηνύκελα σο ηε ιήμε 

ρξεόγξαθα 

  

Οκφινγα εθδφζεσο 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

4.954,6 1.198,2 

Οκφινγα εθδφζεσο δεκνζίνπ 

άιισλ θξαηψλ 

58,9 50,0 

Οκφινγα εηαηξηψλ 17,7 1,6 

Έληνθα γξακκάηηα 

δεκνζίνπ άιισλ θξαηώλ 

25,6 - 

ύλνιν δηαθξαηνύκελνπ σο 

ηε ιήμε ραξηνθπιαθίνπ 

5.056,8 1.249,8 

ύλνιν 7.107,9 3.994,9 

   

Πεγή : Γεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο από ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο βάζεη 

ΓΛΠ-ΓΠΧΠ θαη ειεγκέλεο από Οξθωηό Διεγθηή.  

 

ε απηφ ηνλ πίλαθα θαίλνληαη ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη νη δηαθξαηνχκελεο 

κέρξη ηε ιήμε ηνπο επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ. χκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε εκθαλίδνληαη ζε εχινγε αμία. Καηά ηελ επηκέηξεζε απηψλ, νη 

δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο επελδχζεηο ππνινγίδνληαη κε ην απνζβεζκέλν 

θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ ηηο απνκεηψζεηο, ελψ ηα 
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δηαζέζηκα πξνο πψιεζε επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Σα θέξδε / δεκίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηαηάζζνληαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ ζηα Ίδηα θεθάιαηα. Απφ ηνλ 

πίλαθα θαίλεηαη φηη ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεφγξαθα δέρνληαη κία αχμεζε ην 

έηνο 2011 θαηά 694 εθ. € θη απηφ νθείιεηαη ζηελ κεγάιε αχμεζε ησλ  εληφθσλ 

γξακκαηίσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Απφ ηελ άιιε πάιη, κείσζε δέρνληαη νη 

επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε θαη απηφ δηφηη εληάρζεθε ν Όκηινο ζην PSI.  
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Πίλαθαο 7.5 : Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

(Πνζά ζε εθ. €) 2010 2011 

Δλεξγεηηθό   

Σακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ 

θεληξηθή ηξάπεδα 

2.993,3 2.552,7 

Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο θαηά 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

1.476,9 316,1 

Παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα – 

απαηηήζεηο 

144,0 379,2 

Υξεφγξαθα εκπνξηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ 

674,0 464,3 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

απνηηκψκελα ζε εχινγε αμία 

κέζσ απνηειεζκάησλ 

16,4 9,9 

πκθσλίεο επαλαπψιεζεο 

ηίηισλ πειαηψλ 

955,4 57,4 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ 

πειάηεο (κεηά απφ 

πξνβιέςεηο) 

37.638,1 34.005,6 

Απαηηήζεηο απφ ρξεσζηηθνχο 

ηίηινπο 

2.512,3 1.628,2 

Υξεφγξαθα επελδπηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ 

  

-ρξεφγξαθα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε 

2.051,1 2.745,1 

-δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε 

ρξεφγξαθα 

5.056,8 1.249,8 

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

εηαηξείεο 

211,8 214,6 

Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 384,3 325,5 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα 

ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 

967,0 896,8 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 927,1 877,5 

Γηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

23,2 14,0 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο 

297,9 1.178,0 

Αθίλεηα σο ζηνηρεία 

θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ 

199,5 264,9 

Λνηπέο απαηηήζεηο 1.032,2 1.015,4 

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ απφ 

δηαθνπηφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

- 1.157,2 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 57.561,3 49.352,3 

Παζεηηθό   
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Τπνρξεώζεηο   

Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά 

ηδξχκαηα 

19.930,3 25.413,6 

Τπνρξεψζεηο απνηηκψκελεο 

ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 

308,9 18,5 

Παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα – 

Τπνρξεψζεηο 

201,1 389,7 

Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο  29.475,0 21.795,7 

Πηζησηηθνί ηίηινη ζε 

θπθινθνξία 

2.659,6 1.268,0 

Τβξηδηθά θεθάιαηα θαη ινηπά 

δαλεηαθά θεθάιαηα 

510,4 499,0 

Τπνρξεψζεηο γηα παξνρέο 

κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε 

209,5 172,9 

Λνηπέο πξνβιέςεηο γηα 

θηλδχλνπο θαη βάξε 

19,8 18,3 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο 

95,2 13,7 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο 

41,9 46,6 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 835,8 648,8 

Τπνρξεψζεηο απφ 

δηαθνπηφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

- 1.007,3 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 54.287,6 51.292,2 

Ίδηα Κεθάιαηα   

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 470,9 1.093,0 

Γηαθνξά απφ έθδνζε 

κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 

2.430,9 2.953,4 

Μείνλ : Ίδηεο κεηνρέο (8,8) (0,2) 

Λνηπά απνζεκαηηθά (432,8) (131,1) 

Πνζά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

απεπζείαο ζηα Ίδηα 

Κεθάιαηα θαη ζπλδένληαη κε 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απφ 

δηαθνπηφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο  

- (14,5) 

Απνηειέζκαηα εηο Νένλ 672,7 (5.975,6) 

Ίδηα θεθάιαηα Αλαινγνχληα 

ζηνπο Ηδηνθηήηεο ηεο 

Μεηξηθήο  

3.132,8 (2.075,0) 

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο 140,9 135,2 

ύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ 3.273,7 (1.939,8) 

ύλνιν Παζεηηθνύ 

Πεγή : Γεκνζηεπκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο από ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο βάζεη 

ΓΛΠ-ΓΠΧΠ θαη ειεγκέλεο από Οξθωηό Διεγθηή.  
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο 

απνηηκψκελεο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, νη νπνίεο δέρνληαη κία κείσζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 290,4εθ. €. χκθσλα κε ην πξφηππν 39 νη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη 

ζηελ εχινγε αμία θαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη θαηά ηελ επηκέηξεζε απηψλ. 

ε απηή ηε πεξίπησζε ε κείσζε θη εδψ νθείιεηαη ζηνλ δηαθαλνληζκφ αλνηρηψλ 

ζέζεσλ πψιεζεο νκνιφγσλ ιφγσ ηνπ PSI. Άξα απνδεηθλχεηαη γηα αθφκε κηα θνξά 

φηη ε εχινγε αμία ησλ κέζσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζπλζεθψλ 

αγνξάο. Σέινο, εκθαλίδνληαη θαη ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα σο 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο μερσξηζηά.  

 

Δλ θαηαθιείδη, είλαη δπλαηόλ ε εύινγε αμία ησλ κέζσλ λα ζπκβάιιεη ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε; Βάζεη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

γίλεηαη ζαθέο από ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηώο όηη ε 

εύινγε αμία θαηά ηε νπνία απνηηκώληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη νη ππνρξεώζεηο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν 39, δελ είλαη ε αηηία ηεο 

θξίζεο αιιά βνεζά ζηνλ αληηθαηνπηξηζκό ησλ πξαγκαηηθώλ ζπλζεθώλ ηεο 

αγνξάο κε απνηέιεζκα ηελ θαιύηεξε θαη αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε ησλ 

επελδπηώλ θαη δηαθόξσλ ηξίησλ.   

 

 

Δπραξηζηώ ην θαηάζηεκα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ζηε Βέξνηα γηα ην Δλεκεξωηηθό 

Γειηίν! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
86 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ : 

 

Αξρηθά, ην ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη νη εμειίμεηο ζε απηφ 

δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα. ην θεθάιαην 2 

παξνπζηάζηεθαλ ηα λέα απηά πξντφληα ηα νπνία θαινχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα λννχληαη ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, νη επελδχζεηο 

δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε ηνπο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζε 

εχινγε αμία, ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαζψο θαη ηα απνθαινχκελα παξάγσγα. Γηα 

λα κπνξέζνπλ λα εκθαλίδνληαη κε ηελ φζν δπλαηφλ θαιχηεξε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

αθνινπζνχλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

Ζ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε απφ ηηο εθάζηνηε επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ ην 

πξφηππν 39 βάζεη ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ε αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ. χκθσλα κε ην ΓΛΠ 39, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα απνηηκψληαη ζηελ 

εχινγε αμία. Ωο εχινγε αμία νξίδεηαη ε αμία ελφο κέζνπ φπνπ ε ζπλαιιαγή απηνχ 

δηαθαλνλίδεηαη κεηαμχ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ηα νπνία ελεξγνχλ κε ηδία 

βνχιεζε θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο.  

Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39 ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

γίλεηαη κε ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία απηψλ θαη κε ηε κέζνδν ηνπ 

απνζβεζκέλνπ θφζηνπο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα 

παξάγσγα κπνξεί λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, αιιά γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ ινγηζηηθά δηαζπψληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. ηα παξάγσγα πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο ησλ παξαγψγσλ θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπο 

ιεηηνπξγεί φπσο ηα ινηπά κέζα θαη ζηα παξάγσγα κε ηξφπν ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ  

ηελ αληηζηάζκηζε. Οη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο παξαγψγσλ είλαη ηα Futures, 

Forwards, Options θαη Swaps. 

Ζ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ησλ παξαγψγσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε 

φπνπ ε αγνξά ή ε πψιεζε ηνπ παξαγψγνπ επηζπκεί ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ 

ηεο αγνξάο, ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Ο ηξφπνο απηφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο λα κπνξέζνπλ λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ηα πξντφληα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

κελ θαηαιήμνπλ ζε πηψρεπζε.  εκεηψλεηαη εδψ φηη ε αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή δελ 
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εκθαλίδεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο Οκίινπ, παξά κφλν 

ζηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ. Γηα απηφ θαη 

ζην ππφδεηγκα δελ αλαθέξζεθε ε αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή, δηφηη απεπζχλεηαη ζε 

Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο θαη φρη ζηηο εηήζηεο 

θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο.   

Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

εκθαλίδεηαη είηε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο είηε ζρεκαηίδνπλ έλα εηδηθφ 

απνζεκαηηθφ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην κέζν θαη απφ ηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπ, ε νπνία έρεη αλαιπζεί ζηα θεθάιαηα 3,4 θαη 5. Παξάιιεια ζην 

θεθάιαην 6 παξαηίζεηαη ε αληίζηνηρε ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία απφ ην 

εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κέζα. Σν εηζφδεκα απφ ηέηνηα κέζα 

θαιείηαη σο εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο. ηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ην 

εηζφδεκα θνξνινγείηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ 20% θαη εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ηνπ. Δλψ γηα ηηο εηαηξείεο θαη ηηο ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ην εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο θνξνινγείηαη κε δηαθνξεηηθφ 

θαη πην πνιχπινθν ζχζηεκα. 

Σέινο, απφ ηελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή αλάιπζε κπνξεί λα απαληεζεί ν 

ηίηινο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ βάζεη ΓΛΠ 39 (εχινγε αμία) ζπκβάιιεη ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε; 

Ζ εχινγε αμία ζεσξείηαη ην πνζφ εθείλν θαηά ην νπνίν ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζπλάπηνπλ κία ζπλαιιαγή απηνβνχισο θαη γλσξίδνληαο ηηο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο. Άξα, ε εχινγε αμία ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη 

επηκεηξψληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο κηαο ηξάπεδαο, δελ είλαη ε αηηία γηα ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. 

Αληηζέησο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ, ν Όκηινο 

Πεηξαηψο εκθαλίδεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ηελ 

κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη ην πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ( PSI 

γηα ηε ρξήζε 2011). Γειαδή, ε εχινγε αμία ησλ κέζσλ επηβάιιεη ηε ζθηαγξάθεζε 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα 

απμνκεηψλεη ζεκαληηθά ην θέξδνο ή ηε δεκία ηεο ηξάπεδαο, αιιά αληίθεηηαη ζηε 

θαιχηεξε θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ θαη ησλ δηαθφξσλ ηξίησλ. 

Δπνκέλσο, ε κεηαβιεηφηεηα ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο 
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ηεο αγνξάο θαη ζηελ παξνχζα  ειιεληθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη φρη ζηελ 

εχινγε αμία κε ηελ νπνία απνηηκψληαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
89 

 

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε : 

 

Διιεληθή Βηβιηνγξαθία : 

1. Αγγειφπνπινο Υξ. Παλαγηψηεο : Δηζαγσγή ζηα παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, 2
ε
 έθδνζε, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα 2005 

2. Πεηξίδεο Αλδξέαο, Καξαγηψξγνο Θενθάλεο : Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

ζεσξία θαη πξάμε. Ζ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Δθδφζεηο Μ. Αιεμνπνχινπ – Α. 

Καξαγηψξγνο, Θεζζαινλίθε 2010 

3. Βαξβηηζηψηεο Α. Αζαλάζηνο : ηξαηεγηθέο παξαγψγσλ, απνηίκεζε 

δηθαησκάησλ, θεξδνζθνπία θαη αληηζηάζκηζε, Δθδφζεηο Π.Ν. άθθνπιαο, 

Αζήλα, 2005 

4. εκεηψζεηο e-learning ΔΚΠΑ, Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, αθαδεκατθφ έηνο 

2011-2012 

5. Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ πξνζψπσλ (Νφκνο 

2238/94), Epsilonnet,  έθδνζε 2012 

6. Κσδηθνπνηεκέλνο Νφκνο 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζρεηηθά κε ηα 

παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, άξζξν 43γ 

7. Βιάρνο Υξήζηνο, Λνπθάο Λνπθά : Πξαθηηθφ εγρεηξίδην δηεζλψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ, Global Training  

8. Πξσηνςάιηεο Νηθφιανο : Αληηζηάζκηζε θαη Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο, 

Δθδφζεηο ηακνχιεο 

9. αθέιιεο Η. Δκκαλνπήι : Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, Δθδφζεηο 

ηακνχιε, Αζήλα 2002 

10. αθέιιεο Η. Δκκαλνπήι : Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα κε βάζε ην 

Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα 2005 

11. Αλαζεσξήζεηο Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, IASC 

12. Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηηο 03.06.2013 
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Ξέλε Βηβιηνγξαθία : 

1. Grant Thorton : Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο IFRS, 3ε 

έθδνζε, ηφκνο Β’, Έθδνζε Grant Thorton, Αζήλα 2009 

2. Martin S. John  : Applied Math for Derivatives, A non-Quant Guide to the 

valuation and modeling of financial derivatives, Copyright 2001 by John 

Willey and sons Pte Ltd, Asia 

3. Grant Thorton : Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, 

εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, , Έθδνζε Grant Thorton ΑΔ, Αζήλα 2007 

 

Γηαδίθηπν : 

1. IASB, www.iasb.org 
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