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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

     ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 39   

     ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 
1.1 Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

1.2 ΔΛΠ 39: Αναγνώριση και Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων  

1.2.1 Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής 

1.2.2 Αναγνώριση 

1.2.3 Αποτίμηση 

            Α) Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων κατά την αρχική αναγνώριση 

            Β) Αποτίμηση  χρηματοοικονομικών μέσων μετά την αρχική αναγνώριση εφόσον 

                 δεν αποτελούν μέρος σχέσης αντιστάθμισης 

            Γ) Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις         

              μείωσης της αξίας τους – Λογιστική απομείωσης 

 

            Δ) Αποτίμηση χρηματοοικονομικού μέσου  μετά την αρχική αναγνώριση στο  

                 πλαίσιο μιας σχέσης αντιστάθμισης 

                  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 

 

2.1      Εισαγωγή 

2.2      Δάνεια και Απαιτήσεις  

2.2.1   Οφειλές σε καθυστέρηση 

2.2.2   Ρυθμίσεις Οφειλών σε Καθυστέρηση- Γνωστοποιήσεις (ΔΠΧΑ 7) 

2.3      Μεθοδολογία Αναγνώρισης και Υπολογισμού Απομείωσης της Αξίας 

           των Δανείων και Απαιτήσεων από πελάτες 

2.3.1   Ενδείξεις Απομείωσης- Χρόνος Επέλευσης Ζημιογόνου Γεγονότος 
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2.3.2     Υπολογισμός Προβλέψεων Απομείωσης της Αξίας Δανείων και Απαιτήσεων 

2.3.2.1  Μεμονωμένη Αξιολόγηση Απομείωσης 

2.3.2.2  Αξιολόγηση Απομείωσης σε Επίπεδο Χαρτοφυλακίου 

2.4        Αναστροφή Απομείωσης- Διαγραφές Δανείων και Απαιτήσεων 

2.5        Αναγνώριση Εσόδων από Τόκους Απομειωμένων Δανείων 

2.6        Επισκόπηση της Μεθοδολογίας Προβλέψεων Απομείωσης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009- 2014) .  

 

Πίνακας 1 -  Μεταβολές ποσοστού  ετήσιων προβλέψεων απομείωσης για τον πιστωτικό 

                     κίνδυνο ως προς τα  λειτουργικά έσοδα  των συστημικών τραπεζών (2009-   

                     2014). 

                    Διάγραμμα  της εξέλιξης των ετήσιων προβλέψεων απομείωσης για τον 

                    πιστωτικό κίνδυνο των συστημικών τραπεζών περιόδου 2009-2014. 

 

Πίνακας 2 - Μεταβολές ποσοστού κάλυψης των δανείων από πελάτες προ απομειώσεων 

                    των συστημικών τραπεζών, από τις συσσωρευμένες προβλέψεις 

                    απομείωσης για τον πιστωτικό κίνδυνο (2009-2014).       

                     

                    Διάγραμμα της εξέλιξης των συσσωρευμένων προβλέψεων απομείωσης 

                    δανείων για τον πιστωτικό κίνδυνο των συστημικών τραπεζών περιόδου 

                    2009-2014,ως ποσοστό κάλυψης των δανείων σε πελάτες. 

         

Πίνακας 3 - Ανάλυση συσσωρευμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων πελατών για 

                    τον πιστωτικό κίνδυνο χρήσης 2014, σε ατομική και σε συλλογική βάση. 

 

                    Διάγραμμα των συσσωρευμένων προβλέψεων απομείωσης των συστημικών  

                    τραπεζών χρήσης 2014 σε ατομική και σε συλλογική βάση, ως ποσοστό των 

                    συνολικών συσσωρευμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων πελατών για  

                    τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής  είναι η παρουσίαση του πλαισίου  για τον σχηματισμό 

προβλέψεων απομείωσης της αξίας  των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες  στις 

τράπεζες, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. 

 

 Επίσης, επιδιώκεται να αναδειχθούν, η σημαντικότητα της επαρκούς τεκμηρίωσης και 

της αποτελεσματικής εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών, για την απομείωση της 

αξίας των δανείων και απαιτήσεων, για την αξιοπιστία των λογιστικών και  των 

εποπτικών αναφορών και τη διαχείριση των κινδύνων των τραπεζών, καθώς και οι 

επιπτώσεις από την καθυστέρηση αναγνώρισης των σχετικών ζημιών. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται εισαγωγικές έννοιες για τους βασικούς παράγοντες 

που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

που αφορούν την παρουσίαση, την αναγνώριση, την αποτίμηση και τη γνωστοποίηση 

των χρηματοοικονομικών μέσων και των κινδύνων που αυτά συνεπάγονται. Σε συνέχεια,  

γίνεται συνοπτική παρουσίαση του ΔΛΠ 39. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στη διαδικασία διενέργειας απομειώσεων στο 

χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων σε πελάτες των τραπεζών κατά το χρόνο αναφοράς. 

Επίσης, γίνεται σύντομη αναφορά στις έννοιες των οφειλών σε καθυστέρηση και των 

οφειλών σε ρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη  την πρόσφατη αναβάθμιση του εποπτικού 

πλαισίου για τη διαχείρισή τους και για την αξιοπιστία των σχετικών αναφορών. Σε 

συνέχεια, γίνεται παρουσίαση των διαδικασιών για την αναγνώριση και τον υπολογισμό 

της απομείωσης της αξίας των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 39 και την  εγγραφή σχετικών προβλέψεων απομείωσης στις οικονομικές 

καταστάσεις των τραπεζών. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση στοιχείων για την 

εξέλιξη των προβλέψεων απομείωσης των  δανείων και απαιτήσεις από πελάτες για τον 

πιστωτικό κίνδυνο στις συστημικές τράπεζες εσωτερικού,  την περίοδο 2009 – 2014. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 39   

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

 

Η διεθνής οικονομική πρόοδος, η ραγδαία  ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, η ανάγκη για 

ακριβή και συνεχή ενημέρωση τόσο του επενδυτικού κοινού όσο και των στελεχών των 

επιχειρήσεων, καθώς και η εξέλιξη των διάφορων αντιλήψεων για τη λογιστική, 

συνέβαλλαν στη συνοχή όσον αφορά τα θέματα λογιστικής τυποποίησης.  

 

Ως εκ τούτου δημιουργήθηκε ένα ευρύ σύνολο Λογιστικών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς –ΔΠΧΑ (International Financial Reporting Standards-

IFRS), που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Board-IASB)
1
, για να διασφαλισθεί η ενιαία και ομοιόμορφη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, συμβάλλοντας στην αξιοπιστία των οικονομικών 

πληροφοριών και στη διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές. 

 

Βασικοί παράγοντες για την επίτευξη των παραπάνω, ήταν η ομοιόμορφη και ενιαία 

εφαρμογή των εν λόγω  λογιστικών προτύπων και η συνεχής αναθεώρηση, 

αναπροσαρμογή και επαναδιατύπωση τους, ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. 

  

Επίσης η ανάπτυξη πλήθους χρηματοοικονομικών  μέσων, δημιούργησαν υψηλή 

μεταβλητότητα στους κινδύνους, που αναλάμβαναν οι επιχειρήσεις από τις τοποθετήσεις 

σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οι παραδοσιακές λογιστικές πρακτικές, που 

στηρίζονταν κυρίως στην αποτίμηση με βάση το ιστορικό κόστος, δεν διασφάλιζαν 

                                                           
1
 IASB (International Accounting Standards Board)ανεξάρτητη αρχή για την κατάρτιση και έκδοση των 

   ΔΠΧΑ που προέρχεται από τον μητρικό οργανισμό IASC με έδρα στις ΗΠΑ.  
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επαρκώς την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των αποτιμήσεων των εν λόγω 

προϊόντων.  

 

Δεδομένου ότι οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων χρειάζονταν αξιόπιστες και 

επαρκείς πληροφορίες  σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους κινδύνους 

που αυτά συνεπάγονταν, τυποποιήθηκαν οι λογιστικές πρακτικές για την  αναγνώριση, 

την αποτίμηση και τη γνωστοποίηση τους με την υιοθέτηση του ΔΛΠ 32 

(χρηματοοικονομικά μέσα- γνωστοποίηση και παρουσίαση), του ΔΛΠ 39 

(χρηματοοικονομικά μέσα –αναγνώριση και αποτίμηση)  και σε συνέχεια του ΔΛΠ 32, 

σχετικά με τις γνωστοποιήσεις, με την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 7 (χρηματοοικονομικά 

μέσα- γνωστοποιήσεις). 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται σε σύγκριση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ότι, με  την 

υιοθέτηση των παραπάνω διεθνών λογιστικών  προτύπων, δημιουργήθηκε ένα ενιαίο 

πλαίσιο λογιστικής διαχείρισης των χρηματοοικονομικών μέσων ως μία ομάδα, 

καθορίσθηκαν συγκεκριμένες μέθοδοι αποτίμησης για τις κατηγορίες των 

χρηματοοικονομικών μέσων  με την εισαγωγή της μεθόδου της εύλογης αξίας.
 2
 Επίσης 

ορίσθηκε συγκεκριμένο πλαίσιο υπολογισμού για την απομείωση των 

χρηματοοικονομικών μέσων, υιοθετήθηκαν κανόνες για τη  λογιστική αντιστάθμισης 

κινδύνων και προβλέπονται εκτενείς γνωστοποιήσεις για τα στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών μέσων. 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (από το 2001 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς) εφαρμόσθηκαν από το 2005 για όλες τις εισηγμένες εταιρίες στα ευρωπαϊκά 

χρηματιστήρια.  

                                                           
2 Σύμφωνα με τα Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα, εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο 

ενεργητικού θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή ένα στοιχείο υποχρεώσεων θα μπορούσε να διακανονισθεί, 

μεταξύ μερών που ενεργούν  ενσυνείδητα και με την  θέλησή τους, στο πλαίσιο μιας συναλλαγής που 

γίνεται με τους όρους της αγοράς. 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στις τράπεζες, η εφαρμογή των ΔΛΠ διαφοροποίησε 

σημαντικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, πολλά στοιχεία του ισολογισμού τους, με άμεση 

επίπτωση στη λογιστική θέση και τα αποτελέσματα. Επίσης, σημαντική ήταν και η 

επίπτωση στα εποπτικά ίδια κεφάλαια και τους εποπτικούς δείκτες, δεδομένου ότι ο 

υπολογισμός της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό σε λογιστικά μεγέθη. 

 

Με δεδομένο επίσης, ότι οι εν λόγω μεταβολές των εποπτικών δεικτών δεν 

αντανακλούσαν πρόσθετους κινδύνους που αναλάμβαναν οι τράπεζες, αλλά προέκυπταν 

κυρίως από λογιστικές αρχές και κανόνες που καθιέρωσαν τα  ΔΛΠ, λήφθηκαν μέτρα σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για το μετριασμό τους ( Επιτροπή της Βασιλείας).
3
 

 

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνδυασμό με το Ν 3487/2006 

για την υποχρέωση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τον Ν 3601/2007 για την επάρκεια των ιδίων 

κεφαλαίων τους, έδωσε σχετικές οδηγίες (ΠΔΤΕ 2592/20.8.2007) για τη δημοσιοποίηση 

από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή 

επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους, με 

κατάλληλη προσαρμογή των οδηγιών (ΠΔΤΕ 2632/29.10.2010) λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη χρηματοοικονομική θέση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Επίσης, εξειδίκευσε τις οδηγίες για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και  για 

τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, του 

κινδύνου αγοράς (κινδύνου επιτοκίου και συναλλάγματος) και του λειτουργικού 

κινδύνου. 

                                                           
3 Το IASB και η Επιτροπή της Βασιλείας (Basle Committee) , η οποία εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για 

την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι οργανισμοί με διεθνές κύρος, οι 

επιδιώξεις των οποίων δεν ταυτίζονται , αλλά υπάρχουν θέματα για τα οποία το ενδιαφέρον τους είναι 

άμεσο {πχ οι προβλέψεις για απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου των δανείων και η επάρκεια των 

ιδίων κεφαλαίων  των πιστωτικών ιδρυμάτων). Ο τρόπος προσέγγισής τους στα δύο αυτά θέματα , 

εμφανίζει ουσιώδεις διαφορές, με αποτέλεσμα τη διάκριση των προβλέψεων και της καθαρής θέσης για 

σκοπούς λογιστικούς, από εκείνους για σκοπούς εποπτείας. ( Γ Κόντος Λογιστική Τραπεζών Αθήνα 2007) 
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1.2  ΔΛΠ 39: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

1.2.1 ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Το ΔΛΠ 39 έχει εισάγει σοβαρές καινοτομίες όσον αφορά την αναγνώριση και 

αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στις οικονομικές καταστάσεις. 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι αρχές και τα κύρια χαρακτηριστικά του ΔΛΠ 39. 

 

Σκοπός του ΔΛΠ 39 είναι, σε συνδυασμό με το ΔΛΠ 32, να βοηθήσει τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τη σημασία και την επίδραση των 

χρηματοοικονομικών μέσων
4
 στην οικονομική θέση, στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

και στις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης.   

 

Το πρότυπο αυτό, προσδιορίζει τις λογιστικές πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται 

κατά την αναγνώριση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού
5
 και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς και ορισμένων 

συμβάσεων αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων (GRAND THORTON 

2009). 

                                                                                                                                                                          

                                                           
4 Χρηματοοικονομικό μέσο, σύμφωνα με το ΔΛΠ 32, είναι κάθε σύμβαση η οποία στη μεν μία 

συμβαλλόμενη οικονομική μονάδα δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού, στην άλλη 

συμβαλλόμενη οικονομική μονάδα ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο υποχρεώσεων ή στοιχείο καθαρής 

θέσης.
 
 

5 Χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι κάθε στοιχείο ενεργητικού που αφορά: 

 -  ταμειακά διαθέσιμα 

-  περιέχει ένα συμβατικό δικαίωμα για λήψη μετρητών ή ενός άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου  

    ενεργητικού από μία άλλη οικονομική μονάδα 

-  περιέχει ένα συμβατικό δικαίωμα ανταλλαγής χρηματοοικονομικών μέσων με μία άλλη οικονομική 

    μονάδα, με  όρους πιθανά ευνοϊκούς 

-  αποτελεί στοιχείο καθαρής θέσης μίας άλλης επιχείρησης 

-  είναι συμβόλαιο η τακτοποίηση του οποίου θα γίνει ή ενδέχεται να γίνει με μετοχές της ιδίας της 

     οικονομικής μονάδα. Το συμβόλαιο αυτό ειδικότερα μπορεί να είναι πρωτογενές ή παράγωγο (ΔΛΠ 32) 
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Παρατίθεται συνοπτικός πίνακας δια τα χρηματοοικονομικά μέσα 

 

                                                             Χρηματοοικονομικά Μέσα 

 

 

 

                                Πρωτογενή Χρηματοοικονομικά Μέσα 

                                          (primary financial instruments) 

            Παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα           

(derivative financial 

 instruments) 

    

 

         Χρηματοοικονομικά στοιχεία  

                       ενεργητικού 

                    (financial assets) 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

           υποχρεώσεων
6
 

        (financial liabilities) 

 

Ταμειακά διαθέσιμα 

Καταθέσεις σε τράπεζες 

Απαιτήσεις από πελάτες  

Δάνεια εισπρακτέα 

Ληφθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις 

Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικών 

μισθώσεων 

Κρατικά ομόλογα 

Ομολογίες 

Μερίδια Α/Κ 

Μετοχές σε άλλες ανώνυμες εταιρείες κλπ. 

 

Τραπεζικός δανεισμός 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών 

μισθώσεων 

Υποχρεώσεις από χορηγηθείσες 

χρηματοοικονομικές εγγυήσεις κλπ. 

 

 Forwards , Futures, Swaps, 

Options κλπ 

 

 

 

                                                           
6
 Χρηματοοικονομικό στοιχείο υποχρεώσεων είναι κάθε στοιχείο υποχρεώσεων που περιέχει συμβατική 

υποχρέωση για: 

-παράδοση είτε μετρητών, είτε ενός άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου σε άλλη οικονομική μονάδα, 

-ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με μία άλλη οικονομική μονάδα υπό συνθήκες που είναι πιθανά 

δυσμενείς, 

-τακτοποίηση συμβολαίου, η οποία ενδέχεται να γίνει με μετοχές της ίδιας της επιχείρησης. (ΔΛΠ 32)  
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Το ΔΛΠ 39 εφαρμόζεται από όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις και για όλα τα 

χρηματοοικονομικά μέσα εκτός των: 

 

 συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (λογιστικός 

χειρισμός σύμφωνα με τα ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 , ΔΠΧΑ 28,ΔΛΠ 31), 

 δικαιωμάτων και των υποχρεώσεις από μισθώματα για τα οποία εφαρμόζεται το 

ΔΛΠ 17, 

 δικαιωμάτων και  υποχρεώσεων εργοδοτών σύμφωνα με προγράμματα παροχών 

σε εργαζόμενους, για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 19, 

 χρηματοοικονομικών μέσων  που εκδόθηκαν από την επιχείρηση και 

ανταποκρίνονται στον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου του ΔΛΠ 32  

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων αγοράς 

μετοχών, 

 δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων που απορρέουν από ασφαλιστικές συμβάσεις  ή 

από μια σύμβαση που περιλαμβάνει ένα χαρακτηριστικό προαιρετικής 

συμμετοχής (ΔΠΧΑ 4), 

 συμβάσεων για τη μελλοντική αγορά ή πώληση μεταξύ ενός αποκτώντος και ενός 

πωλητού μετόχου για μία συνένωση επιχειρήσεων, 

 δανειακών δεσμεύσεων, εκτός εκείνων που περιγράφονται στο ΔΛΠ 39, 

 χρηματοοικονομικών μέσων,  συμβάσεων και υποχρεώσεων που αφορούν σε 

συμφωνίες αμοιβών που βασίζονται στην αξία των μετοχών (ΔΠΧΑ 2), 

 δικαιωμάτων σε πληρωμές για την αποζημίωση της επιχείρησης για έξοδα στα 

οποία είναι υποχρεωμένη να προβεί προκειμένου να διακανονίσει μια υποχρέωση 

που αναγνωρίζει ως πρόβλεψη (ΔΛΠ 37). 

 

Οι παρακάτω δανειακές δεσμεύσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39: 

 

 Δανειακές δεσμεύσεις που η επιχείρηση ορίζει ως χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
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 Δανειακές δεσμεύσεις που μπορούν να διακανονιστούν συμψηφιστικά τοις 

μετρητοίς ή με την παράδοση ή με την έκδοση άλλου χρηματοοικονομικού μέσου. 

Οι εν λόγω δανειακές δεσμεύσεις αποτελούν παράγωγα, 

 Δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς. 

 

Επιπλέον, το ΔΛΠ 39 εφαρμόζεται στα συμβόλαια αγοράς ή πώλησης μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να διακανονιστούν συμψηφιστικά 

τοις μετρητοίς ή με άλλο χρηματοοικονομικό μέσο ή με την ανταλλαγή 

χρηματοοικονομικών μέσων ,σαν να ήταν χρηματοοικονομικά μέσα.  

 

1.2.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

 

Η αναγνώριση (recognition) είναι ουσιώδης διαδικασία ενσωμάτωσης στον ισολογισμό ή 

στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων ενός κονδυλίου που ανταποκρίνεται 

στον ορισμό του χρηματοοικονομικού μέσου και πληροί τα παρακάτω κριτήρια για 

αναγνώριση: 

 είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το μέσο θα 

εισρεύσουν ή θα εκρεύσουν από την επιχείρηση και 

 το μέσο  έχει ένα κόστος ή μία αξία που μπορεί να υπολογισθεί με αξιοπιστία. 

 

Η αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στον ισολογισμό γίνεται μόνο όταν η επιχείρηση 

καταστεί συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση που περιέχει τους όρους έκδοσης του 

χρηματοοικονομικού μέσου. 

 

Για την αρχική αναγνώριση ή για την διακοπή/διαγραφή  της αναγνώρισης
7
 συμβάσεων 

που αφορούν κανονική παράδοση χρηματοοικονομικών μέσων ενεργητικού 

                                                           
7 Διακοπή ή διαγραφή αναγνώρισης γίνεται όταν τα συμβατικά δικαιώματα στις χρηματοροές που 

απορρέουν από  χρηματοοικονομικό μέσο ενεργητικού ( ή από μέρος αυτού) έχουν λήξει ή αντίστοιχα έχει 

τακτοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο η συμβατική υποχρέωση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 

υποχρεώσεων. 
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χρησιμοποιείται είτε η λογιστική της ημερομηνίας συναλλαγής, είτε η λογιστική της 

ημερομηνίας διακανονισμού. Η μέθοδος που επιλέγεται πρέπει να εφαρμόζεται 

ομοιόμορφα  με συνέπεια για το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που εντάσσονται στην ίδια κατηγορία, 

όπως οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται για τους σκοπούς αποτίμησης των 

χρηματοοικονομικών μέσων.  

 

1.2.3 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 

Οι αρχές αποτίμησης(measurement) που υιοθετήθηκαν με  το ΔΛΠ 39 διαφέρουν από τις 

παραδοσιακές λογιστικές πρακτικές αποτίμησης που στηρίζονταν κυρίως  στο ιστορικό 

κόστος. Οι νέες αρχές αφορούν κυρίως τα χρηματοοικονομικά μέσα κι αυτά όχι στο 

σύνολό τους. Για την αποτίμηση ορισμένων  χρηματοοικονομικών στοιχείων 

εξακολουθεί να εφαρμόζεται η μέθοδος του ιστορικού κόστους και για όλα τα υπόλοιπα 

η μέθοδος  της εύλογης αξίας. 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 ως εύλογη αξία (fair value) ορίζεται το ποσό με το οποίο ένα 

στοιχείο του ενεργητικού θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή ένα στοιχείο υποχρεώσεων να 

διακανονιστεί, μεταξύ μερών που ενεργούν ενσυνείδητα και με τη θέλησή τους, στο 

πλαίσιο μιας συναλλαγής που γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
8
  

 

Δεδομένου ότι η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου ενσωματώνει όλες τις 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην αγορά τη στιγμή της αποτίμησης:  

 

 αποτελεί καλύτερη βάση, προκειμένου να προβλέψει κανείς τις μελλοντικές 

χρηματοροές, που είναι δυνατόν να προέλθουν από την κατοχή του μέσου, 

 ενισχύει τη συγκρισιμότητα των αποτιμήσεων, 

 συμβάλει στην ενεργό διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, 

 αναγνωρίζει στον ισολογισμό τα παράγωγα, 

                                                                                                                                                                             
 
8
 (Γ. Κόντος) 
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 αποτελεί καλύτερο μέσο αξιολόγησης της απόδοσης, με την αναγνώριση της 

επίδρασης που έχουν οι διάφορες οικονομικές μεταβλητές στα στοιχεία των 

χαρτοφυλακίων. 

 

Συμπερασματικά, με την εισαγωγή της μεθόδου της εύλογης αξίας για την αποτίμηση 

ορισμένων χρηματοοικονομικών μέσων, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ποιό 

αντιπροσωπευτικές για τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να παράγουν κέρδη και θετικές 

ταμειακές ροές, δεδομένου ότι βασίζεται  στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες κατά τον 

χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Εντούτοις υπάρχουν και επικρίσεις για την «ασύνετη» χρήση της μεθόδου της εύλογης 

αξίας για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων,  καθώς σε περιόδους 

ανάπτυξης παρατηρείται υποεκτίμηση των κινδύνων ενώ σε περιόδους ύφεσης οι 

κίνδυνοι υπερεκτιμούνται με αποτέλεσμα να αυξάνεται η μεταβλητότητα της 

κερδοφορίας και να ενισχύεται η οικονομική αβεβαιότητα.
9
 
10

  

 

Σημειώνεται  ενδεικτικά ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η διαπίστωση ότι 

είχε καθυστερήσει η αναγνώριση ζημιών στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων, κρίθηκε 

ως αδυναμία στο υφιστάμενο πλαίσιο αποτίμησης .Ιδιαίτερα στις περιόδους που η  

επερχόμενη ύφεση στην οικονομία είναι ορατή, η ανεπάρκεια του προτύπου να λάβει 

υπόψη μακροοικονομικούς δείκτες για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, ουσιαστικά οδηγεί σε απότομη προσαρμογή της κερδοφορίας 

και μειώνει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό  

                                                           
9
 Borio & Lowe 2001 

 
10

 «Η πραγματικότητα κατέδειξε ότι και οι τιμές που διαμορφώνονται σε ενεργές αγορές δεν είναι, κατά 
κανόνα, αξιόπιστες. Οι τιμές αυτές στην καλύτερη περίπτωση διαμορφώνονται στο πλαίσιο της 
προσφοράς και της ζήτησης, με βάση όχι τη γνώση  που έχουν οι συναλλασσόμενοι για την πραγματική 
αξία των διαπραγματευόμενων  τίτλων, αλλά με βάση τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική 
διαμόρφωση των τιμών των τίτλων αυτών. Περιττεύει ο σχολιασμός της αξιοπιστίας των τιμών που 
διαμορφώνονται στις αγορές αυτές ως αποτέλεσμα συνδυασμένων κερδοσκοπικών ενεργειών» ……. 
 
«Η διανομή και η συνακόλουθη φορολόγηση μη πραγματοποιημένων κερδών, δηλαδή «κερδών» 
προερχόμενων από υπεραξίες λόγω αποτίμησης στοιχείων του ισολογισμού στην εύλογη αξία τους, 
καταλήγει στην πραγματικότητα σε διανομή κεφαλαίων με ότι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων» (Χ. Ξένος - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Οικονομική Κρίση, Αθήνα Μάρτιος 2010)   
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διερευνάται με το νέο ΔΠΧΑ 9, που θα αντικαταστήσει στο μέλλον το ΔΛΠ 39, η 

μετάβαση σε μία μέθοδο αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που θα λαμβάνει 

υπόψη και τις αναμενόμενες ζημίες. 

 

Σημειώνεται σε αντιδιαστολή με τα ανωτέρω που αφορούν την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, ότι οι σχετικές  οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις 

εποπτικές αναφορές, έχουν μελλοντική προσέγγιση, για να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία 

και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς εστιάζουν σε 

αναμενόμενες και μη αναμενόμενες ζημίες και ζητούν από τις τράπεζες να διαθέτουν 

επαρκή κεφάλαια για τους αναμενόμενους κινδύνους. Επιπρόσθετα, για την 

εξουδετέρωση των μηχανισμών μετάδοσης μιας τραπεζικής κρίσης, υιοθετήθηκαν 

πρόσθετοι κανόνες (Βασιλεία ΙΙΙ) που στοχεύουν σε πρόσθετα κεφάλαια, αποθέματα 

ρευστότητας, καθορισμό ορίων στις εκτός ισολογισμού δραστηριότητες και σε ενίσχυση 

των γνωστοποιήσεων. 

 

Παρατίθεται διάγραμμα για τη «δομή της αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 39» : 

 

 

 

 

 

Αποτίμηση 

χρηματοοικονομικών 

μέσων κατά 

την αρχική αναγνώριση 

Αποτίμηση 

χρηματοοικονομικών 

μέσων μετά την αρχική 

αναγνώριση εφόσον 

δεν αποτελούν μέρος 

σχέσης αντιστάθμισης 

 

Αποτίμηση 

χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού 

στις περιπτώσεις 

μείωσης της αξίας τους 

Αποτίμηση στο πλαίσιο 

μιας σχέσης 

αντιστάθμισης 

 

 

Ειδικότερα: 
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Α) Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση τα χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού και 

υποχρεώσεων αποτιμώνται στο κόστος κτήσης που προσδιορίζεται από την εύλογη αξία 

του τιμήματος, το οποίο πληρώθηκε ή εισπράχθηκε προσαυξημένο με όλα τα έξοδα 

αγοράς ή πληρωμής.   

 

Β) Αποτίμηση  χρηματοοικονομικών μέσων μετά την αρχική αναγνώριση εφόσον δεν 

αποτελούν μέρος σχέσης αντιστάθμισης. 

      

 Μετά την αρχική αναγνώριση τα χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται με βάση την 

κατάταξή τους στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για εμπορική εκμετάλλευση εντός των 

επόμενων περιόδων για αποκόμιση κέρδους, αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων, 

 Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη: μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία (εκτός μετοχών και τίτλων χωρίς λήξη) αποτιμώμενα  στο αναπόσβεστο 

κόστος κτήσης. Η υπεραξία ή υποαξία τους μεταφέρεται σε λογαριασμό ειδικού 

αποθεματικού ή στα αποτελέσματα χρήσης, 

 Δάνεια και απαιτήσεις: δάνεια και απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώμενα στην 

αναπόσβεστη αξία κτήσης με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 

 Διαθέσιμα προς πώληση: μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία  που δεν 

ανήκουν στις λοιπές κατηγορίες. Αποτιμώνται στην εύλογη αξία με την διαφορά 

αποτίμησης να καταχωρείται αρχικά στην καθαρή θέση. Όταν το στοιχείο 

υφίσταται διακοπή αναγνώρισης ή απομείωσης, τότε τα συσσωρευμένα κέρδη/ 

ζημίες μεταφέρονται από την καθαρή θέση στα αποτελέσματα. 
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Γ) Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις μείωσης     

της αξίας τους – Λογιστική απομείωσης    

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία με μεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσματα, υπόκεινται σε εξέταση για 

απομείωση
11

 της αξίας τους(impairment test).  

 Ειδικότερα ,το ΔΛΠ 39 προβλέπει ,στη λήξη της κάθε περιόδου αναφοράς, να 

εξετάζεται αν ένα ή περισσότερα γεγονότα, που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση 

ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, έχουν επιφέρει ζημία λόγω 

μείωσης της αξίας του. 

Η ζημία απομείωσης (impairment loss)  υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας
12

 του στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών του. Στην περίπτωση των δανείων και 

απαιτήσεων ή επενδύσεων που διακρατούνται μέχρι τη λήξη, οι μελλοντικές ταμειακές 

ροές προεξοφλούνται με βάση το αρχικό πραγματικό επιτόκιο
13

 του στοιχείου. Όσον 

αφορά τους συμμετοχικούς τίτλους
14

 και τα παράγωγα, το επιτόκιο προεξόφλησης είναι 

το τρέχον επιτόκιο της αγοράς για τίτλους με παρόμοιο κίνδυνο και χαρακτηριστικά. 

 

Το ΔΛΠ 39 ορίζει ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ή μια ομάδα 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού έχει απομειωθεί, όταν: 

 υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης, οι οποίες είναι αποτέλεσμα 

γεγονότων που συνέβησαν μετά την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης 

(παρελθόντα γεγονότα),  

                                                           
11

 Απομείωση (impairment) ενός περιουσιακού στοιχείου συντελείται όταν η λογιστική αξία του 
υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του (Γ.Λαζαρίδης-Δ.Παπαδόπουλος Θεσσαλονίκη 2010) 
12

 Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται,μετά την αφαίρεση 
οποιωνδήποτε σωρευμένων αποσβέσεων και σωρευμένων ζημιών απομείωσης (Γ.Λαζαρίδης-
Δ.Παπαδόπουλος Θεσσαλονίκη 2010) 
13

 Πραγματικό επιτόκιο  είναι το επιτόκιο εκείνο που εξισώνει τις προεξοφλημένες μελλοντικές 
εισπράξεις ή πληρωμές κατά τη διάρκεια της ζωής του με την καθαρή λογιστική αξία του 
χρηματοοικονομικού μέσου. Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
του αποσβεσμένου κόστους ενός χρηματοοικονομικού μέσου και την κατανομή των τόκων (εσόδων ή 
εξόδων) στα διάφορα έτη μέχρι τη λήξη του. 
14

 Συμμετοχικός τίτλος ορίζεται κάθε σύμβαση που αποδεικνύει τη συμμετοχή που έχει κάποιος στο 
υπόλοιπο που απομένει, αν από τα στοιχεία ενεργητικού μιας επιχείρησης αφαιρεθούν τα στοιχεία των 
υποχρεώσεων.  
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 το ζημιογόνο γεγονός έχει επίδραση στις αναμενόμενες χρηματοροές από το 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ή από την ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού   

 η επίδραση μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία. 

 

Αντικειμενικές ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού έχει 

υποστεί μείωση της αξίας του, αποτελούν τα παρακάτω: 

 σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή του υπόχρεου, 

 αθέτηση της σύμβασης , π.χ. καθυστέρηση στην είσπραξη μιας απαίτησης, 

 παροχή έκπτωσης από τον δανειστή προς τον οφειλέτη, 

 πιθανότητα ότι ο οφειλέτης θα πτωχεύσει, 

 διακοπή ύπαρξης ενεργού αγοράς για αυτό το χρηματοοικονομικό στοιχείο, λόγω 

οικονομικών δυσχερειών, 

 σημαντικές μεταβολές στην τεχνολογία, στην αγορά και στο οικονομικό ή νομικό 

περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ειδικά όταν πρόκειται για 

συμμετοχικούς τίτλους. 

 

Η αξιολόγηση για την απομείωση της αξίας ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου μπορεί να γίνεται για κάθε μεμονωμένη  περίπτωση (μεμονωμένη αξιολόγηση 

απομείωσης) ή για το σύνολο μιας συγκεκριμένης κατηγορίας στοιχείων με κοινά 

χαρακτηριστικά (αξιολόγηση σε επίπεδο χαρτοφυλακίου) που μπορεί να υπαχθεί σε 

ενιαίο τρόπο αξιολόγησης.  

 

Σύμφωνα με τη λογιστική της απομείωσης. το ποσό της ζημίας που προκύπτει από την  

απομείωση της αξίας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, επηρεάζει τα 

αποτελέσματα της χρήσης στην οποία διαπιστώνεται το  ζημιογόνο γεγονός, είτε με 

μείωση του λογαριασμού του αντίστοιχου στοιχείου, είτε με τη δημιουργία αντίθετου 

λογαριασμού «συσσωρευμένων προβλέψεων απομείωσης». Οι προβλέψεις απομείωσης 

επανεκτιμώνται στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και είτε γίνεται συμπληρωματική 
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πρόβλεψη είτε μειώνεται το ποσό της πρόβλεψης επειδή οι κίνδυνοι έπαψαν να 

υπάρχουν
15

 
16

. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται ανάλυση για τις διαδικασίες που ακολουθούν οι 

τράπεζες για  διενέργεια προβλέψεων απομείωσης της αξίας των δανείων και 

απαιτήσεων από πελάτες για τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Δ) Αποτίμηση χρηματοοικονομικού μέσου  μετά την αρχική αναγνώριση στο πλαίσιο 

μιας σχέσης αντιστάθμισης. 

 

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν παράγωγα προϊόντα προκειμένου να αντισταθμίσουν 

τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από μεταβολές στις τιμές της αγοράς (πχ 

συναλλάγματος, επιτοκίων). 

 

Με την αντιστάθμιση η επιχείρηση προσδιορίζει ένα ή περισσότερα μέσα αντιστάθμισης, 

έτσι ώστε η μεταβολή τους να συμψηφίζει συνολικά (ή εν μέρει) τη μεταβολή στην 

εύλογη αξία ενός αντισταθμισμένου στοιχείου ( Grant Thornton).
 
 

 

Η λογιστική αποτύπωση των μεταβολών της εύλογης αξίας τόσο του αντισταθμισμένου 

στοιχείου όσο και του μέσου αντιστάθμισης, με τη συμψηφιστική επίδραση των 

μεταβολών, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
 17

 

Αναφορικά με  τη λογιστική της αντιστάθμισης το ΔΛΠ 39 πραγματεύεται τα ακόλουθα 

θέματα: 

 τα στοιχεία που μπορούν να προσδιοριστούν ως αντισταθμισμένα στοιχεία, 

 τα στοιχεία  που μπορούν να προσδιοριστούν ως μέσα αντιστάθμισης, 

                                                           
15

 Χ.Νεγκάκης Λογιστική Εταιρειών Θεσσαλονίκη 2012 
16

 Γ.Κόντος Λογιστική Τραπεζών Αθήνα 2007 
17

 Λογιστική αντιστάθμισης είναι ο καθορισμός ειδικών κανόνων αποτίμησης με τους οποίους 
επιδιώκεται η συσχέτιση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν τόσο από το αντισταθμισμένο στοιχείο 
όσο και από το μέσο αντιστάθμισης, συσχέτιση η οποία δεν επιτυγχάνεται με τους συνήθεις κανόνες 
αποτίμησης. Η τεκμηρίωση και η αποτελεσματικότητα των σχέσεων αντιστάθμισης αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να εφαρμοσθεί λογιστική αντιστάθμισης. 
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 τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να εφαρμοστεί η λογιστική 

της αντιστάθμισης, 

 τον ενδεδειγμένο λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο αντιστάθμισης. 

 

.Το πρότυπο αναγνωρίζει τρεις μορφές αντιστάθμισης: 

 αντιστάθμιση εύλογης αξίας: Με τη λογιστική της αντιστάθμισης της εύλογης 

αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου επιτυγχάνεται η συσχέτιση της μεταβολής 

της εύλογης αξίας του αντισταθμιζόμενου στοιχείου λόγω της επίδρασης ενός ή 

περισσότερων κινδύνων που αντισταθμίζονται, 

 αντιστάθμιση ταμειακών ροών: Με τη λογιστική αντιστάθμισης των 

χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου επιτυγχάνεται η μετατροπή των 

χρηματοροών από κυμαινόμενες σε σταθερές και  

 αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό: Με τη χρήση 

συναλλαγματικών παραγώγων ή δανεισμού, αντισταθμίζονται συναλλαγματικοί 

κίνδυνοι που αφορούν καθαρή επένδυση σε οικονομικές μονάδες του εξωτερικού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
18

 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε κάθε περίοδο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, οι τράπεζες διενεργούν έλεγχο 

απομείωσης (impairment test)  σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ΔΛΠ 39 και τις 

                                                           
18  Πιστωτικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο ενδεχόμενος κίνδυνος πραγματοποίησης χρηματοοικονομικής ζημίας που μπορεί να 

προκύψει από πιθανή αδυναμία των αντισυμβαλλομένων (δανειοληπτών) να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις  

(αποπληρωμή δανείων στις συμβατικές ημερομηνίες).  

Σύμφωνα με τον ορισμό της Τραπέζης της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007), ως «Αθέτηση Υποχρέωσης» δανειολήπτη  ορίζεται η 
επέλευση ενός ή και των δύο από τα παρακάτω γεγονότα: 

 ο δανειολήπτης  είναι ευλόγως πιθανό να μην εκπληρώσει στο σύνολο τους τις υποχρεώσεις πληρωμών 

 ο δανειολήπτης έχει εμφανίσει ουσιαστική καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην αποπληρωμή κάποιας από τις υποχρεώσεις του.  
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σχετικές με αυτό οδηγίες εφαρμογής, για την αναγνώριση και τον υπολογισμό της 

απομείωσης της αξίας των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και εγγράφουν σχετικές 

προβλέψεις απομείωσης στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Ο σκοπός του σχηματισμού των  προβλέψεων απομείωσης της αξίας των χαρτοφυλακίων 

των πιστοδοτήσεων σε πελάτες, αποσκοπεί, ώστε οι οικονομικές καταστάσεις των 

τραπεζών να αντικατοπτρίζουν με επάρκεια τις πιστοδοτικές  ζημίες που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο αναφοράς.  

 

Σύμφωνα με την προσέγγιση του ΔΛΠ 39, οι ζημίες που αναμένονται από μελλοντικά 

γεγονότα, δεν  αναγνωρίζονται για το σχηματισμό  προβλέψεων απομείωσης, κυρίως για 

λόγους  τυποποίησης της λογιστικής πρακτικής και για τον περιορισμό της δυνατότητας 

«εξομάλυνσης» των αποτελεσμάτων μέσω των προβλέψεων απομείωσης. 

 

Η πρόσφατη οικονομική κρίση έδειξε τη σημαντικότητα για το σχηματισμό επαρκών 

προβλέψεων απομείωσης της αξίας των χαρτοφυλακίων πιστοδοτήσεων των τραπεζών, 

που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους, μέσω της  σωστής 

εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου και με αντικειμενικά κριτήρια. 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με την υιοθέτηση από τις τράπεζες πολιτικής σχηματισμού 

επαρκών προβλέψεων απομείωσης των πιστοδοτήσεων σε περιόδους υψηλής 

κερδοφορίας, οι τράπεζες « θωρακίζονται»  για τον πιστωτικό κίνδυνο και έναντι των 

επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν για την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια 

τους με την είσοδο σε περιόδους ύφεσης και αβεβαιότητας στην οικονομία. 

 

Ως εκ τούτου απαιτείται η τεκμηρίωση και η εφαρμογή επαρκών και αποτελεσματικών 

διαδικασιών και ελέγχων για  την αναγνώριση και τον υπολογισμό της απομείωσης της 

αξίας των πιστοδοτήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων (ΠΔΤΕ 2577/2006). 
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Ακολουθεί ανάλυση του πλαισίου των πολιτικών και των διαδικασιών των τραπεζών για 

το σχηματισμό προβλέψεων απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, η 

οποία περιλαμβάνει:  

 συνοπτική παρουσίαση για τις οφειλές σε καθυστέρηση, τις ρυθμισμένες οφειλές 

και τις σχετικές γνωστοποιήσεις, 

 τις ενδείξεις απομείωσης και το χρόνος επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος, 

 τον υπολογισμό των προβλέψεων απομείωσης σε μεμονωμένη βάση ή σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου, 

 το χειρισμός των ποσών απομείωσης (αναστροφή απομείωσης- διαγραφές δανείων 

και απαιτήσεων), 

 τον εκτοκισμό των απομειωμένων δανείων, 

 την επισκόπηση της μεθοδολογίας  των προβλέψεων απομείωσης. 

 

2.2 ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 

Στη κατηγορία αυτή σύμφωνα με τα πρότυπα εντάσσονται μη παράγωγα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, με καθορισμένες πληρωμές ή με πληρωμές 

που μπορούν να καθορισθούν, που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά και τα οποία 

οι τράπεζες αναμένουν να ανακτήσουν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σχετίζονται με 

την πιστοληπτική επιδείνωση του εκδότη.
 19

 

 

 Στα  δάνεια και  απαιτήσεις κατατάσσονται: 

 οι χορηγήσεις προς πελάτες, 

 τα ποσά που καταβάλλονται για την αγορά και τη μερική ή ολική κάλυψη 

ομολογιακών δανείων, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, 

 οι πάσης φύσεως απαιτήσεις έναντι πελατών, Τραπεζών κλπ, 

 ομόλογα με καθορισμένες ροές ή με ροές που μπορούν να καθορισθούν, τα οποία 

δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά. 

 

                                                           
19

 Alpha Bank ετήσια οικονομική έκθεση 2013 
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Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου και εξετάζονται περιοδικά για την ύπαρξη ζημιών απομείωσης. 

Το πραγματικό επιτόκιο είναι εκείνο που προεξοφλεί τις αναμενόμενες ροές των 

μελλοντικών εισπράξεων των δανείων μέχρι τη λήξη της ζωής τους ή την επόμενη 

ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου. 

 

2.2.1  ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 

Οι οφειλές σε καθυστέρηση είναι μία από τις βασικότερες κατηγορίες των  στοιχείων 

των δανείων και των απαιτήσεων, για την εξέταση για την ύπαρξη ζημιών απομείωσης. 

 

Ως οφειλή σε καθυστέρηση χαρακτηρίζεται κάθε απαίτηση της τραπέζης που προκύπτει 

από σύμβαση πίστωσης σε ανοικτό λογαριασμό ή δανείου ή σύμβασης χρηματοδότησης 

κάθε μορφής, από κεφάλαιο, τόκους συμβατικούς και υπερημερίας, τοκοχρεωλυτικές 

δόσεις ή μισθώματα leasing, προμήθειες, έξοδα, φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, η 

οποία: 

 δεν εξοφλείται στην καθορισμένη συμβατική λήξη της, 

 είναι αορίστου χρόνου ή δεν έχει παρέλθει η καθορισμένη λήξη της, αλλά έχει 

κλείσει οριστικά ο λογαριασμός ή έχει καταγγελθεί η σύμβαση, λόγω μη 

κανονικής χρήσης ή για άλλη νόμιμη αιτία, 

 έχει γνωστοποιηθεί στους δανειολήπτες και δεν εξοφλείται άμεσα, όπως π.χ. 

απαίτηση από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, μη πληρωμή ενέγγυων 

πιστώσεων, ακάλυπτες επιταγές και λοιπές απαιτήσεις εκτός πιστοδοτήσεων (π.χ. 

υπέρβαση περιθωρίων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων).
20

 

 

 Για τις ανάγκες των λογιστικών και εποπτικών αναφορών και για την 

αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, οι οφειλές σε καθυστέρηση κατατάσσονται σε 

«οριστικές καθυστερήσεις»  και σε «προσωρινές καθυστερήσεις», με βασικότερο 

κριτήριο το χρόνο αθέτησης των πληρωμών, σε «καθυστερήσεις ειδικού χειρισμού» όταν 

απαιτούνται εξειδικευμένες ενέργειες για τη διαχείρισή τους και σε «επίδικες οφειλές».  

                                                           
20

 Αlpha Bank ορισμός οφειλής σε καθυστέρηση. 
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Λόγω της δυσμενούς  οικονομικής συγκυρίας οι τράπεζες προχώρησαν στη ρύθμιση 

μεγάλου μέρους του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεών τους σε πελάτες για να βελτιώσουν 

την εικόνα στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και για να παρέχουν στους 

δανειολήπτες την δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.  

 

Το γεγονός αυτό δημιούργησε την ανάγκη  για μεγαλύτερη διαφάνεια και ακρίβεια στις 

λογιστικές και εποπτικές αναφορές των τραπεζών και συνεπώς απαιτείται: 

 

 να υπάρχει ένα ενιαίο και αποτελεσματικό  πλαίσιο για την αναγνώριση και τη 

διαχείριση των ρυθμισμένων και των μη εξυπηρετούμενων πιστοδοτήσεων και  

 να παρέχονται επαρκείς και συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο του 

ΔΠΧΑ 7. 

 

Σημειώνεται ότι πρόσφατα  ολοκληρώθηκε ο καθορισμός του εποπτικού πλαισίου για τη 

διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύματα των οφειλών σε καθυστέρηση, σύμφωνα με τις 

Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Ελλάδος 42/30.5.2014, 47/9.2.2015. 

 

     2.2.2   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  (ΔΠΧΑ 7) 

 

Οι ρυθμίσεις οφειλών σε καθυστέρηση αφορούν περιπτώσεις, όπου ο δανειολήπτης 

θεωρείται ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις της 

σύμβασης λόγω οικονομικών δυσχερειών (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών). 

Οι ρυθμίσεις των οφειλών σε καθυστέρηση 
21

 προτείνονται σε συνεργάσιμους και 

βιώσιμους δανειολήπτες, με τον όρο να είναι μακροπρόθεσμα αποτελεσματικές και 

βιώσιμες, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνιση οικονομικών 

δυσχερειών. Η αξιολόγηση βιωσιμότητας μίας ρύθμισης  γίνεται με βάση συντηρητικές 

και αξιόπιστες παραδοχές για την μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής μέχρι το πέρας 

                                                           
21

 Σύμφωνα με δημοσίευμα της Euro2day (Απρίλιος 2015), ξεπερνούν τα 37 δις. οι ρυθμίσεις δανείων 
από τις τράπεζες την τελευταία τριετία. 
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του σχετικού προγράμματος. Ως εκ τούτου η οικονομική ανάλυση και αναγνώριση των 

προϋποθέσεων βιωσιμότητας του δανειολήπτη, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την 

ρύθμιση των οφειλών του. 

 

Σύμφωνα με τις βέλτιστες  πρακτικές και το εποπτικό πλαίσιο  υπάρχουν τρείς (3) τύποι 

ρυθμίσεων : 

 βραχυπρόθεσμες με διάρκεια μικρότερη των δύο (2) ετών και επιλέγονται όταν οι 

δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται βάσιμα προσωρινές, 

 μακροπρόθεσμες με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών με ενδεχόμενο 

παράτασης του χρόνου αποπληρωμής, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση 

συντηρητικές παραδοχές, 

 οριστικής διευθέτησης με στόχο την οριστική τακτοποίηση τη οφειλής, η οποία 

μπορεί να συνδυάζεται με παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων. 

 

Τα δάνεια για τα οποία έχει γίνει επαναδιαπραγμάτευση όρων, για λόγους που δεν 

αφορούν οικονομική δυσχέρεια του δανειολήπτη, χαρακτηρίζονται ως 

«αναδιαρθρωμένα» και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ρυθμισμένες οφειλές.  

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέτρα ρύθμισης οδηγούν σε «αποαναγνώριση» του 

αρχικού δανείου (δηλαδή το αρχικό δάνειο μεταβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι όροι 

της νέας σύμβασης,  είναι ουσιωδώς διαφορετικοί από εκείνους της αρχικής σύμβασης). 

Το νέο δάνειο  αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία και η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 

αξίας του αρχικού δανείου και της εύλογης αξίας του νέου δανείου, αναγνωρίζεται άμεσα 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
 22

 

 

Οι ρυθμίσεις των οφειλών σε καθυστέρηση δεν χρησιμοποιούνται για να συγκαλύψουν, 

είτε προσωρινά είτε μόνιμα, τα πραγματικά επίπεδα των κινδύνων και δεν οδηγούν στην 

αποφυγή ή την αναβολή αναγνώρισης της ζημίας απομείωσης που προκύπτει από τις 

ρυθμισμένες οφειλές. (Τράπεζα Ελλάδος) 

                                                           
22

 Τράπεζα Ελλάδος 2013 
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Σε όλα τα ρυθμισμένα δάνεια δίνεται υψηλότερος κίνδυνος αθέτησης όρων και γίνεται 

για όλα έλεγχος απομείωσης, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου, καθόσον οι αναμενόμενες  χρηματοροές μπορεί να μειωθούν ή να 

καθυστερήσουν, με συνέπεια να προκύψει ζημιά απομείωσης.          

 

Στο πλαίσιο των οδηγιών του ΔΠΧΑ 7, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να 

γνωστοποιούν τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του 

κινδύνου αυτού. 

 

Ειδικότερα για τα ρυθμίσεις οφειλών σε καθυστέρηση, γνωστοποιούν : 

 

 λεπτομέρειες για τους τύπους των μέτρων ρύθμισης και τις πρακτικές που 

ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

 περιγραφή των κινδύνων που συνδέονται με τα μέτρα ρύθμισης που λήφθηκαν, 

καθώς και του τρόπου που γίνεται η διαχείριση και η παρακολούθηση των εν 

λόγω κινδύνων για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, 

 λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται όσον αφορά τα ρυθμισμένα δάνεια με: 

- διάκριση ανάμεσα στις περιπτώσεις όπου ένα μέτρο ρύθμισης έχει ως  

αποτέλεσμα την αποαναγνώριση του αρχικού δανείου και πότε  οδηγεί σε 

απομείωσή του, καθώς και τις συνέπειες για το λογιστικό χειρισμό του, 

- μεθοδολογίες για την αξιολόγηση και τον υπολογισμό της απομείωσης των 

 ρυθμισμένων δανείων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διαδικασίας που εφαρμόστηκε για την 

αξιολόγηση της απομείωσης, 

- ορισμό, των περιπτώσεων που δεν θεωρείται πλέον ένα περιουσιακό στοιχείο 

ρυθμισμένο και τις επιπτώσεις στην αξιολόγηση και τον υπολογισμό της ζημίας 

απομείωσης, 

-  περιγραφή των κριτηρίων για την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης και της 

επίδρασης στην κατάταξη των ρυθμισμένων δανείων με βάση τον κίνδυνο σε 

απομειωμένα / μη απομειωμένα δάνεια ανά κατηγορία ρύθμισης.  
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 περιγραφή τυχόν αλλαγών στα μέτρα ρύθμισης από την προηγούμενη περίοδο.
 23

 

 

2.3  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

       ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

 2.3.1 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ 

                 ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

 

Για τον υπολογισμό των προβλέψεων απομείωσης της αξίας των πιστοδοτήσεων, όπως 

προαναφέρθηκε, το ΔΛΠ 39 παρέχει μεθοδολογία που βασίζεται στις ζημίες που 

πραγματοποιήθηκαν (μοντέλο υφιστάμενων ζημιών). Ως εκ τούτου οι ζημίες απομείωσης 

μπορούν να αναγνωριστούν μόνο όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης της 

αξίας μετά την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης, ως αποτέλεσμα ενός ή 

περισσότερων ζημιογόνων γεγονότων και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει 

επίδραση που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα στις προβλεπόμενες μελλοντικές ταμειακές 

ροές της πιστοδότησης ή ομάδας πιστοδοτήσεων. 

 

Παρατίθενται παραδείγματα ζημιογόνων γεγονότων (trigger events) που αποτελούν 

αντικειμενική ένδειξη για την αξιολόγηση απομείωσης της αξίας πιστοδοτήσεων σε 

ιδιώτη ή επιχείρηση 
24

: 

 

 σημαντική οικονομική δυσχέρεια του δανειολήπτη από απώλεια ή ουσιαστική μείωση 

του εισοδήματός του, 

 αθέτηση ή παραβίαση της σύμβασης (π.χ. χρεοκοπία ή καθυστέρηση πληρωμών σε 

τόκους ή κεφάλαιο), 

 μεταφορά των ταμειακών ροών από τα ενήμερα δάνεια για στήριξη των μη ενήμερων 

δανείων του ίδιου δανειολήπτη, 

                                                           
23

 Τράπεζα Ελλάδος οδηγίες αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις των τραπεζών για την έκθεση τους σε 
πιστωτικό κίνδυνο από τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες. 
24

 Οδηγίες Τραπέζης Ελλάδος, Σεπτέμβριος 2013. 
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 η τράπεζα, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την οικονομική 

δυσχέρεια του δανειολήπτη, έχει κάνει παραχωρήσεις που δεν θα εξέταζε σε 

διαφορετική περίπτωση, 

 υπάρχει ισχυρή πιθανότητα ο δανειολήπτης να περιέλθει σε πτώχευση ή άλλη 

οικονομική δυσχέρεια, όπως: 

α) υψηλό επίπεδο δανεισμού ή σημαντική επιδείνωση των βασικών 

χρηματοοικονομικών δεικτών του δανειολήπτη, 

β) καταστροφή σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη που 

χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της παραγωγής ή έχουν ληφθεί σαν εξασφάλιση για 

το δάνειο, 

γ) ο δανειολήπτης έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια ή δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές 

απαιτήσεις του νόμου για τα ίδια κεφάλαια, 

δ) σημαντικές δυσμενείς μεταβολές  στις χρηματοροές που μπορεί να οφείλονται σε 

απώλεια σημαντικών πελατών, σε σημαντική μείωση της ζήτησης βασικών προϊόντων 

ή υπηρεσιών κλπ, 

ε) τερματισμός συμφωνιών με βασικούς προμηθευτές, 

στ) μερική διαγραφή των υποχρεώσεων του δανειολήπτη, που σχετίζονται με την 

οικονομική του κατάσταση, 

ζ) ανεπιθύμητες αλλαγές στην μετοχική σύνθεση ή σοβαρά διοικητικά προβλήματα, 

 ύπαρξη/ εμφάνιση δυσμενών στοιχείων ή έναρξη νομικών ενεργειών εναντίων του 

δανειολήπτη, που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ταμειακές εκροές, 

 έλευση απρόβλεπτων ή ακραίων γεγονότων, όπως απάτη, φυσικές καταστροφές, 

σοβαρή ασθένεια ή αδυναμία που επηρεάζει την ικανότητα του δανειολήπτη να 

εργαστεί, θάνατος του δανειολήπτη κλπ, 

 παρεμβάσεις και ενέργειες εποπτικών αρχών έναντι του δανειολήπτη, καταδίκη για 

αδικήματα ή φυλάκιση. 

 

Σημειώνεται ότι είναι πιθανό να μην αναγνωριστεί μόνο ένα γεγονός, το οποίο ευθύνεται 

για την απομείωση, αλλά οι συνδυασμένες επιπτώσεις περισσότερων γεγονότων που 

μπορούν να επιφέρουν την απομείωση της αξίας του δανείου.   
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Για τα δάνεια για τα οποία υπάρχει αντικειμενική απόδειξη απομείωσης, οι ζημίες 

απομείωσης σταθμίζονται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τους παρακάτω 

παράγοντες: 

 τη συνολική έκθεση της τράπεζας στον δανειολήπτη, 

 τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του δανειολήπτη και την 

ικανότητά του να δημιουργεί επαρκείς χρηματοροές για την εξυπηρέτηση των 

δανειακών του υποχρεώσεων, 

 το ποσό και το χρόνο των αναμενόμενων εισπράξεων και ανακτήσεων του 

δανείου, 

 την έκταση των υποχρεώσεων σε άλλους πιστωτές που προηγούνται ή έρχονται 

στην ίδια σειρά κατάταξης με την τράπεζα και την πιθανότητα των άλλων 

πιστωτών να συνεχίσουν να στηρίζουν το δανειολήπτη, 

 τη ρευστοποιήσιμη αξία της εξασφάλισης (ή άλλου μέσου μείωσης πιστωτικού 

κινδύνου) και την πιθανότητα επιτυχούς ανάκτησης και ρευστοποίησης, 

 την πιθανή αφαίρεση οποιωνδήποτε δαπανών σχετικών με την ανάκτηση των 

ανεξόφλητων υπολοίπων και 

 την ικανότητα του δανειολήπτη να αποκτά και να προβαίνει σε πληρωμές του 

δανείου στο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το δάνειο, εάν αυτό δεν είναι το 

τοπικό νόμισμα. 

 

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και μακροοικονομικά γεγονότα όπως: 

 

 συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον που υποδεικνύουν μετρήσιμη μείωση στις 

αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές της κατηγορίας του δανείου, 

 αύξηση στο ποσοστό ανεργίας και 

 δυσμενείς μεταβολές στις συνθήκες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο 

δανειολήπτης. 
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  2.3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

                 ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

          

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι έχει επέλθει απομείωση 

της αξίας  δανείων και απαιτήσεων, υπολογίζονται προβλέψεις απομείωσης της αξίας 

τους που αποτιμώνται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του δανείου ή της 

απαίτησης και της παρούσας αξίας των προβλεπόμενων μελλοντικών χρηματοροών, 

προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο
25

 του δανείου (για δάνεια σταθερού 

επιτοκίου) ή  με το τρέχον πραγματικό επιτόκιο (για δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου). 

 

Πρόβλεψη απομείωσης = Λογιστική Αξία Προ Προβλέψεων - Ανακτήσιμο Ποσό 

 

Ο υπολογισμός των προβλέψεων απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων γίνεται σε 

ατομική βάση (μεμονωμένη αξιολόγηση απομείωσης) και σε συλλογική βάση 

(αξιολόγηση απομείωσης σε επίπεδο χαρτοφυλακίου). 

 

      2.3.2.1  ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

 

Σε κάθε περίοδο αναφοράς οι τράπεζες διενεργούν ελέγχους στο χαρτοφυλάκιο των 

πιστοδοτήσεών τους για να αξιολογήσουν αρχικά, αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις 

κατά τα ανωτέρω, για τη διενέργεια προβλέψεων απομείωσης, για όλα τα δάνεια και τις 

απαιτήσεις από πελάτες που θεωρούνται σημαντικά σε ατομικό επίπεδο (π.χ. μεγάλα 

χρηματοδοτικά ανοίγματα σε δανειολήπτες, δάνεια σε επιχειρήσεις  και ιδιώτες που 

πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά το ύψος, το είδος της οφειλής, το συνολικό 

                                                           
25

 Σύμφωνα με το IAS39 όταν υπάρχουν έξοδα συναλλαγής για τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού 
μέσου που αποτιμάται στο αναπόσβεστο κόστος, όπως είναι τα δάνεια και οι απαιτήσεις, τα έξοδα αυτά 
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου, με τη 
μέθοδο του επιτοκίου της πραγματικής απόδοσης .Με  τα έξοδα αυτά (πχ έξοδα για τον νομικό έλεγχο  
εγγράφων, αμοιβές εκτιμήσεως ακινήτων ,αμοιβές σε ορκωτούς ελεγκτές, κόστος δέσμευσης κεφαλαίων 
στην Κεντρική Τράπεζα  κλπ) δεν θα επιβαρυνθεί ο δανειολήπτης, αλλά η τράπεζα , μέσω του δανείου, 
του οποίου η πραγματική απόδοση θα μειωθεί. Η ενσωμάτωση των εξόδων συναλλαγής στο δάνειο, 
δημιουργεί την  ανάγκη τήρησης δύο αναλυτικών καθολικών (καρτελών) .Δηλαδή ενός αναλυτικού 
καθολικού για σκοπούς έννομων σχέσεων με τον δανειολήπτη και ενός αναλυτικού καθολικού για 
σκοπούς λογιστικούς, όπου στο κεφάλαιο προστίθενται τα έξοδα συναλλαγής και το επιτόκιο  είναι 
εκείνο της πραγματικής απόδοσης (Γ. Κόντος, Λογιστική Τραπεζών 2007) 
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ενεργητικό και τον κύκλο εργασιών του, το ύψος των καθυστερήσεων, τη διαβάθμιση 

της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου  κλπ). 

 

Εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ζημιογόνου γεγονότος, η αξιολόγηση της απομείωσης 

γίνεται σε επίπεδο δανειολήπτη και αφορά το σύνολο των οφειλών του στην τράπεζα.. 

Τυχόν προβλέψεις απομείωσης, έναντι απαιτήσεων από εγγυητικές επιστολές πληρωμής 

και ενέγγυες πιστώσεις αναφέρονται διακριτά, γιατί εμφανίζονται χωριστά στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Για τον υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού, λαμβάνονται υπόψη οι χρηματοροές που 

αναμένεται να προέλθουν από κάθε λογαριασμό του δανειολήπτη, αφού δοθεί στις 

χρηματοροές η διάσταση του χρόνου που αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

 

Για τον υπολογισμό των αναμενόμενων χρηματοροών λαμβάνονται υπόψη κατά 

περίπτωση: 

 

 η ικανότητα του δανειολήπτη να εκπληρώσει τις οφειλές του στην τράπεζα, όπως 

προκύπτει από τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, 

 οι εξασφαλίσεις και οι εγγυήσεις που υπάρχουν. Ειδικότερα, γίνεται εκτίμηση της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των εξασφαλίσεων, χρονικός προσδιορισμός της 

ρευστοποίησής τους και εξετάζονται  τυχόν χρηματοροές από την κατάσχεση των 

εξασφαλίσεων μειωμένες κατά το κόστος εκτέλεσης και ανάκτησης, 

Σημειώνεται ότι η αποτίμηση των εξασφαλίσεων πρέπει να διενεργείται σε τακτά 

διαστήματα, ώστε να αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους κατά τον χρόνο της 

απομείωσης. 

 τυχόν ποσά από ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του δανειολήπτη 

(εκκαθάριση επιχείρησης, αποεπένδυση επιχείρησης), 

 τυχόν συμφωνίες τακτοποίησης οφειλών του δανειολήπτη με ευνοϊκότερους όρους (πχ 

περιορισμός οφειλής, ενεργές ρυθμίσεις), 

 η συναλλακτική συμπεριφορά του δανειολήπτη και η δυνατότητα ρυθμίσεως του 

δανείου. 
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Επίσης, για να υπολογισθεί η περίοδος ανάκτησης των αναμενόμενων χρηματοροών, 

λαμβάνεται υπόψη το στάδιο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, το 

στάδιο των νομικών ενεργειών και τυχόν δεσμεύσεις της νομοθεσίας.  

 

Στη συνέχεια, κάθε αναμενόμενη χρηματοροή ανάγεται σε παρούσα αξία με βάση το 

αρχικό πραγματικό επιτόκιο του δανείου (effective interest rate), που ίσχυε κατά την 

αρχική αναγνώριση και η ζημία απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 

υπολοίπου του δανείου και της παρούσας αξίας του συνόλου των χρηματοροών.
26

 

 

Εάν μεταγενέστερα υπάρχει αντικειμενική απόδειξη που να δικαιολογεί ότι το δάνειο 

είναι ανακτήσιμο ,αυτό μπορεί να μεταφερθεί στη κατηγορία των μη απομειωμένων 

δανείων. 

 

      2.3.2.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  

 

Τα δάνεια που δεν συμπεριλαμβάνονται στη μεμονωμένη αξιολόγηση απομείωσης και τα 

οποία στη πλειονότητα τους αφορούν κυρίως δάνεια λιανικής τραπεζικής (στεγαστικά 

δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, οφειλές πιστωτικών καρτών κλπ.), καθώς και τα δάνεια 

για τα οποία δεν προέκυψε ζημία απομείωσης από την μεμονωμένη αξιολόγηση, 

εξετάζονται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.  

 

Οι κυριώτερες ενδείξεις (εναύσματα) για την αξιολόγηση απομείωσης των 

πιστοδοτήσεως λιανικής τραπεζικής είναι οι ακόλουθες: 

 

 λογαριασμοί με ενδείξεις  αδυναμίας πληρωμής (εμφάνιση προσωρινών 

καθυστερήσεων πληρωμής) 

 λογαριασμοί με οφειλές σε καθυστέρηση 

 λογαριασμοί δανειοληπτών που έχουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν 

τροποποιηθεί οι όροι των σχετικών συμβάσεων 

 λογαριασμοί με μερικοί διαγραφή οφειλών. 

                                                           
26

 Γ. Κόντος, Λογιστική Τραπεζών 2007 
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Με βάση τα παραπάνω εναύσματα  οι λογαριασμοί αξιολογούνται για απομείωση,  αφού 

ομαδοποιηθούν βάσει παρόμοιων χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου (impairment 

pools). 

Παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου για την αξιολόγηση απομειώσεως σε 

επίπεδο χαρτοφυλακίου είναι ενδεικτικά, το είδος των δανείων (π.χ. στεγαστικά δάνεια, 

καταναλωτικά δάνεια, δάνεια πιστωτικών καρτών), το είδος της εξασφάλισης, το είδος 

του αντισυμβαλλόμενου (π.χ. ιδιώτης ή επιχείρηση), οι ημέρες καθυστέρησης, η διάρκεια 

των δανείων κλπ.  

 

Επίσης οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει βάσεις με ιστορικά δεδομένα (loss experience), 

που περιλαμβάνουν τα ποσά με τα οποία τελικά απομειώνεται η αξία των δανείων (loss 

given default-LGD), μετά την  ολοκλήρωση των νομικών ενεργειών αναγκαστικής 

εκτέλεσης ή άλλων μέτρων που λαμβάνονται, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την 

ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από δάνεια. 

 

Τα ιστορικά ζημιών προσαρμόζονται κατάλληλα στις επιπτώσεις από τις τρέχουσες 

συνθήκες, ώστε να παρέχουν τη βάση για την αξιόπιστη εκτίμηση των μελλοντικών 

χρηματοροών για κάθε ξεχωριστή ομάδα δανείων με ομοειδή χαρακτηριστικά 

πιστωτικού κινδύνου. 

  

Με βάση τα δεδομένα αυτά, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό του κάθε δανείου, αφού 

προηγουμένως δοθεί σε κάθε ροή η διάσταση του χρόνου. Η αναγωγή  χρηματοροών σε 

παρούσες αξίες γίνεται με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Ζημία απομείωσης 

αναγνωρίζεται στο βαθμό που το ανακτήσιμο ποσό του δανείου υπολείπεται της 

λογιστικής του αξίας. 

 

Ειδικότερα, το ποσό της ζημίας απομείωσης για τις οφειλές που εξετάζονται σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου, υπολογίζεται, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, με τη χρήση των 

παραμέτρων PD και LGD. 
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Ποσό Απομείωσης = Λογιστική Αξία Προ Προβλέψεων *  PD *  LGD 

 

 

Ο υπολογισμός της ζημίας απομείωσης σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται σε επίπεδο 

λογαριασμού με χρήση εξελιγμένων στατιστικών μοντέλων τα οποία συνδυάζουν 

διάφορους παράγοντες. 

 

Ενδεικτικά: 

 

Ο δείκτης PD (probability of default), που εμφανίζει την πιθανότητα αθέτησης των 

υποχρεώσεων πληρωμής ενός αντισυμβαλλόμενου σε συγκεκριμένη περίοδο, 

υπολογίζεται με τη χρήση ιστορικών στοιχείων οφειλών σε καθυστέρηση για να 

εκτιμηθεί η πιθανότητα η οφειλή να περιέλθει σε καθυστέρηση (πχ άνω των 90 ημερών) 

ή να ρυθμισθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ο δείκτης επικαιροποιείται σε τακτά 

διαστήματα ώστε να ληφθούν υπόψη τα πρόσφατα δεδομένα. 

 

O δείκτης LGD (loss given default), είναι ο λόγος της ζημίας από άνοιγμα, εξαιτίας της 

αθέτησης υποχρεώσεων από μέρους ενός αντισυμβαλλόμενου, προς το ποσό που είναι 

ανεξόφλητο κατά το χρόνο της αθέτησης.  

Για τον υπολογισμό και την  περιοδική επικαιροποίηση του δείκτη LGD,λαμβάνονται 

υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 

 μερικές καταβολές από τη στιγμή της αθέτησης, 

 ιστορικά στοιχεία για νομικά και εισπρακτικά κόστη, 

 πιθανότητα έναρξης πλειστηριασμού, 

 η εμπορική αξία του ακινήτου, 

 η εκτιμώμενη εμπορική αξία τη στιγμή του πλειστηριασμού, 

 ιστορικά στοιχεία για την εκτιμώμενη χρονική στιγμή πραγματοποίησης 

πλειστηριασμού, 

 η εκτιμώμενη αξία ρευστοποίησης, 

 το επιτόκιο προεξόφλησης (πραγματικό επιτόκιο). 
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Tα δάνεια που αξιολογούνται μεμονωμένα και για τα οποία δεν έχει αναγνωρισθεί ζημία 

απομείωσης, περιλαμβάνονται σε συνέχεια σε ομάδες δανείων με παρόμοια 

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και αξιολογούνται για απομείωση σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου. 

 

Οι ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε συλλογική βάση, για τα συγκεκριμένα 

δάνεια, είναι ενδιάμεσο βήμα για αναγνώριση ζημιών που πραγματοποιήθηκαν, αλλά δεν 

έχουν δηλωθεί (incurred but not reported-IBNR- ΔΛΠ 39). 

  

Ο υπολογισμός των προβλέψεων απομείωσης για την κατηγορία αυτή διαφοροποιείται 

ανάλογα με το βαθμό καθυστέρησης με χρήση του τύπου: 

 

 

Ποσό Απομείωσης = Λογιστική Αξία Προ Προβλέψεων * PD * LGD * LIP FACTOR 

 

 

Ο συντελεστής LIP Factor (loss identification period), αποτυπώνει το χρόνο μεταξύ ενός 

ζημιογόνου γεγονότος και της ημερομηνίας που αναγνωρίζεται ως γεγονός ( LIP = 

περίοδο αναγνώρισης της ζημίας (μήνες) / 12 ). 

 

2.4  ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

Το ποσό της ζημίας που προκύπτει από την  απομείωση της αξίας των δανείων και 

απαιτήσεων από πελάτες, επηρεάζει τα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία 

διαπιστώνεται το  ζημιογόνο γεγονός, με τη δημιουργία αντίθετου λογαριασμού 

«συσσωρευμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων από πελάτες».
27

  

 

Οι προβλέψεις απομείωσης επανεκτιμώνται στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και είτε 

γίνεται συμπληρωματική πρόβλεψη είτε μειώνεται το ποσό της πρόβλεψης ,επειδή οι 

                                                           
27

 Οι  συσσωρευμένες προβλέψεις  απομείωσης αφορούν τις  προβλέψεις που έχουν μεταφερθεί από 
τα προηγούμενα έτη, προσαυξημένες με την καθαρή αξία απομείωσης για το τρέχον έτος και μειωμένες 
με τη χρήση των προβλέψεων απομείωσης  που διαγράφηκαν από την κατάσταση οικονομικής θέσης. 
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κίνδυνοι έπαψαν να υπάρχουν, σε περίπτωση που αυτό μπορεί να συσχετισθεί  

αντικειμενικά με γεγονός που έγινε μεταγενέστερα από την αναγνώριση της ζημίας 

απομείωσης. Το ποσό της αναστροφής απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων. 

Οι διαγραφές των δανείων και απαιτήσεων γίνονται στο χρόνο που αποφασίζεται ότι  το 

δάνειο ή η απαίτηση δεν είναι πλέον ανακτήσιμα ή η ανάκτησή τους είναι ασύμφορη ή 

το ποσό της ανάκτησης δεν είναι σημαντικό όταν μετά τον πλήρη διακανονισμό υπάρχει 

έλλειμμα.  

 

Οι διαγραφές προκαλούνται στις περισσότερες περιπτώσεις από κάποιο γεγονός (π.χ. 

έναρξη εκκαθάρισης επιχείρησης, ολοκλήρωση νομικών ενεργειών ρευστοποίησης 

εξασφαλίσεων), ωστόσο, τα απομειωμένα δάνεια  εξετάζονται σε κάθε περίοδο 

αναφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μη ανακτήσιμες απαιτήσεις διαγράφονται με 

άμεσο και τακτικό τρόπο. 

 

Στην περίπτωση της διαγραφής, το υπόλοιπο του δανείου διαγράφεται από την 

κατάσταση οικονομικής θέσης και αναστρέφεται η συσσωρευμένη πρόβλεψη 

απομείωσης στον υποαντίθετο λογαριασμό του δανείου. 

 

 2.5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, τα έσοδα από τόκους των δανείων αναγνωρίζονται 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, με την προϋπόθεση ότι το ποσό  

του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα και ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν 

στη τράπεζα.  

 

Επίσης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, «άπαξ και ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ή ομάδα συναφών περιουσιακών στοιχείων έχει υποτιμηθεί ως αποτέλεσμα 

ζημίας απομείωσης, για τον μεταγενέστερο υπολογισμό των εσόδων από τόκους 

εφαρμόζεται το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των μελλοντικών 

ταμειακών ροών για το σκοπό της επιμέτρησης ζημίας απομείωσης». 
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Επομένως, οι τράπεζες αναγνωρίζουν τα έσοδα από τόκους στο ανακτήσιμο ποσό του 

δανείου, μετά τη ζημία απομείωσης, με βάση την αρχή του δεδουλευμένου, 

χρησιμοποιώντας το πραγματικό επιτόκιο.
28

                                                                                             

  

       

       

 2.6  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ 

 

Για την ελαχιστοποίηση των διαφορών μεταξύ των εκτιμήσεων των ζημιών απομείωσης 

και των πραγματικών ζημιών, επανεξετάζεται τακτικά από τις τράπεζες η μεθοδολογία 

για την αναγνώριση και τον  υπολογισμό της απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων 

πελατών. 

 

 Η επανεξέταση αυτή πραγματοποιείται τουλάχιστον σε κάθε χρήση ή συχνότερα, 

ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των 

τραπεζών 

 

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, η  σχετική μεθοδολογία απαιτείται να είναι 

επαρκώς τεκμηριωμένη και να εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες και έλεγχοι 

για την εφαρμογή της. Προς τούτο αποτελεί αντικείμενο ελέγχου, τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα των τραπεζών με σχετική αναφορά στην 

ελεγκτική επιτροπή του Δ.Σ της τραπέζης  και στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Οδηγίες Τραπέζης Ελλάδος, Σεπτέμβριος 2013. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009- 2014) 

 

 

Με την εφαρμογή του ΔΛΠ 39, υιοθετήθηκε από τις τράπεζες ενιαία προσέγγιση για τη 

διενέργεια προβλέψεων απομείωσης για το χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων σε πελάτες.  

 

Εν τούτοις από τα αποτελέσματα των stress tests που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

των πρόσφατων ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών, διαπιστώθηκε η ανάγκη για 

διενέργεια πρόσθετων προβλέψεων απομείωσης. 

 

Αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην διαρκώς εντεινόμενη οικονομική ύφεση, με 

συνέπεια τη δυσκολία  πολλών  δανειοληπτών, πέρα από τα συνήθη πλαίσια, να 

ανταποκριθούν στις αναμενόμενες από τις τράπεζες ταμειακές ροές για την εξυπηρέτηση 

των οφειλών των δανειοληπτών και στις συναφείς αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τον 

πλειστηριασμό ενυπόθηκων ακινήτων. 

 

Επίσης η συνεχιζόμενη αστάθεια στο οικονομικό περιβάλλον κατέστησε αναγκαίο τον 

εμπλουτισμό και την ενίσχυση των διαδικασιών  των τραπεζών για την αναγνώριση και 

τον υπολογισμό των απομειώσεων των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, των 

σχετικών ελέγχων και την επικαιροποίηση ( επαναξιολόγηση) της εύλογης αξίας των 

εξασφαλίσεων των δανείων. 

 

Παρατίθενται στοιχεία για την εξέλιξη των προβλέψεων απομείωσης  για κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου την περίοδο 2009 έως 2014.
 29

 

 

 

 

                                                           
29

 Επεξεργασία στοιχείων από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των τραπεζών. 
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Πίνακας 1  

 

 

Μεταβολές ποσοστού  ετήσιων προβλέψεων απομείωσης για τον πιστωτικό κίνδυνο 

         ως προς τα  λειτουργικά έσοδα  των συστημικών τραπεζών (2009-2014).    

 

 

                                                                                                                   (σε εκατ euro) 

                   ΕΘΝΙΚΗ                ΠΕΙΡΑΙΩΣ             EUROBANK      ALPHA BANK  

 

 Λειτουργικά 

Έσοδα 

 

Προβλέψεις 

Απομείωσης 
Ποσοστό 

     % 
Λειτουργικά 

Έσοδα 
Προβλέψεις 

Απομείωσης 
Ποσοστό 

    % 
Λειτουργικά 

Έσοδα 
Προβλέψεις 

Απομείωσης 
Ποσοστό 

    % 
Λειτουργικά 

Έσοδα 
Προβλέψεις 

Απομείωσης 
% 

2009 

 

 

  5.077     1.303 25,7   1.633     488   29,9   3.041   1.177   38,7   2.383      676 28,3 

2010 

 

 

  4.639   1.450 31,2   1.499     597   39,8   2.924   1.362   46,6   2.249      884 39,3 

2011 

 

 

  4.371   3.439 78,7   1.222   3.828 313,2   2.226   1.328   59,7   2.283   1.130 49,5 

2012 

 

 

 3.527   2.966 84,1   2.217   2.057   92,8   1.755   1.655   94,3   1.506   1.668 111 

2013 

 

 

 3.771   1.373 36,4   5,945   2.217   37,3   1.558   1.900 121,9   2.360   1.923 81,4 

2014 

 

 

 3.564   2.865 80,4   2.523   3.756 148,9   1.889   2.264 119,8   2.443   1.853 75,8 

 

 
 

24.949 

 

 

13.397 

 
53,7 

 

15.069 

 

12.943 

   
85,9 

 

13.393 

  

 9.686 

   
72,3 

 

13.224 

  

 8.134 

 
61,5 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης οι 

προβλέψεις απομείωσης για τον πιστωτικό κίνδυνο κάλυψαν μεγάλο μέρος των 

λειτουργικών εσόδων των τραπεζών και ιδιαίτερα στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στη 

EUROBANK και ως εκ τούτου επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα των τραπεζών 

(κάλυψη των  συνολικών λειτουργικών εσόδων των συστημικών τραπεζών € 66.635 

εκατ. σε ποσοστό 66,3% ή € 44.160 εκατ. στην περίοδο 2009-2014). 
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Επίσης, οι συγχωνεύσεις  με τράπεζες που είχαν προβληματικά χαρτοφυλάκια 

πιστοδοτήσεων (πχ ΑΤΕ) αύξησαν το ποσοστό των προβλέψεων απομείωσης για τον 

πιστωτικό κίνδυνο και ιδιαίτερα στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

 

Στη χρήση  έτους 2014 τα αποτελέσματα των τραπεζών φαίνεται ότι  επιβαρύνθηκαν 

σωρευτικά  με το υψηλότερο ποσό προβλέψεων απομείωσης (€ 10.738 εκατ.  ή  ποσοστό   

24 % των συνολικών προβλέψεων της περιόδου που εξετάζεται), που οφείλεται  

προφανώς στη συνεχιζόμενη ύφεση στην οικονομία και στις πολιτικές εξέλιξες. 

 

Παρατίθεται  το διάγραμμα  της εξέλιξης των ετήσιων προβλέψεων απομείωσης για τον 

πιστωτικό κίνδυνο των συστημικών τραπεζών περιόδου 2009-2014 : 
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Πίνακας 2 

 

 

 

Μεταβολές ποσοστού κάλυψης των δανείων από πελάτες προ απομειώσεων των 

συστημικών τραπεζών,  από τις συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για τον 

πιστωτικό κίνδυνο (2009-2014).       

 

                                                                                                                    (σε εκατ euro) 

                            ΕΘΝΙΚΗ            ΠΕΙΡΑΙΩΣ          EUROBANK       ALPHA BANK 

 Δάνεια Συσσωρευμ 

προβλέψεις  
 

Ποσοστό 

    % 

Δάνεια Συσσωρευμένες 

προβλέψεις  

Ποσοστό 

   % 

Δάνεια Συσσωρευμένες 

προβλέψεις  

Ποσοστό 

   % 

Δάνεια Συσσωρευμένες 

προβλέψεις  

   % 

2009 

 

 

77.211 

  

   2.459   3,2 38.683      995   2,6 57.579    1.742    3 53.042     1.642   3 

2010 

 

 

80.823 

 

   3.561   4,4 39.071      1.433    3,7 58.597    2.329    4 51.525     2.219  4,3 

2011 

 

 

78.615 

 

   7.119   9 37.058      3.052    8,2 51.491    3.397    6,6 49.747     4.872  9,8 

2012 

 

 

76.905 

 

   7.770  10,1 50.573      5.960   11,8 47.841    4.670    9,8 45.102     4.606 10,2 

2013 

 

 

76.103 

 

   8.853  11,6 76.113     13.748   18 53.498    7.888   14,7 62783    11.105 17,7 

2014 

 

 

78.683  10.574 

 
 13,4 72.983      15.840   21.7 51.881    9.748   18,8 62337     12.780 20,5 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι σε όλες τις συστημικές τράπεζες την περίοδο της 

κρίσης, αυξήθηκαν ραγδαία οι συσσωρευμένες προβλέψεις για τον πιστωτικό  κίνδυνο 

για τα δάνεια των πελατών. 

 

Η αύξηση παρατηρείται τόσο στη  μεταβολή της συνολικής αξίας των συσσωρευμένων 

προβλέψεων, που κυμάνθηκε, στην περίοδο που εξετάζεται, σε ποσοστό 330% 

(ΕΘΝΙΚΗ) έως 1.492% (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), όσο και σαν ποσοστό στο σύνολο των 

δανείων προ προβλέψεων, με μεγαλύτερη κάλυψη των δανείων από συσσωρευμένες 
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προβλέψεις στη Τράπεζα Πειραιώς ( ποσοστό 21,7%)  και στην ALPHA BANK 

(ποσοστό 20,5%). 

 

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων από τις  συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης, 

είναι ένας δείκτης που παρακολουθούν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σε 

συνδυασμό με το σύνολο των υφιστάμενων εξασφαλίσεων των δανείων και δείχνει 

καταρχήν την πρόθεση της τράπεζας να υπολογίζει επαρκείς προβλέψεις για να καλύψει 

καλύτερα τον πιστωτικό κίνδυνο.  

 

Παρατίθεται το διάγραμμα της εξέλιξης των συσσωρευμένων προβλέψεων απομείωσης 

δανείων για τον πιστωτικό κίνδυνο των συστημικών τραπεζών περιόδου 2009-2014,ως 

ποσοστό κάλυψης των δανείων σε πελάτες : 
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                                                        Πίνακας 3 

 

 

Ανάλυση συσσωρευμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων πελατών για τον 

     πιστωτικό κίνδυνο χρήσης 2014, σε ατομική και σε συλλογική βάση. 

 

 

 

                                                                                                  (σε εκατ.euro) 

 Συσσωρευμένες 

προβλέψεις 

απομείωσης 

 σε ατομική 

     βάση 

Ποσοστό 

      % 

Συσσωρευμένες 

προβλέψεις 

απομείωσης 

       σε 

συλλογική 

     βάση 

Ποσοστό  

      % 

Σύνολο 

συσσωρευμένων 

προβλέψεων 

απομείωσης 

δανείων για τον 

πιστωτικό 

κίνδυνο. 

 

ΕΘΝΙΚΗ 

 

 

       3.889 
 
      36,8 

 

         6.685 
 
    63,2 

 

       10.574 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

      11.523 
 
     72,8 

 

         4.317 
 
    27,2 

 

       15.840 

 

EUROBANK 

 

   

        5.215 
 
     53,5 

 

         4.533 
 
    46,5 

 

         9.748 

ALPHA 

BANK 

 

 

        5.605 
 
     43,9 

 

         7.175 
 
     56,1 

 

       12.780 

 

Σύνολο 

συστημικών 

τραπεζών 

 

 

       26.232 

 

 

     53,6 

 

 

        22.710 

 
 
     46,4 

 

 

        48.942 

 

 

 

 

Οι συνολικές συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων πελατών των 

συστημικών τραπεζών χρήσης 2014 (€ 48.942 εκατ), κάλυπταν σε ποσοστό 18,4% το 

σύνολο των δανείων πελατών προ προβλέψεων (€ 255.884 εκατ) και σε ποσοστό 53,6% 

αφορούσαν συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης σε ατομική βάση. 

 

 Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις, από τους μ.ο των ποσοστών συσσωρευμένων προβλέψεων 

απομείωσης ανά βάση υπολογισμού, παρατηρούνται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 
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Παρατίθεται το διάγραμμα των συσσωρευμένων προβλέψεων απομείωσης των 

συστημικών τραπεζών χρήσης 2014 σε ατομική και σε συλλογική βάση, ως ποσοστό των 

συνολικών συσσωρευμένων προβλέψεων : 

 

 

 
 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ συνέβαλλε στην κατάρτιση ομοιόμορφων οικονομικών 

καταστάσεων και βελτίωσε την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 

είναι χρήσιμες για ανάδειξη κινδύνων και για λήψη αποφάσεων, διευκολύνοντας τη 

διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνοντας την ικανότητα τους να 

αντλούν κεφάλαια από τις αγορές. 

 

Με την εφαρμογή στις τράπεζες συγκεκριμένου πλαισίου, σύμφωνα με το  ΔΛΠ 39, για 

την αναγνώριση και την εγγραφή  στις οικονομικές τους καταστάσεις προβλέψεων 

απομείωσης της αξίας των δανείων και απαιτήσεων  από πελάτες για τον πιστωτικό 
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κίνδυνο, ενισχύθηκε η διαφάνεια της πληροφόρησης για τη χρηματοοικονομική τους 

κατάσταση  σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας στην οικονομία. 

 

Η ραγδαία αύξηση των συσσωρευμένων προβλέψεων για τον πιστωτικό  κίνδυνο, σε 

όλες τις συστημικές τράπεζες  την περίοδο της οικονομικής  κρίσης, ήταν ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες της ανθεκτικότητας του τραπεζικού μας συστήματος. 

 

Ως εκ τούτου  επιβάλλεται να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη η μεθοδολογία για το 

σχηματισμό προβλέψεων απομείωσης των δανείων  και απαιτήσεων από πελάτες  για τον 

πιστωτικό κίνδυνο , να επανεξετάζεται τακτικά από τις τράπεζες και να εφαρμόζονται 

αποτελεσματικές διαδικασίες και έλεγχοι για την εφαρμογή της. 

 

Το μοντέλο των υφιστάμενων ζημιών που έχει υιοθετηθεί από το ΔΛΠ 39,προϋποθέτει 

να έχουν επέλθει τα ζημιογόνα γεγονότα για να γίνει η  απομείωση της αξίας των 

δανείων και απαιτήσεων, αιτία που έχει οδηγήσει σε κριτική αυτής της προσέγγισης. 

 

Το μοντέλο των υφιστάμενων ζημιών,  ουσιαστικά υιοθετεί  αρχικά μια αισιόδοξη 

εκτίμηση  για τη εξυπηρέτηση των δανείων χωρίς  ύπαρξη πιστοδοτικών απωλειών, με 

αποτέλεσμα  να ακολουθεί  διόρθωση στα δάνεια μόλις επέλθουν τα ζημιογόνα 

γεγονότα. Ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης στην οικονομία, η διόρθωση μπορεί να είναι 

μεγάλη με επίπτωση στην κερδοφορία και στη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, 

όπως επιβεβαιώθηκε από την ανάλυση των στοιχείων των οικονομικών τους 

καταστάσεων.  

 

Εκτιμάται ότι οι σχετικές διαβουλεύσεις που είναι σε εξέλιξη για το νέο ΔΠΧΑ 9, που θα 

αντικαταστήσει στο μέλλον το ΔΛΠ 39, θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της 

μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των προβλέψεων απομείωσης της αξίας των δανείων 

και απαιτήσεων και της σχετικής πληροφόρησης προς τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων των τραπεζών. 
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