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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αποτελεί πλέον γεγονός πως οι δύο πρώτες δεκαετίες του 21
ου 

αιώνα 

χαρακτηρίζονται από μια σημαντική ανάπτυξη των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Κύριο γνώρισμα αυτής της ανάπτυξης είναι η ύπαρξη πολλών και πολύπλοκων 

προϊόντων τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλες τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για τα 

λεγόμενα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν είτε για την αντιστάθμιση κινδύνων είτε για την επίτευξη επενδυτικών 

κερδών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της κερδοφορίας τους αλλά και την 

βελτίωση των ταμειακών ροών και της χρηματοοικονομικής θέσης τους. Αυτό βέβαια 

το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθούν οι εμπορικοί, επενδυτικοί και 

οι χρηματοοικονομικοί στόχοι των επιχειρήσεων είναι να υπάρχει μια αξιόλογη και 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση από την πλευρά των χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, την σωστή διαχείριση των 

κινδύνων στο οποίους είναι εκτεθειμένες  καθώς και την αναγνώριση και την 

αποτίμηση αυτών των μέσων.
1
 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να κατανοήσουμε τις αρχές και τους 

κανόνες που διέπουν τα χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π καθώς και 

να εντοπίσουμε τις αλλαγές που αναμένεται να φέρει το Δ.Π.Χ.Α 9 , το οποίο θα 

αντικαταστήσει το Δ.Λ.Π 39, στον τομέα αυτό. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν καθιερώσει νέους τρόπους αποτίμησης 

και ταξινόμησης όλων των χρηματοοικονομικών μέσων γεγονός που επηρεάζει τις 

οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα έχουν εισάγει νέες 

έννοιες στην καθημερινότητα ενός λογιστή όπως είναι η εύλογη αξία, η αντιστάθμιση 

κινδύνων και η απομείωση . Το Πρότυπο που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα είναι 

το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39. Λόγω όμως της πολυπλοκότητας και της 

ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει αυτό το Πρότυπο έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια 

από την Διεθνή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων ώστε αυτό να αντικατασταθεί. Το 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 είναι αυτό που αναμένεται να 

αλλάξει τα δεδομένα που μέχρι τώρα γνωρίζαμε για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

όσον αφορά την μεταγενέστερη αποτίμηση, την απομείωση και την λογιστική 

αντιστάθμιση. 

 

                                                           
1
 Thornton,2006 σελ.781 



5 
 

Πίνακας περιεχομένων 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ................................................................................................................................4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ............................................................ 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ....................................... 16 

3.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 39 ........................................................................... 16 

3.1.1 ΣΚΟΠΟΣ ........................................................................................................................ 16 

3.1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ .................................................................................................. 16 

3.1.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 18 

3.1.4 ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΝΟΙΕΣ .................................................................................................. 19 

3.1.5 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ .................. 21 

3.1.5.1 ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ........................................................................................... 21 

3.1.5.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ..................................................... 21 

3.1.5.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ...................................................................... 22 

3.1.6 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ................................................................................................................ 22 

3.1.7 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ .......................................................... 22 

3.1.8 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ................................................ 23 

3.1.8.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ....................................... 23 

3.1.8.2 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ .............................................................................................................................. 23 

3.1.8.3 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ .................................................. 24 

3.1.8.4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ............................................ 25 

3.1.8.5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ........................................... 25 

3.1.8.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ......................................................... 26 

3.1.9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ .................................... 26 

3.1.10 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ .................................................................. 27 

3.1.11 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ .............................................................................. 28 



6 
 

3.1.12 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ .............................................................................................................. 29 

3.1.12.1 ΕΝΝΟΙΕΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .............................................................................. 29 

3.1.12.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ .............................................................................. 31 

3.1.13   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.............................. 32 

3.1.13.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ....................................................................... 32 

3.1.13.2 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ............................................................................................................................ 33 

3.1.13.3 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ......................................... 33 

3.1.14 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ .................................................................................. 34 

3.1.14.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ............................................................................ 34 

3.1.14.2 ΕΙΔΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 35 

3.1.14.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ..................... 36 

3.1.14.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ .................................................. 36 

3.2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Δ.Π.Χ.Α 7 .................................................................................... 37 

3.2.1 ΣΚΟΠΟΣ ........................................................................................................................ 38 

3.2.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ................................................................................................... 38 

3.2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΝΝΟΙΕΣ ................................................................................................. 39 

3.2.4. ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ............................................................................................................. 41 

3.2.4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΗ ΔΠΧΠ7 ............................................. 41 

3.2.4.2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ............................................................................................. 41 

3.2.4.3 ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ................. 42 

3.2.5 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ............................................................ 43 

3.2.6 ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ............................................................................................ 44 

3.2.7  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ .......................................................................................................... 44 

3.2.8 ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ .......................................................... 45 

3.2.9 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .............................................................. 45 



7 
 

3.2.10 ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ......................................... 46 

3.2.11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Κ.Α.Χ. ................................................ 46 

3.2.12 ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .................................................................................... 47 

3.2.12.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...................................................................................... 47 

3.2.12.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ...................................................... 49 

3.2.13 ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ........................................................................................................... 50 

3.2.14 ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ............................................................................ 53 

3.2.14.1 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ........................................................................... 53 

3.2.14.2 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.......................................................................... 53 

3.2.14.3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ...................................................................................... 54 

3.2.14.4. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ................................................................................ 55 

3.2.14.5. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ............................................................................................. 55 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
:Δ.Π.Χ.Α 9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΔΛΠ 39 .................................................................................................................................... 57 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................ 57 

4.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 57 

4.3 ΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9 ..................................................................... 58 

4.4  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΛΠ 39 & ΔΠΧΑ 9 ..................................................................................... 59 

4.5 ΔΠΧΑ 9 & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ............................................................................. 64 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΕΡΕΥΝΑ ................................................................................................................................. 67 

Βιβλιογραφία ........................................................................................................................... 70 

A.Ελληνική Βιβλιογραφία ....................................................................................................... 70 

Β. Ξένη βιβλιογρφία ................................................................................................................ 70 

Γ. Internet ................................................................................................................................ 71 

 

 

 



8 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Είναι γεγονός πως τις τελευταίες δεκαετίες οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν 

αυξηθεί εντυπωσιακά και στο μέγεθος τους αλλά στον ρόλο που αυτές 

διαδραματίζουν στην παγκόσμια οικονομία. Έχουν υιοθετήσει κυρίαρχους ρόλους σε 

πολλούς τομείς της αγοράς και μπορούν να επηρεάσουν χώρες, κυβερνήσεις και 

πρόσωπα. Εάν και ιστορικά έχει αποδειχθεί πως οι διαφορετικές παραδόσεις και 

περιστάσεις της κάθε χώρας, όπως είναι για παράδειγμα η αστάθεια των τιμών, έχουν 

οδηγήσει στο να γίνουν στο παρελθόν πολλές προτάσεις  για ένα σύνολο οικονομικών 

προτύπων ,το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που παρατηρείται  σε συνδυασμό με 

την συνεχή απελευθέρωση των κεφαλαίων και τις συνεχείς αλλαγές που υφίστανται 

οι εθνικές και διεθνείς αγορές έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη  καθιέρωσης  

διεθνών λογιστικών προτύπων
2
.  

 Οι πρώτες ουσιαστικές προσπάθειες για την τυποποίηση της λογιστικής 

πληροφορίας έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες την δεκαετία του 1930 ενώ από το 

1972 έχει καθιερωθεί το συμβούλιο που είναι υπεύθυνο για την Αμερικάνικα 

Λογιστικά Πρότυπα το λεγόμενο FASB. Ωστόσο η προσπάθεια για την δημιουργία 

προτύπων παγκόσμιας εμβέλειας ξεκίνησε το 1973 με την ίδρυση της Διεθνούς 

Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων
3

 με την συμμετοχή 10 χωρών. Η IASC έχει 

εκδώσει 41 συνολικά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) δημιουργώντας έτσι ένα 

πλαίσιο αρχών και κανόνων, στόχος του οποίου είναι η παροχή ποιοτικής και 

εύχρηστης λογιστικής πληροφόρησης καθώς και η ορθή και αμερόληπτη απεικόνιση 

της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Στην πορεία η IASC 

ακολουθώντας το πρότυπο του αμερικάνικου FASB, άλλαξε ριζικά την οργανωτική 

της δομή και μετονομάστηκε το 2001 σε Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων
4
. 

Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος είναι ανεξάρτητος με δυνατότητα να 

εκφράζει την γνώμη του ελεύθερα και ανεπηρέαστα. Τα πρότυπα που εκδίδονται από 

το IASB από το 2002 και έπειτα έχουν την ονομασία «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς» – ΔΠΧΑ. Ο απώτερος σκοπός του οργανισμού είναι η έκδοση υψηλού 

                                                           
2
Epstein and Mirza, 2004 σελ.5-6 

3
 International Accounting Standards Committee - IASC 

4
 International Accounting Standards Board-IASB 
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επιπέδου και γενικής αποδοχής λογιστικών προτύπων
5
. Όσον αφορά τώρα τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πρώτες προσπάθειες για την υιοθέτηση  λογιστικών 

προτύπων λαμβάνουν χώρα την δεκαετία του 1980 με την έκδοση της 4ης και 7ης
 

κοινοτικής οδηγίας περί ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων. Μετά από προσπάθειες και διαβουλεύσεις ετών φτάνουμε το 2002 το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει τον Κανονισμό 1606 ο οποίος προέβλεπε την 

υποχρεωτική σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τις εταιρείες που 

είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο για όλα τα κράτη μέλη από 01.01.2005. Οι τάσεις 

που επηρέασαν τα λογιστικά πρότυπα μέσα στην Ε.Ε ήταν δύο, το αγγλοσαξονικό και 

το γαλλό-γερμανικό πρότυπο. Σύμφωνα με το πρώτο οι οικονομικές καταστάσεις 

εξυπηρετούν τους επενδυτές και βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία της 

κεφαλαιαγοράς, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο οι οικονομικές καταστάσεις 

εξυπηρετούν τις τράπεζες και έχουν φοροεισπρακτικό χαρακτήρα. Τόσο η Ελλάδα 

όσο και η υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη έχουν επηρεαστεί κυρίως από το γαλλο-

γερμανικό πρότυπο. Ωστόσο σήμερα είναι γενικά αποδεκτό πως η αγγλο-σαξονική 

τάση έχει επικρατήσει και είναι αυτή που καθορίζει την πορεία και το περιεχόμενο 

των προτύπων. 

Οι ραγδαίες λοιπόν εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες 

στην ευρύτερη οικονομία καθώς και στην μορφή των επιχειρήσεων έχουν οδηγήσει, 

μεταξύ άλλων και στην δημιουργία πληθώρας νέων και σύνθετων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόκειται για προϊόντα και 

υπηρεσίες που μπορούν να αντισταθμίσουν υπάρχοντες κινδύνους και να 

δημιουργήσουν νέους επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τις τρέχουσες και 

επενδυτικές συναλλαγές καθώς και την επιχειρηματική ανάπτυξη. 

 Η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων
6

 λοιπόν προκειμένου να 

βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, που είναι κυρίως οι μέτοχοι 

και οι πιστωτές μιας οικονομικής οντότητας, να κατανοήσουν την σημασία αλλά και 

την επίδραση που ασκούν τα χρηματοοικονομικά μέσα στην οικονομική θέση , στα 

αποτελέσματα αλλά και στις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης προχώρησε το 2001 

στην έκδοση του Δ.Λ.Π 39 αντικείμενο του οποίου είναι η αναγνώριση και η 

αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων. Νωρίτερα και  σε συνεργασία με την 

                                                           
5
Κοντός Γ., 2007 σελ.20-21 

6IASC 
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Καναδική Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων, η IASC προχώρησε στην έκδοση του 

ΔΛΠ 32 που αφορά την γνωστοποίηση και την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

μέσων , ενώ το 2005 εκδίδεται το ΔΠΧΑ 7 που αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις των 

χρηματοοικονομικών μέσων και το οποίο ουσιαστικά αντικαθιστά το ΔΛΠ 32. Το 

πρότυπο το οποίο καθορίζει το πλαίσιο για την μέτρηση και την αναγνώριση των 

χρηματοοικονομικών μέσων είναι το ΔΛΠ 39.  Η επιτροπή έχει αναλάβει την 

δέσμευση ότι σε συνεργασία με τους αρμόδιους για τα εθνικά πρότυπα κάθε χώρας 

θα προσπαθήσει να δώσει μια λύση παγκοσμίως  για το ζήτημα της εύλογης αξίας
7
 .    

  Αντικειμενικά το πρότυπο αυτό θεωρείται από τα πιο δύσκολα καθώς 

παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα και καλύπτει πλήθος συναλλαγών
8
. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση των κανόνων αποτίμησης 

και ταξινόμησης των χρηματοοικονομικών μέσων βάση του Δ.Λ.Π 39 αλλά και η 

σύγκριση των διαφορών που υπάρχουν με το Δ.Π.Χ.Α 9 που αναμένεται να 

εφαρμοστεί, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα να τροποποιηθεί εκ νέου το 

πρότυπο αυτό μέχρι τότε. 

Η εργασία χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Στις πρώτες ενότητες αναλύεται ο 

σκοπός και το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα 

σύμφωνα με ότι ορίζει το Δ.Λ.Π 39 και στα τελευταία κεφάλαια γίνεται αναφορά στο 

τι προβλέπει το Δ.Π.ΧΑ 9 και τι σημαίνει αυτό για τις οικονομικές οντότητες. 

 

 

 

 

                                                           
7
Bailey, 2000 σελ.392-393 

 
8
 Ντζανάτος ,2006 σελ.411 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
  

Πριν την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η κάθε χώρα 

εφάρμοζε την δική της φορολογική και λογιστική πολιτική και παρουσίαζε τις δικές 

οικονομικές καταστάσεις επηρεασμένη από τις ανάγκες που είχαν οι χρήστες αυτών 

των καταστάσεων καθώς και  από ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών και νομικών 

συνθηκών. Ακόμα όμως και μετά την έκδοση των Δ.Λ.Π για να μπορέσει μια χώρα 

να τα υιοθετήσει ή όχι πρέπει να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Σε καμία περίπτωση 

τα Δ.Λ.Π. δεν υπερισχύουν των τοπικών κανόνων και αρχών της κάθε χώρας
9
. Οι 

Capkun et al. (2013) σε άρθρο τους αναφέρουν ότι η μετάβαση από το τυπικό 

λογιστικό σχέδιο της κάθε χώρας, στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν είναι εύκολη 

υπόθεση.  Υποστηρίζουν ότι τα ΔΛΠ μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στις 

λογιστικές επιλογές μια οικονομικής οντότητας γεγονός που σε συνδυασμό με την 

έλλειψη καθοδήγησης για το πώς θα εφαρμοστούν οι νέες προδιαγραφές, οδηγεί και 

σε μεγαλύτερη διαχείριση κερδών.  

  Οι  Filip και Raffournier αναφέρουν σε άρθρο τους (2013) ότι μέσα 

από μια έρευνα που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι παρά το γεγονός ότι από το 

2005 όλες οι ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες υιοθετούν κοινά λογιστικά πρότυπα
10

 

για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων τους, οι εθνικές διαφορές 

εξακολουθούν να υφίστανται. Αυτό θεωρούν πως συμβαίνει γιατί τα νομικά και 

κανονιστικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας καθώς και οι δυνάμεις της αγοράς 

επηρεάζουν την σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις της αγοράς και τα λογιστικά 

δεδομένα. 

 Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Ball  (2012) που σε άρθρο του 

αναφέρει ότι η υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π  δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα ή μόνο 

μειονεκτήματα για κάθε χώρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι  η Διεθνής Επιτροπή 

έχει επιτύχει την δημιουργία ενιαίων λογιστικών κανόνων με ολοκληρωμένη δέσμη 

και υψηλής ποιότητας πρότυπα, τα οποία έχουν αποδεχτεί πάνω από 100 χώρες 

παγκοσμίως. Αξιοσημείωτη είναι και η σύγκλιση που έχει επιτευχθεί με τα 

                                                           
9
Φίλος, 2003 σελ.21 

 
10

 τα ΔΠΧΠ 
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Αμερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα (GAAP) καθότι η Ηνωμένες Πολιτείες  είναι από 

τις χώρες που δεν έχουν υιοθετήσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Από την άλλη 

όμως πλευρά υπάρχει μεγάλη ανησυχία σχετικά με την λογιστική της «εύλογης 

αξίας» και κατά πόσο θα μπορέσουν όλες οι χώρες να εφαρμόσουν με τον ίδιο τρόπο 

τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων χωρίς ουσιαστικές διαφορές. Ο Ball 

υποστηρίζει ότι ο χρόνος θα φέρει στην επιφάνεια πολλά προβλήματα ενώ θεωρεί ότι 

η υιοθέτηση και μόνο των Δ.Π.Χ.Π δεν μπορεί να φέρει την απαιτούμενη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 Η εφαρμογή βέβαια των Δ.Λ.Π από μία μικρή χώρα σαν την Ελλάδα δεν ήταν 

ούτε και είναι εύκολη υπόθεση. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές από τις συναλλαγές που 

καλύπτουν τα Δ.Λ.Π δεν πραγματοποιούνται στην χώρα μας καθότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις θεωρούνται μικρομεσαίες με περιορισμένες δραστηριότητες. Υπάρχουν 

βέβαια και οι εξαιρέσεις  όπου επιχειρήσεις – κολοσσοί με δραστηριότητες 

παγκοσμίου εύρους μπόρεσαν με μεγαλύτερη ευχέρεια και ευκολία να καταρτίσουν 

τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 

  Τα Δ.Λ.Π εισάγουν πολλές καινούργιες λογιστικές έννοιες  που μέχρι και πριν 

λίγα χρόνια ήταν άγνωστες για τα ελληνικά δεδομένα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι 

και το ζήτημα της αποτίμησης και αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών μέσων. 

Αυτό που ίσχυε στην ελληνική οικονομία είναι ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού αποτιμούνταν στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή 

μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής. Αντίθετα τα Δ.Λ.Π κάνουν λόγο 

για την αποτίμηση με βάση την αρχή της εύλογης αξίας
11

. Η εφαρμογή αυτής της 

αρχής επιτάσσει ουσιαστικά την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων με βάση 

την εύλογη αξία τους. Αυτό αποτελεί μια πραγματική επανάσταση σε σχέση με την 

εφαρμοζόμενη για δεκαετίες λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους.  

  Ο Fiechter αναφέρει χαρακτηριστικά σε άρθρο του (2011) ,πως μέσα από μια 

έρευνα που πραγματοποίησε σε ένα δείγμα 222 τραπεζών από 41 χώρες, ότι η 

λογιστική της εύλογης αξίας αποτελεί για το τραπεζικό σύστημα  ένα μέσο 

προκειμένου να μειώσουν οι τράπεζες τις λογιστικές αναντιστοιχίες τους γεγονός που 

θα τους οδηγήσει και στην μείωση της μεταβλητότητας των κερδών τους. 

                                                           
11

 fair value 
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Τόσο η Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων(IASC) όσο και η 

Επιτροπή των Αμερικάνικων Λογιστικών Προτύπων έχουν υιοθετήσει εν μέρει την 

αρχή της εύλογης αξίας για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των στοιχείων του 

ισολογισμού. Οι ορισμοί που δίνονται είναι οι εξής «Εύλογη Αξία είναι το ποσό για το 

οποίο ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να ανταλλαγεί ή μια 

υποχρέωση να διακανονιστεί μεταξύ πρόθυμων μερών, τα οποία έχουν πλήρη γνώση 

των συνθηκών της αγοράς, σε μία καθαρή εμπορική συναλλαγή» και «Ιστορικό ή 

Αποσβέσιμο Κόστος είναι  το ποσό στο οποίο το χρηματοοικονομικό στοιχείο του 

ενεργητικού ή η χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει αρχικά αναγνωριστεί, μείον τις 

όποιες πληρωμές χρεολυσίων, συν (μείον) την αναπόσβεστη διαφορά από έκδοση υπέρ 

(υπό) το άρτιο»
12

.  

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν λοιπόν ένα γενικό πλαίσιο που 

ασχολείται με την αντιμετώπιση λογιστικών ζητημάτων όσον αφορά τις συναλλαγές 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τρόπος βέβαια που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα θα 

έλεγε κανείς πως είναι από μια γενικότερη σκοπιά χωρίς να ασχολούνται με κάποιες 

περαιτέρω λεπτομέρειες. Ακόμα όμως και έτσι επειδή οι συναλλαγές συνεχώς 

διαφοροποιούνται, τα πράγματα στην οικονομία γίνονται όλο και ποιο δύσκολα αλλά 

και διαφορετικές συναλλαγές απαιτούν διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς, μια 

επιχείρηση που θέλει να αναπτύξει την κεφαλαιαγορά της και να τραβήξει το 

ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα 

στην υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματιστηριακής Αναφοράς. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησαν οι I. 

Cuzman , et al.( 2010) αποδεικνύεται ότι τα  Δ.Π.Χ.Π μπορούν να συμβάλλουν στην 

σταθεροποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, όμως αυτό δεν είναι 

ένα αποτέλεσμα απαραίτητα εύρωστο, καθότι οι επενδυτές δίνουν μεγαλύτερη 

σημασία στην σταθερότητα του περιεχομένου των προτύπων και στις συνθήκες 

εφαρμογής τους.  

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 ορίζει ότι η αναγνώριση των 

χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να γίνεται από κάθε οικονομική οντότητα 

κατά την σύνταξη του ισολογισμού της. Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία αρχικά η αποτίμηση θα πρέπει γίνεται στο αρχικό κόστος, ενώ μετά την 

                                                           
12Γκίκας, 2012 σελ.241 
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αρχική αναγνώριση  θα πρέπει  να αποτιμούνται στο εύλογη αξία τους εκτός από τις 

περιπτώσεις  

α) των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να 

υπολογιστεί αξιόπιστα 

β) των δανείων και των εισπρακτέων αξιών που δημιουργούνται από την επιχείρηση 

και δεν κατέχονται για εμπορικές συναλλαγές και  

γ) άλλων επενδύσεων, όπως είναι οι τίτλοι χρέους, τις οποίες η επιχείρηση σκοπεύει 

και έχει την δυνατότητα να κρατήσει ως την λήξη τους 

Όλα τα παραπάνω αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος. Για τις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις το πρότυπο ορίζει ότι αποτιμούνται στην 

αναπόσβεστη αξία τους εκτός από τα παράγωγα και τα στοιχεία του παθητικού που 

αφορούν εμπορικές συναλλαγές και τα οποία αποτιμούνται στην εύλογη αξία
13

.  

  Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι τα Δ.Λ.Π. υιοθετούν ένα μικτό 

σύστημα όπου άλλα χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμούνται στο ιστορικό κόστος και 

άλλα στην εύλογη αξία
14

.  Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει σε 

πολλούς την απορία κατά πόσο η αποτίμηση στην εύλογη αξία έχει συμβάλλει σε 

αυτήν την κατάσταση. Ο Laux και ο Leuz σε άρθρο τους (2010) υποστηρίζουν ότι, 

βάση της ανάλυσης που έχουν πραγματοποιήσει, η λογιστική της εύλογης αξίας δεν 

επιδρά σε σημαντικό βαθμό στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Θεωρούν επίσης , 

βάση των ευρημάτων τους, ότι η λογιστική της εύλογης αξίας δεν οδηγεί , όπως 

πολλοί μπορεί να πίστευαν, στην υπερβολική υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 

των τραπεζών . Το αντίθετο μάλιστα. 

Σχετικά με το ζήτημα ης εύλογης αξίας και ο Cairns σε άρθρο του (2010)  

υποστηρίζει ότι δικαίως η Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καταβάλλει  

προσπάθειες για να υπάρξει η πλήρης υιοθέτηση της αρχής της εύλογης αξίας ως 

μέσο για την επιμέτρηση όλων των χρηματοοικονομικών μέσων. Αναλύει τις 

τέσσερις χρήσεις της εύλογης αξίας στα ΔΠΧΑ εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο τον 

λόγο για τον οποίο κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η χρήση αυτής. 

                                                           
13

Bailey, 2000 σελ.391-392 
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Η αποστολή του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων , όπως 

υποστηρίζει σε άρθρο του ο Pacter ( 2005), είναι η ανάπτυξη παγκόσμιων λογιστικών 

προτύπων υψηλής ποιότητας τα οποία θα απαιτούν υψηλής ποιότητας , διαφανείς και 

συγκρίσιμες πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, ώστε να 

μπορέσουν να βοηθήσουν αυτούς που συμμετέχουν στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά 

καθώς και άλλους χρήστες να πάρουν οικονομικές αποφάσεις.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

3.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 39  

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 καλύπτει την λογιστική μιας μεγάλης 

γκάμας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που χαρακτηρίζονται 

χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και την λογιστική των παραγώγων. Είναι ένα 

πρότυπο που αναφέρεται σε όλα σχεδόν τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και 

του παθητικού
15

, στις συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, στα αποθέματα και στα 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετήσουμε λοιπόν το 

θεσμικό πλαίσιο αυτού του προτύπου. 

3.1.1 ΣΚΟΠΟΣ   

 Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να καθιερώσει τις αρχές για την 

καταχώριση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων και κάποιων 

συμβολαίων αγοράς καθώς και το να καθορίσει τις πληροφορίες που θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις για τα μέσα αυτά. 

3.1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

 Το Δ.Λ.Π. 39 εφαρμόζεται από όλες τις οικονομικές οντότητες - επιχειρήσεις 

για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα. Δεν εμπίπτουν όμως στο πεδίο εφαρμογής 

αυτού του Προτύπου οι εξής περιπτώσεις
16

: 

1. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες οι 

οποίες αντιμετωπίζονται λογιστικά από το Δ.Λ.Π 27 “Ενοποιημένες και 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις”, το Δ.Λ.Π 28 “Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις” ή το Δ.Λ.Π 31 “Συμμετοχές σε κοινοπραξίες” . Όταν όμως 

πρόκειται για συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς επιχειρήσεις ή σε 

κοινοπραξία που σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 27 ή 28 ή 31 αντιμετωπίζονται 

λογιστικά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 39 ή όταν πρόκειται για παράγωγα που 

                                                           
15εκτός των παγίων, ενσώματων ή ασώματων  
16

 Δ.Λ.Π 39, παρ.2 & 5 
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αφορούν συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 

τότε εφαρμόζεται το Πρότυπο αυτό. 

2. Τα δικαιώματα και οι δεσμεύσεις των εργοδοτών σύμφωνα με προγράμματα 

παροχών προς τους εργαζομένους τα οποία διέπονται από το Δ.Λ.Π 19 

“Παροχές σε εργαζομένους” 

3. Τα δικαιώματα και οι δεσμεύσεις από μισθώματα για τα οποία εφαρμόζεται το 

Δ.Λ.Π 17 “μισθώσεις”. Ωστόσο το Δ.Λ.Π 39 έχει πεδίο εφαρμογής i) για 

απαιτήσεις από μισθώματα που αναγνωρίζονται από τον εκμισθωτή όσον 

αφορά την παύση αναγνώρισης και την απομείωση ii) για υποχρεώσεις από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις που αναγνωρίζονται από τον μισθωτή όσον αφορά 

την παύση αναγνώρισης και iii) για τα παράγωγα που ενσωματώνονται σε 

μισθώσεις 

4. Τα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδίδονται από την οικονομική οντότητα και 

ανταποκρίνονται στον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου του Δ.Λ.Π 32, 

συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης και αγοράς 

μετόχων. 

5. Οι συμβάσεις για μια ενδεχόμενη αντιπαροχή σε μια συνένωση επιχειρήσεων. 

Η εξαίρεση αυτή όμως αφορά μόνο τον αποκτώντα 

6. Οι συμβάσεις για την μελλοντική αγορά ή πώληση ενός αποκτώμενου 

στοιχείου μεταξύ ενός αποκτώντος και ενός πωλητού σε μια συνένωση 

επιχειρήσεων 

7. Τα δικαιώματα και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από i) ασφαλιστήρια 

συμβόλαια όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Π.Χ.Α 4 “Ασφαλιστήρια Συμβόλαια”  

και ii) από μια σύμβαση που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 4 

γιατί περιλαμβάνει ένα χαρακτηριστικό προαιρετικής συμμετοχής. Ωστόσο το 

Δ.Λ.Π 39 εφαρμόζεται στα δικαιώματα και στις δεσμεύσεις που απορρέουν 

από ένα συμβόλαιο που εμπίπτει στο Δ.Π.Χ.Α 4 και στο οποίο έχουμε 

ενσωματωμένο ένα παράγωγο καθώς και όταν το συμβόλαιο αυτό έχει την 

έννοια της χρηματοοικονομικής εγγύησης 

8. Τα χρηματοοικονομικά μέσα, οι συμβάσεις και οι δεσμεύσεις που αφορούν 

συμφωνίες για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών στις οποίες 

εφαρμόζεται το Δ.Π.Χ.Α 2 “Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών” 
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9. Τα δικαιώματα για την πληρωμή  αποζημίωσης της επιχείρησης για δαπάνες 

τις οποίες είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει προκειμένου να 

διακανονίσει μια υποχρέωση που αναγνωρίζει ως πρόβλεψη, σύμφωνα με το 

Δ.Λ.Π 37 “Προβλέψεις”, είτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία για τα οποία στο παρελθόν είχε αναγνωρίσει πρόβλεψη 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 37 

10.  Όλες οι δανειακές δεσμεύσεις εκτός από α) τις δανειακές δεσμεύσεις που η 

επιχείρηση χαρακτηρίζει ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και τις αποτιμά 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, β) τις δανειακές δεσμεύσεις που 

αποτελούν παράγωγα γιατί μπορούν να διακανονιστούν είτε τις μετρητοίς είτε 

με συμψηφισμό παραδίδοντας ή εκδίδοντας ένα άλλο χρηματοοικονομικό 

μέσο, γ)τις δανειακές δεσμεύσεις για την παροχή δανείου με χαμηλότερα 

επιτόκια από αυτά της αγοράς και δ) τα στοιχεία εκείνα των δανειακών 

συμβάσεων που συμβάλλουν στην επιμέτρηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από αυτές. Πέρα λοιπόν από αυτές τις περιπτώσεις των δανειακών 

συμβάσεων για τις οποίες εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π 39 για όλες τις άλλες 

περιπτώσεις εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π 37 “Προβλέψεις”. Ωστόσο όσον αφορά 

την παύση της αναγνώρισης το πρότυπο 39 εφαρμόζεται σε όλες τις 

περιπτώσεις. 

3.1.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ & 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 εκδόθηκε αρχικά από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) στις 15 Μαρτίου 1999 με ημερομηνία 

εφαρμογής του την 1 Ιανουαρίου 2001. Ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2003  

επανεκδίδεται με οριστική ημερομηνία εφαρμογής του από 1 Ιανουαρίου 2005. 

Αναδρομική ισχύ δεν μπορεί να έχει το πρότυπο. Αυτό το οποίο επιτρέπεται είναι η 

εφαρμογή του σε οικονομικά έτη που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα αλλά έχουν 

ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία έκδοσης του
17

. 

 Το Πρότυπο αυτό μετά την επανέκδοση του έχει δεχτεί πολλές τροποποιήσεις 

μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων να το απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει όρους και κανόνες. Οι 

                                                           
17

 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 2009 



19 
 

τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα από το 2009 και μετά έχουν άμεση σχέση με την 

προσπάθεια για την αντικατάσταση του Προτύπου από το Δ.Π.Χ.Α 9. 

3.1.4 ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΝΟΙΕΣ  

 Πριν προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάλυση του προτύπου καλό είναι να 

αποσαφηνίσουμε κάποιες έννοιες που χρησιμοποιούνται σε αυτό και οι οποίες 

καθορίζονται από το Δ.Λ.Π 32 παρ.11 

 Χρηματοοικονομικό Μέσο : Είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί είτε ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού, είτε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

του παθητικού είτε έναν συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση 

 Χρηματοοικονομικό Στοιχείου του Ενεργητικού ή Χρηματοοικονομικό 

Περιουσιακό Στοιχείο : Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που αφορά : 

α) ταμιακά διαθέσιμα  

β) συμβατικό δικαίωμα για  

    i) την λήψη μετρητών ή ενός άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του 

ενεργητικού μιας άλλης επιχείρησης  

    ii) το συμβατικό δικαίωμα για την ανταλλαγή χρηματοπιστωτικών μέσων με 

μια άλλη επιχείρηση με όρους που πιθανώς είναι ευνοϊκοί 

γ) κάθε τίτλο συμμετοχής σε άλλη επιχείρηση 

δ) συμβατικό δικαίωμα που θα διακανονιστεί ή μπορεί να διακανονιστεί με ίδιους 

συμμετοχικούς τίτλους της επιχείρησης και είτε  

 i) δεν είναι παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση χρειάζεται να μεταβάλλει ένα 

ποσό από τους δικούς της συμμετοχικούς τίτλους  

    ii) είναι παράγωγο το οποίο υπάρχει η δυνατότητα να διακανονιστεί με ένα 

συγκεκριμένο ποσό συμμετοχικών τίτλων της ίδιας της επιχείρησης εκτός από 

την ανταλλαγή με ένα ποσό μετρητών ή με άλλο χρηματοοικονομικό στοιχείο 

του ενεργητικού της επιχείρησης 

Παραδείγματα Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων είναι τα 

ταμειακά διαθέσιμα, οι πελάτες, τα γραμμάτια εισπρακτέα, τα δάνεια εισπρακτέα, οι 

καταθέσεις, οι επενδύσεις σε μετοχές ή ομολογίες άλλων επιχειρήσεων, οι απαιτήσεις 

από χρηματοοικονομικές μισθώσεις, τα δικαιώματα αγοράς μετοχών και οι συμβάσεις 

για την μελλοντική αγορά ή πώληση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 
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 Χρηματοοικονομικό Στοιχείο του Παθητικού ή Χρηματοοικονομική    υποχρέωση : 

Είναι κάθε υποχρέωση που έχει η επιχείρηση και η οποία αποτελεί  

α) Συμβατική δέσμευση για 

      i) την παράδοση μετρητών ή ενός άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του 

ενεργητικού σε μία άλλη επιχείρηση και  

      ii) την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού  με μια άλλη 

επιχείρηση με όρους πιθανώς δυσμενείς 

β) Σύμβαση η οποία μπορεί να διακανονιστεί με ιδίους συμμετοχικούς τίτλους της 

οικονομικής μονάδας και είτε 

      i) δεν είναι παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να 

παραδώσει ένα μεταβλητό αριθμό των δικών της συμμετοχικών τίτλων 

     ii) είναι παράγωγο το οποίο η επιχείρηση που το εκδίδει δύναται να το 

διακανονίσει είτε με την ανταλλαγή ενός συγκεκριμένου αριθμού μετρητών είτε με 

την ανταλλαγή ενός άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού είτε 

ακόμα και με ένα συγκεκριμένο αριθμό δικών της συμμετοχικών τίτλων. 

 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις αποτελούν οι προμηθευτές, τα γραμμάτια 

πληρωτέα, οι επιταγές πληρωτέες, τα ομολογιακά δάνεια, τα τραπεζικά δάνεια 

και οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις.   

 Συμμετοχικός τίτλος : Είναι κάθε σύμβαση που αποδεικνύει το δικαίωμα που    

έχει μια επιχείρηση στα περιουσιακά στοιχεία μιας άλλης επιχείρησης αφού πρώτα 

αφαιρεθούν όλες οι υποχρεώσεις της. 

Συμμετοχικοί τίτλοι είναι οι κοινές μετοχές, κάποιες προνομιούχες μετοχές, τα 

δικαιώματα για την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τα 

δικαιώματα αγοράς μετοχών που εκδίδει η ίδια η επιχείρηση  

 Παράγωγο : Είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο ή μια άλλη σύμβαση η οποία 

έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά: 

α) Πρόκειται να διακανονιστεί σε μια μελλοντική ημερομηνία 

β) Δεν απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση η οποία 

είναι μικρότερη από αυτήν που θα χρειαζόταν σε μια άλλη σύμβαση η οποία θα είχε 

ανάλογη επίδραση στις μεταβολές των διαφόρων μεταβλητών της αγοράς  

γ) Η αξία του μεταβάλλεται ανάλογα με την μεταβολή της τιμής ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου ή την τιμή ενός εμπορεύματος, της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, ενός δείκτη τιμών, ενός προκαθορισμένου επιτοκίου , της πιστοληπτικής 
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διαβάθμισης ή άλλης μεταβλητής η οποία πολλές φορές αποτελεί και το υποκείμενο 

στοιχείο.   

 Εύλογη αξία : Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη παράγραφο η εύλογη 

αξία είναι το ποσό με το οποίο θα μπορούσε ένα περιουσιακό στοιχείο δύο μερών που 

ενεργούν με την θέληση τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών που επικρατούν 

στην αγορά , μέσα στα πλαίσια διεξαγωγής μιας συναλλαγής σε καθαρά εμπορική 

βάση.  

3.1.5 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

3.1.5.1 ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  

 Όλα τα χρηματοοικονομικά  στοιχεία του ενεργητικού και οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  καταχωρούνται στον Ισολογισμό μιας επιχείρησης 

μόνο όταν αυτή καθίσταται ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη του 

χρηματοοικονομικού μέσου. 

 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 39 υπάρχουν δύο ημερομηνίες βάση των οποίων 

γίνεται η καταχώριση των χρηματοοικονομικών μέσων στα βιβλία της οικονομικής 

οντότητας : 

 η ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής 

 η ημερομηνία διακανονισμού 

Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει όποια από τις δύο μεθόδους θέλει αρκεί να την 

εφαρμόζει παγίως σε όλες τις συμβάσεις. 

3.1.5.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 

 Η ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής είναι η ημερομηνία που η 

οικονομική οντότητα δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει ένα χρηματοοικονομικό 

στοιχείο του ενεργητικού. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όταν μια επιχείρηση αγοράζει  

ένα περιουσιακό στοιχείο η αναγνώριση αυτού γίνεται κατά την ημερομηνία της 

εμπορικής συναλλαγής, ενώ όταν υπάρχει πώληση η επιχείρηση διαγράφει το 

περιουσιακό στοιχείο την ημέρα της εμπορικής συναλλαγής και αναγνωρίζει το 

αναλογούν κέρδος ή ζημιά που προκύπτει.  
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3.1.5.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία παράδοσης ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού από ή προς την επιχείρηση. 

 Με βάση αυτήν την μέθοδο η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα στοιχείο 

του ενεργητικού την ημέρα που το λαμβάνει και αντίστοιχα το διαγράφει και 

αναγνωρίζει το κέρδος ή την ζημία που προκύπτει την ημέρα που το παραδίδει. 

 Η ημερομηνία διακανονισμού και η ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής 

συνήθως διαφέρουν, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που μπορεί να συμπίπτουν
18

. 

3.1.6 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

  Αποτίμηση είναι η διαδικασία με την οποία προσδιορίζεται το ποσό με το 

οποίο θα εμφανιστεί ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού στον ισολογισμό 

μιας οικονομικής μονάδας. Οι βάσεις αποτίμησης που χρησιμοποιούνται συνήθως 

είναι δύο :  

 το ιστορικό κόστος και 

 η εύλογη αξία  

Το πρότυπο διαχωρίζει την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων κατά την  

αρχική καταχώριση τους (παρ.43-44) και την αποτίμηση αυτών σε μεταγενέστερο 

χρόνο (παρ.45-46) 

 

3.1.7 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ  

 Ο γενικός κανόνας που ισχύει βάση του IAS 39 είναι ότι όλα τα 

χρηματοοικονομικά μέσα κατά την αρχική τους καταχώριση αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους κατά την ημέρα της απόκτηση ή της έκδοσης τους. Συνήθως η 

εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων είναι και η τιμή κόστους τους που 

θεωρείται ως «η δίκαιη αξία» που δόθηκε ή παραλήφθηκε κατά την συναλλαγή. 

                                                           
18

  Thornton, 2006 σελ.810 
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 Τα έξοδα που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση ώστε να μπορέσει να 

εκδώσει, να αποκτήσει ή να διαθέσει τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν προσαυξάνουν 

την εύλογη αξία στην φάση αυτή. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί η περίπτωση που τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού δεν αποτιμούνται 

στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσης
19

.  

3.1.8 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

3.1.8.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 Για τις ανάγκες της αποτίμησης μετά την αρχική αναγνώριση το παρόν 

Πρότυπο διακρίνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού σε τέσσερις 

κατηγορίες : 

 

 Δάνεια και απαιτήσεις  που δεν κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς  

 Κρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία με 

μεταφορά της διαφοράς που προκύπτει στα αποτελέσματα 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

3.1.8.2 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα δάνεια και οι απαιτήσεις που έχουν ή 

δύναται να έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης και δεν διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένη αγορά. Η αποτίμηση τους γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος που είναι το 

ποσό της αποτίμησης τους κατά την αρχική καταχώριση μείον τις πληρωμές των 

χρεολυσίων. Οι τόκοι των δανείων και των έντοκων απαιτήσεων υπολογίζονται με 

την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και αναγνωρίζονται ως έσοδο της επιχείρησης 

όταν εισπράττονται. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει 

να υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης στο τέλος κάθε χρόνου έτσι ώστε μια πιθανή 

                                                           
19δεν κατέχονται δηλαδή για εμπορικούς σκοπούς οπότε και τα έξοδα αυτά προστίθενται στην 

εύλογη αξία  
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ζημία λόγω μείωσης της αξίας τους να μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης
20

.

 Στην κατηγορία αυτή δεν εντάσσονται τα δάνεια και οι απαιτήσεις που 

δημιουργούνται με σκοπό να πωληθούν άμεσα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα ή 

όταν η επιχείρηση κατά την αρχική αναγνώριση αποφάσισε να τα χρησιμοποιήσει για 

εμπορικούς σκοπούς ή να τα εντάξει στο διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο. 

  

3.1.8.3 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

του ενεργητικού τα οποία έχουν καθορισμένη αλλά όχι σταθερή σειρά πληρωμών και 

λήξη και η επιχείρηση έχει την δυνατότητα και την πρόθεση να τα κρατήσει  έως την 

λήξη τους. Η αποτίμηση τους γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος ενώ υπόκεινται και σε 

ετήσιο έλεγχο για τυχόν απομείωση της αξίας τους. 

 Αν στην πορεία υπάρξουν αμφιβολίες για την πρόθεση και την δυνατότητα 

της επιχείρησης να κρατήσει τις επενδύσεις ως την λήξη λόγω  αλλαγής των 

συνθηκών αγοράς ή και αλλαγή κατηγοριοποίησης τότε αυτό συνεπάγεται την ποινή 

της μόλυνσης. Οι επιπτώσεις αυτής είναι ότι όλο το χαρτοφυλάκιο  της 

συγκεκριμένης κατηγορίας μεταφέρεται είτε στο εμπορικό είτε στο διαθέσιμο προς 

πώληση χαρτοφυλάκιο. Οι επιπτώσεις αυτές διαρκούν για δύο οικονομικές χρήσεις 

και η αποτίμηση γίνεται όχι στο αναπόσβεστο κόστος αλλά στην εύλογη αξία και 

οποιαδήποτε διαφορά πηγαίνει στην καθαρή θέση.  

 Πράξεις που δεν επιφέρουν την ποινή της μόλυνσης είναι: 

 όταν ο κάτοχος του ομολόγου έχει εισπράξει το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού 

κεφαλαίου. 

 όταν υπάρχει σημαντική επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας της 

επιχείρησης που έχει εκδώσει το χρηματοοικονομικό μέσο. 

 όταν υπάρχει σημαντική μεταβολή στο τρόπο φορολόγησης των τοκομεριδίων. 

 όταν η πώληση του χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι ένα μεμονωμένο γεγονός 

που δεν μπορεί να προβλεφθεί και δεν εξαρτάται από την επιχείρηση.  

  όταν η επιχείρηση πουλάει το χρηματοοικονομικό στοιχείο πριν την λήξη του 

άλλα πολύ κοντά σε αυτήν. 

                                                           
20

 Thornton , 2006 σελ. 846-847 
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3.1.8.4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ 

ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εκείνα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

του ενεργητικού που α) κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς και β) που κατά την 

αρχική τους καταχώριση δηλώνονται ότι θα αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η 

αποτίμηση αυτών γίνεται στην εύλογη αξία στην οποία δεν περιλαμβάνονται . τα 

έξοδα για την απόκτηση τους. Αν η εύλογη αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα τότε η αποτίμηση γίνεται στο κόστος. 

 Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν τα στοιχεία εκείνα που η επιχείρηση κατέχει 

με σκοπό την λήψη άμεσου κέρδους μέσα από τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις στην 

τιμή τους. Τέτοια παραδείγματα είναι οι μετοχές που διαπραγματεύονται στο 

χρηματιστήριο καθώς και τα παράγωγα εφόσον δεν αποτελούν μέσα αντιστάθμισης.

 Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία εκείνα που η επιχείρηση με δική 

της βούληση θέλει να τα αποτιμά στην εύλογη αξία και την οποιαδήποτε διαφορά 

(κέρδος ή ζημία) να την μεταφέρει στα αποτελέσματα. Με βάση σχετική 

τροποποίηση του IAS 39 η επιχείρηση μπορεί να δηλώνει στην αρχική καταχώριση 

των χρηματοοικονομικών μέσων ποια θέλει να αποτιμά στην εύλογη αξία. 

 Στην κατηγορία αυτή οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την αποτίμηση 

αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία και μεταφέρεται στην κατάσταση των 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

3.1.8.5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν όλα εκείνα τα στοιχεία του ενεργητικού που 

δεν ανήκουν σε κάποια από τις προηγούμενες τρεις κατηγορίες. Για αυτά τα στοιχεία 

η επιχείρηση δεν έχει πρόθεση να τα κρατήσει έως την λήξη τους ούτε και υπάρχει 

στρατηγική για βραχυπρόθεσμο όφελος.  

 Η αποτίμηση τους γίνεται στην εύλογη αξία εφόσον αυτή μπορεί να 

προσδιοριστεί με αξιοπιστία και από την οποία δεν αφαιρούνται τα έξοδα που θα 

χρειαστεί η επιχείρηση να πραγματοποιήσει σε περίπτωση πώλησης τους. Αν η 
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εύλογη αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα τότε η αποτίμηση γίνεται στο 

κόστος κτήσης. Και αυτά τα στοιχεία υπόκεινται κάθε χρόνο σε έλεγχο απομείωσης. 

 Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την μεταγενέστερη αποτίμηση των 

Διαθεσίμων προς πώληση στοιχείων του ενεργητικού μεταφέρονται απευθείας στα 

ιδία κεφάλαια (καθαρή θέση) της επιχείρησης έως ότου αυτά διαγραφούν. Μετά την 

διαγραφή τους λοιπόν το υπόλοιπο του κέρδους ή της ζημίας που απομένει για τα 

συγκεκριμένα μέσα μεταφέρεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Αυτό το 

φαινόμενο είναι γνωστό και ως ανακύκλωση (Recycling Effect). 

3.1.8.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μιας επιχείρησης αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση 

αυτών καταχωρούνται στα Αποτελέσματα Χρήσης μέσω της διαδικασίας της 

απόσβεσης . 

 Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα αποτελούν οι υποχρεώσεις που η 

επιχείρηση δημιούργησε για εμπορικούς σκοπούς ή που κατά την αρχική αναγνώριση 

αποφάσισε να τα αποτιμήσει στην εύλογη αξία με μεταφορά της διαφοράς στα 

αποτελέσματα.  

 Τα παράγωγα, είτε αποτελούν υποχρεώσεις είτε περιουσιακά στοιχεία για μια 

επιχείρηση, θεωρούνται ότι κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς και αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία τους. 

3.1.9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 
 Αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο στο θέμα της αποτίμησης είναι το πώς 

επιμετράτε η εύλογη αξία. Καθοριστικός παράγοντας εδώ είναι η ύπαρξη ή όχι 

ενεργούς αγοράς.  

 Στην περίπτωση που υπάρχει ενεργός αγορά ως εύλογη αξία λαμβάνεται η 

δημοσιευμένη χρηματιστηριακή τιμή που για τα χρηματοοικονομικά μέσα που 

κατέχονται ή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που πρόκειται να εκδοθούν 

είναι η τιμή εξαγοράς, για τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν ή για τις 

υποχρεώσεις που κατέχονται είναι η τιμή προσφοράς  και για τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού που έχουν 

συμψηφιστικούς αγοραίους κινδύνους είναι η μέση τιμή.  
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 Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει ενεργός αγορά ή όταν η 

δημοσιευμένη τιμή δεν προέρχεται από την ενεργό αγορά τότε για τον υπολογισμό 

της εύλογης αξίας χρησιμοποιείται μια τεχνική αποτίμησης. Ο σκοπός της τεχνικής 

αυτής είναι να προσδιορίσει την τιμή συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την 

ημερομηνία της επιμέτρησης για μια συναλλαγή που γίνεται σε εμπορική βάση λόγω 

επιχειρηματικών παραγόντων. Η τεχνική που εφαρμόζεται αξιολογεί κυρίως τα 

δεδομένα που επικρατούν στην αγορά και λιγότερο  τα δεδομένα που αφορούν  την 

συγκεκριμένη επιχειρηματική οντότητα. Παραδείγματα τεχνικών αποτίμησης είναι η 

ανάλυση των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης, η χρήση πρόσφατων συναλλαγών για ένα συγκεκριμένο μέσο και η 

αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία. 

  

3.1.10 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

 Μεταφορές χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των κατηγοριών μπορούν 

να γίνουν μόνο ανάμεσα στις κρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις και στα διαθέσιμα 

προς πώληση περιουσιακά στοιχεία ή τα κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς. 

 Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να υπάρξει αλλαγή κατηγοριοποίησης είναι 

είτε γιατί μια οικονομική μονάδα δεν έχει πλέον την πρόθεση ή την δυνατότητα να 

κρατήσει τις επενδύσεις έως την λήξη τους είτε γιατί τώρα είναι εφικτή μια αξιόπιστη 

εκτίμηση της εύλογης αξίας κάτι που δεν γινόταν πρωτύτερα. 

 Στην περίπτωση που μεταφέρονται στοιχεία από τις κρατούμενες ως την 

λήξη επενδύσεις προς τα διαθέσιμα για πώληση στοιχεία τότε η διαφορά ανάμεσα στο 

αναπόσβεστο κόστος και την εύλογη αξία καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης. 

Στην αντίθετη περίπτωση η διαφορά μεταξύ του αναπόσβεστου κόστους και της 

εύλογης αξίας θα πρέπει να αποσβένεται κατά την διάρκεια της υπολειπόμενης ζωής 

του χρηματοοικονομικού στοιχείου με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

  Ο τρόπος αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με το IAS 

39 απεικονίζεται συνοπτικά στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:  
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Δάνεια και εισπρακτέες αξίες 

που δημιουργούνται από την 

επιχ/ση και δεν κατέχονται 

για εμπορικούς σκοπούς 

 

Κρατούμενες 

μέχρι τη λήξη 

επενδύσεις: 

 Πρόθεση  

 Ικανότητα 

Κατεχόμενα για 

εμπορικούς σκοπούς 

χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

Διαθέσιμα προς 

πώληση 

περιουσιακά 

στοιχεία 

 
Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 

π.χ. 

 Πελάτες 

 Δάνεια προσωπικού 

 

o αρχική καταχώρηση 

 στο κόστος κτήσης 

o μεταγενέστερη αποτίμηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υπόκεινται σε απομείωση 

σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού 

Τα 

καθορισμένης 

λήξεως: 

 στο 

αναπόσβεστο 

κόστος με τη 

μέθοδο του 

πραγματικού 

επιτοκίου 

Τα μη 

καθορισμένης 

λήξεως: 

 στο κόστος 

π.χ. 

 Ομολογίες εκδόσεως 

άλλων εταιριών  

 κρατικά ομόλογα 

 

o αρχική 

καταχώρηση 

 στο κόστος 

κτήσεως 

o μεταγενέστερη 

καταχώρηση 

 

Στο αναπόσβεστο 

κόστος με τη μέθοδο 

του πραγματικού 

επιτοκίου 

Αποκτούνται με σκοπό 

δημιουργία κέρδους από 

βραχυχρόνιες διακυμάνσεις 

των τιμών τους 

π.χ. 

 μετοχές εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο 

 παράγωγα 

 λογαριασμός 34 

 

o αρχική καταχώρηση 

 στο κόστος κτήσεως 

o μεταγενέστερη 

καταχώρηση 

 στην πραγματική 

τους αξία 

o η διαφορά στα 

αποτελέσματα  

Τα μη δυνάμενα να 

ενταχθούν σε μία από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες 

π.χ. 

 

συμμετοχικοί τίτλοι σε 

οποιαδήποτε εταιρία (πλην 

σε θυγατρικές & συγγενείς) 

 

 

λογαριασμός 18.15 

o αρχική καταχώρηση 

 στο κόστος κτήσεως 

o μεταγενέστερη 

καταχώρηση 

 στην πραγματική 

τους αξία 

o η διαφορά  

 είτε στα 

αποτελέσματα 

 είτε στην Καθαρή 

Θέση 

 

 

Αρχική καταχώρηση 

– στο αναπόσβεστο 

κόστος 

Αποτίμηση στην 

εύλογη αξία με 

μεταφορά της 

διαφοράς στα 

αποτελέσματα 

Μεταγενέστερη 

καταχώριση –στο 

αναπόσβεστο κόστος  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Πίνακας 1 : Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , Κόντος Γ., 2010 

3.1.11 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
 Το Πρότυπο που εξετάζουμε κάνει λόγο και για την αποτίμηση των 

ενσωματωμένων παραγώγων (παρ.11-13). Ενσωματωμένο παράγωγο  είναι το 

παράγωγο το οποίο αποτελεί μέρος ενός συνδυασμένου (ή αλλιώς υβριδικού)  
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χρηματοοικονομικού στοιχείου, το οποίο περιέχει και το παράγωγο και το κύριο 

συμβόλαιο. Παράδειγμα ενσωματωμένων παραγώγων είναι τα δικαιώματα 

προαίρεσης Το παράγωγο προϊόν που είναι ενσωματωμένο σε ένα 

χρηματοοικονομικό μέσο  πρέπει να διαχωρίζεται και εμφανίζεται ξεχωριστά όταν: 

i. οι κίνδυνοι και τα οικονομικά χαρακτηριστικά του δεν συνδέονται 

στενά με αυτά του κυρίου συμβολαίου  

ii. πληρεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να το 

καταστήσουν   ένα αυτοτελές παράγωγο και  

iii. το σύνθετο αυτό χρηματοοικονομικό στοιχείο δεν αποτιμάται στην 

εύλογη αξία με μεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσματα, δηλ. δεν 

είναι ένα μέσο αποτιμώμενο Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων 

Εάν λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω μια επιχείρηση πρέπει να διαχωρίζει τα 

δύο μέρη του συνδυασμένου χρηματοοικονομικού μέσου τότε το μεν παράγωγο θα 

αποτιμηθεί στην εύλογη αξία ενώ το κύριο συμβόλαιο θα αποτιμηθεί στην 

υπολειμματική του αξία που είναι η διαφορά της εύλογης αξίας του παραγώγου και 

της συνολικής αξίας που καταβλήθηκε για το κύριο συμβόλαιο. 

Στην περίπτωση όμως που η επιχείρηση πρέπει βάση του Προτύπου να 

διαχωρίσει το ενσωματωμένο παράγωγο αλλά αδυνατεί να το αποτιμήσει ξεχωριστά 

τότε όλο το σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν θα θεωρηθεί ως κατεχόμενο για 

εμπορικούς σκοπούς και θα αποτιμηθεί στην εύλογη αξία με μεταφορά της διαφοράς 

στα αποτελέσματα. 

Τέλος εάν το ενσωματωμένο παράγωγο δεν χρειάζεται να διαχωριστεί γιατί 

δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε η επιχείρηση δεν επιτρέπεται να το 

διαχωρίσει με δική της πρωτοβουλία ούτε και να το αποτιμήσει ξεχωριστά.  

3.1.12 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 
Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 στις παραγράφους 46-70 κάνει λόγο για 

την έννοια της απομείωσης και το πώς αυτή αντιμετωπίζεται λογιστικά. 

3.1.12.1 ΕΝΝΟΙΕΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι έχει υποστεί 

απομείωση της αξίας του όταν η λογιστική  αξία αυτού είναι μεγαλύτερη από το 

εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό του. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση 
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της απομείωσης είναι α) να υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις  ότι έχει απομειωθεί η 

αξία ενός στοιχείου και  οι οποίες να έχουν προκύψει από γεγονότα που έλαβαν χώρα 

κατά την αρχική καταχώριση, β) το ζημιογόνο γεγονός να έχει άμεση επίδραση στις 

αναμενόμενες χρηματορροές και γ) η επίδραση αυτή να μπορεί να υπολογιστεί με 

αξιοπιστία
21

.Οι ζημίες οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν από μελλοντικά 

γεγονότα δεν αναγνωρίζονται σε καμία περίπτωση όσο πιθανό και εάν είναι να 

συμβούν αυτά. 

 Σε έλεγχο απομείωσης υπόκεινται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού εκτός από 

αυτά που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με μεταφορά της διαφοράς στα 

αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τις σχετικές διατάξεις του προτύπου κάθε 

οικονομική οντότητα θα πρέπει, κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού της, 

να εξετάζει εάν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις μείωσης της αξίας των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της. Τέτοιες αντικειμενικές ενδείξεις  

αποτελούν τα εξής γεγονότα:  

 Μία σημαντική επιδείνωση της χρηματοοικονομικής θέσης του 

εκδότη/χρεώστη 

 Η  καθυστέρηση πληρωμής των δόσεων   

 Η αυξημένη πιθανότητα πτώχευσης ή άλλης αναδιοργάνωσης του οφειλέτη 

 Η παροχή εκπτώσεων και διευκολύνσεων προς τον οφειλέτη λόγω 

οικονομικής δυσχέρειας του 

 Η ενημέρωση για δυσμενείς μεταβολές στο γενικότερο περιβάλλον και την 

αγορά όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

 Η μη ύπαρξη ενεργούς αγοράς για το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό 

προϊόν  

  Η διαδικασία για την αξιολόγηση της απομείωσης μπορεί να γίνει είτε για 

κάθε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ξεχωριστά
22

 είτε για μια 

ομάδα περιουσιακών στοιχείων
23

 . 

 Στην πρώτη περίπτωση η  επιχείρηση για το υπολογισμό της απομείωσης θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ποσά που πρόκειται να λάβει για κάθε ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ξεχωριστά και σε τι βάθος χρόνου πρόκειται να τα 

εισπράξει. Στην περίπτωση τώρα  υπολογισμού της απομείωσης σε επίπεδο 

                                                           
21

 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Θεωρία-Εφαρμογές ,Νεγκάκης Χρήστος 
22

 δηλ. σε ατομική βάση 
23

 δηλ. σε επίπεδο χαρτοφυλακίου 
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χαρτοφυλακίου, η ομάδα των περιουσιακών στοιχείων που θα επιλεγεί θα πρέπει να 

έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκδήλωση του πιστωτικού κινδύνου. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά  θα πρέπει να έχουν να κάνουν με : 

α) το είδος του δανείου 

β) την διάρκεια του δανείου  

γ) την πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου 

δ) τις καθυστερήσεις αποπληρωμής 

ε) το είδος της εξασφάλισης 

 

3.1.12.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

 Οι ζημίες απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

αντιμετωπίζονται λογιστικά ανάλογα με τον τρόπο που αυτά αποτιμούνται. Οι 

κατηγορίες είναι δύο :  

1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στο κόστος : Οι ζημίες απομείωσης τέτοιου είδους 

περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τα δάνεια, οι απαιτήσεις και οι επενδύσεις που 

κρατιούνται ως την λήξη τους, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Η λογιστική αξία 

αυτών των στοιχείων μειώνεται είτε απευθείας είτε μέσω της δημιουργίας ενός 

λογαριασμού πρόβλεψης.  Εάν όμως μετέπειτα περιοριστεί το ποσό της ζημίας 

απομείωσης και εφόσον αυτό οφείλεται σε γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την 

αρχική αναγνώριση της απομείωσης τότε υπάρχει αναστροφή αυτής μέχρι βέβαια και 

το ποσό της πρόβλεψης που έχει δημιουργηθεί. Εξαίρεση αποτελούν οι μη εισηγμένοι 

συμμετοχικοί τίτλοι που δεν απεικονίζονται στην εύλογη αξία για τους οποίους δεν 

υπάρχει η δυνατότητα αναστροφής της απομείωσης 

2. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Όταν ένα   

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαθέσιμο προς πώληση υφίσταται μείωση 

της εύλογης αξίας τους τότε η διαφορά αυτή μεταξύ του κόστους κτήσης και της 

τρέχουσας εύλογης αξίας μεταφέρεται στην καθαρή θέση της οικονομικής οντότητας. 

Εφόσον όμως υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι το στοιχείο αυτό έχει υποστεί 

ζημία απομείωσης, το ποσό που είχε αναγνωριστεί αρχικά στα ιδία κεφάλαια τώρα 

μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. Στην περίπτωση όμως που σε μεταγενέστερη 

περίοδο υπάρξει αύξηση της εύλογης αξίας ενός τέτοιου στοιχείου τότε 
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πραγματοποιείται αναστροφή της αντίστοιχης πρόβλεψης στα Αποτελέσματα χρήσης. 

Για τους Συμμετοχικούς Τίτλους δεν υφίσταται αναστροφή της απομείωσης αλλά 

μεταφορά της διαφοράς στην Καθαρή Θέση.  

 

3.1.13   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 

 Η μεταβίβαση ενός χρηματοοικονομικού μέσου μπορεί να συνδέεται είτε με 

την πλήρη διαγραφή αυτού από τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης είτε να 

αφορά την μεταβίβαση ενός τμήματος από το στοιχείο αυτό
24

. 

3.1.13.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
 Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται όταν η 

επιχείρηση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Δ.Λ.Π 39 παρ.18-19: 

 Έχει μεταβιβάσει όλα τα συμβατικά δικαιώματα που συνδέονται με τις 

ταμειακές ροές του περιουσιακού στοιχείου  

 Έχει διατηρήσει τα συμβατικά δικαιώματα που αφορούν την είσπραξη των 

ποσών που θα προέλθουν από το περιουσιακό αυτό στοιχείο αλλά έχει την 

υποχρέωση να καταβάλλει αυτά τα ποσά σε τρίτους βάσει σύμβασης που πληροί 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες είναι οι εξής: 

i. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στους 

αντισυμβαλλόμενους το ποσά που έχει εισπράξει εφόσον αυτά 

προέρχονται από το αρχικό περιουσιακό στοιχείο 

ii. Οι καταβολές των ταμιακών ροών θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα χωρίς 

ουσιαστικές καθυστερήσεις 

iii. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η δέσμευση του αρχικού περιουσιακού 

στοιχείου για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιονδήποτε πέρα από τους 

τελικούς αποδέκτες προς τους οποίους οφείλονται οι χρηματορροές 

                                                           
24

 Ντζανάτος Δ., 2008 σελ.419-421 
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3.1.13.2 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

 Η μεταβίβαση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου συνεπάγεται 

την διαγραφή του ή την παύση της αναγνώρισης του από την οικονομική οντότητα 

όταν
25

: 

 Έχουν λήξει όλα τα συμβατικά δικαιώματα που είχε η επιχείρηση σε σχέση 

τις ταμιακές ροές του περιουσιακού στοιχείου 

 Όταν έχουν μεταβιβαστεί όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες του 

 Όταν η επιχείρηση έχει μεταβιβάσει ένα μέρος των κινδύνων και των 

ωφελειών που συνδέονται με το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

αλλά δεν έχει μπορέσει να διατηρήσει τον έλεγχο του 

 Όταν η μεταβίβαση έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που επιβάλλει την διαγραφή 

αυτού 

Η διαγραφή ενός περιουσιακού στοιχείου δεν πραγματοποιείται όταν : 

 Δεν έχουν μεταβιβαστεί καθόλου κίνδυνοι και ωφέλειες του στοιχείου  

 Η επιχείρηση έχει μεταβιβάσει ένα μέρος από τους κινδύνους και τις ωφέλειες 

του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όμως δεν έχει μπορέσει να 

διατηρήσει τον έλεγχο αυτού 

3.1.13.3 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

 Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Δ.Λ.Π 39 (παρ.39-42) μια χρηματοοικονομική 

υποχρέωση διαγράφεται από τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης όταν 

εκπληρώνονται οι δεσμεύσεις αυτής.  

Στην περίπτωση που υπάρχει αναδιαπραγμάτευση της υποχρέωσης τότε αυτό 

σημαίνει ότι λογιστικά κλείνει η παλιά και δημιουργείτε μια καινούργια με νέους 

όρους. Η διαφορά αυτή μεταξύ της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης που 

μεταβιβάστηκε ή που έχει εκπνεύσει  και της νέας υποχρέωσης μεταφέρεται στα 

Αποτελέσματα.  

 Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε μια επιχείρηση που έχει διαγράψει μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση στην συνέχεια να επαναγοράσει ένα μέρος αυτής. 

Στην περίπτωση αυτή το τμήμα της υποχρέωσης που αποκτά και πάλι η επιχείρηση 

αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την ημέρα της επαναγοράς. Η οποιαδήποτε 

                                                           
25

 Δ.Λ.Π 39, παρ.20 
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διαφορά προκύψει από την προηγούμενη λογιστική αξία της υποχρέωσης με το 

αντάλλαγμα που δόθηκε για την επαναγορά μεταφέρεται στα Αποτελέσματα. 

 

3.1.14 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 Μια καινούργια έννοια για τα ελληνικά δεδομένα η οποία εισάγεται στο 

Δ.Λ.Π 39 στις παρ.72-102 και που η δημιουργία της  οφείλεται ως ένα βαθμό στο 

πλήθος των διεθνών συναλλαγών και την πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών 

μέσων είναι η αντιστάθμιση ή αντισταθμιστική λογιστική. Θα μπορούσε να ισχυριστεί 

κανείς πως η ανάλυση της έννοιας αυτής είναι από τα πιο δύσκολα κεφάλαια του 

Προτύπου τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη. 

3.1.14.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

 Αντιστάθμιση είναι ο προσδιορισμός ενός η περισσοτέρων μέσων 

αντισταθμίσεως (π.χ παράγωγα) έτσι ώστε η μεταβολή τους να συμψηφίζει συνολικά 

ή εν μέρει την μεταβολή ενός αντισταθμισμένου στοιχείου. Σε κάθε σχέση λοιπόν 

αντιστάθμισης υπάρχουν δύο στοιχεία, το αντισταθμισμένο στοιχείο και το μέσο 

αντιστάθμισης. 

 Αντισταθμισμένο στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί είτε ένα στοιχείο του 

ενεργητικού, είτε μια υποχρέωση, είτε μια δεσμευτική συμφωνία για την ανταλλαγή 

οικονομικών πόρων σε προκαθορισμένη τιμή και ημερομηνία, είτε μία μη δεσμευτική 

συμφωνία που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον , είτε μια καθαρή 

επένδυση σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού που εκθέτει την 

επιχείρηση σε κίνδυνο είτε η ίδια η επιχείρηση όρισε το στοιχείο αυτό ως 

αντισταθμισμένο. Παραδείγματα αντισταθμισμένων στοιχείων είναι οι Επενδύσεις σε 

μετοχές, το δάνειο που έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, οι απαιτήσεις από πελάτες σε ξένο 

νόμισμα και η προβλεπόμενη αγορά Εμπορευμάτων 

 Μέσο Αντιστάθμισης είναι ένα παράγωγο ή μη παράγωγο στοιχείο του 

ενεργητικού ή του παθητικού που χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει τους 

κινδύνους από τις μεταβολές της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών του 

αντισταθμισμένου στοιχείου. Μέσο αντιστάθμισης μπορούν να αποτελέσουν το 

Δικαίωμα Πώλησης Μετοχών, η Σύμβαση για ανταλλαγή Επιτοκίων, το 
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Προθεσμιακό Συμβόλαιο Συναλλάγματος και η Σύμβαση Μελλοντικής Αγοράς 

Εμπορευμάτων 

 Σκοπός λοιπόν μιας αντισταθμιστικής σχέσης είναι να περιορίσει όσο γίνεται 

περισσότερο τους κινδύνους που επηρεάζουν αρνητικά την εύλογη αξία ή και τις 

ταμειακές ροές της οικονομικής οντότητας. 

3.1.14.2 ΕΙΔΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ  

 Στο Δ.Λ.Π 39 γίνεται αναφορά για τρία είδη σχέσεων αντιστάθμισης τα οποία 

είναι τα εξής :  

1 ) Αντιστάθμιση της Εύλογης Αξίας : Πρόκειται για μια σχέση αντιστάθμισης όπου  

τα μέσα αντιστάθμισης χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς 

συνέπειες που δημιουργεί στα αποτελέσματα μιας επιχείρησης η μεταβολή της 

πραγματικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης . Στην 

περίπτωση αυτή το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτουν από την αποτίμηση του μέσου 

αντιστάθμισης και του αντισταθμισμένου στοιχείου στην εύλογη αξία μεταφέρεται 

στα αποτελέσματα χρήσης. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να διακοπεί μια τέτοιου 

είδους σχέση είναι είτε γιατί αυτό αποφάσισε η επιχείρηση, είτε γιατί δεν πληρούνται 

τα κριτήρια για τη εφαρμογή της αντιστάθμισης, είτε γιατί το μέσο αντιστάθμισης 

έχει λήξει ή έχει πουληθεί. 

2) Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών: Στην περίπτωση αυτή η αντιστάθμιση έχει να 

κάνει με την έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο διακύμανσης των ταμειακών 

ροών. Αυτού του είδους η αντιστάθμιση σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο κίνδυνο σε 

ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού και επίσης έχει την δυνατότητα να 

επηρεάσει τα αποτελέσματα της χρήσης. Όσον αφορά την λογιστική αντιμετώπιση 

αυτής υπάρχει ένα διαχωρισμός ανάμεσα στο αποτελεσματικό τμήμα της 

αντιστάθμισης και το μη αποτελεσματικό. Το κέρδος ή η ζημία του μέσου 

αντιστάθμισης για το αποτελεσματικό μέρος της σχέσης αναγνωρίζεται στα Ιδία 

Κεφάλαια , ενώ το κέρδος ή η ζημία του μέσου αντιστάθμισης για το μη 

αποτελεσματικό μέρος της σχέσης αναγνωρίζεται στα Αποτελέσματα Χρήσης.  

3) Αντιστάθμιση της καθαρής επένδυσης σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα στο 

εξωτερικό : Σκοπός αυτής της αντισταθμιστικής σχέσης είναι η εξάλειψη του 
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συναλλαγματικού κινδύνου. Λογιστικά ισχύει ότι και στην περίπτωση των ταμειακών 

ροών. 

 

3.1.14.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 Σύμφωνα με Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 μια σχέση διέπεται από τους 

κανόνες της λογιστικής αντιστάθμισης εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις : 

 Η αποτελεσματικότητα της αντισταθμιστικής σχέσης να μπορεί να 

αξιολογηθεί αξιόπιστα 

 Το αποτέλεσμα που αναμένεται από την αντιστάθμιση να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό 

 Να υπάρχει μια διαρκής αξιολόγηση της αντιστάθμισης 

 Πριν την έναρξη της αντισταθμιστικής σχέσης θα πρέπει να αποσαφηνίζεται 

πλήρως ποιο είναι το μέσο αντιστάθμισης και ποιο το αντισταθμισμένο 

στοιχείο, ποιος είναι ο σκοπός της αντιστάθμισης και για ποιον λόγο 

χρησιμοποιείται 

 Για αντισταθμίσεις ταμειακών ροών θα πρέπει η μελλοντική συναλλαγή, που 

αποτελεί και το υποκείμενο της αντιστάθμισης, να είναι πολύ πιθανόν να 

συμβεί αλλά να εκθέτει την επιχείρηση στον κίνδυνο της διακύμανσης των 

ταμειακών ροών. 

 

3.1.14.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 Το είδος της αντισταθμιστικής λογιστικής που θα υιοθετήσει μια επιχείρηση 

εξαρτάται από την στρατηγική που θέλει αυτή να εφαρμόσει στο θέμα της 

διαχείρισης κινδύνου. Ανάλογα λοιπόν με την αντισταθμιστική λογιστική που 

ακολουθεί μια επιχείρηση διαμορφώνονται και οι διαδικασίες που θα 

χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας αυτής. Για διαφορετικές 

μεθόδους αντιστάθμισης μπορεί να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί μέθοδοι 

υπολογισμού της αποτελεσματικότητας της. Η διαδικασία της αξιολόγησης της 

αντιστάθμισης θα πρέπει να γίνεται όταν συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις.  
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 Αυτό το οποίο καθορίζει το μέγεθος της αποτελεσματικότητας μιας 

αντιστάθμισης είναι ο βαθμός στον οποίο οι κίνδυνοι του αντισταθμισμένου 

στοιχείου συμψηφίζονται με το μέσο αντιστάθμισης. Όταν λοιπόν οι μεταβολές στην 

εύλογη αξία ή τις ταμειακές ροές ενός αντισταθμισμένου στοιχείου συμψηφίζονται 

σχεδόν πλήρως με τις αντίστοιχες μεταβολές του μέσου αντιστάθμισης τότε η 

αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αντιστάθμισης θεωρείται υψηλή και τα 

αποτελέσματα αυτής κυμαίνονται από 80%-125%. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η 

επιχείρηση κατά την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης να 

λαμβάνει υπόψη της την αξία του χρήματος σε βάθος χρόνου.  

 

3.2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Δ.Π.Χ.Α 7 

Είναι γεγονός πως πριν την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η 

πληροφόρηση και οι γνωστοποιήσεις που παρείχαν οι επιχειρήσεις στο επενδυτικό 

κοινό  μέσα από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους ήταν ελλιπής και  

ανεπαρκείς. Η οικονομική κρίση που άρχισε να φαίνεται από το 2008 ήρθε να 

επιβεβαιώσει την ύπαρξη περιορισμένου εύρους πληροφόρησης αλλά και την 

απουσία διαφάνειας σε αυτές. 

 Η κατάσταση γύρω από το θέμα αυτό αρχίζει και αλλάζει με την εφαρμογή 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση 

προχωράει στην έκδοση του Δ.Π.Χ.Α 7. Σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο κάθε 

επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 

χρηματοοικονομικά μέσα, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και τον τρόπο με 

τον οποίο αντιμετωπίζει αυτούς τους  κινδύνους. 

 Οι αρχές του Δ.Π.Χ.Α 7 συμπληρώνουν ουσιαστικά τις αρχές για την 

αναγνώριση, για την αποτίμηση και την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του 

Δ.Λ.Π 32  Χρηματοοικονομικά Μέσα.: Παρουσίαση και του Δ.Λ.Π 39 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση 
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3.2.1 ΣΚΟΠΟΣ  

 Στόχος του Δ.Π.Χ.Α 7 είναι να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις να παρέχουν, στις 

οικονομικές τους καταστάσεις, πληροφορίες και στοιχεία που θα επιτρέψουν στους 

χρήστες να αξιολογήσουν
26

  : 

i) την σημασία των χρηματοοικονομικών μέσων για την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης και την απόδοση της 

ii) την φύση και την έκταση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η οικονομική 

μονάδα και οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τα χρηματοοικονομικά μέσα , καθώς και 

τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση αντιμετωπίζει αυτούς τους κινδύνους 

 

3.2.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Το Δ.Π.Χ.Α 7 εφαρμόζεται από όλες τις οικονομικές μονάδες και για όλα τα 

χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις
27

  : 

α)Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες που 

αντιμετωπίζονται λογιστικά από το ΔΛΠ 27,28 και 31. Ωστόσο σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα προαναφερθέντα  Πρότυπα επιτρέπουν κάποια θυγατρική, συγγενή 

εταιρεία ή κοινοπραξία να αντιμετωπιστεί βάση του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 

39. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι απαιτήσεις γνωστοποίησης των Δ.Λ.Π 

27,28 και 31, επιπλέον εκείνων του Δ.Π.Χ.Π 7.  Ακόμη το Πρότυπο που εξετάζουμε 

εφαρμόζεται και σε παράγωγα που αφορούν θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και 

κοινοπραξίες, εκτός εάν το παράγωγο ανταποκρίνεται στον ορισμό του ΔΛΠ 32. 

β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργοδοτών με προγράμματα παροχών στους 

εργαζομένους για τα οποία εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π 39 Παροχές σε εργαζομένους 

γ) Συμβάσεις για ενδεχόμενη αντιπαροχή σε μια συνένωση επιχειρήσεων, μόνο όσον 

αφορά όμως τον αποκτώντα 

δ) Ασφαλιστήρια συμβόλαια όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Π.Χ.Π 4 «Ασφαλιστήρια 

Συμβόλαια». Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται και για ενσωματωμένα παράγωγα σε 

                                                           
26

 Δ.Π.Χ.Α. 7. ,παρ.1 
27

 Δ.Π.Χ.Α. 7 ,παρ.2-5 
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ασφαλιστήρια συμβόλαια , εφόσον το Δ.Λ.Π 39 απαιτεί από την επιχείρηση να 

παρακολουθεί ξεχωριστά αυτά τα παράγωγα από λογιστικής άποψης. Ακόμη ένας 

εκδότης εφαρμόζει το ΔΠΧΠ 7 σε συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης  εφόσον 

ακολουθεί το ΔΛΠ 39 για την καταχώριση και την αποτίμηση των συμβολαίων. Στην 

περίπτωση όμως που εφαρμόζει το ΔΠΧΠ 4 στα συμβόλαια, τότε εφαρμόζει το ίδιο 

πρότυπο και στην καταχώριση και την αποτίμηση τους. 

ε) Χρηματοπιστωτικά μέσα, συμβόλαια και υποχρεώσεις στο πλαίσιο πληρωμών που 

βασίζονται σε μετοχές και για τα οποία ισχύει το ΔΠΧΠ2 «Παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών, με την διαφορά όμως ότι το ΔΠΧΠ 7 ισχύει για 

συμβόλαια που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΔΛΠ39. 

  Το ΔΠΧΠ 7 εφαρμόζεται για αναγνωρισμένα και μη χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Στην κατηγορία των αναγνωρισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων ανήκουν τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΔΛΠ39. Στην κατηγορία των μη 

αναγνωρισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων ανήκουν εκείνα τα μέσα τα οποία δεν 

εμπίπτουν στο ΔΛΠ39 αλλά εφαρμόζεται το ΔΠΧΠ 7. Επίσης το Πρότυπο που 

εξετάζουμε ισχύει και για συμβόλαια αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων για τα οποία δεν εφαρμόζεται το ΔΛΠ39
28

. 

 

3.2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΝΝΟΙΕΣ 

 Πριν προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάλυση του ΔΠΧΠ 7 καλό είναι να 

αποσαφηνιστούν κάποιοι ορισμοί και έννοιες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη 

κατανόηση αυτού
29

  

Πιστωτικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, το ένα από τα δύο μέρη ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να προκαλέσει μια ζημιά στον αντισυμβαλλόμενο με την 

μη τήρηση των δεσμεύσεων του. 

Κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος μια οικονομική οντότητα να αδυνατεί να 

εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της.  

                                                           
28

 Ν. Πρωτοψάλτης, 2008 σελ.144-145 
29

 Ν.Πρωτοψάλτης, 2008 σελ. 155-156 
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Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι ταμιακές ροές ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις λόγω μεταβολών στις 

τιμές αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς αποτελείται από τρία είδη κινδύνων : τον 

συναλλαγματικό, του επιτοκίου και τον κίνδυνο τιμών. 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου λόγω των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Κίνδυνος Επιτοκίου είναι ο κίνδυνος μεταβολής της εύλογης αξίας ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου εξαιτίας των μεταβολών των επιτοκίων στην αγορά 

Κίνδυνος Τιμών είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας ενός χρηματοοικονομικού 

μέσου που οφείλεται στις μεταβολές των τιμών στην αγορά είτε αυτές προέρχονται 

από μεταβολές σε παράγοντες που έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο 

χρηματοοικονομικό μέσο ή τον εκδότη του, είτε σε παράγοντες που επηρεάζουν 

γενικά τα μέσα που διαπραγματεύονται στην αγορά 

Άλλοι κίνδυνοι τιμών. Πρόκειται για τον κίνδυνο είτε η εύλογη αξία είτε οι 

μελλοντικές ταμιακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου να εμφανίσουν κάποιες 

διακυμάνσεις λόγω των μεταβολών στις τιμές της αγοράς, ανεξάρτητα εάν οι 

μεταβολές αυτές οφείλονται σε παράγοντες που αφορούν το συγκεκριμένο 

χρηματοοικονομικό μέσο ή τον εκδότη του ή σε παράγοντες που αφορούν όλα τα 

παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

στην αγορά. 

Πληρωτέα Δάνεια είναι οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που διέπονται από 

ειδικές συμβάσεις και γι’ αυτό διαφέρουν από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που 

ακολουθούν τους συνήθεις όρους. 

Ληξιπρόθεσμο είναι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού όταν ένας 

αντισυμβαλλόμενος δεν έχει πραγματοποιήσει μια πληρωμή κατά τον συμβατικά 

καθορισμένο χρόνο. 
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3.2.4. ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  

3.2.4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΗ ΔΠΧΠ7 

Οι γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να παρέχονται από μια επιχείρηση βάση του 

ΔΠΧΠ 7 γίνονται συνήθως για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων 

ξεχωριστά. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα κοινά χαρακτηριστικά 

που έχουν τα χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και με την φύση των γνωστοποιήσεων 

που παρέχονται. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι οι πληροφορίες που 

παρέχονται για τις ομάδες των χρηματοοικονομικών μέσων στις οικονομικές 

καταστάσεις να συμφωνούν με τα κονδύλια του Ισολογισμού
30

. 

 Τα χρηματοοικονομικά μέσα λοιπόν για τους σκοπούς του ΔΠΧΠ 7 θα πρέπει 

να κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες
31

: 

 Τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στην Εύλογη Αξία 

Μέσω Αποτελεσμάτων  

 Τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στο Αναπόσβεστο 

Κόστος 

 Τα μέσα που δεν υπάγονται στο παρόν Πρότυπο και τα οποία 

αποτελούν  μια ξέχωρη κατηγορία. 

 

3.2.4.2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Σύμφωνα με τις παραγράφους 6,8 και 9 του ΔΠΧΠ 7 κάθε επιχείρηση είναι 

υποχρεωμένη να γνωστοποιεί είτε στον Ισολογισμό είτε στις συνοδευτικές 

σημειώσεις την λογιστική αξία για : 

 Τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που 

αποτιμούνται στην Εύλογη Αξία Μέσων Αποτελεσμάτων διακρίνοντας αυτά 

που χαρακτηρίστηκαν έτσι από την αρχική αναγνώριση και αυτά που 

χαρακτηρίστηκαν έτσι γιατί κατέχονται για εμπορική εκμετάλλευση  

                                                           
30

 Ντζανάτος Δ., 2008 σελ.548-549 
31

 Δ.Π.Χ.Α. 7, παρ.Β2 
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 Τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του ενεργητικού που αποτιμούνται στο 

Αναπόσβεστο Κόστος που σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 είναι οι επενδύσεις που 

κρατούνται ως την λήξη,  τα Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά 

Περιουσιακά Στοιχεία, τα Δάνεια και τις Απαιτήσεις που δεν κατέχονται για 

εμπορικούς σκοπούς 

 Τις Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις που αποτιμούνται στο Αναπόσβεστο 

Κόστος 

 Τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία στην Εύλογη Αξία Μέσω της Κατάστασης 

των Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης  

3.2.4.3 ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΧΡΗΜ/ΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 Όταν μια επιχείρηση κατατάσσει ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 

ενεργητικού στην κατηγορία αυτών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της 

ΚΑΧ, τότε θα πρέπει να γνωστοποιεί
32

: 

α) Τον μέγιστο βαθμό στον οποίο εκτίθεται το μέσο αυτό στον πιστωτικό κίνδυνο 

κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών καταστάσεων 

β) Το ποσό κατά το οποίο ένα οποιοδήποτε παράγωγο ή ένα παρόμοιο στοιχείο 

μετριάζει την έκθεση του μέσου στον κίνδυνο 

γ) Το ποσό της μεταβολής της εύλογης αξίας ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου που 

σχετίζεται με τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή το ποσό 

της μεταβολής υπολογίζεται ως εξής: 

 Είτε ως το ποσό της μεταβολής της εύλογης αξίας που δεν επηρεάζεται 

από τις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς που δημιουργούν τον 

κίνδυνο της αγοράς 

 Είτε χρησιμοποιώντας μια άλλη μέθοδο με την οποία η επιχείρηση μπορεί 

να καθορίσει πιο αξιόπιστα το ποσό της μεταβολής της εύλογης αξίας, το 

οποίο μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου 

δ) Το ποσό της μεταβολής της εύλογης αξίας που υφίσταται ένα οποιοδήποτε 

παράγωγο ή ένα παρόμοιο χρηματοοικονομικό μέσο κατά την διάρκεια της περιόδου. 

                                                           
32 Δ.Π.Χ.Α. 7, παρ.36 
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 Στην περίπτωση τώρα που μια επιχείρηση αναγνωρίσει μία 

χρηματοοικονομική υποχρέωση στην κατηγορία αυτών που αποτιμώνται στην 

Εύλογη Αξία μέσω της ΚΑΧ τότε οφείλει να γνωστοποιεί
33

: 

α) Το ποσό της μεταβολής της εύλογης αξίας της χρημ/κής υποχρέωσης που 

υφίσταται κατά την διάρκεια της περιόδου και η οποία μπορεί να αποδοθεί σε 

μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της μεταβολής 

υπολογίζεται όπως και τα στοιχεία του ενεργητικού 

β) Την διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρημ/κής υποχρέωσης και του 

ποσού που θα καταβάλλει η επιχείρηση με την λήξη της σύμβασης. 

Για να είναι ολοκληρωμένες οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το 

ΔΠΧΠ 7 θα πρέπει μια επιχείρηση να γνωστοποιεί επιπρόσθετα και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιεί για την αποτίμηση των μέσων  στην Εύλογη Αξία καθώς και τις βασικές 

παραδοχές σε περίπτωση που χρησιμοποιεί Τεχνικές Αποτίμησης. 

3.2.5 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

 Μια οικονομική οντότητα μπορεί να μεταβιβάσει χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του ενεργητικού  με τέτοιο τρόπο που ένα μέρος ή όλα τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία να μην ικανοποιούν 

τις προϋποθέσεις για διαγραφή. Για κάθε τέτοια κατηγορία χρηματοοικονομικών 

στοιχείων η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί
34

: 

 Την φύση των χρηματοοικονομικών στοιχείων  

 Το είδος των κινδύνων και των οφελών στα οποία παραμένει εκτεθειμένη 

 Την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων  που 

σχετίζονται με αυτά , εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί και αναγνωρίζει όλα 

τα περιουσιακά στοιχεία 

  Εφόσον η επιχείρηση συνεχίζει και αναγνωρίζει στοιχεία του ενεργητικού 

στον βαθμό της συνεχιζόμενης ανάμιξης της, θα πρέπει να γνωστοποιεί την 

λογιστική αξία των αρχικών στοιχείων του ενεργητικού , την αξία των 

στοιχείων που συνεχίζει και αναγνωρίζει καθώς και την λογιστική αξία των 

αντίστοιχων υποχρεώσεων  

                                                           
33

 Δ.Π.Χ.Α. 7, προσάρτημα Β, Β4 
34 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 13 
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3.2.6 ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 

  

Όταν μια επιχείρηση αλλάζει ταξινόμηση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, δηλ. στοιχεία που τα αποτιμούσε στο αναπόσβεστο κόστος 

και τώρα τα αποτιμά στην Εύλογη Αξία Μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Χρήσης και το αντίστροφο, σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 7 θα πρέπει να γνωστοποιεί τα 

εξής
35

 : 

 Την ημερομηνία που έγινε η αναταξινόμηση  

 Το ποσό που αναταξινομήθηκε από και προς κάθε κατηγορία 

 Τους λόγους για τους οποίους γίνεται η επαναταξινόμηση 

 Τις συνέπειες που θα επιφέρει η αλλαγή αυτή στις οικονομικές καταστάσεις 

της επιχείρησης καθώς και μια λεπτομερή αναφορά σχετικά με τον νέο τρόπο 

διαχείρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων μετά την επαναταξινόμηση 

 Για κάθε χρήση που ακολουθεί μετά την επαναταξινόμηση, η επιχείρηση θα 

πρέπει να γνωστοποιεί για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στο κόστος το 

πραγματικό επιτόκιο κατά την ημέρα την αναταξινόμησης καθώς και τα έσοδα 

ή έξοδα που προέρχονται από του τόκους και έχουν αναγνωριστεί στα 

αποτελέσματα 

 Για τις αλλαγές ταξινόμησης που πραγματοποιούνται κατά την τελευταία 

χρήση και εφόσον τα στοιχεία αποτιμούνται πλέον στο αποσβέσιμο κόστος θα 

πρέπει να γνωστοποιούνται η εύλογη αξία όλων των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού για την περίοδο αυτή καθώς επίσης και το κέρδος 

ή η ζημία που θα είχε αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

εάν δεν είχε λάβει χώρα η επαναταξινόμηση. 

3.2.7  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 Γύρω από το θέμα των εξασφαλίσεων η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί 

τα εξής
36

: 

 Την λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού που έχουν δοθεί ως αντάλλαγμα για την εξασφάλιση 

υποχρεώσεων ή ενδεχόμενων υποχρεώσεων  καθώς και την λογιστική αξία 

                                                           
35 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 12 
36 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 14-15 
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των ποσών που ανήκουν σε έναν ιδιαίτερο λογαριασμό από τον οποίο μπορεί 

κανείς να αντιληφθεί ότι πρόκειται στα στοιχεία ενεργητικού που έχουν δοθεί 

προς εξασφάλιση 

 Τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την εξασφάλιση 

Όταν μια επιχείρηση λαμβάνει κάποια στοιχεία του ενεργητικού ως 

εξασφάλιση και τα οποία μπορεί η ίδια να τα πουλήσει ή να τα δεσμεύσει για δικό της 

λογαριασμό και εφόσον φυσικά δεν έχουν παραβιαστεί οι όροι της σύμβασης τότε θα 

πρέπει να γνωστοποιεί: 

 Την εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που έχει λάβει 

 Την εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που της έχουν δοθεί και που η 

ίδια τα προώθησε ως νέες εξασφαλίσεις για δικό της λογαριασμό 

 Τους όρους και της προϋποθέσεις για αφορούν την χρήση της 

εξασφάλισης 

3.2.8 ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 Όταν μια επιχείρηση εκδίδει ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό μέσο που 

επηρεάζει και την Καθαρή Θέση αλλά και τις υποχρεώσεις της και περιέχει πολλά 

ενσωματωμένα παράγωγα που αλληλοεξαρτώνται, τότε οφείλει να γνωστοποιεί την 

ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά αυτών των στοιχείων
37

. 

3.2.9 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Όταν υφίσταται απομείωση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού λόγω ζημιών από επισφαλείς πελάτες και εφόσον η επιχείρηση έχει 

διενεργήσει τις σχετικές προβλέψεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς, τότε θα 

πρέπει να γνωστοποιείται αναλυτικά η κίνηση κάθε λογαριασμού που αφορά τις 

προβλέψεις  για την περίοδο αυτήν. Επίσης οι προβλέψεις που έγιναν μέσα στην 

χρήση για την υποτίμηση των Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων , θα 

πρέπει να απεικονίζονται για κάθε κατηγορία ξεχωριστά
38

. 

                                                           
37 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 17 
38 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 16 
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3.2.10 ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  

 .  Στην περίπτωση αυτή, των πληρωτέων δανείων , η επιχείρηση θα 

πρέπει να γνωστοποιεί
39

 : 

 Λεπτομέρειες σχετικά με την αθέτηση των όρων της δανειακής συμφωνίας , οι 

οποίες αθετήσεις αφορούν τόκους, κεφάλαιο, τοκοχρεολύσιο ή άλλους όρους 

ανάκλησης 

 Την λογιστική αξία των δανείων για τα οποία υφίστανται παραβιάσεις των 

όρων 

 Εάν η αθέτηση των όρων της δανειακής συμφωνίας έχει τακτοποιηθεί ή εάν οι 

όροι αυτοί έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέχρι την σύνταξη 

του Ισολογισμού 

3.2.11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Κ.Α.Χ. 

 Σύμφωνα με όσα προβλέπει το ΔΠΧΑ 7 κάθε επιχείρηση θα πρέπει να 

γνωστοποιεί είτε στις Οικονομικές Καταστάσεις είτε στις σημειώσεις τα ακόλουθα 

έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες
40

 : 

1. Τα καθαρά κέρδη ή ζημίες που αφορούν: 

o Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού που αποτιμώνται 

στην Εύλογη Αξία μέσω της Κατάστασης των Συνολικών 

Αποτελεσμάτων Χρήσης  

o Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού που αποτιμώνται στο 

Αποσβέσιμο Κόστος (Δάνεια & Απαιτήσεις, Επενδύσεις που 

κρατούνται ως την Λήξη) 

o Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις που αποτιμώνται στο 

Αποσβέσιμο Κόστος 

o Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού ή 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην Εύλογη 

Αξία μέσω της Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης , διακρίνοντας 

αυτά που χαρακτηρίστηκαν έτσι από την αρχική αναγνώριση και 

                                                           
39

 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 18 
 
40

 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 20 
 



47 
 

αυτά που εντάχθηκαν σε αυτήν την κατηγορία επειδή κατέχονται για 

εμπορικούς σκοπούς. 

2. Τα συνολικά έσοδα και έξοδα, που υπολογίζονται με την μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν αποτιμώνται στην Εύλογη 

Αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

3. Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων, πέρα από αυτά που υπολογίζονται με 

βάση το πραγματικό επιτόκιο, τα οποία προέρχονται από : 

o Τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού ή του 

Παθητικού τα οποία δεν αποτιμώνται στην Εύλογη Αξία μέσω της 

Κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσης 

o Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην κατοχή ή την επένδυση στοιχείων 

του ενεργητικού για λογαριασμό ιδιωτών, συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων και άλλων οργανισμών 

4. Το ποσό της ζημίας που υφίσταται κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού λόγω απομείωση της αξίας τους 

5. Τα έσοδα από τόκους που προέρχονται από ζημίες που έχουν  υποστεί τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού λόγω απομείωσης της αξίας 

τους.  

 

3.2.12 ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

3.2.12.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 Σύμφωνα με ότι ορίζει το ΔΛΠ 1 μια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να 

γνωστοποιεί τις βάσεις αποτίμησης που χρησιμοποιεί για την σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων της καθώς επίσης και τις λογιστικές πολιτικές που 

χρησιμοποιεί και είναι απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση αυτών των 

Καταστάσεων.  

 Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα οι γνωστοποιήσεις δύναται να 

περιλαμβάνουν
41

 : 

                                                           
41

 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 21 
 



48 
 

α) τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην Εύλογη Αξία Μέσω των Αποτελεσμάτων και 

συγκεκριμένα  

i. Την φύση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που η επιχείρηση έχει προσδιορίσει στην 

Εύλογη Αξία Μέσω των Αποτελεσμάτων 

ii. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό τέτοιων 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων κατά την αρχική αναγνώριση 

iii. Τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση κατάφερε και ικανοποίησε τις 

προϋποθέσεις του ΔΛΠ39 για τον προσδιορισμό αυτόν. 

 

β) τα κριτήρια που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να προσδιορίσει ορισμένα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ως Διαθέσιμα προς Πώληση 

γ) η ημερομηνία με την οποία καταχωρούνται λογιστικά  οι συμβάσεις  παράδοσης 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και η οποία μπορεί να είναι είτε η 

ημερομηνία συναλλαγής είτε η ημερομηνία διακανονισμού 

δ) τα κριτήρια που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να αποδείξει αντικειμενικά ότι 

υπάρχει ζημία λόγω απομείωσης 

ε) όταν οι όροι χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαφορετικά θα 

ήταν σε καθυστέρηση ή απομειωμένα, έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

αναδιαπραγμάτευσης, την λογιστική πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση για τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε όρους 

επαναδιαπραγμάτευσης 

στ) τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται τα καθαρά αποτελέσματα για κάθε 

κατηγορία χρηματοοικονομικού μέσου 

ζ) όταν χρησιμοποιείται λογαριασμός πρόβλεψης προκειμένου να μειωθεί η λογιστική 

αξία απομειωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας 

πιστωτικών ζημιών πρέπει να γνωστοποιούνται  

i. τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίζεται πότε ελαττώνεται απευθείας η 

λογιστική αξία  απομειωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων  και πότε χρησιμοποιείται ο λογαριασμός πρόβλεψης 
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ii. τα κριτήρια με τα οποία διαγράφονται ποσά που χρεώνονται στον 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

3.2.12.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 Μία οικονομική οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί, για κάθε είδος 

αντιστάθμισης που αναφέρεται στο Δ.Λ.Π 39
42

 τα ακόλουθα
43

 : 

1. το είδος της αντιστάθμισης 

2. το είδος των κινδύνων που αντισταθμίζονται  

3. τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία έχουν οριστεί ως μέσα αντιστάθμισης 

καθώς και τις εύλογες αξίες αυτών κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 

Οικονομικών Καταστάσεων 

Συγκεκριμένα για τις αντισταθμίσεις ταμιακών ροών μια επιχείρηση θα πρέπει 

να γνωστοποιεί
44

: 

i. Τις περιόδους που αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι ταμιακές ροές 

και το πότε αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα 

ii. Τις προσδοκώμενες συναλλαγές για τις οποίες είχε χρησιμοποιηθεί 

λογιστική αντιστάθμιση  και οι οποίες δεν πρόκειται να ξανασυμβούν 

iii. Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που αναγνωρίσθηκε κατά την περίοδο 

iv. Το ποσό που αφαιρέθηκε από τα Ιδία Κεφάλαια και μεταφέρθηκε στα 

αποτελέσματα και σε ποιον λογαριασμό έχει περιληφθεί 

v. Το ποσό που μεταφέρθηκε από τα ιδία κεφάλαια και έχει περιληφθεί 

είτε στο κόστος είτε στην λογιστική αξία ενός μη χρηματοοικονομικού 

στοιχείου του ενεργητικού ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

των οποίων η απόκτηση ή η επιβάρυνση είναι μια πιθανή μελλοντική 

συναλλαγή   

 

Εκτός από τα παραπάνω μια επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί 

ξεχωριστά
45

 : 

                                                           
42

 αντιστάθμιση εύλογης αξίας, αντιστάθμιση ταμειακών ροών και  καθαρής επένδυσης σε 

δραστηριότητα του εξωτερικού 
43 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 22 
44 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 23 
45 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 24 
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 Στην περίπτωση που έχουμε αντιστάθμιση της εύλογης αξίας , τα κέρδη ή τις 

ζημίες του μέσου αντιστάθμισης και  του αντισταθμισμένου στοιχείου τα 

οποία συνδέονται άμεσα με τον αντισταθμισμένο κίνδυνο 

 Την αναποτελεσματικότητα που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα και η 

οποία οφείλεται στην αντιστάθμιση των ταμειακών ροών 

 Την αναποτελεσματικότητα που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα και η 

οποία προέρχεται από την αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης στο 

εξωτερικό 

3.2.13 ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

Σύμφωνα με αυτά τα οποία ορίζει το ΔΠΧΠ 7 μια επιχείρηση είναι 

υποχρεωμένη να γνωστοποιεί για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την εύλογη αξία 

τους με τρόπο που να μπορεί να συγκριθεί με την λογιστική αξία τους. Για το σκοπό 

αυτό πραγματοποιείται ομαδοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων σε κατηγορίες τις οποίες συμψηφίζει μόνο στο 

μέτρο που οι λογιστικές τους αξίες συμψηφίζονται στον ισολογισμό. Η οικονομική 

οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί τα εξής
46

 : 

α) τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας για 

κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Για παράδειγμα , κατά περίπτωση, η 

επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με προεξοφλητικά επιτόκια, 

εκτιμώμενα ποσά ζημιών από επισφάλειες και συντελεστές προπληρωμών. Όταν 

χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτίμησης για τον προσδιορισμό μιας εύλογης αξία 

τότε θα πρέπει να γνωστοποιούνται και οι παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη. 

β)   εάν οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται , είτε εξολοκλήρου είτε ενμέρει, 

απευθείας με αναφορά σε δημοσιευμένες τιμές συναλλαγής ενεργούς αγοράς ή 

εάν προσδιορίζονται μέσω κάποιας τεχνικής αποτίμησης 

γ) εάν οι εύλογες αξίες, που αναγνωρίζονται ή γνωστοποιούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις, προσδιορίζονται εν όλω ή εν μέρει από μια τεχνική 

αποτίμησης η οποία στηρίζεται σε παραδοχές που δεν υποστηρίζονται από τιμές 

παρατηρήσιμων συναλλαγών της αγοράς που αφορούν το ίδιο το μέσο και χωρίς 

                                                           
46 Δ.Π.Χ.Α. 7 , παρ. 25-27 



51 
 

να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία της αγοράς. Εάν η παραδοχή αυτή 

αντικατασταθεί από μια πιο λογική παραδοχή τότε θα διαφοροποιούσε 

σημαντικά την εύλογη αξία. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση πρέπει να 

γνωστοποιεί το γεγονός αυτό καθώς και την οποιαδήποτε διαφορά στην εύλογη 

αξία λόγω των μεταβολών αυτών. Για τον σκοπό αυτό, η σημαντικότητα θα 

κρίνεται σε σχέση με τα αποτελέσματα και το σύνολο των περιουσιακών  

στοιχείων και υποχρεώσεων ή, όταν οι μεταβολές στην εύλογη αξία 

αναγνωρίζονται στα ιδία κεφάλαια, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων  

δ) εάν ισχύει η παραπάνω περίπτωση θα πρέπει να γνωστοποιείται και το 

συνολικό ποσό μεταβολής της εύλογης αξίας που προσδιορίστηκε με την χρήση 

της τεχνικής αποτίμησης που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου 

 

Όταν συμβαίνει η αγορά ενός χρηματοοικονομικού μέσου να μην είναι 

ενεργός, τότε ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας για τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις γίνεται με την 

χρησιμοποίηση μιας τεχνικής αποτίμησης. Ωστόσο, η καλύτερη απόδειξη της εύλογης 

αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι το ποσό 

που καταβλήθηκε ή λήφθηκε ως αντάλλαγμα , δηλ. η τιμή συναλλαγής. Ενδέχεται 

βέβαια να υπάρχει διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση και 

του ποσού που θα προσδιοριζόταν την ημερομηνία εκείνη με βάση την τεχνική 

αποτίμησης. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί
47

 : 

i. Την λογιστική πολιτική που ακολουθεί σχετικά με την αναγνώριση της 

διαφοράς αυτής στα αποτελέσματα χρήσης , έτσι ώστε να 

αντικατοπτρίζεται μια μεταβολή σε παράγοντες τους οποίους αυτοί π υ 

συμμετέχουν στην αγορά θα λάμβαναν υπόψη για τον καθορισμό μιας 

τιμής. 

ii. Την αθροιστική διαφορά που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί στα 

αποτελέσματα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και 

συμφωνία των μεταβολών στο υπόλοιπο της διαφοράς αυτής. 

Οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται γνωστοποιήσεις για την εύλογη 

αξία είναι οι εξής
48

 : 
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 Όταν η λογιστική αξία προκύπτει από έναν λογικό κατ’ εκτίμηση 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις 

βραχυπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις και τους πληρωτέους λογαριασμούς 

 Όταν πρόκειται για επένδυση σε συμμετοχικούς τίτλους ,για τους οποίους δεν 

υπάρχουν χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργό αγορά,  ή επένδυση σε παράγωγα 

που συνδέονται με τέτοιους συμμετοχικούς τίτλους , η οποία επιμετράτε στο 

κόστος σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 39 γιατί η εύλογη αξία της δεν μπορεί να 

υπολογιστεί με αξιοπιστία 

 Όταν υφίσταται μια σύμβαση που περιλαμβάνει ένα στοιχείο προαιρετικής 

συμμετοχής
49

 ,εφόσον η εύλογη αξία του στοιχείου αυτού δεν μπορεί να 

επιμετρηθεί με αξιοπιστία 

 

 Στις δύο τελευταίες παραπάνω περιπτώσεις η οικονομική οντότητα, 

προκειμένου να βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να βγάλουν 

τα δικά τους συμπεράσματα όσον αφορά την έκταση των δυνατών διαφορών μεταξύ 

της λογιστικής και της εύλογης αξίας για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο θα πρέπει να 

γνωστοποιεί : 

 Πληροφορίες σχετικά με την αγορά των υπόψη χρηματοοικονομικών μέσων  

 Πληροφορίες σχετικά με το εάν και με ποιο τρόπο η επιχείρηση προτίθεται να 

διαθέσει αυτά τα  χρηματοοικονομικά μέσα  

 Περιγραφή των χρηματοοικονομικών μέσων , της λογιστικής τους αξίας,  και 

επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί 

με αξιοπιστία  

 Το γεγονός ότι οι πληροφορίες για την εύλογη αξία για τα υπόψη 

χρηματοοικονομικά μέσα δεν έχουν γνωστοποιηθεί  λόγω του ότι αυτή (η 

εύλογη αξία) δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία 

 Σε περίπτωση που υπάρχει διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων των οποίων 

η εύλογη αξία δεν μπορούσε παλιότερα να επιμετρηθεί με αξιοπιστία, τότε θα 

πρέπει να γνωστοποιείται η λογιστική αξία αυτών την εποχή της διαγραφής 

καθώς και το ποσό των αναγνωρισθέντων αποτελεσμάτων  
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3.2.14 ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη βάση του ΔΠΧΠ 7 να γνωστοποιεί 

πληροφορίες που δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογήσουν την φύση και την έκταση των κινδύνων που 

απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα και στα οποία η οικονομική οντότητα 

είναι εκτεθειμένη την ημερομηνία της αναφοράς. 

Οι γνωστοποιήσεις λοιπόν που απαιτούνται αφορούν τους κινδύνους που 

απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα και τον τρόπο διαχείρισης τους. Τέτοιοι 

κίνδυνοι είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αγοράς 

χωρίς να αποκλείονται και άλλοι κίνδυνοι
50

. (παρ.31-32) 

3.2.14.1 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 Μια οικονομική οντότητα θα πρέπει για κάθε είδους κίνδυνο που απορρέει 

από τα χρηματοοικονομικά μέσα να γνωστοποιεί (παρ.33) : 

1) την έκθεσή της σε κινδύνους και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν 

2) τους στόχους, τις πολιτικές, τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τις 

μεθόδους επιμέτρησης των κινδύνων 

3) οποιεσδήποτε αλλαγές στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο 

3.2.14.2 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Μια οικονομική οντότητα θα πρέπει για κάθε είδους κίνδυνο που απορρέει 

από τα χρηματοοικονομικά μέσα να γνωστοποιεί : 

1) περιληπτικά ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την έκθεση αυτής  σε κάθε είδους 

κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η γνωστοποίηση αυτή στηρίζεται σε 

πληροφορίες που παρέχονται εσωτερικά σε βασικά διοικητικά στελέχη της 

οικονομικής οντότητας ,σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, όπως είναι για παράδειγμα 

το διοικητικό συμβούλιο ή ο ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής της 

οικονομικής οντότητας 

2) τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον κίνδυνο της αγοράς, τον πιστωτικό 

κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας εφόσον βέβαια αυτός ο κίνδυνος είναι 

σημαντικός 
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Εάν όμως αυτές οι γνωστοποιήσεις για τα ποσοτικά χαρακτηριστικά κατά την 

ημερομηνία αναφοράς δεν είναι αντιπροσωπευτικές όσον αφορά την έκθεση της 

επιχείρησης στους κινδύνους κατά την συγκεκριμένη περίοδο , τότε η επιχείρηση 

οφείλει να γνωστοποιεί περαιτέρω πληροφορίες που να είναι αντιπροσωπευτικές.  

3.2.14.3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 Για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικού μέσου η επιχείρηση θα πρέπει να 

γνωστοποιεί τα ακόλουθα
51

 : 

 τον μέγιστο βαθμό έκθεσής της στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία 

αναφοράς χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξασφαλίσεις που έχει λάβει καθώς 

και άλλες πιστωτικές αναβαθμίσεις 

 πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι απομειωμένα ή σε καθυστέρηση 

 την λογιστική αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων που θα ήταν σε 

καθυστέρηση ή απομειωμένα και τα οποία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι σε καθυστέρηση ή 

είναι απομειωμένα κάθε οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής: 

 μια ανάλυση της ηλικίας αυτών των στοιχείων που ήταν σε καθυστέρηση 

αλλά όχι απομειωμένα κατά την ημερομηνία αναφοράς 

 μια ανάλυση αυτών των περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται σε 

μεμονωμένη βάση ως απομειωμένα κατά την ημερομηνία αναφοράς, 

λαμβάνοντας υπόψη και τους παράγοντες που χρησιμοποίησε η επιχείρηση 

για να τα χαρακτηρίσει ως απομειωμένα 

 μια περιγραφή των εξασφαλίσεων και των πιστωτικών ενισχύσεων που έχει 

λάβει η επιχείρηση  με εκτίμηση της εύλογης αξίας, εκτός εάν αυτό δεν είναι 

εφικτό για τα ποσά που γνωστοποιούνται στις προηγούμενες περιπτώσεις  

 

Όταν μια επιχείρηση λαμβάνει χρηματοοικονομικά ή μη χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία είτε με την απόκτηση της κυριότητας εξασφαλίσεων που τις 
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έχουν παρασχεθεί είτε με την ενεργοποίηση άλλων πιστωτικών αναβαθμίσεων , και 

εφόσον αυτά περιουσιακά στοιχεία πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης άλλων 

προτύπων , τότε η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί : 

 την φύση και την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν 

αποκτηθεί 

 όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε 

μετρητά, τότε θα πρέπει να γνωστοποιούνται οι πολιτικές που ακολουθεί η 

επιχείρηση για την διάθεση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων ή για την 

χρησιμοποίηση τους στις δραστηριότητες της 

3.2.14.4. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Σχετικά με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση να αδυνατεί να 

πληρώσει τις υποχρεώσεις της θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα
52

 : 

α) ανάλυση της ημερομηνίας λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 

παρουσιάζει τις συμβατικές οφειλές που απομένουν και  

β) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται η επιχείρηση τον κίνδυνο 

ρευστότητας που ενέχει η παραπάνω περίπτωση  

3.2.14.5. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ  

Κάθε επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα
53

 : 

α) μια ανάλυση ευαισθησίας για κάθε είδος κινδύνου αγοράς στον οποίο είναι 

εκτεθειμένη κατά την ημερομηνία αναφοράς, και η οποία ανάλυση δείχνει τις 

επιπτώσεις στα αποτελέσματα και στα ιδία κεφάλαια της επιχείρησης από λογικά 

πιθανές την ημερομηνία εκείνη μεταβολές της σχετικής μεταβλητής κινδύνου 

β) τις μεθόδους και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση 

της ανάλυσης ευαισθησίας  

γ) τις μεταβολές στις μεθόδους και στις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν σε 

σχέση με την προηγούμενη περίοδο και τον λόγο που υπήρξαν αυτές οι μεταβολές 
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Όταν όμως μια επιχείρηση καταρτίζει ανάλυση ευαισθησίας η οποία 

αντικατοπτρίζει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ μεταβλητών κινδύνου (π.χ επιτόκια και 

συναλλαγματικές διαφορές) και χρησιμοποιείται για την διαχείριση 

χρηματοοικονομικών κινδύνων , τότε η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί την εν 

λόγω ανάλυση ευαισθησίας αντί για την ανάλυση της προηγούμενης περίπτωσης . 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γνωστοποιούνται : 

 α) η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της ανάλυσης 

ευαισθησίας καθώς και των βασικών παραδοχών και παραμέτρων στα οποία 

βασίζονται τα δεδομένα που παρέχονται 

β)  επεξήγηση του στόχου της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε καθώς και τυχόν 

περιορισμών που μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο που οι πληροφορίες 

αντικατοπτρίζουν την εύλογη αξία των υπόψη περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων 

Όταν συμβαίνει οι αναλύσεις ευαισθησίας που γνωστοποιούνται να μην είναι 

αντιπροσωπευτικές του κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό 

καθώς και τον λόγο για τον οποίο δεν είναι οι αναλύσεις ευαισθησίας 

αντιπροσωπευτικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
:Δ.Π.Χ.Α 9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΛΠ 39 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (IASB) αντιλαμβανόμενη την 

οικονομική κρίση που επικρατεί παγκοσμίως καθώς και την δυσκολία που 

παρουσιάζει το ΔΛΠ 39 τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη ξεκίνησε από το 2009 

τις διαδικασίες  για την αντικατάσταση του. Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματιστηριακής 

αναφοράς που θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 είναι το λεγόμενο ΔΠΧΑ 9. Με την 

ενέργεια του αυτή το IASB έχει ως σκοπό να απλοποιήσει τις απαιτήσεις των 

προτύπων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα και να μπορέσει να ανταποκριθεί 

στις  απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών , των κυβερνήσεων αλλά και των χρηστών 

των οικονομικών καταστάσεων για ένα όσον το δυνατόν γίνεται λιγότερο περίπλοκο 

πρότυπο που θα βασίζεται σε διαφανείς αρχές. 

4.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Τον Ιούλιο του 2009 συντάσσεται το πρώτο σχέδιο έκθεσης σχετικά με την 

επιμέτρηση και την κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων , το οποίο εκδόθηκε 

επίσημα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Αυτό αποτέλεσε την πρώτη από τις τρεις 

φάσεις για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π 39. Στην συνέχεια ακολούθησαν μια σειρά 

από τροποποιήσεις αναφορικά με την εύλογη αξία, την λογιστική αντιστάθμιση αλλά 

και την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Προτύπου. Συγκεκριμένα τον 

Οκτώβριο του 2010 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εκδίδει τις νέες 

απαιτήσεις για την λογιστική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

Σύμφωνα με αυτές, το πρόβλημα της μεταβλητότητας στο κέρδος ή στην ζημία 

αντιμετωπίζεται με την μέτρηση του χρέους  στην εύλογη αξία. Τρία χρόνια μετά τον 

Νοέμβριο του 2013 εκδίδεται μια τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 η οποία ενσωματώνει 

ένα νέο λογιστικό μοντέλο αντιστάθμισης το οποίο θα δίνει περισσότερες ευκαιρίες 

για την εφαρμογή της λογιστικής αντιστάθμισης και διαφοροποιεί την αντιμετώπιση 

της γενικής λογιστικής αντιστάθμισης από την μάκρο – αντιστάθμιση. Οι υπόλοιπες 

τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν την ημερομηνία εφαρμογής του 

προτύπου. 
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Εν τέλει η οριστική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 

του 2014 και ουσιαστικά αυτή αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 

Εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους από 01/01/2018 και μετά, χωρίς όμως να 

αποκλείεται η πρόωρη υιοθέτηση του από επιχειρήσεις που το επιθυμούν. Επίσης οι 

επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν νωρίτερα, εάν δεν έχει γίνει ήδη αυτό, και τις 

προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9 όπως αυτό προβλέπεται από την σχετική 

ημερομηνία της αρχικής αίτησης που είναι πριν την 1/2/2015 

4.3 ΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9  

Το ΔΠΧΑ 9 έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα  απλοποιημένο πρότυπο το 

οποίο θα μπορέσει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39. Το πακέτο των 

βελτιώσεων που εισάγονται από το παρόν Πρότυπο περιλαμβάνει ένα λογικό μοντέλο 

για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων , ένα 

αναμενόμενο μοντέλο ζημιών απομείωσης και ουσιαστικά μια αναμορφωμένη 

προσέγγιση στη λογιστική αντιστάθμισης . 

Η ολοκλήρωση του Προτύπου πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις : 

Α) ΦΑΣΗ 1
η
: Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 

Στοιχείων : Η ταξινόμηση ουσιαστικά καθορίζει πώς τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις και το πώς μετρώνται σε συνεχή βάση. Στην φάση αυτή το ΔΠΧΑ 9 

εισάγει μια νέα προσέγγιση σχετικά με την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων καθοδηγούμενη από τα χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών και το 

επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο το περιουσιακό στοιχείο κρατείται. Η νέα αυτή 

προσέγγιση αντικαθιστά τις βασισμένες σε αρχές υφιστάμενες απαιτήσεις που είναι 

δύσκολες και περίπλοκες στην εφαρμογή τους. Επίσης το νέο αυτό μοντέλο οδηγεί σε 

ένα νέο μοντέλο απομείωσης που εφαρμόζεται σε όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα 

και αφαιρεί μια πηγή πολυπλοκότητας που σχετίζεται με τις προηγούμενες λογιστικές 

απαιτήσεις. 

Β) ΦΑΣΗ 2
η
 : Απομείωση  : Στην φάση αυτή η καθυστέρηση στην αναγνώριση των 

πιστωτικών ζημιών από δάνεια και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την διάρκεια 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αναγνωρίζεται ως μια αδυναμία των υφιστάμενων 

προτύπων. Για τον λόγο αυτό, η Διεθνής Επιτροπή  Λογιστικών Προτύπων 
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αποφασίζει να καθιερώσει, ως μέρος του ΔΠΧΑ 9, ένα νέο αναμενόμενο μοντέλο 

ζημία απομείωσης με το οποίο απαιτεί μια πιο έγκαιρη αναγνώριση των 

αναμενόμενων πιστωτικών απωλειών. Συγκεκριμένα αυτό το οποίο απαιτείται είναι οι 

εταιρείες να λογοδοτήσουν για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες από την στιγμή 

που τα  χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται αρχικά και το όριο για την πλήρη 

αναγνώριση της ζωής των αναμενόμενων ζημιών μειώνεται. Το IASB στην φάση 

αυτή προτίθεται μάλιστα να δημιουργήσει μια ομάδα μετάβασης των πόρων για να 

μπορέσει να υποστηρίξει τα ενδιαφερόμενα μέρη στην διαδικασία της μεταβίβασης 

προς τις νέες απαιτήσεις απομείωσης. 

3) Φάση 3
η
 : Η Λογιστική Αντιστάθμισης : Στην φάση αυτή το IASB πραγματοποιεί 

μια ουσιαστική αναθεώρηση της λογιστικής αντιστάθμισης . Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει 

ουσιαστικά ένα νέο αναμορφωμένο μοντέλο λογιστικής αντιστάθμισης το οποίο 

προϋποθέτει την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά με την δραστηριότητα 

της διαχείρισης κινδύνου. Με αυτόν τον τρόπο οι φορείς έχουν την δυνατότητα να 

αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου στις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι οι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να έχουν στην διάθεση τους καλύτερες πληροφορίες 

σχετικά με την διαχείριση κινδύνων και την επίδραση της λογιστικής αντιστάθμισης 

στις οικονομικές καταστάσεις.  

4.4  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΛΠ 39 & ΔΠΧΑ 9 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να κατανοήσουμε τι ορίζει το ΔΠΧΑ 9 και 

ποιες οι διαφορές του από το ΔΛΠ 39.  

Α) Ταξινόμηση & Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Μέσων 

IAS 39: Σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο η αρχική αναγνώριση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται στην εύλογη αξία, ενώ στην 

μεταγενέστερη αναγνώριση αυτά διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες
54

  και η 

ταξινόμηση τους γίνεται με βάση την εύλογη αξία ή το αποσβεσμένο κόστος. 

                                                           
54  δάνεια και απαιτήσεις, διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, επενδύσεις που 

κρατούνται μέχρι την λήξη και περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορικούς 

σκοπούς 
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IFRS 9 : Στην αρχική αναγνώριση δεν υφίσταται κάποια αλλαγή. Αυτό το οποίο 

αλλάζει με αυτό το Πρότυπο είναι ότι στην μεταγενέστερη αναγνώριση καταργούνται 

πλέον οι τέσσερις κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων και επιβάλλεται η 

ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού να γίνεται σε δύο 

κατηγορίες , την εύλογη αξία και το αποσβεσμένο κόστος . Η επιλογή εξαρτάται από 

το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί η κάθε εταιρεία αλλά από τα 

χαρακτηριστικά του κάθε χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. Επίσης το 

η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 εισάγει και μια νέα κατηγορία ταξινόμησης και 

επιμέτρησης την λεγόμενη «Εύλογη Αξία Μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων» , η 

οποία δεν υφίσταται στο ΔΛΠ 39. Με την νέα αυτή κατηγορία μετρώνται 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις εξής δύο κατηγορίες (παρ 

4):  

α) Αποτελούν μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου  του οποίου ο στόχος 

επιτυγχάνεται με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και την πώληση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

β) οι συμβατικές ταμειακές ροές των στοιχείων του ενεργητικού αφορούν 

αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων 

Διευκρινίζεται ακόμη ότι τα κέρδη και οι ζημίες των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, αναγνωρίζονται 

στα λοιπά έσοδα με εξαίρεση τις ζημίες απομείωσης και τα συναλλαγματικά κέρδη 

και ζημιές. Το τυχόν κέρδος ή η ζημία που κατά την πώληση είχε προηγουμένως 

αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα (OCI) , θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες σε περίπτωση ανακατατάξεων.    

Β) Απομείωση  

IAS 39 : Αυτό το οποίο προβλέπεται στο ΔΛΠ 39 είναι ότι στο τέλος κάθε χρήσης 

κάθε επιχείρηση πρέπει να διενεργεί ελέγχους για το ενδεχόμενο απομείωσης των 

περιουσιακών της στοιχείων. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την 

αναγνώριση της απομείωσης ενώ σε έλεγχο υπόκεινται όλα τα στοιχεία του 

ενεργητικού με εξαίρεση τα στοιχεία αυτά που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με 

μεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσματα. Η λογιστική αξία των στοιχείων που 

υφίστανται απομείωση μειώνεται μέσω της δημιουργίας ενός λογαριασμού 



61 
 

πρόβλεψης . Αυτό  που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζει 

το παρόν Πρότυπο οι ζημίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον δεν 

αναγνωρίζονται όσο πιθανόν και εάν είναι να συμβούν. 

IFRS 9 : Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 ορίζει νέους κανόνες 

απομείωσης οι οποίοι αναπτύσσονται από κοινού από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το Αμερικάνικο  Συμβούλιο Προτύπων Χρημ/κης 

Λογιστικής (FASB). Πρόκειται για την μετάβαση από ένα μοντέλο 

πραγματοποιηθεισών ζημιών (βάση του ΔΛΠ 39) σε ένα μοντέλο αναμενόμενων 

ζημιών. Ουσιαστικά με την εφαρμογή αυτού του μοντέλου αλλάζει σημαντικά ο 

τρόπος υπολογισμού των απομειώσεων και των επισφαλειών αφού πλέον θα 

λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι  ζημίες που προκύπτουν από γεγονότα που έχουν 

πραγματοποιηθεί αλλά και  ζημίες που αναμένεται να συμβούν στο μέλλον. Επίσης η 

υιοθέτηση του νέου αυτού μοντέλου θα βοηθήσει και στην πιο αποτελεσματική 

απεικόνιση των κινδύνων για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο. Οι απαιτήσεις 

απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 ισχύουν για τις εξής περιπτώσεις
55

 : 

α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος  

β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται με την νέα 

κατηγορία αναγνώρισης που εισάγει το ΔΠΧΑ 9
56

  

γ) Δανειακές Δεσμεύσεις , όταν υπάρχει μια παρούσα υποχρέωση  να 

επεκτείνουν την πίστωση
57

 

 δ)   Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής εγγύησης για τα οποία εφαρμόζεται το 

ΔΠΧΑ9 

ε) Χρονομισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 17 

«Μισθώσεις» 

στ) Περιουσιακά στοιχεία των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

                                                           
55

 Δ.Π.Χ.Α. 9, παρ.5 
56

 FVTOCI, Fair Value Through Other Comprehensive Income 
57

εκτός από αυτές που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
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Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες πρέπει να 

υπολογιστούν μέσα σε ένα επιτρεπόμενο όριο ζημίας , το οποίο να είναι ίσο με: 

 Τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που είναι δυνατόν να προκύψουν από τις 

προεπιλεγμένες καταχωρήσεις του χρηματοπιστωτικού μέσου εντός 12 μηνών 

από την ημερομηνία του ισολογισμού 

 Τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες κατά την διάρκεια ζωής του 

χρηματοπιστωτικού μέσου 

Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών η οικονομική 

οντότητα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πληροφορίες για γεγονότα του παρελθόντος, 

γεγονότα των τρεχουσών συνθηκών και προβλέψεις των μελλοντικών οικονομικών 

συνθηκών.   

Γ) Λογιστική Αντιστάθμισης 

IAS 39 :  Το πρότυπο αυτό αναφέρεται σε τρία είδη αντιστάθμισης
58

  καθώς και στις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για να διέπεται μια σχέση από τους κανόνες αυτής. 

Ανάλογα με την στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει η επιχείρηση για την 

διαχείριση των κινδύνων θα επιλέξει και την λογιστική αντιστάθμιση που θα 

ακολουθήσει. Επίσης το Πρότυπο αυτό καθορίζει και την αποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης που ο υπολογισμός της γίνεται με βάση το είδος της αντιστάθμισης. 

Συγκεκριμένα όταν οι μεταβολές στην εύλογη αξία ή τις ταμειακές ροές ενός 

αντισταθμισμένου στοιχείου συμψηφίζονται σχεδόν πλήρως με τις αντίστοιχες 

μεταβολές του μέσου αντιστάθμισης τότε η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής 

αντιστάθμισης θεωρείται υψηλή και τα αποτελέσματα αυτής κυμαίνονται από 80%-

125%. Τέλος απαιτούνται μια σειρά γνωστοποιήσεων σε σχέση με την λογιστική 

αντιστάθμισης. 

IFRS 9 : Η πρώτη αλλαγή που φέρνει το ΔΠΧΑ 9, σε σχέση με το ΔΛΠ 39, είναι ότι 

πλέον απαιτούνται επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με την δραστηριότητα 

διαχείρισης κινδύνου, έτσι ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να έχουν 

καλύτερη πληροφόρηση για την επίδραση της λογιστικής αντιστάθμισης στις 

οικονομικές καταστάσεις. Επίσης το νέο αυτό Πρότυπο αυξάνει την εμβέλεια των 

                                                           
58

αντιστάθμιση εύλογης αξίας, αντιστάθμιση ταμειακών ροών και αντιστάθμιση καθαρής 

επένδυσης σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό 
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αντικειμένων αντιστάθμισης που μπορούν να επιλεχθούν για την λογιστική 

αντιστάθμιση. Για παράδειγμα
59

:  

 Παράγωγα μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέρος ενός 

αντισταθμισμένου στοιχείου 

 Ομάδες και Καθαρές Θέσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

αντιστάθμισης  

 Συνιστώσες Κινδύνου μη χρηματοοικονομικών στοιχείων μπορούν να 

οριστούν ως αντικείμενα αντιστάθμισης με την προϋπόθεση ότι είναι 

ξεχωριστά αναγνωρίσιμες και αξιόπιστα μετρήσιμες 

 Χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων να οριστούν ως μέσο αντιστάθμισης   

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει επίσης έναν νέο τρόπο για να υπολογιστεί η αλλαγή στην 

διαχρονική αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης , όταν η πραγματική αξία μπορεί να 

προσδιοριστεί, με αποτέλεσμα να είναι μικρότερη η μεταβλητότητα σε κέρδος ή 

ζημία.  

Μια βασική διαφορά μεταξύ του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΑ 9 είναι η έλλειψη 

του ποσοτικού ορίου της τάξεως του 80%-125% για τον υπολογισμό της 

αποτελεσματικότητας της λογιστικής αντιστάθμισης που λειτουργεί ως διαχωριστική 

γραμμή  καθώς και η έλλειψη της υποχρέωσης να εκτελεί η εκάστοτε επιχείρηση εκ 

των υστέρων έλεγχο της αποτελεσματικότητας . Σύμφωνα με το μοντέλο του  ΔΠΧΑ 

9 είναι απαραίτητο να υπάρχει μια οικονομική σχέση μεταξύ του αντισταθμισμένου 

στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης χωρίς όμως κάποιο ποσοτικό όριο όπως 

ισχύει στο ΔΛΠ 39. Το γεγονός αυτό θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στο πώς θα 

αποδεικνύεται μια οικονομική σχέση και για τις αντισταθμίσεις που πληρούν τις 

προϋποθέσεις θα αναφέρεται η πραγματική αναποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης. Ωστόσο η εξαίρεση του ΔΛΠ 39 για την αντιστάθμιση της εύλογης 

αξίας της έκθεσης σε κίνδυνο επιτοκίου ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εξακολουθεί να 

ισχύει. 

                                                           
59

 ΔΠΧΑ 9, παρ.6 
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4.5 ΔΠΧΑ 9 & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το τραπεζικό σύστημα θα έλεγε κανείς πως αποτελεί την καρδιά του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας. Οι τράπεζες “παίζουν” τον ρόλο του 

διαμεσολαβητή ανάμεσα σε αποταμιευτές και πιστούχους, εξασφαλίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο τον μετασχηματισμό της ρευστότητας. Το τραπεζικό σύστημα μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με την τόνωση της εγχώριας 

ζήτησης , την χρηματοδότηση δυναμικών κλάδων της οικονομίας και καινοτόμων 

επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

 Στον τομέα τώρα της λογιστικής, οι τράπεζες χρησιμοποιούν λογαριασμούς, 

ακολουθούν κανόνες και κάνουν χειρισμούς που δεν συναντάμε σε άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα οι οικονομικές καταστάσεις που 

συντάσσουν οι τράπεζες είναι διαφορετικές από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Είναι 

επίσης οι μόνες επιχειρήσεις που δέχονται καταθέσεις από το κοινό, χορηγούν δάνεια 

και κάθε είδους πίστωση, συμβάλλουν στην διευκόλυνση των συναλλαγών στο 

διεθνές εμπόριο και τα αποθέματα τους δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία σε αντίθεση με 

τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Υφίσταται λοιπόν ένας ξεχωριστός κλάδος της λογιστικής 

για τις τράπεζες , η λεγόμενη τραπεζική λογιστική η οποία αναγνωρίζεται και 

διδάσκεται στις περισσότερες πλέον χώρες του κόσμου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 

η τραπεζική λογιστική ακολουθεί διαφορετικά αξιώματα και αρχές λογιστικής. 

 Με αφορμή την χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 και λόγω των  

έντονων διαμαρτυριών που δέχθηκε το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

από τους ιθύνοντες για τον υπολογισμό των προβλέψεων για τα επισφαλή δάνεια στις 

οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών , πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη προσπάθεια 

για να αντικατασταθεί το ΔΛΠ 39 από ένα άλλο ολοκληρωμένο λογιστικό πρότυπο. 

Αυτό επετεύχθη με την οριστικοποίηση του ΔΠΧΑ 9 στις 24 Ιουλίου 2014 το οποίο 

πραγματικά φέρνει ριζικές αλλαγές στο θέμα των χρηματοοικονομικών μέσων. 

Κύριοι αποδέκτες αυτών των αλλαγών είναι αναμφίβολα οι τράπεζες και οι 

ασφαλιστικές εταιρείες που κατέχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια στους ισολογισμούς 

τους. Αυτές οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να επωμιστούν και το κόστος του 

εκσυγχρονισμού των συστημάτων και των διαδικασιών τους ώστε να είναι σε θέση να 

εγκαταλείψουν τον υπολογισμό των υφιστάμενων ζημιών και να περάσουν στον 

υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών.  
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 Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία «DELLOITE 

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΕ»  σχετικά με την απεικόνιση 

των δανείων και των απαιτήσεων κατά των πελατών των τραπεζών , σύμφωνα πάντα 

με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 9), έντονη είναι η 

ανησυχία σχετικά με τις προβλέψεις για τις ζημίες από τα δάνεια. Τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2011. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 56 μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι μεταξύ των οποίων είναι και τράπεζες που 

ανήκουν στους δέκα μεγαλύτερους ομίλους παγκοσμίως βάση του συνόλου του 

ενεργητικού τους .    

Από την έρευνα προκύπτει ότι ο τραπεζικός κλάδος θεωρεί πως το τμήμα του 

ΔΠΧΑ 9 που αφορά την απομείωση είναι η λογιστική μεταρρύθμιση με τον 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και γενικότερα 

στο επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι κατά πόσο 

θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σχετικά με τα 

δεδομένα και τις πληροφορίες χωρίς να περιπλακούν οι υφιστάμενες διαδικασίες και 

τι επιδράσεις μπορεί να υπάρξουν στα πληροφοριακά συστήματα. Οι ανησυχίες και οι 

προβληματισμοί  από πλευράς τραπεζών για το θέμα της απομείωσης άρχισαν να 

εκδηλώνονται κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.  

 Η γενική άποψη που επικρατεί βάση των συμμετεχόντων είναι πως οι 

προτάσεις για την λογιστική απομείωση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ9 θα βελτιώσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις σε σύγκριση με αυτά που ισχύουν βάση του ΔΛΠ39. 

Αποτελεί γεγονός πως το μοντέλο των πραγματοποιηθεισών ζημιών
60

  που ισχύει 

μέχρι και σήμερα έχει δεχτεί έντονη κριτική καθώς οι ζημίες που μπορούσαν να 

αναγνωρίσουν οι τράπεζες ήταν πολύ λίγες σε σχέση με την πραγματικότητα αλλά 

και η αναγνώριση γινόταν πολύ καθυστερημένα συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 

στην αβεβαιότητα των αγορών. 

 Η μετάβαση λοιπόν από το μοντέλο των πραγματοποιηθεισών ζημιών στο 

μοντέλο των αναμενόμενων ζημιών θα οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική 

απεικόνιση των κινδύνων που συσσωρεύουν τα δανειακά χαρτοφυλάκια των 

τραπεζών , ενώ οι τράπεζες θα έχουν πλέον την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 

μεγαλύτερες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια . Το γεγονός αυτό συνεπάγεται 

                                                           
60 incurred loss model 
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μικρότερους ισολογισμούς για τις τράπεζες και μειωμένους δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας με αποτέλεσμα οι τράπεζες να πρέπει να είναι πιο προσεκτικές στη 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψηφίων για την παροχή νέων 

δανείων. Πολλές τράπεζες στην προσπάθεια τους να ενισχύσουν τους δείκτες των 

κεφαλαίων τους μπορεί  να απέχουν ακόμη και από την διανομή κερδών τα επόμενα 

έτη. Από μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρεία Standard & Poor ‘s και η οποία 

δημοσιεύτηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2014, αποδεικνύεται ότι το νέο πρότυπο 

μπορεί να μειώσει το επίπεδο των κεφαλαίων των τραπεζών κατά 2,7 ποσοστιαίες 

μονάδες κατά μέσο όρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  
 

Πριν το ξέσπασμα τη κρίσης η παγκόσμια οικονομία διένυε μια μακρά 

περίοδο ανάπτυξης και σταθερότητας. Κύρια γνωρίσματα αυτής της περιόδου ήταν ο 

χαμηλός πληθωρισμός και τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Το έτος 2002 υπήρξε η 

αφετηρία για την αποκάλυψη πολλών λογιστικών σκανδάλων τα οποία προέκυψαν 

μετά την αποκάλυψη ότι μεγάλες εταιρείας εφάρμοζαν παράνομες λογιστικές 

πρακτικές και τεχνάσματα «δημιουργικής λογιστικής» με σκοπό την διόγκωση των 

κερδών τους αλλά και την απόκρυψη δανεισμού από την Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης τους. Στο στόχαστρο αυτών των εξελίξεων βρέθηκε ο 

κλάδος της λογιστικής γιατί με την ύπαρξη πολλών κενών και ασαφειών σε 

διάφορους κανόνες έδινε τα περιθώρια στις διοικήσεις μεγάλων εταιρειών να 

προβαίνουν σε ενέργειες που παραπλανούσαν τους επενδυτές. Τα πιο γνωστά 

σκάνδαλα είναι της εταιρείας Enron η οποία χρησιμοποιούσε εταιρίες ειδικού σκοπού 

προκειμένου να αποκρύψει χρηματοδότηση $8,5 δις. γεγονός που την οδήγησε σε 

πτώχευση αλλά και της εταιρείας Worldcom η οποία κεφαλαιοποίησε έξοδα 

συντήρησης $3,8δις με αποτέλεσμα την πτώχευση της. 

 Είναι λοιπόν φανερό ότι η προσπάθεια που έχει κάνει η Διεθνής Επιτροπή 

Λογιστικών Προτύπων, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πολλά και πολύπλοκα 

θέματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος της λογιστικής, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο 

έργο που απαιτεί μια σειρά προϋποθέσεων ώστε να μπορέσει αυτή να έχει θετικά 

αποτελέσματα. Το σημαντικότερο από όλα βέβαια για την σωστή ανάπτυξη των 

Προτύπων είναι το πλαίσιο αρχών που έχει εγκρίνει το IASB. Το πλαίσιο αυτό θα 

μπορούσε να αποτελέσει το συνταγματικό χάρτη, το θεωρητικό οπλοστάσιο, το 

θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη και η επέκταση του λογιστικού 

οικοδομήματος έτσι ώστε στο μέλλον να αποτελέσει την βάση για μια σειρά 

εποικοδομητικών συζητήσεων, αντιπαραθέσεων, ερευνών και κριτικής αλλά και  τη 

βάση για απαντήσεις και λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν τον κόσμος της 

λογιστικής τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη
61

. 

                                                           
61

 Κόντος., 2007  σελ. 36-37 
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 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός αλλά 

είναι αποτέλεσμα της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης των ορκωτών λογιστών 

που συμμετείχαν στην Επιτροπή η οποία δημιούργησε αυτά τα Πρότυπα. Η εφαρμογή 

των Δ.Λ.Π θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από πολλούς και ως μια «έξυπνη» 

πολιτικά κίνηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί με αυτόν τον τρόπο 

μπόρεσε να εδραιώσει μια πιο ευνοϊκή θέση απέναντι στις διαπραγματεύσεις με τα 

Αμερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα
62

 . 

 Σε ότι αφορά τώρα τις αποτιμήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων μέχρι 

πρότινος και βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων υπήρχε ένα συγκεκριμένο 

νομικό πλαίσιο το οποίο ήταν αρκετά λειτουργικό, απλό και εύκολα εφαρμόσιμο 

στην πράξη. Καθώς όμως η οικονομική πραγματικότητα εξελίσσεται κάποια 

ζητήματα όπως τα παράγωγα και οι αντισταθμίσεις δεν μπορούσαν να καλυφθούν 

επαρκώς από τα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Το ΔΛΠ 39 ήρθε λοιπόν να καλύψει 

όλα αυτά τα κενά. Σύμφωνα όμως και με όσα έχουμε αναφέρει στην παρούσα 

εργασία γίνεται αντιληπτό ότι η υιοθέτηση του συγκεκριμένου Προτύπου έχει και 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα θετικά σημεία του είναι ότι παρέχει διαφάνεια 

στις οικονομικές καταστάσεις, δίνει μια αναλυτική καθοδήγηση ως προς τον τρόπο 

αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων και καθορίζει την λογιστικοποίηση των 

χρηματοοικονομικών μέσων με την καλύτερη δυνατή πρακτική ενώ έχει γίνει 

αποδεκτό και από άλλα σώματα έκδοσης Προτύπων όπως ΗΠΑ και Μ. Βρετανία. 

Από την άλλη όμως πλευρά το ΔΛΠ 39 εμφανίζει έντονη πολυπλοκότητα και 

ιδιομορφίες γεγονός που το καθιστά δυσνόητο και δύσκολο στην εφαρμογή του. Δεν  

είναι λίγες και οι φορές που μπορεί να οδηγήσει σε μια έντονη μεταβλητότητα του 

κέρδους ή της ζημίας της Καθαρής Θέσης
63

. Η αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 από το 

ΔΠΧΑ 9 αποτελεί πλέον γεγονός. Πρόκειται για ένα νέο Διεθνές Πρότυπο 

Χρηματοοικονομικής το οποίο αντιπροσωπεύει ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων στα 

χρηματοοικονομικά μέσα. Θα έλεγε κανείς πως είναι το αποκορύφωμα μιας μεγάλης 

                                                                                                                                                                      
 
62 US GAAP 
63 Ντζανάτος Δ. 2008 σελ.54-55 
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προσπάθειας πέντε ετών με σκοπό την βελτίωση του προηγούμενου λογιστικού 

προτύπου.  

Παρά την αισιοδοξία που υπάρχει σχετικά με τις αλλαγές που αναμένεται να 

επέλθουν στο τραπεζικό σύστημα με την εφαρμογή του IFRS 9, δεν απουσιάζει και 

ένας σχετικός σκεπτικισμός γύρω από το θέμα αυτό. Από την έρευνα που 

πραγματοποίησε η Deloitte προέκυψε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 25% των 

τραπεζικών ομίλων αμφιβάλλει κατά πόσο το νέο μοντέλο των αναμενόμενων ζημιών 

θα καταστήσει τις οικονομικές καταστάσεις πιο χρήσιμες , ενώ το 50% και παραπάνω 

θεωρεί πως η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε έλλειψη συγκρισιμότητας των 

οικονομικών καταστάσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πολλοί είναι ακόμα 

αυτοί που ισχυρίζονται ότι τα αποτελέσματα των αναμενόμενων ζημιών θα είναι πιο 

χρήσιμα για τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές παρά για τους ίδιους τους μετόχους. 

Άλλωστε οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει τα 

δεδομένα και τις πληροφορίες που ορίζει το νέο μοντέλο ζημιών χρειάζεται να 

διαθέτει και το κατάλληλο τεχνικό υπόβαθρο. Περιοριστικός παράγοντας όμως ως 

προς την σημασία του ΔΠΧΑ 9 είναι και η συνεχής αναβολή  της εφαρμογής του. 

 Καταλήγοντας λοιπόν, μπορούμε να ισχυριστούμε πως το ΔΠΧΑ 9 αφενός 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την διαχείριση του πιστωτικού 

κίνδυνου μιας εταιρείας και των προβλέψεων της , ωστόσο περικλείει μεγαλύτερο 

βαθμό υποκειμενικότητας λόγω του ότι είναι περισσότερο στραμμένο στο μέλλον. 

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες μπορεί να αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο 

σημαντικά γεγονότα που οδηγούν σε αναμενόμενη ζημία και να έχουν και 

διαφορετικό τρόπο αποτίμησης των εξασφαλίσεων τους, γεγονός που αποτελεί 

πρόκληση  τόσο για τους ελεγκτές όσο και για τις ρυθμιστικές αρχές.   

 Αυτό το οποίο θα συνέβαλε στο να περιοριστούν οι αμφιβολίες για την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, αλλά και να διορθωθούν 

οποιεσδήποτε παραλείψεις θα ήταν η εφαρμογή του σε μια εμπειρική έρευνα. Μια 

τέτοια πρωτοβουλία και ενέργεια θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστωθεί ο 

βαθμός που το πρότυπο αυτό επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων. 
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