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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η παγκόσµια οικονοµία υφίσταται 

σηµαντικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές είναι απόρροια του διεθνούς χαρακτήρα που έχουν 

αποκτήσει πλέον οι αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, της γενικότερης απελευθέρωσης του 

εµπορίου καθώς και της γενικότερης τάσης που επικρατεί για παγκοσµιοποίηση. Όλα αυτά 

έχουν ως αποτέλεσµα να βιώνουµε σήµερα ένα φαινόµενο ταχείας επέκτασης της χρήσης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων στην διεθνή χρηµατοπιστωτική αγορά. Τα χρηµατοοικονοµικά 

αυτά µέσα επεκτείνονται από τα παραδοσιακά µέσα, όπως είναι τα οµόλογα, µέχρι και 

διάφορες µορφές παραγώγων, όπως είναι συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures), τα 

προθεσµιακά συµβόλαια (forwards) και οι ανταλλαγές (swaps). 

Λαµβάνοντας υπόψη την σηµασία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων στους Ισολογισµούς και στα Αποτελέσµατα Χρήσης όχι µόνο των 

τραπεζών και των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά και των βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων, είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η θέσπιση κάποιων 

γενικών προτύπων µε παγκόσµια εφαρµογή που θα αφορούν την παρουσίαση και την 

αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, καθώς και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 

τους.  

Επιπλέον, ένας ακόµη σηµαντικός λόγος για την θέσπιση αυτών των προτύπων είναι 

εξαιτίας των µεγάλων σκανδάλων που ξέσπασαν στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. την τελευταία 

δεκαετία που αφορούσαν την ακατάλληλη χρήση των παραγώγων και την αποτυχία 

γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο είχε ως 

αποτέλεσµα της παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων.1 Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί το χρηµατοοικονοµικό σκάνδαλο της ENRON, της µεγαλύτερης εταιρείας 

ενεργειακών συναλλαγών στον κόσµο, η οποία χρησιµοποίησε αναξιόπιστα ∆ηµοσιευµένα 

Λογιστικά Στοιχεία και λόγω της απουσίας ηθικών αναστολών στη συµπεριφορά της 

∆ιοίκησης οδηγήθηκε στην κατάρρευση της. 

Εποµένως, εξαιτίας των ανωτέρω παραγόντων και λόγω των πολλών προβληµάτων που 

προέκυπταν από την παραδοσιακή λογιστική και µετά από πολλές συζητήσεις και έρευνες, η 

                                                      

1Ighian (2012) , Sorin and Silvia (2009). 
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IASC σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών του Καναδά εξέδωσε στα µέσα 

της δεκαετίας του ’90 το ∆.Λ.Π. 32 – Παρουσίαση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Το ∆.Λ.Π. 

32 συνεπώς έχει ως στόχο την παρουσίαση και ορθή ταξινόµηση όλων των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων που χρησιµοποιεί µία οντότητα. Επίσης αναφέρεται σε 

παράγοντες που επηρεάζουν την αξία, τον χρόνο και τον βαθµό αβεβαιότητας των 

µελλοντικών ταµειακών ροών της οικονοµικής µονάδας που απορρέει από τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και τις λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζονται γι’ αυτά.  

Στις αρχές του 2005, το I.A.S.B. κρίνοντας ότι υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση και 

ενδυνάµωση των γνωστοποιήσεων του ∆.Λ.Π. 32 εξέδωσε το ∆.Π.Χ.Α. 7 – Γνωστοποίηση 

Χρηµατοοικονοµικών µέσων. Αυτό το πρότυπο συµπληρώνει τις αρχές του  ∆.Λ.Π. 32 και  

απαιτεί γνωστοποιήσεις για την σηµαντικότητα των χρηµατοοικονοµικών µέσων σχετικά µε 

την χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της επιχείρησης, όπως επίσης και ποσοτικές αλλά 

και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση της οικονοµικής µονάδας σε κίνδυνο. 

 Συνεπώς, το ∆.Π.Χ.Α. 7 ανέλαβε τον ρόλο ενηµέρωσης των χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεων για την έκθεση της επιχείρησης σε διάφορους κινδύνους που απορρέουν από τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο 

κίνδυνος της αγοράς, όπως επίσης και πληροφόρηση για τους τρόπους µε τους οποίους 

µπορεί να γίνει σωστή διαχείριση του κινδύνου. Αυτές οι πληροφορίες προσφέρουν στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων το απαραίτητο υπόβαθρο για να είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν ορθά την χρηµατοοικονοµική θέση και την απόδοση της επιχείρησης, όπως 

επίσης και το µέγεθος και την αβεβαιότητα των µελλοντικών ταµειακών ροών της. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία κατά συνέπεια, έχει ως στόχο την εξέταση του 

θεσµικού πλαισίου που αφορά την παρουσίαση  και γνωστοποίηση των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων µέσω της ανάλυσης του ∆.Λ.Π. 32 και ∆.Π.Χ.Α. 7, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από 

σηµαντικούς φορείς θέσπισης των λογιστικών προτύπων. Επιπλέον, στόχος της εργασίας 

είναι να γίνει κατανοητή η σηµαντικότητα της χρήσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

σήµερα από όλες τις οικονοµικές οντότητες παγκοσµίως, καθώς και η σωστή απεικόνιση τους 

στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων µε σκοπό την σωστή πληροφόρηση των 

χρηστών και όχι την παραπλάνηση τους. Τέλος, πρέπει ακόµη να καταστεί σαφές το πόσο 

σηµαντικό είναι να γνωρίζουν τα µέλη που διευθύνουν και παίρνουν τις αποφάσεις σε µία 

οικονοµική µονάδα, τους κινδύνους που απορρέουν από την κατοχή και χρήση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων καθώς και πώς να προστατευτούν από αυτούς. 
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 Όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήµατα που διαπραγµατεύεται η παρούσα εργασία, ένα 

θέµα που διερευνάται είναι το πληροφοριακό περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων 

που αφορούν τον τρόπο παρουσίασης και ταξινόµησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

καθώς και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται να γίνουν µε στόχο την καλύτερη ενηµέρωση 

των χρηστών. Αξιόλογο επίσης θέµα που διαπραγµατεύεται η εργασία είναι η χρησιµότητα 

της εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά 

µέσα από τις επιχειρήσεις σήµερα.  

Η ύπαρξη πολλών διεθνών επενδυτών στην παγκόσµια οικονοµία δηµιούργησε την 

ανάγκη για αύξηση της συγκρισιµότητας µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων. Γι’ αυτό το λόγο έχει καταστεί απαραίτητο να αυξηθεί η αξιοπιστία των 

πληροφοριών που ανακύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις. Τέλος, στην παρούσα 

εργασία γίνεται διερεύνηση των συνεπειών της εφαρµογής των ανωτέρω προτύπων από τις 

επιχειρήσεις, όπως για παράδειγµα εάν η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που 

αφορούν τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα επηρεάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση των 

επιχειρήσεων καθώς και τον δείκτη χρέους τους. 

Με την είσοδο όµως των ∆ιεθνών Λογιστών Προτύπων δηµιουργούνται επίσης πολλά 

εύλογα ερωτήµατα, για το εάν οι επιχειρήσεις διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό 

προκειµένου να κατανοήσουν και στην συνέχεια να εφαρµόσουν τα πρότυπα αυτά. Είναι 

προφανές ότι δεν αρκούν οι απλοί λογιστές για να υποστηρίξουν την ανάλυση και την 

εφαρµογή των προτύπων των οικονοµικών µονάδων, αλλά χρειάζεται εξειδικευµένο 

προσωπικό που διαθέτει ειδικές γνώσεις για την παροχή ορισµένων γνωστοποιήσεων. 

 Γι’ αυτό το λόγο, για παράδειγµα µια µικρή εµπορική εταιρεία δεν είναι φυσικά 

υποχρεωµένη να αναφερθεί σε όλες τις γνωστοποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 7. Σε αυτήν την 

εργασία εποµένως, γίνεται µία προσπάθεια, για την ορθή κατανόηση σε βάθος των προτύπων 

που αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, ώστε να κατανοήσουµε την σηµαντικότητα τους 

για τον προσδιορισµό της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης, των αποτελεσµάτων της, αλλά 

και την προστασία της από τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Η δοµή της παρούσας εργασίας αποτελείται από πέντε κεφάλαια που έχουν ως στόχο 

την αναλυτική παρουσίαση του θέµατος και την εκπλήρωση του σκοπού της, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

που χρησιµοποιήθηκε, παραθέτοντας τις απόψεις σηµαινόντων προσώπων και φορέων για τo 

θέµα της παρουσίασης και γνωστοποίησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων, κάνοντας 

αναφορές και στα αντίστοιχα πρότυπα. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται µία 
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περιληπτική παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου που αφορά το ∆.Λ.Π. 32  και του ∆.Π.Χ.Α. 

7, εξηγώντας παράλληλα πολλές νέες έννοιες και ορισµούς που εισήγαγαν αυτά τα πρότυπα. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται µία πρακτική εφαρµογή για να γίνει πιο κατανοητή 

η εφαρµογή των προτύπων αυτών στην πράξη από τις οικονοµικές µονάδες. Η εφαρµογή 

αυτή αναδεικνύει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να κάνει ένας όµιλος εταιρειών και 

συγκεκριµένα αφορά τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του κινδύνου που απορρέουν από τη 

χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων από τις επιχειρήσεις. Κλείνοντας, στο πέµπτο κεφάλαιο 

παρατίθενται τα συµπεράσµατα της εργασίας, οι περιορισµοί που προέκυψαν κατά την 

διεξαγωγή της παρούσας εργασίας και οι προτάσεις για µελλοντική έρευνα για το θέµα αυτό.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Η λογιστική διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών µηχανισµών και των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, σύµφωνα µε τους Sorin and Silvia (2009), αποκτά ιδιαίτερη σηµασία τα τελευταία 

χρόνια, εξαιτίας του διεθνούς χαρακτήρα των χρηµαταγορών και της γενικής τάσης που 

επικρατεί για παγκοσµιοποίηση. Γι’ αυτό το λόγο η θεωρία, τα πρότυπα και οι πρακτικές 

ξεφεύγουν από τα σύνορα της κάθε χώρας και αποτελούν παγκόσµιο φαινόµενο. Σε επίπεδο 

του διεθνούς συστήµατος λογιστικής αναφοράς, οι λογιστικές πολιτικές που αφορούν τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα και τις χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το 

αντικείµενο των ∆.Λ.Π. 32 – “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση”, ∆.Λ.Π. 39 – 

“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση” και ∆.Π.Χ.Α. 7 – 

“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση”. 

Σύµφωνα µε το άρθρο των Sorin and Silvia (2009), η υπαγωγή των χρεογράφων στην 

ευρύτερη κατηγορά των χρηµατοοικονοµικών µέσων και η παρουσία τους στην αγορά 

κεφαλαίου, αντιµετωπίζεται µε την αναγνώριση των χρεογράφων στην ευρύτερη αυτή 

κατηγορία των χρηµατοοικονοµικών µέσων και την αποσαφήνιση των διαφορών µεταξύ των 

κατηγοριών των διαφόρων τίτλων – χρεογράφων. Επίσης ένα βασικό πλεονέκτηµα του 

∆.Λ.Π. 32 σύµφωνα µε το άρθρο είναι ότι το κείµενο του ισχύει για την ταξινόµηση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται στο ισοζύγιο είτε όχι και 

πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να υπακούουν στην ίδια υποχρέωση.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Sorin and Silvia (2009),  είναι καθοριστική η συµβολή του 

προτύπου αυτού στο να καταστήσει υποχρεωτική την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται 

µε τους διαφορετικούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που αντιµετωπίζει κάθε οικονοµική 

µονάδα. Πιο συγκεκριµένα οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων αποκτούν µία ακριβή 

εικόνα για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο της αγοράς και για τον συναλλαγµατικό 

κίνδυνο που απορρέουν από την κατοχή χρηµατοοικονοµικών µέσων. Το ∆.Π.Χ.Α. 7 

ξεπερνώντας τις απαιτήσεις των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στο ∆.Λ.Π. 32 

αναφέρει ότι στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να παρέχονται πληροφορίες – 

γνωστοποιήσεις που θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
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αξιολογούν την έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο και τον τρόπο µε τον οποίο θα 

διαχειρίζονται τον κίνδυνο. Τέλος, στο πρότυπο αυτό πρέπει να παρέχονται ποσοτικά και 

ποιοτικά στοιχεία για την φύση και το εύρος των κινδύνων που αντιµετωπίζει µία οικονοµική 

οντότητα καθώς και για την σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων για την οικονοµική 

θέση και απόδοση της επιχείρησης.   

Όσον αφορά την παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών µέσων και πιο συγκεκριµένα 

την ταξινόµηση τους ο Schmidt (2013) στο άρθρο του αναλύει την παραδοσιακή διχοτοµική 

προσέγγιση ταξινόµησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων σε δύο κατηγορίες: Υποχρεώσεις 

και Ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, όπως αναφέρει στο άρθρο του, η παραδοσιακή αυτή προσέγγιση 

τα τελευταία χρόνια αµφισβητείται για δύο λόγους. Καταρχήν, έχει έρθει στο προσκήνιο µία 

νέα κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα «υβριδικά» χρηµατοοικονοµικά µέσα τα 

οποία δεν αναφέρονται σε καµία από τις δύο προηγούµενες κατηγορίες που είναι οι 

Υποχρεώσεις και τα Ίδια Κεφάλαια. ∆εύτερον, η υιοθέτηση ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς στην Ευρώπη και διεθνώς έχει αναδείξει κάποια σενάρια 

που δείχνουν ότι η παραδοσιακή διχοτοµική προσέγγιση ταξινόµησης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν οδηγεί στην λήψη χρήσιµων πληροφοριών. Εποµένως, ο 

Schmidt προτείνει την επανεξέταση της παραδοσιακής αυτής προσέγγισης στην ταξινόµηση 

των χρηµατοοικονοµικών µέσων και την περαιτέρω έρευνα σε αυτό το θέµα.     

Επίκεντρο του χρηµατοοικονοµικού ενδιαφέροντος στην Ευρώπη ήταν πάντα η 

πρακτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

Συγκεκριµένα οι Lopes and Rodrigues (2008), εκπόνησαν µία έρευνα που αφορά την 

σύγκριση των πρακτικών που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις µε τα ∆.Λ.Π. 32 και 

∆.Λ.Π. 39.  Πιο αναλυτικά, χρησιµοποίησαν τις ετήσιες εκθέσεις των επιχειρήσεων και µε 

βάση τον δείκτη STOXX 50 προσπάθησαν να αναλύσουν τις λογιστικές πολιτικές για τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα και να συγκρίνουν τις µεθόδους αποτίµησης, αναγνώρισης και 

γνωστοποιήσεων που ακολουθούν βάσει των προαναφερόµενων προτύπων.  

Σύµφωνα µε τους Lopes and Rodrigues (2008), στόχος αυτής της έρευνας ήταν να 

διαπιστώσουν σε ποιους τοµείς υπάρχουν οι µεγαλύτερες αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των 

προτύπων σε σχέση µε τις πολιτικές που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις στην πράξη. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι αρκετά 

εξοικειωµένες µε την λογιστική διαχείριση και γνωστοποίηση των παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων και εστίασαν το πρόβληµα στην λογιστική αντιστάθµισης του 

κινδύνου των παραγώγων. Βέβαια σύµφωνα µε το άρθρο, οι περισσότερες επιχειρήσεις στην 



 

7 

 

 

Ευρώπη πρόκειται να προβούν σε αλλαγές στην λογιστική αντιστάθµισης για συναλλαγές, 

τόσο από άποψη των λογιστικών πολιτικών όσο και από άποψη γνωστοποιήσεων.  

Με την εµφάνιση και εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 32, άλλαξε ο τρόπος που οι οικονοµικές 

µονάδες εµφάνιζαν τα χρηµατοοικονοµικά τους µέσα στις οικονοµικές καταστάσεις. Μεγάλη 

επιρροή είχε το παρόν πρότυπο και στο µέλλον των συνεταιριστικών κινηµάτων. Σύµφωνα µε 

τους Detilleux and Naett (2005), το µέλλον ενός συνεταιριστικού κινήµατος απειλούνταν από 

το ∆.Λ.Π. 32. Συγκεκριµένα, η προτεινόµενη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 ανέφερε ότι κάθε 

χρηµατοοικονοµικό µέσο που θα µπορούσε να επιστραφεί µετά από αίτηση του κατόχου του, 

αντιµετωπίζεται πλέον ως υποχρέωση, ανεξάρτητα από το νοµικό του καθεστώς. Επιπλέον, ο 

κάτοχος ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου πρέπει από την αρχή να το ταξινοµήσει ως 

υποχρέωση ή ως περιουσιακό στοιχείο µε βάσει τους όρους της σύµβασης και την ουσία και 

όχι µε βάση τον νοµικό τύπο, όπως συνηθίζονταν πριν την εφαρµογή του προτύπου. Για 

παράδειγµα, σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό οι µετοχές ενός συνεταιρισµού, οι οποίες µπορούν 

να πωληθούν πίσω στον κάτοχο τους πλέον αντιµετωπίζονται ως υποχρεώσεις και οφειλές 

και όχι ως µέρος του µετοχικού κεφαλαίου, επιβαρύνοντας κατά συνέπεια τον ισολογισµό 

τους αφού αυξάνονται οι υποχρεώσεις.  

Στην βιβλιογραφία υπήρξαν επίσης πολλά άρθρα και βιβλία τα οποία έκαναν εκτενή 

αναφορά στις συνέπειες που είχε το ∆.Λ.Π. 32 στην οικονοµία. Σύµφωνα µε τους De Jong et 

al. (2006), τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν είχαν συνέπειες µόνο στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά επηρέαζαν και άλλους τοµείς των επιχειρήσεων. Οι συγγραφείς του 

άρθρου έχουν επικεντρωθεί συγκεκριµένα στον κανονισµό του ∆.Λ.Π. 32 που αφορά τις 

προνοµιούχες µετοχές και συγκεκριµένα για την Ολλανδία. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 32, οι 

προνοµιούχες µετοχές δεν είναι συµµετοχικός τίτλος και δεν εµφανίζονται στα Ίδια 

Κεφάλαια στην Καθαρή Θέση της κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της κάθε επιχείρησης. 

Αντιθέτως, οι προνοµιούχες µετοχές, ανεξάρτητα από τον νοµικό τους τύπο, πρέπει να 

κατατάσσονται ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, γιατί ο µέτοχος έχει απλά το δικαίωµα 

και όχι συµβατική δέσµευση να τις ρευστοποιήσει στο µέλλον.  

Μία σηµαντική επισήµανση στο άρθρο των De Jong et al. (2006) αποτελεί το γεγονός 

ότι οι ολλανδικές εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους προνοµιούχες µετοχές, 

εφαρµόζοντας τις αρχές του ∆.Λ.Π. 32 για αναταξινόµιση των µετοχών αυτών ως 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, αυξάνουν τον δείκτη χρέους κατά 35%. Γι’ αυτό τον λόγο, 

σύµφωνα µε το άρθρο το 71% αυτών των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τον αντίκτυπο 

του ∆.Λ.Π. 32 και αυξάνουν τον δείκτη χρέους τους, επαναγοράζουν τις προνοµιούχες 
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µετοχές ή εναλλακτικά τροποποιούν τις προδιαγραφές των µετοχών αυτών ώστε να µπορούν 

να ταξινοµηθούν πάλι στα Ιδία Κεφάλαια και όχι στις υποχρεώσεις. Εποµένως, τα ∆.Λ.Π. 

οδηγούν όχι µόνο σε µείωση της χρήσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων από τις 

επιχειρήσεις, αφού προτιµούν να µην υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο τους προκειµένου να µην 

αυξάνουν τον δείκτη χρέους τους, αλλά επηρεάζουν και την πραγµατική κεφαλαιακή 

διάρθρωση των επιχειρήσεων. 

Στο άρθρο τους οι Bishop et al. (2005), έχουν επίσης αξιολογήσει τις συνέπειες που έχει 

η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων, όπως 

είναι οι µετατρέψιµες οµολογίες, σε ένα δείγµα εταιρειών της Νέας Ζηλανδίας την περίοδο 

1988 - 2003. Σύµφωνα µε τους ορισµούς του ∆.Λ.Π. 32 οι µετατρέψιµοι τίτλοι αποτελούν 

σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα που ενέχουν το στοιχείο της χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης και του συµµετοχικού τίτλου. ∆ηλαδή ένα µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 

αντιµετωπίζεται πρώτα σαν να µην ήταν µετατρέψιµο µε µεγαλύτερο επιτόκιο και µετά σαν 

να ήταν µετατρέψιµο µε µικρότερο επιτόκιο και η διαφορά αυτή πιστώνεται στην καθαρή 

θέση.  

Τα αποτελέσµατα εποµένως της έρευνας που αναφέρονται στο άρθρο των Bishop et al. 

(2005) έδειξαν ότι µε την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 32 όσον αφορά την αναγνώριση των 

µετατρέψιµων τίτλων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, έχει ως συνέπεια την αύξηση 

των υποχρεώσεων και µεγαλύτερα επιτόκια. Γι’ αυτό προτείνουν οι αναλυτές, που 

χρησιµοποιούν χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο των 

χρηµατοπιστωτικών δυσχερειών,  να αναθεωρήσουν τις τιµές που χρησιµοποιούνται ως 

µέτρα κινδύνου και απόδοσης, όταν οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π.    

Όσον αφορά το ∆.Π.Χ.Α. 7, υπήρξαν πολλά άρθρα που διερευνούσαν τις επιπτώσεις 

που είχε η εφαρµογή του στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ης Ευρώπης. Συγκεκριµένα ο 

Bischof  (2009) στο άρθρο του διαπραγµατεύεται το θέµα των επιπτώσεων της εφαρµογής 

του ∆.Π.Χ.Α. 7 στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα και συγκεκριµένα στις Γνωστοποιήσεις 

των ευρωπαϊκών τραπεζών. Με την υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Α. 7 στις αρχές του 2007, η 

ευρωπαϊκή ρύθµιση για τις τραπεζικές Γνωστοποιήσεις έχει αλλάξει ριζικά.  

Ο Bischof (2009) χρησιµοποιώντας ένα δείγµα από 171 τράπεζες σε 28 ευρωπαϊκές 

χώρες ανέλυσε το γεγονός ότι εξαιτίας της επίδρασης του πρότυπο αυτού έχει αυξηθεί η 

ποιότητα των Γνωστοποιήσεων για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αλλά και για την έκθεση 

τους στον κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά η εστίαση των γνωστοποιήσεων έχει πλέον µετατοπιστεί 

και πλέον οι γνωστοποιήσεις εστιάζουν στον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τα 
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χρηµατοοικονοµικά µέσα και όχι τόσο στον κίνδυνο της αγοράς, που περιλαµβάνει τον 

κίνδυνο των επιτοκίων, τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και των κίνδυνο των τιµών. Ο 

αντίκτυπος βέβαια της εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α 7 ποικίλει από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη 

και οι διαφορές αυτές είναι λογικές εάν σκεφτούµε ότι η κάθε χώρα έχει το δικό της σύστηµα 

εθνικής τραπεζικής εποπτείας, το οποίο εφαρµόζει και ερµηνεύει το πρότυπο µε διαφορετικό 

τρόπο ανάλογα µε την κουλτούρα και τις πρακτικές της κάθε χώρας. Εποµένως δεν είναι 

µόνο το περιεχόµενου του προτύπου αυτού που προκαλεί την βελτίωση της ποιότητας των 

γνωστοποιήσεων αλλά και η ανάλυση και εφαρµογή του προτύπου αυτού από την εκάστοτε 

ευρωπαϊκή χώρα επηρεάζει την ποιότητα αυτών των γνωστοποιήσεων. 

Οι Mauri and Conti (2007) προσπάθησαν να εξηγήσουν στο άρθρο τους την συµβολή 

και τον αντίκτυπο του ∆.Π.Χ.Α. 7 στην Εταιρική ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών 

Κινδύνων, η οποία αφορά τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, όπως είναι τα 

επιτόκια, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες και οι τιµές των προϊόντων, από τις οικονοµικές 

οντότητες. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο έχει επηρεάσει σε βάθος µέχρι τώρα τις εργασίες των 

εταιρικών οντοτήτων. Σηµαντική συνέπεια αποτελεί το γεγονός ότι πλέον οι οικονοµικές 

οντότητες κάνουν λιγότερο συχνή χρήση των παραγώγων προϊόντων, τα οποία έχουν πολύ 

περίπλοκη δοµή.  

Επιπροσθέτως, οι Mauri and Conti (2007) επισηµαίνουν ότι οι  πρωταγωνιστές της 

Εταιρικής ∆ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων, όπως είναι ο ∆ιευθυντής 

Λογιστηρίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι Ελεγκτές και οι Εξωτερικοί Ελεγκτές έχουν 

εξελιχθεί ραγδαία και έχουν πιο ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Για να λειτουργήσει 

όµως σωστά το σύστηµα αυτό της διαχείρισης του Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου πρέπει 

όλοι οι ανωτέρω να έχουν την σωστή πληροφόρηση για την κατάλληλη γνωστοποίηση του 

κινδύνου, ώστε οι αναλυτές έχοντας αυτήν την πληροφόρηση να ενηµερώσουν σωστά το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο µε την σειρά του θα είναι σε θέση να καθοδηγεί και να 

ελέγχει καλύτερα την διαδικασία της Εταιρικής ∆ιαχείρισης του Χρηµατοοικονοµικού 

Κινδύνου. Συνεπώς,, το ∆.Π.Χ.Α. 7 εισήγαγε µία νέα προσέγγιση γνωστοποίησης του 

κινδύνου, η οποία βοηθά στον καλύτερο σχεδιασµό και βελτιωµένη εφαρµογή ενός 

συστήµατος αναφοράς που εκµεταλλεύεται την γλώσσα για την δηµιουργία αξίας.   

Επίσης, ένα θέµα που απασχόλησε ιδιαίτερα τους ερευνητές είναι το θέµα της 

λογιστικής αντιστάθµισης. Οι Hausin et al. (2008) διερεύνησαν το θέµα αυτό και πιο 

συγκεκριµένα είχαν ως στόχο να διερευνήσουν εάν οι Σουηδικές Μεγάλες Επιχειρήσεις έχουν 

προβεί σε γνωστοποίηση της λογιστικής αντιστάθµισης που ακολουθούν, µετά την εφαρµογή 
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του ∆.Π.Χ.Α. 7 και επίσης ήθελαν να αξιολογήσουν εάν οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές 

αντιλαµβάνονται σωστά τις νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης λογιστικής αντιστάθµισης αυτού 

του προτύπου. Επιπροσθέτως, επισηµαίνουν ότι εξαιτίας της πολυπλοκότητας των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων, είναι πολύ σηµαντικό να γίνεται αποτελεσµατική 

χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των κινδύνων και συνεπώς είναι µείζονος σηµασίας η 

κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων από τους χρήστες και κυρίως από τους επενδυτές 

για να λαµβάνουν τις σωστές αποφάσεις.  

Εποµένως, όπως αναφέρουν οι Hausin et al. (2008) πρέπει να γίνει κατανοητή από τους  

επενδυτές η λογιστική αντιστάθµισης που χρησιµοποιεί η επιχείρηση, και πως οι 

αντισταθµίσεις αυτές επηρεάζουν την επίδοση της επιχείρησης και τις καταστάσεις κινδύνου 

που αντιµετωπίζουν. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σηµαντική η συµβολή του ∆.Π.Χ.Α. 7, το 

οποίο έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα των γνωστοποιήσεων και να την καταστήσει 

υποχρεωτική για όλες τις οικονοµικές µονάδες. Τα ευρήµατα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι 

για τις αντισταθµίσεις της εύλογης αξίας, περίπου 88% της πληροφόρησης που προσφέρουν 

οι γνωστοποιήσεις των οντοτήτων συσχετίζονται µε τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του 

∆.Π.Χ.Α. 7. Όσον αφορά τις αντισταθµίσεις ταµειακών ροών και καθαρών επενδύσεων σε 

ξένες δραστηριότητες περίπου 63 % της πληροφόρησης συσχετίζονται µε τις απαιτήσεις 

γνωστοποίησης του προτύπου. Τέλος, διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι οι οικονοµικοί 

αναλυτές δεν έχουν επαρκή γνώση για την λογιστική αντιστάθµισης, αφού δεν γνωρίζουν την 

ζωτική της σηµασία για τις καθηµερινές τους αποφάσεις. 

Επιπροσθέτως, το ∆.Π.Χ.Α. 7 δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην γνωστοποίηση του κινδύνου 

από τις επιχειρήσεις. Οι Jankensgård et al. (2014) σε άρθρο του υποστηρίζουν ότι η 

γνωστοποίηση του κινδύνου θεωρείται ζωτικής σηµασίας πληροφόρηση για τους επενδυτές 

προκειµένου να παίρνουν σωστές αποφάσεις για την διαµόρφωση του χαρτοφυλακίου τους. 

Επίσης, υποστηρίζουν ότι ενώ προηγούµενες έρευνες είχαν δείξει ότι οι γνωστοποιήσεις του 

κινδύνου της αγοράς είναι χρήσιµες µόνο για την πρόβλεψη µελλοντικών επιπέδων κινδύνων, 

πλέον γίνεται αντιληπτή η εύλογη αξία της γνωστοποίησης του κινδύνου. Η έρευνα 

επικεντρώνεται στην γνωστοποίηση του συναλλαγµατικού κινδύνου της αγοράς, η οποία 

δυστυχώς παλαιότερα ήταν αναξιόπιστη και αδιαφανής. Σύµφωνα µε το άρθρο, η αυξηµένη 

ποιότητα στις γνωστοποιήσεις κινδύνου , οδηγεί σε λιγότερες ασυµµετρίες και κατά συνέπεια 

σε µικρότερο κόστος κεφαλαίου και µεγαλύτερη εύλογη αξία.  

Τέλος, οι Hodgdon et al. (2008) στο άρθρο τους τονίζουν την σηµαντικότητα των 

απαιτήσεων γνωστοποίησης των προτύπων ώστε να µειώνονται τα λάθη των αναλυτών στις 
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προβλέψεις. Πιο συγκεκριµένα, η συµµόρφωση των οικονοµικών µονάδων στις απαιτήσεις 

γνωστοποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 7 µειώνουν την ασυµµετρία πληροφόρησης και ενισχύουν την 

ικανότητα των οικονοµικών αναλυτών να διεξάγουν πιο ακριβείς προβλέψεις, µειώνοντας την 

πιθανότητα λαθών λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1. ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32: Παρουσίαση Χρηµατοοικονοµικών

 Μέσων 

 

 

3.1.1. Σκοπός 

 

 

Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να καθιερώσει τις αρχές για την παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων ως υποχρεώσεις ή ίδια κεφάλαια και για τον συµψηφισµό 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το πρότυπο αυτό αφορά 

την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την προοπτική του εκδότη ως 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και 

συµµετοχικούς τίτλους και την ταξινόµηση των σχετικών τόκων, µερισµάτων, κερδών και 

ζηµιών. Επίσης διερευνώνται οι συνθήκες κατά τις οποίες τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία πρέπει να συµψηφίζονται.2 

 

 

3.1.2. Πεδίο Εφαρµογής 

 

 

                                                      

2
∆.Λ.Π. 32, παρ. 2. 
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Το ∆.Λ.Π. 32 εφαρµόζεται από όλες τις οικονοµικές οντότητες και για όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα µε εξαίρεση τα εξής: 

1) Τις συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες, συγγενείς εταιρίες  και κοινοπραξίες, οι 

οποίες αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τα ∆.Λ.Π. 27 - Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες 

Οικονοµικές Καταστάσεις, το ∆.Λ.Π. 28 - Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις ή το 

∆.Λ.Π. 31 - Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες. Ωστόσο, οι οικονοµικές οντότητες θα 

εφαρµόσουν επίσης το παρόν Πρότυπο σε όλα τα παράγωγα που συνδέονται µε 

συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες ή κοινοπραξίες. 

2) ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του εργοδότη από προγράµµατα παροχών σε 

εργαζοµένους, όπου εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 19 - Παροχές σε Εργαζοµένους. 

3) Ασφαλιστήρια συµβόλαια, όπου εφαρµόζεται ∆.Π.Χ.Π. 4 - Ασφαλιστικές Συµβάσεις. 

Ωστόσο, το ∆.Λ.Π. 32 εφαρµόζεται σε παράγωγα που ενσωµατώνονται σε 

ασφαλιστήρια συµβόλαια και σε συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης, στο 

βαθµό που εφαρµόζεται για αυτά το ∆.Λ.Π. 39. 

4) Χρηµατοοικονοµικά µέσα που υπάγονται στο ∆.Π.Χ.Α.4, επειδή εµπεριέχουν το 

στοιχείο προαιρετικής συµµετοχής, αλλά εφαρµόζεται για τυχόν παράγωγα που είναι 

ενσωµατωµένα σε τέτοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

5) Συµβάσεις που απορρέουν από συναλλαγές που βασίζονται σε αξίες µετοχών ,στις 

οποίες εφαρµόζεται το ∆.Π.Χ.Α. 2 - Πληρωµές Βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς 

Τίτλους. 

6) Συµβόλαια για ενδεχόµενη αγορά σε µία συνένωση επιχειρήσεων από την πλευρά 

πάντα του αποκτώντα, όπου εφαρµόζεται το ∆.Π.ΧΑ.- 3 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων.3 

Τέλος, το ∆.Λ.Π. 32 εφαρµόζεται σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µη 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία µπορούν να διακανονιστούν 

συµψηφιστικά ή τοις µετρητοίς ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο και αντιµετωπίζονται τα 

συµβόλαια αυτά σαν να ήταν χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ωστόσο, όσον αφορά τις συµβάσεις 

οι οποίες έχουν συναφθεί µε σκοπό την παραλαβή ή την παράδοση µη χρηµατοοικονοµικού 

στοιχειού σύµφωνα µε τις αναµενόµενες απαιτήσεις της οικονοµικής µονάδας για αγορά, 

πώληση ή χρήση δεν εφαρµόζεται το παρόν πρότυπο. 

Παραδείγµατα περιπτώσεων όπου για ένα µη χρηµατοοικονοµικό στοιχείο εφαρµόζεται 

το ∆.Λ.Π. 32 είναι α) εάν δίνεται η δυνατότητα από τους όρους της σύµβασης να 

διακανονιστούν µε ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικού στοιχείου, β) εάν δεν γίνεται αναφορά 

                                                      

3
∆.Λ.Π. 32, παρ. 8. 
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στους όρους της σύµβασης αλλά είναι πρακτική που ακολουθείται, γ) εάν η εταιρεία 

ακολουθώντας την πάγια τακτική της πουλάει τέτοιο συµβόλαιο πριν ολοκληρωθεί, µε 

αποκλειστικό σκοπό το εµπορικό κέρδος και δ) εάν ένα τέτοιο συµβόλαιο έχει την 

δυνατότητα να ρευστοποιηθεί άµεσα σε µετρητά. 

 

 

3.1.3. Εννοιολογική Προσέγγιση 

 

 

Σε αυτό το σηµείο θα γίνει ανάλυση σηµαντικών ορισµών που αφορούν την ταξινόµηση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όπως ορίζονται στο παρόν πρότυπο. 

 

Χρηµατοοικονοµικό Μέσο: είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί στη µεν µία συµβαλλόµενη 

οικονοµική µονάδα ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και στην δε άλλη 

συµβαλλόµενη οικονοµική µονάδα ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο υποχρεώσεων ή στοιχείο 

καθαρής θέσης. 

 

Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο: είναι κάθε στοιχείο του ενεργητικού που: 

1) αφορά ταµειακά διαθέσιµα 

2) αποτελεί συµµετοχικό τίτλο άλλης οικονοµικής οντότητας 

3) περιέχει συµβατικό δικαίωµα για παραλαβή µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου από µια άλλη οικονοµική µονάδα 

4) περιέχει συµβατικό δικαίωµα για ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων µε µία άλλη οντότητα µε όρους πιθανά ευνοϊκούς για την οικονοµική 

οντότητα 

5) αποτελεί µία σύµβαση που θα διακανονιστεί ή ενδεχοµένως να διακανονιστεί µε τους 

συµµετοχικούς τίτλους της ίδιας της οικονοµικής οντότητας και είναι: 

• ένα µη παράγωγο για το οποίο η οντότητα υποχρεούται ή πιθανόν να 

υποχρεούται να λάβει µεταβλητή ποσότητα των ίδιων συµµετοχικών τίτλων 

της αντισυµβαλλόµενης οικονοµικής οντότητας ή 

• ένα παράγωγο που θα διακανονιστεί ή πιθανόν να διακανονιστεί µε κάθε άλλο 

τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή 
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άλλης χρηµατοοικονοµικής απαίτησης µε έναν καθορισµένο αριθµό 

συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

αποτελούν οι εισπρακτέες απαιτήσεις, εισπρακτέες επιταγές, εισπρακτέα δάνεια και 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Αντιθέτως, δεν αποτελούν χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία και εποµένως δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος προτύπου 

στοιχεία του ενεργητικού όπως άυλα πάγια, ενσώµατα πάγια και αποθέµατα επειδή δεν 

δίνουν δικαίωµα για την απόκτηση µετρητών ή την λήψη άλλων στοιχείων του ενεργητικού 

αλλά δίνουν µόνο την δυνατότητα για την απόκτηση αυτή. Επίσης οι προκαταβολές σε 

προµηθευτές µπορεί να αποτελούν προϊόν σύµβασης, αλλά επειδή δεν αναµένεται η 

επιχείρηση να εισπράξει µετρητά από τους προµηθευτές αλλά θα δώσουν οι προµηθευτές 

κάποια αποθέµατα, δεν αποτελεί χρηµατοοικονοµικό µέσο σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο.  

 

Χρηµατοοικονοµικό Στοιχείο Υποχρέωσης: είναι κάθε συµβατική υποχρέωση για: 

1) παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου σε µια 

άλλη οντότητα 

2) ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε µία άλλη οντότητα µε όρους πιθανόν 

δυσµενείς  

3) µία σύµβαση η οποία θα διακανονιστεί ή πιθανόν να διακανονιστεί µε τους 

συµµετοχικούς τίτλους της ίδιας της οντότητας και είναι: 

• µη παράγωγο για το οποίο η οντότητα υποχρεούται ή πιθανόν να υποχρεούται 

να παραδώσει µεταβλητή ποσότητα των ίδιων συµµετοχικών τίτλων της 

οντότητας ή 

• παράγωγο που θα διακανονιστεί ή πιθανόν να διακανονιστεί µε κάθε άλλο 

τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή 

άλλης χρηµατοοικονοµικής απαίτησης µε έναν καθορισµένο αριθµό 

συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων αποτελούν 

πληρωτέες απαιτήσεις, πληρωτέες επιταγές και πληρωτέες οµολογίες. Αντιθέτως, 

υποχρεώσεις που δεν αποτελούν χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και κατά συνέπεια δεν 

εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος προτύπου είναι για παράδειγµα υποχρεώσεις που δεν 

είναι συµβατικές αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις, όπως για παράδειγµα ο 

λογαριασµός φόροι-τέλη, προκαταβολές φόρου εισοδήµατος, υποχρεώσεις στα ασφαλιστικά 
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ταµεία, τα δικαιώµατα µειοψηφίας στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και οι 

προβλέψεις στον βαθµό που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για παράδοση µετρητών 

ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Όσον αφορά τις προβλέψεις, είναι πιθανές 

υποχρεώσεις και δεν αποτελούν αντικείµενο σύµβασης, γιατί είναι απλώς εκτιµήσεις. 

Εποµένως, όταν γίνεται µία πρόβλεψη είναι πολύ πιθανόν τα χρήµατα που θα πληρώσει 

τελικά η οικονοµική οντότητα να είναι περισσότερα ή λιγότερα από αυτά που είχε προβλέψει. 

Γι’ αυτούς τους λόγους η πρόβλεψη δεν αποτελεί χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. 

Συµµετοχικός Τίτλος: είναι κάθε σύµβαση που αποδεικνύει ένα δικαίωµα στο υπόλοιπο που 

αποµένει, εάν, από τα περιουσιακά στοιχεία µιας οντότητας αφαιρεθούν τα στοιχεία των 

υποχρεώσεων.  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα συµµετοχικών τίτλων αποτελούν οι κοινές µετοχές 

χωρίς δικαίωµα πώλησης και κάποια δικαιώµατα αγοράς µετοχών που επιτρέπουν στον 

κάτοχο να αγοράσει έναν καθορισµένο αριθµό µη διαθέσιµων κοινών µετοχών της εκδότριας 

οικονοµικής οντότητας έναντι καθορισµένου ποσού µετρητών ή άλλου στοιχείου του 

ενεργητικού.  

Εύλογη αξία: είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να 

ανταλλαγεί ή µια υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν εκουσίως και 

έχοντας πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική 

βάση. 4 

 

 

3.1.4. Ταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων: Υποχρεώσεις και Ίδια 

Κεφάλαια 

 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 32 ο εκδότης ενός 

χρηµατοοικονοµικού µέσου θα πρέπει να ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ως 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή συµµετοχικούς τίτλους. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίνεται στην διάκριση του χρηµατοοικονοµικού µέσου στις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις και στους συµµετοχικούς τίτλους, η οποία γίνεται πάντα σύµφωνα µε την ουσία 

του συµβατικού διακανονισµού, που δεν συµπίπτει πάντα µε τον τύπο της σύµβασης. Επίσης 

                                                      

4
∆.Λ.Π. 32, παρ.11. 
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η διάκριση αυτή γίνεται και σύµφωνα µε τους ορισµούς των Προτύπων της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και του 

συµµετοχικού τίτλου. 

Υπάρχουν δύο κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται αµφότερα για να προσδιορίσει 

κανείς ότι ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι συµµετοχικός τίτλος και όχι µία 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση.  

Πρώτον, το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό για την διαφοροποίηση είναι το 

χρηµατοοικονοµικό µέσο να µην συµπεριλαµβάνει καµία συµβατική υποχρέωση για 

παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου σε µια άλλη 

οικονοµική οντότητα ή για ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή υποχρεώσεων µε 

µία άλλη οικονοµική οντότητα µε όρους δυνητικά δυσµενείς για τον εκδότη. 

Εποµένως, εάν ο εκδότης του χρηµατοοικονοµικού µέσου είναι υποχρεωµένος να δώσει 

στον κάτοχο µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα, δηλαδή υπάρχει συµβατική δέσµευση 

για παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων, τότε αυτό αποτελεί 

Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση. Αντιθέτως, εάν δεν είναι υποχρεωµένος και απλά έχει το 

δικαίωµα να το κάνει τότε αυτό αποτελεί Συµµετοχικό Τίτλο. Πρακτικό παράδειγµα είναι τα 

µερίσµατα που δίνονται στους µετόχους µιας εταιρείας, για τα οποία δεν υπάρχει συµβατική 

υποχρέωση να δοθούν στους µετόχους αλλά µοιράζονται εκουσίως στους µετόχους επειδή 

έχουν το δικαίωµα (και όχι την υποχρέωση) να λάβουν µερίσµατα εφόσον το αποφασίσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. 

∆εύτερο κριτήριο που πρέπει ταυτόχρονα να ικανοποιείται για να χαρακτηριστεί ένα 

χρηµατοοικονοµικό µέσο συµµετοχικός τίτλος και όχι υποχρέωση είναι το 

χρηµατοοικονοµικό µέσο να διακανονιστεί ή πιθανόν να διακανονιστεί µε τους ίδιους 

συµµετοχικούς τίτλους του εκδότη και να είναι: 

• µη παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο το οποίο δεν περιλαµβάνει καµία συµβατική 

υποχρέωση η οντότητα να παραδώσει µεταβλητή ποσότητα των ίδιων συµµετοχικών 

τίτλων της ή 

• παράγωγο που µπορεί να διακανονιστεί µόνον από τον εκδότη µε την ανταλλαγή 

συγκεκριµένου ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου µε συγκεκριµένη ποσότητα των ίδιων συµµετοχικών τίτλων της οντότητας. 

Για τον σκοπό αυτό στους ίδιους συµµετοχικούς τίτλους του εκδότη δεν 
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συµπεριλαµβάνονται µέσα τα οποία είναι τα ίδια συµβόλαια για τη µελλοντική 

παραλαβή ή παράδοση των ίδιων συµµετοχικών τίτλων του εκδότη.5 

Συµπερασµατικά, µία συµβατική υποχρέωση, συµπεριλαµβανοµένης εκείνης που 

απορρέει από παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο, που µπορεί ή θα καταλήξει στη 

µελλοντική παραλαβή ή παράδοση των ίδιων συµµετοχικών τίτλων του εκδότη, αλλά που δεν 

πληροί τους ανωτέρω όρους δεν είναι συµµετοχικός τίτλος. 

Εποµένως, για την κατάταξη ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου ως υποχρέωση ή 

συµµετοχικό τίτλο αντίστοιχα είναι πολύ σηµαντικό να συνυπολογίζεται η ουσία της 

σχετικής σύµβασης και οι όροι για να εκπληρωθεί το µέσο αυτό και όχι ο νοµικός τύπος 

βάσει του οποίου έχει εκδοθεί. Για παράδειγµα, στην περίπτωση που µία οικονοµική µονάδα 

έχει κάποιες προνοµιούχες µετοχές, θα τις κατατάξει ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 

Αυτό γιατί δεν είναι συµµετοχικοί τίτλοι αφού δίνουν το δικαίωµα στην επιχείρηση στο 

µέλλον να τις ρευστοποιήσει. Άρα ενώ µε βάση τον νοµικό τύπο έπρεπε να χαρακτηριστεί ως 

συµµετοχικός τίτλο, µε βάση την ουσία της σύµβασης χαρακτηρίζεται ως υποχρέωση.  

Η παραπάνω προσέγγιση που αναφέρθηκε είναι η παραδοσιακή διχοτοµική προσέγγιση 

ταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, µε την εµφάνιση 

των υβριδικών µέσων και µε την γενικότερη ραγδαία εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, η ταξινόµηση αυτή αµφισβητείται από κάποιους συγγραφείς και προτείνεται νέα 

έρευνα για την επανεξέταση αυτής της παραδοσιακής προσέγγισης ταξινόµησης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Ένας από αυτούς είναι ο Schmidt (2013), ο οποίος υπό το 

πρίσµα της παραδοσιακής αυτής προσέγγισης, εξετάζει τους λόγους που πρέπει αυτή να 

αµφισβητείται και προτείνει την επανεξέταση της. 6  

 

 

3.1.5. Σύνθετα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

 

 

Ο εκδότης ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου είναι υποχρεωµένος να  αξιολογήσει τους όρους 

του χρηµατοοικονοµικού µέσου µε σκοπό να προσδιορίσει αν περιέχει στοιχείο υποχρέωσης 

καθώς και στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. Αυτά στοιχεία θα ταξινοµούνται χωριστά ως 

                                                      

5
∆.Λ.Π. 32, παρ.15 – 16. 

6 Schmidt (2013). 
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χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή συµµετοχικοί 

τίτλοι. 

Η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει διακεκριµένα τα µέρη που συγκροτούν ένα 

χρηµατοοικονοµικό µέσο, το οποίο από τη µία δηµιουργεί µία χρηµατοοικονοµική 

υποχρέωση στην οντότητας και από την άλλη παρέχει ένα δικαίωµα προαίρεσης στον κάτοχο 

του µέσου να το µετατρέψει σε συµµετοχικό τίτλο της οντότητας.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα σύνθετου χρηµατοοικονοµικού µέσου αποτελεί ένα 

µετατρέψιµο οµόλογο το οποίο εκδίδεται από την οικονοµική οντότητα και παρέχει στον 

κάτοχο του το δικαίωµα να το ανταλλάξει είτε µε συγκεκριµένο αριθµό µετοχών, είτε σε 

µετρητά. Από την προοπτική της οντότητας, ένα τέτοιο µέσο αποτελείται από δύο συνθετικά 

µέρη: µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση να καταβάλλει µετρητά ή άλλο 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και ένα συµµετοχικό τίτλο, δηλαδή ένα δικαίωµα 

προαίρεσης αγοράς που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωµα, για µια καθορισµένη χρονική 

περίοδο, να µετατρέψει το οµόλογο σε κοινές µετοχές της οντότητας. Ο επενδυτής ανάλογα 

µε την πορεία της µετοχής θα αποφασίσει εάν θα εξασκήσει το δικαίωµα προαίρεσης που έχει 

για να µετατρέψει την οµολογία του σε κοινές µετοχές ή εάν θα ανταλλάξει την απαίτηση του 

µε µετρητά.7 

 

 

3.1.6. Παράγωγα 

 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτελούνται από πρωτογενή µέσα και από παράγωγα.  

Παράγωγο είναι ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο που συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. η αξία του µεταβάλλεται ανάλογα µε την µεταβολή µιας συγκεκριµένης µεταβλητής, 

όπως για παράδειγµα την τιµή κάποιου αξιόγραφου ή ενός επιτοκίου ή µιας 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας, 

2. δεν απαιτεί αρχική επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση, 

3. εκπληρώνεται σε µία µελλοντική ηµεροµηνία.  

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτελούν συµβάσεις που µεταβιβάζουν τον 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο βάσει κάποιου χρηµατοοικονοµικού µέσου. Βασικό 

                                                      

7
∆.Λ.Π. 32, παρ. 29 – 30. 
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χαρακτηριστικό των παραγώγων είναι ότι τα δικαιώµατα µεταβίβασης µπορούν να ασκηθούν 

µε τη λήξη του συµβολαίου, εκτός ορισµένων περιπτώσεων όπου η ανταλλαγή γίνεται και 

στην αρχή και στο τέλος, όπως για παράδειγµα στο swaps (συµβάσεις ανταλλαγής). Με την 

έναρξη τους εκχωρούν το δικαίωµα ανταλλαγής ενός κύριου χρηµατοοικονοµικού µέσου στο 

µέλλον, µε όρους δυνητικά ευνοϊκούς ή την υποχρέωση για µεταβίβαση του παραγώγου µε 

όρους πιθανόν δυσµενείς. Η αγορά στην οποία µπορεί να διαπραγµατεύονται τα παράγωγα 

είναι το χρηµατιστήριο παραγώγων, όπου διαπραγµατεύονται χρηµατιστηριακά παράγωγα 

προϊόντα ή δηµιουργείται από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την εξυπηρέτηση των 

πελατειακών αναγκών τους.   

Βασικά παραδείγµατα χρηµατοοικονοµικών παραγώγων είναι τα ακόλουθα: Τα 

συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (Futures),τα προθεσµιακά συµβόλαια 

επιτοκίου(FRA’s), οι συµβάσεις ανταλλαγής για παράδειγµα επιτοκίων, συναλλάγµατος ή 

µετοχών , και τέλος τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης. Αναλυτικά, περιγράφονται όπως 

παρακάτω: 

Καταρχήν, υπάρχουν τα δικαιώµατα προαίρεσης, τα οποία αποτελούν συµφωνίες 

αγοράς ή πώλησης ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου σε µια προκαθορισµένη χρονική στιγµή 

στο µέλλον και σε ορισµένη τιµή. Ο αγοραστής έχει το δικαίωµα να εξασκήσει το δικαίωµα 

προαίρεσης ή και να µην το εξασκήσει. Στην περίπτωση όµως που ο αγοραστής το  

εξασκήσει τότε ο πωλητής υποχρεούται να τηρήσει τους όρους του συµβολαίου. Υπάρχουν 

τα δικαιώµατα προαίρεσης για αγορά (call options) και τα δικαιώµατα προαίρεσης για 

πώληση (put options). Τα δικαιώµατα προαίρεσης για αγορά ενός χρηµατοοικονοµικού 

µέσου παρέχει στον κάτοχο του την δυνατότητα να επωφεληθεί από µία θετική πορεία των 

τιµών και στον πωλητή την πιθανότητα να ζηµιωθεί από µια τέτοια θετική εξέλιξη και 

αντίστοιχα λειτουργούν τα δικαιώµατα προαίρεσης για πώληση.  

Επιπλέον µία άλλη κατηγορία παραγώγων είναι τα συµβόλαια µελλοντικής 

εκπλήρωσης (futures), τα οποία αποτελούν απρόσωπες συµφωνίες µεταξύ δύο 

συµβαλλοµένων µερών για αγορά ή πώληση µιας καθορισµένης ποσότητας ενός υποκείµενου 

τίτλου σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο µέλλον και σε µία προκαθορισµένη τιµή η οποία 

έχει συµφωνηθεί κατά την αγοραπωλησία. Οι βασικότεροι τύποι συµβολαίων µελλοντικής 

εκπλήρωσης είναι τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος, επιτοκίων και 

επιχειρηµατικών δεικτών. Τα συµβόλαια αυτά αναπτύσσονται σε επίπεδο χρηµατιστηρίου 

παραγώγων και η είσοδος σε ένα τέτοιο συµβόλαιο απαιτεί την καταβολή ενός µικρού ποσού 

ως εγγύηση.  
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Ακόµη µία κατηγορία παραγώγων είναι τα προθεσµιακά συµβόλαια (forwards), όπως 

για παράδειγµα τα συµβόλαια ανταλλαγής ενός οµόλογου στο µέλλον µε συγκεκριµένο ποσό 

µετρητών, το οποίο δεσµεύει και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και εάν πέσει η τιµή του 

οµολόγου ζηµιώνεται αυτός που έχει δώσει µετρητά, ενώ αντίθετα εάν ανέβει χάνει αυτός 

που έχει το οµόλογο. Τα προθεσµιακά συµβόλαια δηµιουργούνται από τις τράπεζες για την 

εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών τους, µε συγκεκριµένους όρους ώστε να 

εξυπηρετείται ο κάθε πελάτης. Αυτή είναι και η κύρια διαφορά των προθεσµιακών 

συµβολαίων µε τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, όπως επίσης και το γεγονός ότι για 

την είσοδο στο future απαιτείται ένα µικρό ποσό ως εγγύηση. 

Τέλος, µία άλλη κατηγορία παραγώγων που συναντάται συχνά τελευταία είναι οι 

ανταλλαγές (swaps), που αποτελούν διµερείς συµφωνίες για την µελλοντική ανταλλαγή 

κεφαλαίων ή αξιών µε συγκεκριµένους προσυµφωνηµένους όρους. Συγκεκριµένα, δεν είναι 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης οργανωµένων αγορών αλλά αποτελούν προϊόντα που 

αναπτύσσονται ευέλικτα ώστε να ικανοποιείται µεγάλο εύρος αναγκών, όπως είναι οι 

τραπεζικοί πελάτες. Οι κατηγορίες των swaps είναι οι ανταλλαγές νοµισµάτων και επιτοκίων. 

Τα swaps αποτελούν βασικό µέσο αντιστάθµισης των κινδύνων που προέρχονται από τα 

επιτόκια, αφού γίνεται συµφωνία των µερών να ανταλλάξουν στο µέλλον σειρές 

χρηµατοροών σε ένα υποθετικό κεφάλαιο, εκ των οποίων η µία σειρά υπολογίζεται µε 

σταθερό επιτόκιο και η άλλη µε κυµαινόµενο, αντισταθµίζοντας έτσι τον κίνδυνο σε 

περίπτωση ύπαρξης ακραίων συνθηκών.8 

 

 

 

   

 

 

 

  

Σχήµα 1: Παράδειγµα ανταλλαγών (swaps) επιτοκίων 9 

 

                                                      

8 Grant Thornton (2009). 
9 Hausin et al. (2008). 
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Το παραπάνω σχεδιάγραµµα δείχνει µία µορφή παραγώγου, το swap επιτοκίων. Εάν η 

εταιρεία είχε ένα δάνειο σταθερού επιτοκίου, εάν ανέβαιναν τα επιτόκια στην αγορά θα είχε 

κέρδος, ενώ εάν έπεφταν θα είχε ζηµία. Για να προστατευτεί από τις διακυµάνσεις των 

επιτοκίων της αγοράς και να αντισταθµίσει τον κίνδυνο αυτό, η οικονοµική οντότητα αποκτά 

ένα swap επιτοκίων. 

 

 

3.1.7. Ίδιες Μετοχές 

 

 

Όταν µία οικονοµική µονάδα αποκτάει ίδιες µετοχές, τότε οι µετοχές αυτές δεν αποτελούν 

στοιχείο του ενεργητικού αλλά αντιθέτως αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαιά της στην 

Καθαρή Θέση του Ισολογισµού. Κατά την απόκτηση, την πώληση ή την ακύρωση αυτών των 

µετοχών από την ίδια την επιχείρηση ή από άλλο µέρος του ενοποιηµένου οµίλου, δεν πρέπει 

να αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζηµία. Τα ποσά που προκύπτουν από της συναλλαγές των 

ίδιων µετοχών αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της οικονοµικής οντότητας και 

παρουσιάζονται είτε ξεχωριστά στον Ισολογισµό είτε επεξηγούνται στις Σηµειώσεις (Νotes) 

που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

3.1.8. Τόκοι, Μερίσµατα, Ζηµίες, Κέρδη 

 

 

Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη και ζηµίες που αναφέρονται σε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ή ένα 

συνθετικό µέρος του το οποίο µπορεί να χαρακτηριστεί ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση, 

θα αναγνωρίζονται ως έσοδα ή έξοδα στα αποτελέσµατα. Οι διανοµές ενός συµµετοχικού 

τίτλου προς τους κατόχους θα χρεώνονται από την οικονοµική οντότητα κατευθείαν στα ίδια 

κεφάλαια, καθαρά από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος. Το κόστος µιας συναλλαγής 

καθαρής θέσης, πέρα από το κόστος έκδοσης συµµετοχικού τίτλου, θα αντιµετωπίζεται 

λογιστικά µε αφαίρεση από την καθαρή θέση της οικονοµικής οντότητας, απαλλαγµένη από 

κάθε όφελος φόρου εισοδήµατος. 
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Η κατάταξη ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως 

συµµετοχικό τίτλο προσδιορίζει αν οι τόκοι, τα µερίσµατα, οι ζηµίες και τα κέρδη που 

αφορούν αυτό το µέσο, αναγνωρίζονται ως έσοδα ή έξοδα στα αποτελέσµατα. Για 

παράδειγµα θα µπορούσε να αναφερθεί ότι η διανοµή µερίσµατος, για µετοχές οι οποίες 

αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις, αναγνωρίζεται ως δαπάνη µε τον ίδιο 

τρόπο, όπως οι τόκοι ενός οµολόγου. Αντίστοιχα, τα κέρδη και οι ζηµίες που σχετίζονται µε 

εξοφλήσεις ή αναχρηµατοδοτήσεις χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα, ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Αντιθέτως, οι εξοφλήσεις και 

αναχρηµατοδοτήσεις των συµµετοχικών τίτλων αναγνωρίζονται ως µεταβολές στα ίδια 

κεφάλαια.10 

Κάθε οικονοµική οντότητα όταν θα εκδώσει ή θα αποκτήσει έναν συµµετοχικό τίτλο 

επιβαρύνεται συνήθως µε διάφορα κόστη, όπως είναι τα έξοδα καταχώρησης στο µητρώο και 

άλλες διοικητικές αµοιβές, οι οποίες καταβάλλονται σε νοµικούς, λογιστές και άλλους 

συµβούλους. Τα κόστη αυτά για την διενέργεια µιας συναλλαγής καθαρής θέσης 

αντιµετωπίζονται λογιστικά αφαιρετικά της καθαρής θέσης, αφού αφαιρεθεί κάθε σχετικό 

όφελος φόρου εισοδήµατος, στην έκταση που είναι διαφορικά κόστη που επιρρίπτονται 

άµεσα στη συναλλαγή καθαρής θέσης τα οποία αντίθετα θα είχαν αποφευχθεί. Αντιθέτως, το 

κόστος µιας συναλλαγής καθαρής θέση που εγκαταλείπεται χαρακτηρίζεται ως δαπάνη. 

Ενδεικτικά, τα κόστη αύξησης κεφαλαίου χρεώνονται στην Καθαρή Θέση, αφού αφαιρεθούν 

οι φόροι εισοδήµατος, ενώ τα κόστη αύξησης κεφαλαίου που τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε 

επιβαρύνουν τα Αποτελέσµατα Χρήσης. 

Αντιστοίχως, τα κόστη συναλλαγής για την έκδοση ενός σύνθετου χρηµατοοικονοµικού 

µέσου, κατανέµονται στην Καθαρή Θέση ή στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ανάλογα µε την 

κατανοµή του σύνθετου προϊόντος που θα εκδοθεί. Οι σχετικοί φόροι εισοδήµατος που 

αναγνωρίστηκαν απευθείας στην καθαρή θέση συµπεριλαµβάνονται στη γνωστοποίηση του 

συνολικού ποσού του τρέχοντος και ετεροχρονισµένου φόρου εισοδήµατος που πιστώνεται ή 

χρεώνεται στην καθαρή θέση και που γνωστοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12 Φόροι 

Εισοδήµατος.  

Όσον αφορά τα µερίσµατα που εντάσσονται στις δαπάνες, εµφανίζονται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είτε µαζί µε τους τόκους επί άλλων υποχρεώσεων, 

είτε ως διακεκριµένο στοιχείο, όταν αφορούν για παράδειγµα θέµατα όπως η δυνατότητα 

φορολογικής έκπτωσης. Επιπλέον, η γνωστοποίηση των τόκων και των µερισµάτων, εκτός 

                                                      

10
∆.Λ.Π. 32, παρ. 35. 
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των απαιτήσεων του παρόντος Προτύπου, υπόκειται στις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 1 και του 

∆.Π.Χ.Α. 7. 

Τέλος, τα κέρδη και οι ζηµίες που αφορούν τις µεταβολές της λογιστικής αξίας µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αναγνωρίζονται ως έσοδο ή δαπάνη στα αποτελέσµατα 

ακόµη και όταν σχετίζονται µε µέσο που περιλαµβάνει υπολειµµατικό δικαίωµα επί των 

περιουσιακών στοιχείων της οντότητας έναντι µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου.11 

 

 

3.1.9. Λογιστική Παρακολούθηση των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 

 

 

Πολύ σηµαντικό στοιχείο στην ανάλυση αυτού του προτύπου αποτελεί η κατανόηση της 

λογιστικής παρακολούθησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Καταρχάς, η αναγνώριση των 

κερδών ή ζηµιών από ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ακολουθεί την κατάταξη που έχει το 

µέσο αυτό στον ισολογισµό. Για παράδειγµα, εάν πρόκειται για ζηµία από ίδιες µετοχές αυτή 

θα εµφανίζεται αφαιρετικά από τα Ίδια Κεφάλαια δηλαδή στον ισολογισµό της οικονοµικής 

µονάδας. Εποµένως, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από αγορά ή πώληση των ίδιων 

µετοχών της επιχείρησης καταχωρούνται µόνο σε λογαριασµούς ίδιων κεφαλαίων και όχι 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Αντίστοιχα, εάν πρόκειται για τόκους, µερίσµατα, 

κέρδη ή ζηµίες που αφορούν ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ή ένα συνθετικό µέρος του που 

µπορεί να χαρακτηρισθεί ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση καταχωρούνται ως έσοδα ή 

έξοδα στα αποτελέσµατα. Εάν όµως πρόκειται για έξοδα που αφορούν συµµετοχικό τίτλο, 

του οποίου τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε η έκδοση, τα έξοδα αυτά µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης.   

Εποµένως, η σωστή κατάταξη ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου  σε υποχρέωση ή 

συµµετοχικό τίτλο είναι υψίστης σηµασίας, καθώς από την µία µεριά εάν τα µερίσµατα, οι 

τόκοι, τα κέρδη και οι ζηµίες σχετίζονται µε υποχρέωση µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 

χρήσης, ενώ εάν πρόκειται για συµµετοχικό τίτλο µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν για την 

έκδοση ενός σύνθετου χρηµατοοικονοµικού µέσου πρέπει να κατανέµονται σε αυτά που 

                                                      

11 Ντζανάτος (2008). 
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αφορούν υποχρέωση, τα οποία µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης και σε αυτά που 

αφορούν συµµετοχικό τίτλο και µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια. 

 

 

3.1.10. Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων 

 

 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 

πρέπει να συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό να απεικονίζεται στον ισολογισµό, µόνον όταν 

πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

(α) η ύπαρξη νοµικά ισχυρού δικαιώµατος για συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Συγκεκριµένα, το δικαίωµα συµψηφισµού είναι ένα κατά νόµο δικαίωµα του οφειλέτη 

που µπορεί να ασκηθεί, συµβατικό ή άλλο, µε σκοπό να εξοφλήσει ή διαφορετικά να 

απαλείψει ολόκληρο ή τµήµα του ποσού που οφείλει στον πιστωτή, συµψηφίζοντας την 

οφειλή αυτή έναντι απαίτησής του. 

(β) η πρόθεση της για διακανονισµό του καθαρού υπολοίπου, είτε για την είσπραξη του 

ποσού της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 32, όταν η παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµιακές ροές της 

οικονοµικής οντότητας, είναι αναγκαίος ο διακανονισµός δύο ή παραπάνω διακεκριµένων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Ο συµψηφισµός των αναγνωρισµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων και η εµφάνιση του εκ του συµψηφισµού τους καθαρού ποσού, δεν είναι το 

ίδιο µε τη διαγραφή του ενός από τα παραπάνω δύο στοιχεία στον ισολογισµό της 

οικονοµικής οντότητας και δεν πρέπει να συγχέεται. Με τον συµψηφισµό η οντότητα στην 

πραγµατικότητα κατέχει ένα µόνο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, 

ενώ διαφορετικά, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

παρουσιάζονται ξεχωριστά, βάσει των χαρακτηριστικών τους, ως πόροι ή υποχρεώσεις της 

οντότητας. Αν και ο συµψηφισµός δεν συνάδει µε την αναγνώριση κέρδους ή ζηµίας, η 

διαγραφή ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου έχει ως αποτέλεσµα την απάλειψη από τον 

ισολογισµό ενός ήδη αναγνωρισµένου στοιχείου, αλλά και είναι πιθανόν να οδηγήσει στην 

αναγνώριση κέρδους ή ζηµίας.  
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Η ύπαρξη του δικαιώµατος συµψηφισµού, που µπορεί να ασκηθεί, µεταξύ 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επηρεάζει τα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις που αφορούν τα στοιχεία αυτά και µπορεί να επηρεάζει σηµαντικά την 

έκθεση της οντότητας σε πιστωτικό κίνδυνο καθώς και σε κίνδυνο ρευστότητας. Παρ’ όλα 

αυτά , η ύπαρξη του δικαιώµατος αυτού, δεν δικαιολογεί από µόνη της το συµψηφισµό, γιατί 

πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις συµψηφισµού που αναφέρονται ανωτέρω. Σε 

περιπτώσεις  που δεν υπάρχει πρόθεση άσκησης του δικαιώµατος ή ταυτόχρονης  εξόφλησης, 

τότε το ποσό και το χρονοδιάγραµµα των µελλοντικών ταµιακών ροών µιας οντότητας είναι 

αµετάβλητα. 

 Στην περίπτωση όπου η οντότητα προτίθεται να ασκήσει το δικαίωµα ή να εξοφλήσει 

ταυτόχρονα, η εµφάνιση του συµψηφιστικού ποσού που ανακύπτει από το συµψηφισµό του 

περιουσιακού στοιχείου και της υποχρέωσης, παρουσιάζει ορθότερα τα ποσά και το 

χρονοδιάγραµµα των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών,  καθώς και τους κινδύνους 

στους οποίους αυτές οι ταµιακές ροές εκτίθενται. Για τον συµψηφισµό των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν επαρκεί µόνο η πρόθεση αλλά απαιτείται νόµιµο δικαίωµα 

προκειµένου να µπορούν να µεταβληθούν τα δικαιώµατα και τα οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τα συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και  

υποχρεώσεις. 

Ανάλογα µε τις επιχειρηµατικές πρακτικές που ακολουθεί µια οικονοµική οντότητα και 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις που έχει η χρηµατοοικονοµική αγορά ενδέχεται να επηρεάζονται 

οι προθέσεις της οντότητας για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων και κατά συνέπεια ενδέχεται να περιορίζουν τη δυνατότητα 

συµψηφισµού ή του ταυτόχρονου διακανονισµού.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ταυτόχρονου διακανονισµού δύο χρηµατοοικονοµικών 

µέσων είναι µέσω ενός γραφείου συµψηφισµού σε µία οργανωµένη χρηµατοοικονοµική 

αγορά, όπου οι τράπεζες εµφανίζουν κάθε µέρα τις επιταγές τις οποίες κατέχουν ως 

κοµίστριες και οι οποίες έχουν εκδοθεί επί άλλων τραπεζών, που είναι µέλη του γραφείου,  

για να πληρωθούν µε αµοιβαίο συµψηφισµό µεταξύ των µελών τους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι ταµιακές ροές ισοδυναµούν, στην πραγµατικότητα, µε ένα µόνο 

συµψηφιστικό ποσό και δεν υπάρχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ή σε κίνδυνο ρευστότητας. 

Ο συµψηφισµός των χρηµατοοικονοµικών µέσων σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι 

επιτρεπτός, σύµφωνα πάντα µε το παρόν πρότυπο. Καταρχήν, δεν επιτρέπεται όταν 

χρησιµοποιούνται πολλά και διαφορετικά χρηµατοοικονοµικά µέσα για αποµίµηση των 
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χαρακτηριστικών ενός απλού χρηµατοοικονοµικού µέσου, όπως για παράδειγµα εάν 

πρόκειται για  σύνθετο χρηµατοοικονοµικό µέσο. Επιπλέον, µία άλλη περίπτωση όπου δεν 

ενδείκνυται ο συµψηφισµός είναι όταν τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά µέσα, που αν και έχουν την ίδια πρωτογενή 

έκθεση σε κίνδυνο, εµπλέκουν διαφορετικούς αντισυµβαλλοµένους, όπως για παράδειγµα 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις µέσα σε χαρτοφυλάκιο συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης.  

Επιπροσθέτως, εάν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι ενεχυριασµένα, ως 

εγγύηση για χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις χωρίς δικαίωµα αναγωγής δεν επιτρέπεται να 

γίνει συµψηφισµός αυτών των µέσων. Παροµοίως, εάν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία είναι σε παρακαταθήκη από οφειλέτη για την εξόφληση µιας υποχρέωσης, χωρίς 

όµως αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να έχουν γίνει αποδεκτά από τον πιστωτή για τον 

διακανονισµός της δέσµευσης, πάλι δεν είναι επιτρεπτός σύµφωνα µε το πρότυπο ο 

συµψηφισµός τους. Τέλος, εάν οι υποχρεώσεις που δηµιουργούνται, ως αποτέλεσµα 

ζηµιογόνων γεγονότων, αναµένεται να καλυφθούν από τρίτο δυνάµει διεκδίκησης 

βασιζόµενης σε ασφαλιστήριο συµβόλαιο, πρέπει να παρουσιάζονται ξεχωριστά στον 

ισολογισµό και να µην γίνεται ο συµψηφισµός τους. 

Η οντότητα, η οποία υπεισέρχεται σε µια σειρά συναλλαγών χρηµατοοικονοµικών 

µέσων µε τον ίδιο αντισυµβαλλόµενο, µπορεί να συνάψει µία «κύρια συµφωνία 

συµψηφισµού» µε τον εν λόγω αντισυµβαλλόµενο, η οποία προβλέπει τον διακανονισµό 

όλων των χρηµατοοικονοµικών µέσων που καλύπτονται από τη συµφωνία σε περίπτωση 

αθέτησης ή λήξης οποιασδήποτε σύµβασης. Εάν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που υπόκεινται 

σε µία κύρια συµφωνία συµψηφισµού δεν συµψηφίζονται, η επίδραση της συµφωνίας στην 

έκθεση της οντότητας στον πιστωτικό κίνδυνο είναι απαραίτητο να γνωστοποιείται σύµφωνα 

µε την παράγραφο 36 του ∆ΠΧΠ 7. 12 

 

 

3.1.11. ∆ιαφορές ∆.Λ.Π. 32 - Ε.Λ.Π. 

 

 

Το ∆.Λ.Π. 32 αφορά τον προσδιορισµό των χρηµατοοικονοµικών µέσων και συγκεκριµένα 

ασχολείται µε το ποια είναι τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, πώς ταξινοµούνται σε κατηγορίες, 

ποια είναι η διαδικασία συµψηφισµού τους και ποια είναι η λογιστική αντιµετώπιση των 
                                                      

12
∆.Λ.Π.32, 42-50 ; Grant Thornton (2009). 
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λογαριασµών αποτελεσµάτων των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η δηµιουργία εποµένως του 

προτύπου αυτού στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών 

σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και την επίπτωση τους στην οικονοµική θέση της 

επιχείρησης. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού είναι απαραίτητη για να ενισχύσει την 

αξιοπιστία και γενικά να εφοδιάσει µε υψηλό πληροφοριακό περιεχόµενο τις οικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων. Σε όλα τα προαναφερόµενα θέµατα εντοπίζονται πολλές 

διαφορές σε σχέση µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  

Πρώτη σηµαντική διαφορά εντοπίζεται στον τρόπο παρουσίασης και ταξινόµησης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 32 

διακρίνονται στον ισολογισµό µε βάση την πραγµατική τους υπόσταση και την ουσία της 

σύµβασης και όχι µε βάση τον νοµικό τύπο. Η διάκριση τους, όπως είχε αναφερθεί και 

παραπάνω, γίνεται σε τρεις κατηγορίες που είναι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία, χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και συµµετοχικούς τίτλους. 

 Αντιθέτως, µε βάση τα Ε.Λ.Π. τα χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν υφίστανται τέτοιες 

διακρίσεις, αλλά οι σχετικοί λογαριασµοί αντιµετωπίζονται κατ’ είδος και καταχωρούνται 

στον ισολογισµό στο ενεργητικό και στο παθητικό σαν απαιτήσεις και σαν υποχρεώσεις  

αντίστοιχα. Για παράδειγµα, το Κεφάλαιο ενός «ανοικτού» Αµοιβαίου Κεφαλαίου, βάσει του 

∆.Λ.Π. 32 θεωρείται Υποχρέωση γιατί αυτό συνάδει µε την ουσία του, ενώ µε βάση τα 

Ε.Λ.Π. θεωρείται κεφάλαιο, βάσει του νοµικού του τύπου, δηλαδή στοιχείο Καθαρής Θέσης  

και όχι Υποχρέωση. 

Με βάση το παρόν πρότυπο, χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε 

απαίτηση που υπάρχει στον ισολογισµό και είναι αποτέλεσµα σύµβασης και αναµένεται να 

εξοφληθεί µε µετρητά ή µε ανταλλαγή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί µια προκαταβολή που δόθηκε από την επιχείρηση σε προµηθευτή για 

την αγορά αποθεµάτων στο µέλλον. Αυτή δεν αποτελεί χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο σύµφωνα µε ∆.Λ.Π. 32, γιατί παρόλο που είναι αποτέλεσµα σύµβασης δεν θα πάρει 

η επιχείρηση ποτέ µετρητά αλλά θα λάβει αποθέµατα. Αντιθέτως, στα Ε.Λ.Π. είναι απαίτηση 

και εµφανίζεται κανονικά στο ενεργητικό.  

Η πιο σηµαντική διαφορά όµως όσον αφορά την παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων έγκειται στο γεγονός ότι στο ∆.Λ.Π. 32 είναι πολύ σηµαντική η κατάταξη ενός µέσου 

ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως συµµετοχικό τίτλο, όπως αναλύθηκε στους 

αντίστοιχους ορισµούς, ενώ αντίθετα στα Ε.Λ.Π. δεν υπάρχει η  συγκεκριµένη κατάταξη. Η 

έννοια του συµµετοχικού τίτλου στα παρόν πρότυπο δεν αφορά µόνο τις συµµετοχές που έχει 
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µία εταιρία σε άλλες επιχειρήσεις, όπως ισχύει συνήθως στα Ε.Λ.Π. Πρόκειται και για τις 

«ίδιες µετοχές», οι οποίες αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους και µετοχές της ίδιας της 

οικονοµικής οντότητας.  

Άλλη σηµαντική διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι στο ∆.Λ.Π. 32  όσα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα εµπεριέχουν ταυτόχρονα µία καθαρή υποχρέωση προς 

εξόφληση και έναν συµµετοχικό τίτλο, ονοµάζονται σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα και 

πρέπει να διαχωρίζονται από τα άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα και να παρουσιάζονται 

ξεχωριστά. Αυτά τα στοιχεία πρέπει επίσης να λογιστικοποιούνται ξεχωριστά εφόσον το 

στοιχείο που αφορά υποχρέωση θα επιδρά στα αποτελέσµατα, ενώ αυτό που αφορά 

συµµετοχικό τίτλο θα επιδρά στην Καθαρή Θέση του Ισολογισµού. Για παράδειγµα οι 

µετατρέψιµες οµολογίες, σύµφωνα µε το ∆.ΛΠ. 32, αποτελούν σύνθετα µέσα που 

εµπεριέχουν στοιχείο υποχρέωσης και καθαρής θέσης, ενώ µε βάσει τα Ε.Λ.Π. αυτές οι 

οµολογίες µέχρι την πιθανή µετατροπή τους αποτελούσαν µόνο υποχρεώσεις. 

Επιπλέον, ακόµη µία διαφορά έγκειται στο θέµα των παραγώγων. Με βάση τα Ε.ΛΠ. 

τα παράγωγα δεν εµφανίζονταν στην ουσία στις οικονοµικές καταστάσεις παρά µόνον 

εµφανίζονται τα αποτελέσµατά τους µε την λήξη της σύµβασης. Αντίθετα, σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 32 και ∆.Λ.Π. 39 σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού γίνεται αποτίµηση των 

παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία τους και εποµένως υπάρχει 

επίδραση στα αποτελέσµατα από τις µεταβολές στην αξία των παραγώγων λόγω της 

αποτίµησης, µέχρι να επέλθει η λήξη του συµβολαίου.  

Επιπροσθέτως, στο παρόν πρότυπο επιτρέπεται ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης και χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, µόνο εάν συντρέχουν δύο 

προϋποθέσεις. Πρώτον, να υπάρχει νόµιµο δικαίωµα συµψηφισµού και επίσης να υπάρχει 

πρόθεση ταυτόχρονης ρευστοποίησης της απαίτησης µε την υποχρέωση. Αντιθέτως στα 

Ε.Λ.Π. ο συµψηφισµός δεν επιτρέπεται, λόγω νόµιµων εµποδίων και διατάξεων.  

Στο ∆.Λ.Π. 32 είναι επίσης απαραίτητη η γνωστοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις 

της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των πολιτικών διαχείρισης και 

αντιστάθµισης των κινδύνων και της έκθεσης σε πιστωτικό και επιτοκιακό κίνδυνο. 

Αντιθέτως, στα Ε.Λ.Π. δεν είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων στις 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.13 

Τέλος, θα πρέπει να παραθέσουµε κάποιες διαφορές για συγκεκριµένους λογαριασµούς. 

Καταρχάς, το κόστος αύξησης της Καθαρής Θέσης, µε βάση το παρόν πρότυπο µεταφέρεται 

                                                      

13
Ντζανάτος (2008). 
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άµεσα στην Καθαρή Θέση, ενώ µε βάση τα ελληνικά πρότυπα τα κόστη αύξησης κεφαλαίου 

µεταφέρονται στια έξοδα εγκατάστασης στο Ενεργητικό του Ισολογισµού και στη συνέχεια 

γίνεται απόσβεση αυτών των στοιχείων. Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις που ανήκουν σε τρίτους και είναι εκτός Ισολογισµού, όπως κάποιες εγγυήσεις, 

στο ∆.Λ.Π. 32 αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικά µέσα και αποτιµώνται όπως αυτά. 

Αντίθετα, στα Ε.Λ.Π. εµφανίζονται εκτός Ισολογισµού στους «Λογαριασµούς Τάξεως» και 

απλά αναφέρονται χωρίς η αξία τους να επηρεάζει την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 

Επιχείρησης.  

Συνοψίζοντας, οι πιο σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

32 και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα θα µπορούσαν να συνοψιστούν στον παρακάτω 

πίνακα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Σύνοψη διαφορών µεταξύ ∆.Λ.Π. 32 – Ε.Λ.Π. 

∆.Λ.Π. 32 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
∆.Λ.Π. 32 Ε.Λ.Π. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα κατατάσσονται 
στον ισολογισµό κατά την αρχική 
αναγνώρισή τους σύµφωνα µε την ουσία της 
σχετικής σύµβασης και όχι σύµφωνα µε τον 
τύπο. Η διάκριση γίνεται στις εξής 
κατηγορίες:  
-χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
-χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 
-συµµετοχικός τίτλος. 

∆εν υπάρχει τέτοια διάκριση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. Όλοι οι 
σχετικοί λογαριασµοί αντιµετωπίζονται κατά 
είδος και µε βάση συνήθως τον νοµικό τους 
τύπο. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
εµπεριέχουν ταυτόχρονα µία 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση προς 
εξόφληση και έναν συµµετοχικό τίτλο 
παρουσιάζονται και λογιστικοποιούνται 
ξεχωριστά ως Σύνθετα Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα. 

∆εν είναι δυνατή αυτή η διάκριση. 

Τα παράγωγα παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις ως 
Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία ή 
ως Υποχρεώσεις και αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία επιδρώντας στα Αποτελέσµατα.   

Τα παράγωγα αντιµετωπίζονται ως 
συµβάσεις, βάσει του νοµικού τους τύπου, 
και εµφανίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις µόνο µε την λήξη της 
σύµβασης. 

∆ίνεται έµφαση στις  συναλλαγές που 
αφορούν τους ίδιους συµµετοχικούς τίτλους 
της εταιρείας  

Περιορισµένες αναφορές σε ίδιους τίτλους 
της εταιρείας 
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Επιτρέπεται ο συµψηφισµός 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων για την 
παρουσίαση λογαριασµών στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 

∆εν επιτρέπεται ο συµψηφισµός, λόγω 
εµποδίων και  νοµικών διατάξεων. 

 

 

 

3.2  ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 7 

 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

 

 

Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων χρειάζονται την απαραίτητη πληροφόρηση για 

την έκθεση της επιχείρησης σε διάφορους κινδύνους που απορρέουν από τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο 

κίνδυνος της αγοράς, όπως επίσης και πληροφόρηση για τους τρόπους µε τους οποίους 

µπορεί να γίνει σωστή διαχείριση του κινδύνου. Αυτές οι πληροφορίες προσφέρουν στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων το απαραίτητο υπόβαθρο για να είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν ορθά την χρηµατοοικονοµική θέση και την απόδοση της επιχείρησης, όπως 

επίσης και το µέγεθος και την αβεβαιότητα των µελλοντικών ταµειακών ροών της. Το 

∆.Π.Χ.Α. 7, αναλαµβάνει το ρόλο αυτό της ενηµέρωσης των χρηστών για τα ανωτέρω 

θέµατα και συµπληρώνοντας το ∆.Λ.Π. 32 απαιτεί γνωστοποιήσεις για την σηµαντικότητα 

των χρηµατοοικονοµικών µέσων σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της 

επιχείρησης, όπως επίσης και ποσοτικές αλλά και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά µε την 

έκθεση της σε κίνδυνο.  

 

 

3.2.1.  Σκοπός 

 

 

Οι αρχές που διέπουν το ∆.Π..Χ.Α. 7 ουσιαστικά συµπληρώνουν τις αρχές αναγνώρισης, 

αποτίµησης και παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ∆.Λ.Π. 32 και ∆.Λ.Π. 

39. Σκοπός του ∆.Π.Χ.Α. 7 είναι να παρέχει τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες θα παρέχουν την δυνατότητα στους χρήστες των 
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καταστάσεων να αξιολογούν το πόσο σηµαντικά είναι τα χρηµατοοικονοµικά µέσα για τη 

χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της επιχείρησης. Επιπλέον, το παρόν πρότυπο βοηθά 

στην αξιολόγηση του βαθµού έκθεσης της επιχείρησης σε κινδύνους που προέρχονται από 

χρηµατοοικονοµικά µέσα και του τρόπου χειρισµού των κινδύνων από την µεριά της 

οικονοµικής µονάδας. 14 

 

 

3.2.2.  Πεδίο Εφαρµογής 

 

 

Το ∆.Π.Χ.Α. 7 εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις και για όλους τους τύπους 

χρηµατοοικονοµικών µέσων εκτός από:  

1. Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες οι οποίες 

αναγνωρίζονται βάσει των ∆.Λ.Π. 27, 28 και 31 αντίστοιχα. Ωστόσο, οι οντότητες θα 

εφαρµόζουν το παρόν Πρότυπο σε παράγωγα που αφορούν συµµετοχές σε θυγατρικές 

ή συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες µε εξαίρεση την περίπτωση που το παράγωγο 

ανταποκρίνεται στον ορισµό του συµµετοχικού τίτλου του ∆.Λ.Π. 32. 

2. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις παροχών σε εργαζόµενους σύµφωνα µε προγράµµατα 

παροχών, όπου εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 19.  

3. Συµβάσεις για ενδεχόµενη αντιπαροχή σε µία συνένωση επιχειρήσεων, από την 

πλευρά αυτού που αποκτά την επιχείρηση,  όπου εφαρµόζεται το ∆.Π.Χ.Α. 3. 

4. Ασφαλιστήρια συµβόλαια, για τα οποία εφαρµόζεται ∆ΠΧΠ 4. Όταν όµως πρόκειται 

για παράγωγα που ενσωµατώνονται σε ασφαλιστήρια συµβόλαια εφαρµόζεται το 

παρόν πρότυπο, εάν το ∆.Λ.Π. 39 δίνει την δυνατότητα να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 

5. Χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις και υποχρεώσεις για πληρωµές που βασίζονται 

σε µετοχές, όπου εφαρµόζεται το ∆.Π.Χ.Α. 2.15 

Το παρόν ∆.Π.Χ.Α. ισχύει για αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία 

είναι αυτά που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 39 και για τα µη 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία αφορούν ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος ∆.Π.Χ.Π. εάν και βρίσκονται εκτός του 

πεδίου εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 39, όπως για παράδειγµα κάποιες δανειακές δεσµεύσεις. 

                                                      

14
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 1 – 2. 

15
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 3 – 5. 
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Τέλος, το παρόν πρότυπο εφαρµόζεται επίσης και σε ορισµένα συµβόλαια αγοράς ή 

πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

 

 

3.2.3.  Εννοιολογική Προσέγγιση 

 

 

Είναι πολύ σηµαντικό πριν την ανάλυση του προτύπου να γίνει επεξήγηση κάποιων 

σηµαντικών εννοιών και όρων που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση όσων θα αναλυθούν 

παρακάτω. 

Πιστωτικός κίνδυνος: είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν ένα από τα δύο αντισυµβαλλόµενα 

µέρη αθετήσει τους όρους της δέσµευσης του και µπορεί να προκαλέσει οικονοµική ζηµία 

και επιδείνωση των οικονοµικών µεγεθών  στο αντισυµβαλλόµενο µέρος. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος: είναι ο κίνδυνος που προκαλείται εξαιτίας των µεταβολών στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οι οποίες κατά συνέπεια επηρεάζουν την εύλογη αξία ή τις 

µελλοντικές ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

Κίνδυνος επιτοκίων: είναι ο κίνδυνος που προκαλείται από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων 

της αγοράς, οι οποίες κατά συνέπεια επηρεάζουν την εύλογη αξία ή τις µελλοντικές ταµιακές 

ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Κίνδυνος ρευστότητας: είναι ο κίνδυνος που αντιµετωπίζουν οι οικονοµικές οντότητες όταν 

καλούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες αφορούν χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις. 

Πληρωτέα δάνεια: είναι τα δάνεια των οικονοµικών µονάδων, που αποτελούν 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Τα πληρωτέα δάνεια δεν αφορούν βραχυχρόνιες 

εµπορικές υποχρεώσεις που συνάπτονται υπό συνήθεις εµπορικούς όρους. 

Κίνδυνος αγοράς: αποτελεί τον κίνδυνο που προκαλείται εξαιτίας της µεταβολής της 

εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµειακών ροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου που 

προκαλείται από τις διακυµάνσεις των τιµών της αγοράς. Ο κίνδυνος της αγοράς αποτελείται 

από τρείς τύπους κινδύνων, οι οποίοι είναι ο κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ο 

κίνδυνος επιτοκίων και ο κίνδυνος λοιπών τιµών. 

Κίνδυνος λοιπών τιµών: είναι ο κίνδυνος που προκαλείται εξαιτίας της µεταβολής της 

εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµειακών ροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου που 

προκαλείται από µεταβολές της αγοράς, εκτός από τις µεταβολές των τιµών των επιτοκίων 



 

33 

 

 

και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Αυτές οι µεταβολές µπορεί να προκαλούνται από 

παράγοντες άµεσα συνδεδεµένους µε το συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο ή από 

παράγοντες που επηρεάζουν όλα τα παρόµοια χρηµατοοικονοµικά µέσα που είναι 

αντικείµενο συναλλαγής στην αγορά. 

Ληξιπρόθεσµο ή σε καθυστέρηση χρηµατοοικονοµικό µέσο: ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο 

είναι ληξιπρόθεσµο όταν ο αντισυµβαλλόµενος, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τους όρους 

της σύµβασης δεν µπορεί να αποπληρώσει την οφειλή του και η σύµβαση του έχει 

καταγγελθεί. 

 

 

3.2.4.  Κατηγορίες Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 

 

 

Μια οικονοµική µονάδα  θα πρέπει να οµαδοποιήσει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα σύµφωνα 

µε το ∆.Π.Χ.Α. 7 µε βάσει τα κοινά χαρακτηριστικά των χρηµατοοικονοµικών µέσων και τη 

φύση των γνωστοποιήσεων που πρέπει να παρουσιαστούν. Επιπλέον, είναι απαραίτητο η 

οικονοµική µονάδα να παρέχει ικανοποιητικές και αξιόπιστες πληροφορίες για τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, ώστε να είναι σύµφωνα µε τα κονδύλια που περιλαµβάνονται στον 

ισολογισµό.  

Καταρχάς, για να γίνει η σωστή ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, η 

οικονοµική µονάδα οφείλει να ξεχωρίσει τα µέσα τα οποία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος από εκείνα που η αποτίµηση τους γίνεται στην εύλογη αξία. Επίσης, θα πρέπει να 

θεωρηθούν ανεξάρτητη κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων , εκείνα που δεν εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος προτύπου.16 

 

 

3.2.5.  Σηµασία Χρηµατοοικονοµικών Μέσων για την Οικονοµική Θέση και 

Απόδοση 

 

 

                                                      

16
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 6. 
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Μια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί πληροφορίες που παρέχουν την 

δυνατότητα στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν πόσο σηµαντικά 

είναι τα χρηµατοοικονοµικά µέσα για την χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της 

επιχείρησης. Ξεκινώντας, θα γίνει πρώτα αναφορά για τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 

να γίνουν για την ορθή αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της επιχείρησης, η οποία 

απεικονίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ( Ε.Λ.Π.: Ισολογισµός).  

 

 

3.2.5.1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 

 

3.2.5.1.1.  Κατηγορίες Χρηµατοοικονοµικών  Περιουσιακών Στοιχείων  και 

Υποχρεώσεων 

 

 

Οι οικονοµικές µονάδες είναι απαραίτητο να γνωστοποιούν στην Κατάσταση Οικονοµικής 

Θέσης ή στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων τη λογιστική αξία 

των εξής κατηγοριών χρηµατοοικονοµικών µέσων, όπως ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 39:   

α) επενδύσεις οι οποίες διακρατούνταν ως την λήξη, 

β) δάνεια και απαιτήσεις, 

γ) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιµα προς πώληση,  

δ) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων, εµφανίζοντας χωριστά εκείνα που κατέχονταν για εµπορικούς σκοπούς 

εκµετάλλευσης και εκείνα που ορίστηκαν κατά την αρχική αναγνώριση βάσει του ∆.Λ.Π. 39.  

ε) χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, οι οποίες αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων παρουσιάζοντας χωριστά εκείνα που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

εκµετάλλευσης και εκείνα που ορίστηκαν κατά την αρχική αναγνώριση, βάσει του ∆.Λ.Π. 39, 

στ) χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εµφανίζονται στο αποσβεσµένο κόστος.17 

 

 

 

                                                      

17
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 8. 



 

35 

 

 

3.2.5.1.2.  Χρηµατοοικονοµικά Στοιχειά Ενεργητικού και

 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις Αποτιµώµενα στην Εύλογη 

Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων 

 

 

Όταν µία οικονοµική µονάδα προσδιορίζει ότι ένα δάνειο ή µία απαίτηση αποτελεί 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και αποτιµάται στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων, πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής:  

1) Τον µέγιστο βαθµό έκθεσης του δανείου ή της απαίτησης στον πιστωτικό κίνδυνο 

κατά την λήξη περιόδου αναφοράς. 

2) Το ποσό κατά το οποίο κάθε σχετικό παράγωγο ή συναφή στοιχείο ελαττώνει την 

µέγιστη έκθεση του χρηµατοοικονοµικού µέσου στον πιστωτικό κίνδυνο. 

3) Το ποσό της µεταβολής στην εύλογη αξία του δανείου ή της απαίτησης κατά την 

διάρκεια της περιόδου και συσωρευτικά, το οποίο προέρχεται από µεταβολές στον 

πιστωτικό κίνδυνο του χρηµατοοικονοµικού µέσου. Το ποσό της µεταβολής 

προσδιορίζεται ως το ύψος της µεταβολής της εύλογης αξίας, η οποία δεν προέρχεται 

από µεταβολές στις συνθήκες της αγοράς που δηµιουργούν τον κίνδυνο αγοράς όπως 

για παράδειγµα µεταβολές επιτοκίων, τιµών αγαθών και συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Εναλλακτικά, το ποσό της µεταβολής προσδιορίζεται µε την χρήση µιας εναλλακτικής 

µεθόδου, µε την οποία µπορεί να γίνει µία πιο αξιόπιστη εκτίµηση. 

4) Το ποσό της µεταβολής στην εύλογη αξία συναφών πιστωτικών παραγώγων ή 

παρόµοιων µέσων κατά την διάρκεια της περιόδου και συσωρευτικά, από την αρχική 

αναγνώριση του δανείου ή της απαίτησης. 

Όταν µία οικονοµική µονάδα προσδιορίζει µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ως 

στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, τότε είναι απαραίτητη 

η γνωστοποίηση των παρακάτω στοιχείων:  

1) Το ύψος της µεταβολής στην εύλογη αξία της υποχρέωσης, κατά την διάρκεια της 

περιόδου αναφοράς και συσωρευτικά, η οποία προέρχεται από την µεταβολή του 

πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης. Το ύψος αυτό µπορεί να προσδιοριστεί ως το 

ποσό της µεταβολής στην εύλογη αξία που δεν προέρχεται από τις µεταβολές 

συνθηκών αγοράς που δηµιουργούν κίνδυνο αγοράς, όπως είναι οι µεταβολές 

επιτοκίων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών είτε µε µία εναλλακτική µέθοδο για πιο 

αξιόπιστη εκτίµηση. 
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2) Τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης και ποσού της σύµβασης που οφείλει να καταβάλει η επιχείρηση κατά 

την λήξη της σύµβασης στον δικαιούχο. 

Τέλος, η οικονοµική µονάδα σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο θα πρέπει να γνωστοποιεί 

τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν και εάν υπάρχει η πεποίθηση ότι δεν απεικονίζεται 

σωστά η µεταβολή στην εύλογη αξία που οφείλεται στην µεταβολή του πιστωτικού κινδύνου 

είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται οι λόγοι της πεποίθησης αυτής.18 

 

 

3.2.5.1.3.  Επανακατάταξη Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων

 Ενεργητικού 

 

 

Εάν η οικονοµική οντότητα έχει αναταξινοµήσει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο και ενώ το αποτιµούσε στο αποσβεσµένο κόστος τελικά πρέπει να το αποτιµά στην 

εύλογη αξία του ή το αντίστροφο, οφείλει να γνωστοποιήσει το ποσό που έχει µεταφερθεί 

από τη µια κατηγορία στην άλλη, καθώς και τους λόγους για την νέα αυτή κατάταξη. 

Τα στοιχεία τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται εάν η οικονοµική οντότητα έχει 

αναταξινοµήσει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία των 

αποτιµώµενων στοιχείων στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ή από την κατηγορία 

των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, βάσει του 

∆.Λ.Π. 39, είναι τα εξής:  

1) Το ποσό που αναταξινοµήθηκε από την µία κατηγορία στην άλλη. 

2) Τις λογιστικές αξίες και τις εύλογες αξίες, για κάθε περίοδο αναφοράς µέχρι την 

αποαναγνώριση, όλων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που 

έχουν αναταξινοµηθεί στην τρέχουσα περίοδο και στις προηγούµενες. 

3) Εάν το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει ταξινοµηθεί σε κατηγορία 

εκτός της εύλογης αξίας µέσω των αποτελεσµάτων σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι 

απαραίτητο να γνωστοποιούνται οι σπάνιες αυτές περιπτώσεις καθώς και τα γεγονότα 

που εξηγούν την σπανιότητα της κατάστασης. 

                                                      

18
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 9 – 11. 
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4) Τα κέρδη ή τις ζηµίες της εύλογης αξίας του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο αναφοράς που 

έγινε η αναταξινόµηση ή κατά την προηγούµενη. 

5) Κατά την περίοδο αναφοράς µετά την αναταξινόµηση µέχρι και την αποαναγώριση 

του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να γνωστοποιούνται τα 

κέρδη ή οι ζηµίες της εύλογης αξίας που θα είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα 

εάν δεν είχε γίνει η αναταξινόµηση 

6) Το αποτελεσµατικό επιτόκιο και τα εκτιµώµενα ποσά των ταµειακών ροών που 

αναµένει να αποκτήσει η επιχείρηση, κατά την ηµεροµηνία αναταξινόµησης.19 

 

 

3.2.5.1.4.  Αποαναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων

 Ενεργητικού 

 

 

Μία οικονοµική οντότητα µπορεί να έχει µεταβιβάσει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού µε τέτοιο τρόπο ώστε ένα µέρος ή ολόκληρο το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο να 

µην πληροί τις προϋποθέσεις για αποαναγνώριση, όπως αυτές αναφέρονται στο ∆.Λ.Π. 39. 

Γι’ αυτά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού η οικονοµική οντότητα θα πρέπει 

να γνωστοποιεί τα εξής στοιχεία:  

1) τη φύση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 

2) τη φύση των κινδύνων και των ωφελειών, στα οποία εκτίθεται η επιχείρηση επειδή 

κατέχει αυτά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 

3) τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εάν η επιχείρηση 

συνεχίζει να αναγνωρίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, 

4) εάν η οικονοµική οντότητα συνεχίζει να αναγνωρίζει ένα µέρος µόνο των 

περιουσιακών στοιχείων, είναι απαραίτητο να γνωστοποιεί την συνολική λογιστική 

αξία όλων των αρχικών περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αξία των στοιχείων 

που εξακολουθεί να αναγνωρίζει και την αντίστοιχη των υποχρεώσεων. 20 

 

 

                                                      

19 Grant Thornton (2009). 
20
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 13. 
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3.2.5.1.5.  Εξασφαλίσεις 

 

 

Όσον αφορά τις εξασφαλίσεις που έχει κάθε οικονοµική οντότητα για να έχει καλυµµένη την 

απαίτηση της, πρέπει να γνωστοποιούνται τα εξής στοιχεία: 

1) η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που η οικονοµική 

οντότητα έχει δεσµεύσει ως εξασφάλιση για τις υποχρεώσεις της, 

συµπεριλαµβάνοντας και τα ποσά που έχουν αναταξινοµηθεί βάσει του ∆.Λ.Π. 39, 

2) οι όροι και οι συνθήκες οι οποίες σχετίζονται µε την δέσµευση. 

Όταν η επιχείρηση είναι κάτοχος κάποιων εξασφαλίσεων έναντι κάποιας δέσµευσης και 

έχει το δικαίωµα να ρευστοποιήσει την εξασφάλιση της ή να προβεί η ίδια σε κάποια νέα 

δέσµευση του στοιχείου, τότε θα πρέπει να γνωστοποιεί την εύλογη αξία του στοιχείου που 

κατέχεται από την επιχείρηση ως εξασφάλιση. Επίσης, είναι απαραίτητο να γίνει 

γνωστοποίηση και της εύλογης αξίας κάθε παρόµοιας εξασφάλισης που έχει ρευστοποιηθεί ή 

αναδεσµευτεί, όπως επίσης και εάν η οικονοµική οντότητα έχει υποχρέωση να την 

επιστρέψει. Τέλος, πρέπει να γνωστοποιούνται οι όροι και οι συνθήκες της σύµβασης για την 

χρήση της εξασφάλισης, ώστε να γίνεται διαχείριση της εξασφάλισης σύµφωνα µε αυτούς 

τους όρους. 21 

 

 

3.2.5.1.6.  Προβλέψεις για Αναγνώριση Ζηµιών 

 

 

Αποτελεί συχνό φαινόµενο τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µιας 

οικονοµικής µονάδας να υφίστανται ζηµία λόγω αποµείωσης της αξίας τους, δηλαδή όταν η 

λογιστική αξία του στοιχείου υπερβαίνει την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του στοιχείου 

αυτού. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν η επιχείρηση έχει αναγνωρίσει την αποµείωση αυτή σε 

ξεχωριστό λογαριασµό και όχι αφαιρετικά της λογιστικής αξίας του εν λόγω στοιχείου, είναι 

απαραίτητο να γνωστοποιείται η συµφωνία µεταβολών του λογαριασµού κατά την διάρκεια 

της περιόδου για κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 

 

                                                      

21
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 14 – 15. 
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3.2.5.1.7.  Σύνθετα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του Ενεργητικού µε

 Ενσωµατωµένα Πολλαπλά Παράγωγα 

 

 

 Εάν η οικονοµική µονάδα έχει εκδώσει ένα σύνθετο χρηµατοοικονοµικό µέσο, δηλαδή ένα 

µέσο που περιέχει το στοιχείο της υποχρέωσης και το στοιχείο των ίδιων κεφαλαίων, και 

ενσωµατώνει επιπλέον πολλά παράγωγα που οι αξίες τους αλληλοεξαρτώνται, θα πρέπει να 

γίνει γνωστοποίηση της ύπαρξης αυτού του στοιχείου. Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 

όπως είναι για παράδειγµα τα οµόλογα που ενσωµατώνουν πολλαπλά παράγωγα, είναι µία 

νέα µορφή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. 

 

 

3.2.5.1.8.  Αθέτηση Όρων ∆ανείου και Ανεξόφλητα Χρέη 

 

 

Όταν µία οικονοµική οντότητα έχει αναγνωρισµένα πληρωτέα δάνεια κατά την ηµεροµηνία 

αναφοράς, πρέπει να γίνει γνωστοποίηση των ακόλουθων στοιχειών: 

1. λεπτοµέρειες για αθετήσεις των όρων σχετικά µε χρεολύσια, τόκους και όρους 

αποπληρωµής δανείου, κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

2. η λογιστική αξία των δανείων, τα οποία δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν κατά την 

λήξη της περιόδου αναφοράς, 

3. εάν έχει γίνει κάποια ρύθµιση της υποχρέωσης και έχει αποκατασταθεί ή έχει γίνει νέα 

διαπραγµάτευση των όρων του δανείου πρέπει να γνωστοποιούνται πριν εγκριθούν 

για έκδοση οι Οικονοµικές Καταστάσεις.  

Εάν κατά την διάρκεια της περιόδου υπήρξαν αθετήσεις όρων δανειακών συµβάσεων 

διαφορετικών από εκείνους που αναφέρονται παραπάνω, η οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί 

τις πληροφορίες που απαιτούνται, εάν οι σχετικές αθετήσεις επέτρεψαν στον δανειστή να 

απαιτήσει την εξόφληση του δανείου πιο άµεσα, εκτός βέβαια εάν οι αθετήσεις 

αποκαταστάθηκαν ή έγινε επαναρρύθµιση των όρων του δανείου, πριν ή κατά την 

ηµεροµηνία της περιόδου αναφοράς.22 

                                                      

22
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 18 – 19. 
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3.2.5.2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων και Καθαρής  Θέσης 

 

 

Μία οικονοµική οντότητα θα πρέπει επίσης να γνωστοποιεί τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, 

κερδών ή ζηµιών είτε στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων είτε στις 

Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Τα στοιχεία αυτά που πρέπει να 

γνωστοποιούνται είναι τα εξής: 

1) καθαρά κέρδη ή ζηµίες από όλες τις κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων, οι οποίες πρέπει να γνωστοποιούνται και στην 

κατάσταση οικονοµικής θέσης όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.  

2) σύνολο εσόδων και εξόδων από τόκους για όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού και όλες τις υποχρεώσεις που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων. Αυτά τα έσοδα και έξοδα από τόκους αποτιµώνται µε την 

µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου. 

3) σύνολο εσόδων και εξόδων από αµοιβές  που προέρχονται από χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων και από χρηµατοοικονοµικά µέσα που µπορεί να προέρχονται 

από καταπιστευµατικές δραστηριότητες, 

4) έσοδα από τόκους χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που έχουν 

υποστεί ζηµία λόγω αποµείωσης, 

5) ποσό κάθε ζηµίας λόγω µείωσης της αξίας κάθε κατηγορίας χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου. 23 

 

 

3.2.6.  Λοιπές Γνωστοποιήσεις 

 

 

Η οικονοµική µονάδα πέραν των ανωτέρω γνωστοποιήσεων που πρέπει να γίνονται στην 

κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις και στην Κατάσταση 

                                                      

23
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 20. 
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Λογαριασµού Αποτελεσµάτων οφείλει να προβεί σε µια σειρά λοιπών γνωστοποιήσεων που 

αφορούν την γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών, την γνωστοποίηση της λογιστικής 

αντιστάθµισης των κινδύνων και της εύλογης αξίας για κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικών 

µέσων.  

Λογιστικές Πολιτικές  

Πιο συγκεκριµένα, µία επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στην περίληψη σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών τη βάση αποτίµησης που χρησιµοποιεί για την κατάρτιση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων και λοιπές λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιεί για την 

κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Λογιστική Αντιστάθµισης Κινδύνων 

Επιπλέον, µία οικονοµική οντότητα είναι απαραίτητο να προβεί σε γνωστοποιήσεις της 

λογιστικής αντιστάθµισης κινδύνων που χρησιµοποιεί. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 η λογιστική 

αντιστάθµισης είναι η συµψηφιστική εµφάνιση διαφορών αποτίµησης σε εύλογες αξίες των 

µέσων αντιστάθµισης και των αντίστοιχων αντισταθµιζόµενων στοιχείων στην κατάσταση 

Λογαριασµού Αποτελεσµάτων. Υπάρχουν ξεχωριστοί τύποι αντιστάθµισης κινδύνων και 

είναι η αντιστάθµιση της εύλογης αξίας, η αντιστάθµιση ταµειακών ροών, η αντιστάθµιση 

καθαρής επένδυσης σε µία επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και αντιστάθµιση 

συναλλαγµατικού κινδύνου.  

Μια επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί ξεχωριστά για κάθε τύπο αντιστάθµισης την 

περιγραφή κάθε τύπου αντιστάθµισης καθώς και των χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν 

οριστεί ως µέσα αντιστάθµισης, τις εύλογες αξίες τους την τρέχουσα περίοδο και τη φύση 

των κινδύνων που αντισταθµίζονται. 

Επιπροσθέτως, όσον αφορά την αντιστάθµιση των ταµειακών ροών, η οικονοµική 

µονάδα οφείλει να γνωστοποιεί τις περιόδους που αναµένεται να συµβούν οι ταµειακές ροές 

και πότε αναµένεται να επηρεάσουν τα κέρδη ή τις ζηµίες. Επιπλέον, πρέπει να γίνει 

γνωστοποίηση της περιγραφής κάθε συναλλαγής που προβλέπεται να γίνει για την οποία 

είχαν χρησιµοποιηθεί οι λογαριασµοί αντιστάθµισης, αλλά τελικά δεν αναµένεται πλέον να 

γίνει. Επίσης, η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί το ποσό που αναγνωρίστηκε στα λοιπά 

έσοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου, όπως επίσης και το ποσό που αναταξινοµήθηκε από τα 

ίδια κεφάλαια και θα περιλαµβάνεται στα κέρδη ή στις ζηµίες περιόδου.  

Τέλος, πρέπει να γίνει γνωστοποίηση του ποσού που αναταξινοµήθηκε από τα ίδια 

κεφάλαια κατά τη διάρκεια της περιόδου και συνυπολογίστηκε στο αρχικό κόστος ή στην 

λογιστική αξία ενός µη χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας µη 
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χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που αποκτήθηκε µε σκοπό την αντιστάθµιση µιας πολύ 

πιθανής προσδοκώµενης συναλλαγής. 

Αναφορικά µε την αντιστάθµιση της εύλογης αξίας, η επιχείρηση θα πρέπει να 

γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε τις µεταβολές στην εύλογη αξία του µέσου 

αντιστάθµισης και αντισταθµιζόµενου µέσου. Ξεχωριστά πρέπει να γνωστοποιείται και η 

αναποτελεσµατικότητα που αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της περιόδου, η οποία 

προέρχεται από την αντιστάθµιση των ταµιακών ροών ή από την αντιστάθµιση µιας καθαρής 

επένδυσης σε µια επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού.   

Εύλογη Αξία 

Είναι πολύ σηµαντικό η οικονοµική µονάδα να γνωστοποιεί για κάθε κατηγορία 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων την εύλογη αξία τους 

σε σύγκριση µε την λογιστική αξία των µέσων αυτών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο η 

οικονοµική µονάδα να γνωστοποιεί τις µεθόδους και τις παραδοχές για τον προσδιορισµό της 

εύλογης αξίας για κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, εφόσον έχουν 

χρησιµοποιηθεί Τεχνικές Αποτίµησης.  

Στην περίπτωση που για την αποτίµηση στην εύλογη αξία χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές 

αποτίµησης που βασίζονται σε παραδοχές που δεν στηρίζονται σε τιµές της αγοράς για 

παρόµοιες συναλλαγές και δεν βασίζονται σε στοιχεία της αγοράς, γνωστοποιείται εάν είναι 

σηµαντική, η επίδραση από την αλλαγή σε αυτές τις παραδοχές, όπως επίσης και το ποσό που 

µεταφέρθηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης από αυτήν την αποτίµηση. 

Τελειώνοντας, εάν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα κατά την απόκτηση τους, αποτιµήθηκαν στην 

εύλογη αξία, αλλά στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν άλλες τεχνικές αποτίµησης που έδιναν  

διαφορετική εύλογη αξία κατά την απόκτηση εάν χρησιµοποιούνταν, τότε πρέπει να 

γνωστοποιείται η λογιστική πολιτική χειρισµού αυτής της διαφοράς στην αρχή και στη λήξη 

της χρήσης για κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικού µέσου.24 

 

 

3.2.7.  Φύση και Έκταση Κίνδυνων που απορρέουν από τα 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

 

 

                                                      

24
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 21 – 30. 
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Μία οικονοµική µονάδα οφείλει να κάνει γνωστοποίηση πληροφοριών, οι οποίες θα 

παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων την δυνατότητα  να αξιολογήσουν 

την φύση και την έκταση των κινδύνων που απορρέουν από όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

που έχει κάθε επιχείρηση στην κατοχή της. Για κάθε κίνδυνο είναι απαραίτητο να 

γνωστοποιείται ο τρόπος που προκύπτει, ο τρόπος που κάθε οικονοµική µονάδα τον 

διαχειρίζεται, ο τρόπος που αποτιµάται ο κίνδυνος και τέλος εάν υπήρξαν αλλαγές στην φύση 

του κινδύνου από την έναρξη έως την λήξη της περιόδου.  

Πιο συγκεκριµένα, κάθε επιχείρηση πρέπει να προβεί σε γνωστοποίηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των κινδύνων που απορρέουν από τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Καταρχάς, όσον αφορά την γνωστοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών κάθε 

οικονοµική µονάδα πρέπει να γνωστοποιεί για κάθε είδος κινδύνου την έκθεση της στον 

κίνδυνο, το πώς προέκυψε και την µέθοδο επιµέτρησης του κάθε κινδύνου ξεχωριστά. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γνωστοποιεί τον τρόπο που η επιχείρηση διαχειρίζεται τον 

κίνδυνο. Πιο συγκεκριµένα, τους αντικειµενικούς στόχους, τις διαδικασίες και τις πολιτικές 

που εφαρµόζει η ∆ιοίκηση για να αντιµετωπίσει τους κινδύνους αυτούς. Τέλος, πρέπει να 

επισηµαίνεται κάθε αλλαγή που υπάρχει στην πολιτική διαχείρισης του κινδύνου, στις 

µεθόδους αποτίµησης και σε όλα τα προαναφερθέντα σε σχέση µε την προηγούµενη 

διαχειριστική περίοδο.  

 Όσον αφορά την γνωστοποίηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών, είναι απαραίτητη η 

γνωστοποίηση για κάθε είδος κινδύνου περιληπτικών ποσοτικών στοιχείων σε σχέση µε την 

έκθεση των επιχειρήσεων σε κίνδυνο κατά την λήξη περιόδου αναφοράς και βασίζεται σε 

πληροφόρηση που παρέχεται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της οικονοµικής 

µονάδας. Επίσης, πρέπει να γνωστοποιούνται οι συγκεντρώσεις κινδύνων, εάν δεν 

προκύπτουν µε σαφήνεια από τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις. Τέλος, εάν τα ποσοτικά στοιχεία 

για τους κινδύνους δεν αποτελούν επαρκή πληροφόρηση για τους χρήστες οικονοµικών 

καταστάσεων, πρέπει να παρέχονται πρόσθετες περιφραστικές πληροφορίες.  

Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να γίνει παράθεση των πληροφοριών που 

απαιτείται να γίνει γνωστοποίηση, οµαδοποιώντας τον κίνδυνο σε τρεις κατηγορίες: 

πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος της αγοράς.  

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

3.2.7.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος, όπως είχε αναφερθεί και ανωτέρω είναι ο κίνδυνος που υπάρχει όταν 

ένα από τα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη αθετήσει τους όρους της δέσµευσης του και µπορεί 

να προκαλέσει οικονοµική ζηµία και επιδείνωση των οικονοµικών µεγεθών  στο 

αντισυµβαλλόµενο µέρος.25 

Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 7 η οικονοµική µονάδα πρέπει να γνωστοποιεί για κάθε 

κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων τις εξής πληροφορίες:  

• τη µέγιστη έκθεση της στον πιστωτικό κίνδυνο στην λήξη της περιόδου αναφοράς, 

χωρίς να υπολογίζονται οι εξασφαλίσεις και πιστωτικές ενισχύσεις, 

• σε σχέση µε το προαναφερθέν ποσό θα πρέπει να αναφέρονται οι εξασφαλίσεις και οι 

πιστωτικές αναβαθµίσεις που έχουν ληφθεί από την επιχείρηση έναντι της απαίτησης 

της,  

• πληροφόρηση αναφορικά µε την πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία δεν είναι σε καθυστέρηση ούτε έχει γίνει 

αποµείωση της αξίας τους, 

• την λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία 

πιθανώς να ήταν σε καθυστέρηση ή αποµειωµένα, αλλά έγινε επαναρρύθµιση και 

επαναδιαπραγµάτευση των όρων τους, µε σκοπό να συνεχίσουν να είναι υγιή.   

Όσον αφορά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που είναι ληξιπρόθεσµα ή έχει γίνει 

αποµείωση της αξίας τους, δηλαδή η λογιστική τους αξία υπερβαίνει την εκτιµώµενη 

ανακτήσιµη αξία τους, θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση των ακόλουθων στοιχείων:  

• µία χρονολογική ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που είναι σε 

καθυστέρηση κατά την λήξη της περιόδου, χωρίς να γίνεται αναφορά στα 

αποµειωµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

• ανάλυση των αποµειωµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων µε την εκπόνηση ειδικών 

προβλέψεων και γνωστοποίηση των λόγων αποµείωσης 

                                                      

25 Βλ.: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2.3. Εννοιολογική Προσέγγιση. 
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• περιγραφή των εξασφαλίσεων και λοιπών πιστωτικών ενισχύσεων που έχουν λάβει 

οι οικονοµικές µονάδες έναντι των απαιτήσεων τους που απορρέουν από τα 

ληξιπρόθεσµα και αποµειωµένα υπόλοιπα. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να γίνεται 

εκτίµηση της εύλογης αξίας των ανωτέρω εξασφαλίσεων και πιστωτικών 

ενισχύσεων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να προσδιορίζεται όσο το δυνατόν 

πιο ρεαλιστικά   η αξία άµεσης διάθεσης τους και κατά συνέπεια ο πιστωτικός 

κίνδυνος που είναι εκτεθειµένοι. 

Τέλος, αναφορικά µε τις εξασφαλίσεις και τις πιστωτικές ενισχύσεις, όπως είναι 

εγγυήσεις, η οικονοµική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί τη φύση και την λογιστική αξία των 

χρηµατοοικονοµικών ή µη µέσων που λήφθησαν από την ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων ή 

των πιστωτικών ενισχύσεων, που είχαν ληφθεί έναντι των απαιτήσεων. Εάν όµως αυτά τα 

στοιχεία του ενεργητικού δεν είναι άµεσα µετατρέψιµα σε µετρητά, πρέπει να γίνει 

γνωστοποίηση των πολιτικών που θα ακολουθήσει η οικονοµική µονάδα προκειµένου να 

διαθέσει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ή να τα χρησιµοποιήσει για τις δραστηριότητες της. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί για παράδειγµα µία τράπεζα όταν λαµβάνει ως 

εξασφάλιση µία µεταχρονολογηµένη επιταγή η οποία τελικά είναι ακάλυπτη. Τότε, η τράπεζα 

πρέπει να γνωστοποιήσει τον τρόπο που θα την διαχειριστεί, εάν για παράδειγµα θα προβεί 

σε δικαστικές ενέργειες για την επιδίκαση της υπόθεσης.26 

 

 

3.2.7.2 Κίνδυνος Ρευστότητας 

 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι ο κίνδυνος που 

αντιµετωπίζουν οι οικονοµικές οντότητες όταν καλούνται να εκπληρώσουν τις 

χρηµατοοικονοµικές τους υποχρεώσεις και λόγω αδυναµίας άντλησης κεφαλαίων αδυνατεί 

να τις εκπληρώσει.27 

Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 7, η οικονοµική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί µία 

ανάλυση ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών τις υποχρεώσεων, η οποία να παρουσιάζει τις 

οφειλές από συµβάσεις που αποµένουν µέχρι την λήξη της περιόδου αναφοράς. Επιπλέον, 

                                                      

26
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 36 – 38. 

27
βλ.: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2.3.  Εννοιολογική Προσέγγιση. 
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είναι απαραίτητο να γνωστοποιεί µία περιγραφή του τρόπου διαχείρισης του κινδύνου 

ρευστότητας και τις πολιτικές που ακολουθεί. 28 

 

 

3.2.7.3 Κίνδυνος της Αγοράς 

 

 

Ο κίνδυνος της αγοράς, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί τον κίνδυνο που 

προκαλείται εξαιτίας της µεταβολής της εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµειακών ροών 

ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου που προκαλείται από τις διακυµάνσεις των τιµών της 

αγοράς.29 

Σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο, για το κίνδυνο αγοράς που απορρέει από τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση της ανάλυσης ευαισθησίας που 

χρησιµοποιείται για κάθε είδος κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειµένη κάθε επιχείρηση στην 

λήξη της περιόδου, όπως επίσης πρέπει να παρουσιάζεται και ο τρόπος µε τον οποίο οι 

λογικές µεταβολές από την σχετική µεταβλητή του κινδύνου επηρεάζουν την Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων και τα Ίδια Κεφάλαια. Επίσης, είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση των 

µεθόδων και των παραδοχών για την προετοιµασία της ανάλυσης ευαισθησίας και οι πιθανές 

µεταβολές σε αυτές τις µεθόδους, συγκριτικά µε αυτές που ακολουθήθηκαν την προηγούµενη 

περίοδο.  

Στην περίπτωση που η διοίκηση της οικονοµικής µονάδας κάνει αναλύσεις 

ευαισθησίας, οι οποίες συνδυάζουν διαφορετικά είδη, όπως για παράδειγµα επιτόκια και 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τότε πρέπει να γνωστοποιεί την µέθοδο και τις βασικές 

παραδοχές της ανάλυσης αυτής. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να γίνεται 

γνωστοποίηση των στόχων της µεθοδολογίας και τους ενδεχόµενους κινδύνους που 

λανθάνουν.  

Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό εάν οι αναλύσεις ευαισθησίας που γνωστοποιούνται  είναι 

µη αντιπροσωπευτικές του κινδύνου που υφίσταται σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση, η οικονοµική µονάδα θα πρέπει να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός και 

να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους µπορεί να συµβαίνει αυτό. Για παράδειγµα, ένας 

πιθανός λόγος που συµβαίνει αυτό είναι επειδή γίνεται γνωστοποίηση της έκθεσης στον 

                                                      

28
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 39. 

29
βλ.: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2.3. Εννοιολογική Προσέγγιση. 
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κίνδυνο στην λήξη της περιόδου αναφοράς και συνεπώς δεν απεικονίζεται η έκθεση στον 

κίνδυνο καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς. 30 

 

 

3.2.8.  ∆ιαφορές ∆.Π.Χ.Α. 7 - Ε.Λ.Π. 

 

 

Το ∆.Π.Χ.Α. 7 µε την έναρξη της εφαρµογής του επιβάλλει πολλές και σύνθετες 

γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων, οι οποίες φυσικά είναι ασύγκριτα 

περισσότερες και µε µεγαλύτερο βάθος σε σύγκριση µε τις απαιτήσεις γνωστοποίησης των 

ελληνικών προτύπων. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις γνωστοποιήσεις σχετίζονται µε 

απαιτήσεις γνωστοποίησης των κινδύνων που απορρέουν από την κατοχή 

χρηµατοοικονοµικών µέσων από µία οικονοµική οντότητα, καθώς και των πολιτικών 

διαχείρισης των κινδύνων που ακολουθεί η εκάστοτε οικονοµική οντότητα.  

Οι γνωστοποιήσεις αυτές πρέπει να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες κινδύνων και να 

αναφέρονται στην αποτίµηση των µέσων αυτών κατά την λήξη της περιόδου αναφοράς αλλά 

και στην µεταβολή της αξίας τους κατά την διάρκεια της χρήσης καθώς και στην επίδραση 

που αυτά έχουν στα αποτελέσµατα και στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της επιχείρησης. 

 Όλες οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευµένα στελέχη, τα οποία 

κατέχουν ειδικές γνώσεις ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες πολύπλοκες 

απαιτήσεις γνωστοποίησης που εισήγαγε το ∆.Π.Χ.Α. 7.  

Το πιο δύσκολο και σύνθετο µέρος των γνωστοποιήσεων ίσως είναι η αξιολόγηση των 

κινδύνων και ο τρόπος διαχείρισης τους, οι οποίες πληροφορίες πρέπει πλέον να 

γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό. Στα σηµερινά δεδοµένα, πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση 

του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας που αντιµετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις 

σήµερα, αλλά και του κινδύνου της αγοράς. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι απαιτούνται 

σύνθετες διαδικασίες και υπολογισµοί για την παροχή αυτών των πληροφοριών στο ευρύ 

κοινό.   

 

 

 

                                                      

30
∆.Π.Χ.Α. 7, παρ. 40 – 41. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

 

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν µία υποθετική περίπτωση ενός οµίλου εταιρειών 

«ΕΨΙΛΟΝ», ο οποίος αποτελεί έναν διεθνή όµιλο κατασκευής εξειδικευµένων ενεργειακών 

έργων. Ο όµιλος αυτός έχει διεθνή παρουσία στον ενεργειακό τοµέα και δραστηριοποιείται 

δυναµικά στην ανάληψη µεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη και 

Μέση Ανατολή. Στον τοµέα της βιοµηχανικής παραγωγής, ο όµιλος εταιρειών «ΕΨΙΛΟΝ» 

εξυπηρετεί πληθώρα πελατών παγκοσµίως και εξάγει τα προϊόντα του σε όλο τον κόσµο. Ο 

όµιλος αυτός εκτίθεται σαφώς σε ένα φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίοι είναι 

κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), 

πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας καθώς και λοιποί κίνδυνοι που αναλύονται 

κατωτέρω. 

Οι γνωστοποιήσεις οι οποίες θα παρουσιάζονταν στις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας το 2013, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 7 – Γνωστοποιήσεις Οικονοµικών 

Καταστάσεων, είναι οι εξής:  

1)Κίνδυνος της αγοράς: ο όµιλος «ΕΨΙΛΟΝ» είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο της αγοράς 

που απορρέει από την χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων. Αναλυτικά είναι εκτεθειµένος 

στον κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών, στον κίνδυνο επιτοκίων και άλλους κινδύνους 

τιµών. Συγκεκριµένα: 

i. Κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

Οι περισσότερες συναλλαγές του οµίλου πραγµατοποιούνται σε Ευρώ. Παρόλα αυτά ο 

όµιλος κάνοντας αγορές και πωλήσεις στο εξωτερικό, έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση του 

στον συναλλαγµατικό κίνδυνο, αφού έχει πελάτες, προµηθευτές και πιστωτές µε τους οποίους 

συναλλάσσεται σε ξένο νόµισµα. Ο µεγαλύτερος όγκος συναλλαγών σε ξένο νόµισµα 

πραγµατοποιείται σε δολάρια (USD). Συγκεκριµένα, ο όµιλος είχε επενδύσει στις Η.Π.Α. 

κάνοντας αγορά οµολόγων σε νόµισµα USD. Επίσης έχει προβεί στην λήψη ενός 

επιχειρηµατικού δανείου σε δολάρια (USD) για την επέκταση του οµίλου και στις Η.Π.Α, το 

οποίο, µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το αποτιµά στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων. Τέλος, έχει εισπράξει και έχει δώσει πολλές συναλλαγµατικές και επιταγές 

προκειµένου να πραγµατοποιήσει συναλλαγές µε πελάτες του στο εξωτερικό. 
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Συνεπώς, ο όµιλος «ΕΨΙΛΟΝ» είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών πραγµατοποιώντας τις ανωτέρω συναλλαγές. Στόχος του είναι να ελαχιστοποιήσει 

την έκθεση του στον κίνδυνο αυτό, ακολουθώντας συγκεκριµένες πολιτικές διαχείρισης 

κινδύνων, τις οποίες οφείλει να γνωστοποιήσει στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

Συγκεκριµένα, ο όµιλος θα παρακολουθεί τις ταµειακές ροές που δεν είναι σε Ευρώ και για 

να αντισταθµίσει τον κίνδυνο θα χρησιµοποίει έναν συνδυασµό δανείων µε κυµαινόµενο και 

σταθερό επιτόκιο και θα χρησιµοποιεί συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps). 

Βραχυπρόθεσµα, εάν τα ποσά που θα εισπραχτούν και αυτά που θα καταβληθούν είναι 

στο ίδιο νόµισµα, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους θα συµψηφιστούν και δεν θα γίνει καµία 

άλλη ενέργεια αντιστάθµισης. Τα swaps συνάπτονται κυρίως για σηµαντικές 

µακροπρόθεσµες θέσεις σε συνάλλαγµα, για τις οποίες δεν αναµένεται να γίνει συµψηφισµός. 

Εποµένως ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων αφορά κυρίως τον µακροπρόθεσµο δανεισµό 

του οµίλου. 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου του 2013, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µετατρεπόµενες σε Ευρώ µε την ισοτιµία 

της ηµεροµηνίας κλεισίµατος παρουσιάζονται ως εξής:  

 

Πίνακας 1: Γνωστοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Οµίλου «ΕΨΙΛΟΝ» 

Ποσά σε χιλ. € 2013 2012 

Ονοµαστικά Ποσά USD TRL USD TRL 
Χρηµατοοικονοµικά 
Περιουσιακά Στοιχεία 

ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Χρηµατοοικονοµικές 
Υποχρεώσεις 

ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Βραχυχρόνια Έκθεση ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Χρηµατοοικονοµικά 
Περιουσιακά Στοιχεία 

ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Χρηµατοοικονοµικές 
Υποχρεώσεις 

ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Μακροχρόνια Έκθεση ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ευαισθησία των αποτελεσµάτων της περιόδου, 

καθώς και των ίδιων κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του οµίλου µε την ισοτιµία EUR / USD και EUR / 

TRL. 

Ας υποθέσουµε ότι πραγµατοποιείται στην αγορά την 31 ∆εκεµβρίου του 2013 µία 

αύξηση της µεταβολής της ισοτιµίας EUR / USD κατά 5%, το οποίο ποσοστό προέκυψε από 

την µέση µεταβλητότητα στην αγορά συναλλαγµατικών ισοτιµιών τον τελευταίο χρόνο. Στον 

παρακάτω πίνακα βλέπουµε την επιρροή που είχε αυτή η αύξηση της ισοτιµίας κατά 5% και 

αντιστρόφως το ίδιο εάν υποθέσουµε ότι θα µειωθεί κατά 5%. Τα αποτελέσµατα προκύπτουν 

εάν εφαρµόσουµε την  ανάλυση ευαισθησίας, η οποία βασίζεται στο ποσό των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων σε συνάλλαγµα που είχε στην κατοχή του ο όµιλος το 2012 και 

το 2013 και λαµβάνει επίσης υπόψη τα swaps που αντισταθµίζουν την επίδραση από τις 

µεταβολές συναλλαγµατικών ισοτιµιών.  

 

Πίνακας 2: Ευαισθησία Αποτελεσµάτων σε µεταβολή Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας 

 

 

ii.  Κίνδυνος επιτοκίου 

Στόχος του οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση των ταµειακών ροών του 

µακροπρόθεσµου δανεισµού του στον κίνδυνο των επιτοκίων και αυτός είναι και ο λόγος που 

ο µακροπρόθεσµος δανεισµός θα πραγµατοποιηθεί µε σταθερά επιτόκια. Όσον αφορά τον 

βραχυπρόθεσµο δανεισµό του, ο όµιλος εταιρειών «ΕΨΙΛΟΝ» είναι εκτεθειµένος στον 

κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων της αγοράς λόγω του τραπεζικού δανεισµού του µε µεταβλητά 

επιτόκια. Ο όµιλος γνωρίζει πως τα δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο τον εκθέτουν σε κίνδυνο 

ταµειακών ροών, αλλά τα δάνεια µε σταθερό επιτόκιο τον εκθέτουν επίσης σε κίνδυνο 

εύλογης αξίας. Αυτό γιατί εάν η επιχείρηση έχει ένα δάνειο µε σταθερό επιτόκιο και το 

κυµαινόµενο επιτόκιο (για παράδειγµα Euribor ή E.K.T.) είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα σε 

σχέση µε το σταθερό - βασικό επιτόκιο των τραπεζών , αυτό θα αποτελέσει ζηµία για την 

Ποσά σε χιλ. € 2013 2012 

Ονοµαστικά Ποσά USD TRL Σύνολο USD TRL Σύνολο 

Αποτελέσµατα 
περιόδου 

ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Ίδια κεφάλαια ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 
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επιχείρηση και θα αυξήσει την εύλογη αξία του δανείου. Γι αυτό τον λόγο, στις ακραίες 

περιπτώσεις ο όµιλος για να αντισταθµίσει τον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων θα επιλέξει 

να συνάψει συµβάσεις swaps. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσµάτων και των ιδίων 

κεφαλαίων της περιόδου, εάν υπάρξει µια λογική µεταβολή των επιτοκίων της τάξης του 1% 

και η επίδραση αυτή ισχύει από την αρχή της περιόδου. Οι υπολογισµοί έχουν γίνει βάσει 

των χρηµατοοικονοµικών µέσων που είχε στην κατοχή του ο όµιλος σε κάθε περίοδο 

αναφοράς. Οι µεταβολές είναι λογικές γιατί είναι απόρροια των τρεχουσών συνθηκών της 

αγοράς και οι υπόλοιπες µεταβλητές θεωρούνται σταθερές. 

 

Πίνακας 3: Ευαισθησία Αποτελεσµάτων σε Μεταβολή Επιτοκίων 

Ποσά σε χιλ. € 2013 2012 
 +1% -1% +1% -1% 

Αποτελέσµατα 
περιόδου 

ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Ίδια Κεφάλαια ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 
 

iii.  Λοιποί κίνδυνοι τιµών 

Καταρχάς, ο όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής των πρώτων υλών που προµηθεύεται. 

Εάν οι τιµές τους αυξηθούν κατά µεγάλο ποσοστό αυτό θα επηρεάσει έντονα το κόστος 

παραγωγής και αυτό θα πρέπει να γνωστοποιηθεί.  

Επιπλέον, ο όµιλος «ΕΨΙΛΟΝ» είναι εκτεθειµένος σε λοιπούς κινδύνους τιµών, οι 

οποίοι σχετίζονται µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και οµολογίες που έχει στην 

κατοχή του. Για τις εισηγµένες µετοχές θα πρέπει  να γίνει γνωστοποίηση τυχόν µεταβολής 

της αξίας τους και πώς αυτή επηρεάζει τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της περιόδου. 

Εποµένως, εάν η χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών αυξανόταν κατά Χ%, θα αυξανόταν 

κατά αντίστοιχο ποσοστό τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της περιόδου. Αντίστοιχα 

και για τις οµολογίες, εάν η αγοραία τους αξία είχε αυξηθεί κατά Χ%, ανάλογα θα αυξανόταν 

και τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια. Ο κίνδυνος που απορρέει από τα χρεόγραφα είναι 

περιορισµένος, γιατί αποτελούν µικρό ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του οµίλου.  

 

 

2)Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο όµιλος απορρέει από την αδυναµία των 

πελατών τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πριν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσµες.  
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Στην συγκεκριµένη περίπτωση, ο όµιλος εφόσον κάνει πολλές συναλλαγές µε πελάτες 

εξωτερικού έχει πολλές συναλλαγµατικές και επιταγές που δέχεται από πελάτες σε πίστωση 

της οφειλής τους. Συνεπώς, ο όµιλος πρώτα παρουσιάζει όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  

του ενεργητικού που έχουν αναγνωριστεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, αναφέροντας 

τις λογιστικές τους αξίες όπως στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 4: Γνωστοποίηση Λογιστικών Αξιών Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών 

  Στοιχείων 

Κατηγορίες 
Χρηµατοοικονοµικών 
Στοιχείων Ενεργητικού 

2013 2012 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και 
ταµιακά ισοδύναµα 

ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

Πελάτες και εµπορικές 
λοιπές απαιτήσεις 

ΧΧΧ ΧΧΧ 

Παράγωγα 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

ΧΧ ΧΧ 

Σύνολο ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 

 

 Ο κύκλος εργασιών του οµίλου αποτελείται κυρίως από συναλλαγές µε µεγάλους 

οργανισµούς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα µε αρκετά µεγάλη πιστοληπτική ικανότητα. Γι’ 

αυτό τον λόγο ο πιστωτικός κίνδυνος του οµίλου είναι περιορισµένος.  

Ο όµιλος ελέγχει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα τις απαιτήσεις του καθώς και τον 

βαθµό κινδύνου που είναι εκτεθειµένος. 

Γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες 

ηµεροµηνίες η ∆ιοίκηση του οµίλου θεωρεί ότι προσφέρουν ικανοποιητική πιστοληπτική 

ικανότητα και δεν προβαίνει σε εµπράγµατες ή ενοχικές εξασφαλίσεις των απαιτήσεων της. 

∆ηλαδή, δεν έχει εγγράψει καµία υποθήκη ή προσηµείωση ή δεν έχει προβεί σε ενεχυριάσεις 

γι’ αυτά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.  

Επιπλέον, υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από λίγους πελάτες, µε 

υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι προσφέρουν προκαταβολές στον όµιλο, µειώνοντας 

µε αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο.  
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Ο όµιλος παρακολουθεί ενδεχόµενες καθυστερήσεις των πελατών του στην 

εξυπηρέτηση των οφειλών τους και αυτήν την πληροφόρηση την ενσωµατώνει στο σύστηµα 

ελέγχου της πιστωτικής πολιτικής του. 

Σε περίπτωση όµως που ο όµιλος παρακολουθώντας τις απαιτήσεις παρατηρήσει ότι 

κάποια απαίτηση από πελάτη δεν εξυπηρετείται, τότε θα ακολουθήσει µία σειρά πολιτικών. 

Καταρχήν, θα προειδοποιήσει τον πελάτη για πιθανότητα καταγγελία σύµβασης και θα 

εξασφαλίσει τις απαιτήσεις τις, εγγράφοντας υποθήκες. Εάν ο πελάτης συνεχίζει να µην 

εξυπηρετεί την οφειλή του, τότε ο όµιλος θα καταγγείλει την σύµβαση και θα προβεί σε 

ενέργειες ρευστοποίησης των εξασφαλίσεών του, όπως για παράδειγµα σε πλειστηριασµούς 

των ενυπόθηκων ακινήτων. Οι γνωστοποιήσεις που θα κάνει θα αφορούν χρονολογική 

ανάλυση των µέσων που είναι σε καθυστέρηση, ανάλυση των αποµειωµένων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων µε την βοήθεια προβλέψεων και τέλος περιγραφή των 

εξασφαλίσεων έναντι της απαίτησης και συχνές εκτιµήσεις της εύλογης αξίας των 

εξασφαλίσεων, καθώς και της πολιτικής που θα ακολουθήσει σε περίπτωση ρευστοποίησης 

της απαίτησης.  

 

3)Κίνδυνος Ρευστότητας 

Κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει όταν τα άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία που 

έχει η εταιρεία στην κατοχής της δεν επαρκούν για να καλύψει τις υποχρεώσεις της την 

περίοδο λήξης τους.  

Ο όµιλος εταιρειών «ΕΨΙΛΟΝ» διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας του 

παρακολουθώντας τις οφειλές από τις µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

καθώς επίσης και τις πληρωµές που γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι διάφορες 

ανάγκες ρευστότητας του οµίλου παρακολουθούνται σε καθηµερινή, εβδοµαδιαία και 

µηνιαία βάση. Ο όµιλος γνωστοποιεί κάθε µήνα τις ανάγκες ρευστότητας για διάστηµα µέχρι 

360 ηµερών.  

Ο όµιλος έχει στην κατοχή του µετρητά και χρεόγραφα άµεσα ρευστοποιήσιµα, µε 

σκοπό να καλύπτει τις µηνιαίες του ανάγκες για ρευστότητα. Για να αντιµετωπιστεί 

οποιαδήποτε πιθανή µελλοντική έλλειψη ρευστότητας έχει στην κατοχή του αχρησιµοποίητες 

εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον όµιλο. Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιείται η 

ανάλυση ληκτότητας όλων των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του οµίλου την 31 

∆εκεµβρίου του 2013. 
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Πίνακας 5: Ανάλυση Ληκτότητας Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 

Ποσά σε χιλ. € Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 
Έως 6 
µήνες 

6 – 12 
µήνες 

1 – 5 έτη Μετά από 5 
έτη 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Μακροπρόθεσµος 

∆ανεισµός 
ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Υποχρεώσεις 
Χρηµατοδοτικών 
Μισθώσεων 

ΧΧΧ ΧΧΧ - - 

Εµπορικές 
Υποχρεώσεις 

ΧΧΧ ΧΧΧ - - 

Λοιπές 
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 

ΧΧΧ ΧΧΧ  
- 

- 

Παράγωγα ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 
Σύνολο ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

 

Συµπερασµατικά, ο όµιλος εταιρειών «ΕΨΙΛΟΝ» είναι ένας όµιλος που τηρεί και 

εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση 

στην γνωστοποίηση του κινδύνου που απορρέει από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Επιπλέον, 

ο όµιλος επικεντρώνεται στην γνωστοποίηση των πολιτικών που χρησιµοποιεί για να 

αντισταθµίσει τον κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειµένος.  Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή 

του παρόντος κεφαλαίου ο όµιλος εταιρειών «ΕΨΙΛΟΝ» είναι µία υποθετική περίπτωση 

οµίλου και η µελέτη της περίπτωσης του χρησιµοποιήθηκε για λόγους κατανόησης και 

πρακτικής εφαρµογής του προτύπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, η διεύρυνση της τάσης για παγκοσµιοποίηση έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη των διεθνών χρηµατοπιστωτικών αγορών και συνεπώς στην αύξηση απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που ενδιαφέρουν πλέον τους επενδυτές ανά 

τον κόσµο. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι διεθνείς επενδυτές προκειµένου να λάβουν 

τις σωστές αποφάσεις και να επενδύσουν σωστά στα παγκόσµια χρηµατοοικονοµικά µέσα 

έπρεπε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις πληροφορίες γνωστοποίησης που απορρέουν 

από τις οικονοµικές καταστάσεις των οικονοµικών µονάδων, γίνεται απόλυτα κατανοητή η 

ανάγκη που υπήρχε για την δηµιουργία διεθνών λογιστικών προτύπων.  

Το ∆.Λ.Π. 32 – Παρουσίαση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων και το ∆.Π.Χ.Α. 7 – 

Γνωστοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων επιτρέπουν στους διεθνείς επενδυτές και σε 

όλους του χρήστες οικονοµικών καταστάσεων να είναι πιο ακριβείς στις συγκρίσεις µεταξύ 

των διάφορων λογιστικών πληροφοριών και όντας σωστά ενηµερωµένοι να µειώσουν την 

έκθεση τους σε πολλούς κινδύνους που απορρέουν από την χρήση και κατοχή των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

Επιπρόσθετα, η σηµαντικότητα των ανωτέρω ∆ιεθνών λογιστικών Προτύπων 

ενισχύεται από το γεγονός ότι τα πρότυπα συµβαδίζουν µε την εξέλιξη των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων από τα κύρια χρηµατοοικονοµικά µέσα σε παράγωγα, λόγω της 

ανάγκης για αντιστάθµιση του κινδύνου. Εποµένως, η ανάπτυξη των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων για χρηµατοοικονοµικά µέσα έχει διαµορφωθεί από την ανάγκη για παρουσίαση 

κερδών ή ζηµιών που απορρέουν από παράγωγες συµβάσεις, οι οποίες σύµφωνα µε τα 

παραδοσιακά πρότυπα δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό, γιατί δεν έχουν κάποιο κόστος να 

επιδείξουν στην αρχή της σύµβασης αλλά µόνο κατά την λήξη.  

Συνεπώς η ύπαρξη υψηλής ποιότητας στις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων είναι µείζονος σηµασίας για την κατανόηση των µέσων καθώς και για την ανάπτυξη 

υγιών λογιστικών πολιτικών για την πρόληψη από συνθήκες οικονοµικής αστάθειας, όπως 

είναι ο κίνδυνος της αγοράς ή των επιτοκίων. 
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Είναι σαφές ότι η λογιστική των χρηµατοοικονοµικών µέσων , η ορθή παρουσίαση τους 

στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η γνωστοποίηση τους αποτελεί µία εξαιρετικά 

δύσκολή και πολύπλοκη περιοχή για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο 

και µακροπρόθεσµα. ∆υστυχώς, όπως έχει διαπιστωθεί από έρευνες που έχουν γίνει (βλ. 

άρθρο των Lopes and Rodrigues (2008), υπάρχει µία δυσκολία από τις περισσότερες 

επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν σωστά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που 

αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Η δυσκολία αυτή αφορά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 

δεν είναι εξοικειωµένες µε την λογιστική διαχείριση και γνωστοποίηση των σύγχρονων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων και κυρίως των παραγώγων, εστιάζοντας το πρόβληµα 

περισσότερο στις απαιτήσεις γνωστοποίησης της λογιστικής αντιστάθµισης των κινδύνων 

των παραγώγων, που αποτελεί έναν εξαιρετικά δύσκολο τοµέα.  

Για να µπορέσουν να εφαρµοστούν σωστά οι απαιτήσεις γνωστοποίησης των προτύπων 

και να γίνεται επίσης και σωστή παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών µέσων στις 

οικονοµικές καταστάσεις πρέπει οι επιχειρήσεις να διαθέτουν το κατάλληλα εξειδικευµένο 

προσωπικό για να προβεί στις απαραίτητες αναλύσεις των νέων δεδοµένων και 

τροποποιήσεων που εισάγουν τα πρότυπα. Συνεπώς, θα αυξηθεί η ποιότητα της 

πληροφόρησης που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους διεθνείς επενδυτές για τα 

χρηµατοοικονοµικά τους µέσα, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω ανάπτυξη του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα.  

Επιπροσθέτως, µία ακόµη σηµαντική δυσκολία που καθιστά δύσκολη την κατανόηση 

των προτύπων που αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα από τις επιχειρήσεις είναι το 

γεγονός ότι υφίστανται πολλές τροποποιήσεις λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων και του χρηµατοπιστωτικού τοµέα γενικότερα. Η ολοένα και 

µεγαλύτερη χρήση των παραγώγων από τις επιχειρήσεις, οδήγησε σε αναθεώρηση των 

γνωστοποιήσεων των προτύπων και την δηµιουργία του ∆.Π.Χ.Α 7  µε αυξηµένες απαιτήσεις 

γνωστοποίησης, δίνοντας µεγάλη βάση στην γνωστοποίηση λογιστικής αντιστάθµισης των 

κινδύνων, που αποτελεί περίπλοκο κοµµάτι της λογιστικής.  

Εποµένως, πολλοί υποστηρίζουν ότι θα ήταν ωφέλιµο όλες αυτές οι τροποποιήσεις που 

εφαρµόζονται στα πρότυπα που αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα  να έρχονται στο τέλος 

τους, καθώς όλες αυτές οι αλλαγές που συµβαίνουν στην εξέλιξη των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών δεν επιτρέπουν την εδραίωση λογιστικών προτύπων που θα καλύπτουν κάθε πιθανή 

κατάσταση που µπορεί να συµβεί και να επηρεάσει την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. 

Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση της δυσκολίας κατανόησης και πρακτικής εφαρµογής των 
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προτύπων από τις επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά αυτό είναι πολύ δύσκολο, καθώς οι 

χρηµαταγορές και οι αγορές κεφαλαίων εξελίσσονται συνεχώς και τα πρότυπα πρέπει να 

προσαρµόζονται και να τις ακολουθούν, θεσπίζοντας νέους νόµους και εισάγοντας νέες 

τροποποιήσεις, βοηθώντας όµως τις επιχειρήσεις να τις ενστερνιστούν.  

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία, κατά τη διάρκεια της έρευνας 

στο συγκεκριµένο θέµα, υπήρξαν αρκετοί περιορισµοί. Στο αντικείµενο της παρούσας 

έρευνας δεν υπήρξε αρκετή βιβλιογραφία που να αναλύει την πρακτική εφαρµογή των 

∆.Λ.Π. 32 και ∆.Π.Χ.Α. 7 από τις επιχειρήσεις καθώς και τις δυσκολίες που ενδέχεται να 

αντιµετωπίζουν κατά την εφαρµογή αυτή.   

Παρόλο το γεγονός ότι είναι αναγκαίο και απαραίτητο να κατανοείται πλήρως το 

ερευνητικό θέµα και η σχετική ερευνητική µεθοδολογία, ήταν εξαιρετικά δύσκολο το γεγονός 

ότι για την εκπόνηση αυτής της εργασίας δεν υπήρχαν αρκετές µελέτες ή αναφορές που να 

προέρχονται από επιχειρηµατικούς τοµείς  όπου χρησιµοποιούν και εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα που αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.  

Γι’ αυτόν τον λόγο κρίνεται απαραίτητος ο εµπλουτισµός της βιβλιογραφίας σχετικά µε 

το θέµα της πρακτικής εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που αφορούν τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα από τις επιχειρήσεις.  

Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιµο να γίνει περαιτέρω έρευνα στους τρόπους, τις πολιτικές 

και τις µεθόδους που µπορεί να αναπτύξει µία επιχείρηση για να ξεπεράσει τις δυσκολίες 

στην εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η έρευνα αυτή θα πρέπει να αφορά όχι 

µόνο τις µεγάλες επιχειρήσεις και τους οµίλους εταιρειών, αλλά για όλες τις επιχειρήσεις που 

ασκούν δραστηριότητα και χρησιµοποιούν καθηµερινά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.   

Τέλος, η ανάπτυξη, η ορθή και πιο εκτεταµένη χρήση των ∆.Λ.Π. 32 και ∆.Π.Χ.Α. 7 

από τις επιχειρήσεις χρήζει άµεσης διερεύνησης, διότι τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

παρουσιάζουν ραγδαία εξέλιξη και συνεχώς αναπτύσσονται νέες κατηγορίες 

χρηµατοοικονοµικών µέσων, όπως είναι τα οµόλογα µε ενσωµατωµένα πολλαπλά παράγωγα. 

Εποµένως, νέες έρευνες που να µελετούν την εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων και 

την σύγκλιση των προτύπων µε αυτήν την εξέλιξη κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη 

κατανόηση τους από τις επιχειρήσεις. 
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