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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η εργασία εξετάζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και ειδικότερα το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 19 “Παροχές σε εργαζόμενους”. Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας 

αυτής είναι η παρουσίαση των διαφόρων παροχών στους εργαζομένους όπως αυτές 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.  

Πραγματοποιείται παρουσίαση και ανάλυση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 μέσα 

από μια θεωρητική προσέγγιση, καθώς και με πρακτικά παραδείγματα ώστε να 

αποσαφηνιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα το περιεχόμενο του. Ταυτόχρονα, μέσω της 

επισκόπησης βιβλιογραφίας, γίνεται συγκριτική ανάλυση του Προτύπου με άλλες Γενικά 

Αποδεκτές Αρχές Λογιστικής άλλων χωρών βασιζόμενες στη Διεθνή Πρακτική.  

Ουσιαστικά, η συμβολή του άρθρου αυτού έγκειται στην κριτική παρουσίαση του Προτύπου 

για την αναγνώριση των παροχών έναντι των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις  και στην 

επισήμανσή του ως ένα θέμα σημαντικό τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους 

εργαζομένους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Εισαγωγή 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των διαφόρων παροχών στους εργαζομένους 

όπως αυτές αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην εισαγωγή, στο πεδίο εφαρμογής των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και πιο συγκεκριμένα στο Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 19.  

1.2 Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη χώρα μας  

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για πρώτη φορά στη χώρα μας σηματοδοτεί 

μια ριζική αλλαγή στον τρόπο παροχής οικονομικής πληροφόρησης από πλευράς 

επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά οι οικονομικές οντότητες της χώρας μας κλήθηκαν να 

παράσχουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση ίσης αξιοπιστίας με αυτή των ανταγωνιστών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η πλήρης εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη χώρας μας 

παρουσιάστηκε από τη χρήση 2004 και μετέπειτα, με την εφαρμογή των Νόμων 2992/2002 

και 3229/2003. 1  Στη χώρα μας οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταρτίζουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ είναι αυτές των οποίων οι μετοχές είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ προαιρετικά μπορούν να εφαρμόζουν ΔΛΠ και 

οι λοιπές επιχειρήσεις που ελέγχονται από ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-

Λογιστών (ΣΟΕΛ). 

Παρά το γεγονός ότι τα ΔΛΠ θεωρείται ότι παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για τη λήψη 

αποφάσεων, η εφαρμογή τους συνοδεύτηκε από αρκετά προβλήματα, όπως έλλειψη 

επαρκούς καθοδήγησης, ανεπάρκεια καταρτισμένων λογιστών και ελεγκτών, έλλειψη 

ομοιομορφίας στην εφαρμογή και σημαντικά περιθώρια δημιουργικής λογιστικής. Περαιτέρω 

το θεσμικό και το νομοθετικό περιβάλλον δεν έχουν εναρμονιστεί πλήρως για την εφαρμογή 

των ΔΛΠ. Ιδιαίτερα οι φορολογικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ΔΛΠ στερούνται 

                                                           
1 Liapis K. and Thalassinos E.(2013), “A Comparative Analysis for the Accounting Reporting of 

“Employee Benefits” between IFRS and other Accounting Standards: A Case Study for the Biggest 

Listed Entities in Greece”, International Journal of Economics & Business Administration, Vol.I, pp. 

91-116 
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πληρότητας και απλότητας, ενώ αφήνουν περιθώρια αμφισβητήσεων εκ μέρους των 

φορολογικών οργάνων. Ιδιαίτερα στο παρελθόν τονίστηκε η γενικευμένη απαίτηση για 

εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για μη εισηγμένες επιχειρήσεις, στην 

κατεύθυνση απάλειψης των αδικαιολόγητων διαφορών με τα ΔΛΠ. Η παράλληλη λειτουργία 

δύο σημαντικά διαφορετικών λογιστικών μοντέλων κρίθηκε ότι δημιουργεί συνθήκες 

αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.  

Έτσι λόγω των διαφόρων προβλημάτων από 01/01/2015 εφαρμόζονται τα νέα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα με τις νέες διατάξεις του Ν. 4308/2014 για την έκδοση των στοιχείων, 

την τήρηση των βιβλίων, τους νέους κανόνες των λογιστικών προτύπων σε συνδυασμό με το 

φορολογικό καθεστώς που διέπεται από την εφαρμογή του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013). Τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα προβλέπουν ότι η οντότητα μπορεί να αναζητεί ερμηνευτική 

καθοδήγηση από τα ΔΠΧΑ και τα ΔΛΠ, στον βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών 

είναι συμβατές με τα νέα ΕΛΠ . 

1.3 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 

Όσον αφορά το ΔΛΠ 19 “Παροχές σε εργαζομένους” εκδόθηκε από το IASB το  Φεβρουάριο 

του 1998 και η τελευταία τροποποίησή του έγινε τον Ιούνιο του 2011. Το πρότυπο αυτό 

αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων εκ μέρους των εργοδοτών έναντι των 

παροχών προς τους εργαζομένους. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το ΔΛΠ 19 

ασχολείται και με εργαζομένους που δεν έχουν με τον εργοδότη σχέση εξαρτημένης εργασίας 

αλλά είναι για παράδειγμα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ουσιαστικά, το πρότυπο 

περιλαμβάνει τις βασικές αμοιβές, συντάξεις καθώς και κάθε χρηματική ή μη παροχή προς 

του εργαζομένους της επιχείρησης.  

Τα ΔΛΠ σε σύγκριση με άλλα λογιστικά πρότυπα, είναι κοινά αποδεκτό πως παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη σύνεση με το γεγονός ότι δεν επιτρέπουν την εμφάνιση πλεονασμάτων στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά απαιτούν γρηγορότερη αναγνώριση των αναλογιστικών 

ζημιών. Επιπλέον, τα ΔΛΠ παρουσιάζουν μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς απαιτούν 

δημοσίευση λεπτομερειών για τις παροχές σε εργαζομένους, ενώ θεσπίζουν τον έλεγχο για 

ύπαρξη εξωτερικών νομικών υποχρεώσεων.  

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα διέπουν την αποτίμηση, την επιμέτρηση, την αναγνώριση και 

την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, των υποχρεώσεων, των 

εσόδων και εξόδων χωρίς να έχουν άμεση επίδραση στις ταμειακές ροές. Ωστόσο, τα Διεθνή 
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Λογιστικά Πρότυπα μπορούν να αλλάξουν τα κίνητρα των επιχειρήσεων ώστε να 

συμμετάσχουν σε συναλλαγές ή να τροποποιούν τις παραμέτρους των συναλλαγών αυτών, 

και ως εκ τούτου να επηρεάζουν έμμεσα τις υποκείμενες ταμειακές ροές.  

Ένας τομέας της λογιστικής με μια τέτοια πραγματική επίδραση είναι η λογιστική των 

συνταξιοδοτικών προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, ιδίως αν ληφθεί υπόψη πόσο 

σημαντικής οικονομικής σημασίας είναι αυτά τα προγράμματα για τις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιριών και πόσο σημαντική πηγή είναι για τους δικαιούχους τα 

εισοδήματα από συντάξεις. Η ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών οφείλεται στο γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά υπόσχονται μια 

ορισμένη παροχή προς τους εργαζομένους μετά τη λήξη της απασχόλησής τους, ενώ 

ταυτόχρονα οι εργοδότες που χρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα είναι υπεύθυνοι για την 

εξασφάλιση των επαρκών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευθεί για να πληρώσουν 

τις παροχές αυτές καθώς καταστούν ληξιπρόθεσμες.  

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19 όμως, σε συνδυασμό με κάποιες αλλαγές στο 

παρελθόν εστιαζόμενες στην πρόβλεψη λογιστικών διακανονισμών, ακύρωσαν και 

περιέκοψαν πολλά προγράμματα παροχών σε εργαζομένους. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

πρόσφατη οικονομική κρίση όπου οι επιχειρήσεις είχαν ανάγκη να μειώσουν τα λειτουργικά 

τους κόστη.  

Ένα άλλο θέμα που προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι η χρήση των 

προεξοφλητικών επιτοκίων από τα ομόλογα υψηλού επιτοκίου, όπως είναι τα κρατικά 

ομόλογα στην Ελλάδα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προεξόφληση των αναλογιστικών 

υποχρεώσεων. Οι υψηλές αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων με την εμφάνιση της 

οικονομικής κρίσης οδήγησαν σε δραματική μείωση της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων 

έναντι των εργαζομένων, καθώς χρησιμοποιούνταν ως μέσα υψηλής πιστοληπτικής 

ικανότητας. Από την άλλη πλευρά, το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων μείωσε δραματικά 

την ιδιοκτησία των συνταξιοδοτικών ταμείων, αυξάνοντας έτσι την αναλογιστική ζημία. 2 

Προκειμένου λοιπόν να προσαρμοστεί η Ελλάδα στην εφαρμογή των ΔΛΠ, μετέτρεψε 

σχεδόν όλα τα προγράμματα καθορισμένων παροχών σε προγράμματα καθορισμένων 

                                                           
2 Liapis K. and Thalassinos E.(2013), “A Comparative Analysis for the Accounting Reporting of 

“Employee Benefits” between IFRS and other Accounting Standards: A Case Study for the Biggest 

Listed Entities in Greece”, International Journal of Economics & Business Administration, Vol.I, pp. 

91-116 
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εισφορών, ενώ οι αναλογιστικές εκτιμήσεις μετατράπηκαν σε οικονομικές εκτιμήσεις για τον 

προσδιορισμό της συνεισφοράς τους στα νέα προγράμματα καθορισμένων εισφορών.  

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή των ΔΛΠ στη χώρα μας οδήγησε στην αναγνώριση από 

τις επιχειρήσεις σαφώς μεγαλύτερων ποσών προβλέψεων και υποχρεώσεων για παροχές σε 

εργαζομένους. Πριν από την εφαρμογή των ΔΛΠ, οι εργοδότες προκειμένου να αποφύγουν 

έντονες διακυμάνσεις στα αποτελέσματά τους, αναγνώριζαν προβλέψεις για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.3 Οι προβλέψεις αυτές αφορούσαν αποζημιώσεις μόνο 

για εργαζομένους οι οποίοι πρόκειται να αποχωρήσουν στο επόμενο οικονομικό έτος.  

1.4 Η τελευταία αναθεώρηση του ΔΛΠ 19  

Στις 6 Ιουνίου το 2011 το IASB δημοσίευσε μια τροποποίηση του ΔΛΠ 19 που παρείχε 

πληροφορίες για τη λογιστική αντιμετώπιση των παροχών σε εργαζομένους και 

αντικατέστησε το πρώην ΔΛΠ 19 το οποίο παρουσίαζε πολλές ασάφειες και ανακρίβειες. 

Κύριος σκοπός ήταν η βελτίωση της συγκρισιμότητας και η παροχή μιας πιο ξεκάθαρης 

εικόνας των τρεχουσών αλλά και των μελλοντικών συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. 

Το Πρότυπο τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου το 2013 και έκτοτε οι εταιρίες που 

δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ δεν επιτρέπεται να 

αναβάλλουν την αναγνώριση κερδών ή ζημιών, αλλά να αποτιμούν τη συνταξιοδοτική 

υποχρέωση χρησιμοποιώντας ένα αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης, παρά ένα πραγματικό, 

στα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος ή να αποσβένουν το κόστος προϋπηρεσίας.  

Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο απαιτεί πλήρη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών που σχετίζονται με τις νέες υποθέσεις που γίνονται προκειμένου να υπολογιστούν οι 

υποχρεώσεις της εταιρίας για τις παροχές των προγραμμάτων των εργαζομένων 

(συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στα ποσοστά θνησιμότητας και στον πληθωρισμό), 

καθώς και οι μεταβολές στο κόστος προϋπηρεσίας που θεσπίζονται προκειμένου να 

παρέχονται μεγαλύτερα ή μικρότερα οφέλη προς τους εργαζομένους. Τα αναλογιστικά κέρδη 

ή ζημίες πηγαίνουν κατευθείαν στο λογαριασμό Λοιπά Άλλα Έσοδα, ο οποίος εμπεριέχει 

έσοδα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) όπως 

παρουσιάζονται στα αποτελέσματα χρήσης, και αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη 

μεταβλητότητα που παρουσιάζουν τα ποσά αυτά.  

                                                           
3 Νεγκάκης Ι. Χ. (2015), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Θεωρία και Εφαρμογές, 

Θεσσαλονίκη, σσ. 442-443 
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Σύμφωνα με το Πρότυπο, τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες παραμένουν στα Λοιπά Άλλα 

Έσοδα με σκοπό να μην ανακυκλώνονται μέσα στο καθαρό αποτέλεσμα. Πριν την 

τροποποίηση του ΔΛΠ 19, οι εταιρίες είχαν είτε την επιλογή αυτή, δηλαδή να αναγνωρίζουν 

τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες στα Λοιπά Άλλα Έσοδα είτε να ανακυκλώνουν μια 

περιορισμένη ποσότητα αυτών των κερδών ή ζημιών, με βάση τη μέθοδο του περιθωρίου, 

στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια κάθε έτους. Επιπλέον, ολόκληρη η μεταβολή του 

κόστους προϋπηρεσίας είτε προστίθεται από την υποχρέωση αναλογιστικών παροχών, τώρα 

πλέον αντικατοπτρίζεται στα καθαρά έσοδα στα αποτελέσματα χρήσης. Αντίθετα πριν, μόνο 

τα κατοχυρωμένα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονταν στα καθαρά έσοδα. Τα μη 

κατοχυρωμένα κόστη προϋπηρεσίας διατηρούνταν στα Λοιπά Άλλα Έσοδα και 

παρουσιάζονταν ως μια αντιστάθμιση στην καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών ή ως 

μια προσθήκη στην καθαρή απαίτηση καθορισμένων παροχών. Τα Καθαρά Έσοδα αλλά και 

τα Λοιπά Άλλα Έσοδα παρουσιάζουν χωρίς αμφιβολία μεγαλύτερη μεταβλητότητα λόγω του 

όλου κόστους προϋπηρεσίας αλλά και των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Ωστόσο, η 

καθαρή υποχρέωση ή η καθαρή απαίτηση των καθορισμένων παροχών της εταιρίας, δείχνουν 

το συνολικό έλλειμμα ή το συνολικό πλεόνασμα των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος. Τώρα πλέον θα υπάρχει ομοιομορφία στη αντιμετώπιση των αναλογιστικών 

κερδών και ζημιών.  

Ένας νέος όρος στο ΔΛΠ 19 είναι το καθαρό επιτόκιο στην καθαρή υποχρέωση ή απαίτηση 

καθορισμένων παροχών, το οποίο δείχνει την ποσότητα που θα αναγνωριστεί ως συνολικό 

κόστος καθορισμένων παροχών στα καθαρά έσοδα. Το καθαρό επιτόκιο θα αντικατοπτρίζει 

τη μεταβολή στο καθαρό ποσό καθορισμένων παροχών που βασίζεται στο προεξοφλητικό 

επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που σχετίζεται με τα εταιρικά ομόλογα υψηλού κατάταξης 

ή τα κρατικά ομόλογα. Σύμφωνα με το πρότυπο, και στις υποχρεώσεις καθορισμένων 

παροχών αλλά και στα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος εφαρμόζεται το ίδιο 

επιτόκιο, άσχετα με το πόσο αποδοτικά ή όχι η εταιρία διαχειρίζεται τα συνταξιοδοτικά 

κεφάλαια. Η λογική για την αλλαγή σε ένα μόνο επιτόκιο, από τα διαφορετικά επιτόκια για 

την υποχρέωση και για τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το παλιό πρότυπο, βασίζεται 

στο γεγονός ότι στο παρελθόν πολλές εταιρίες είχαν την τάση να υπερεκτιμούν την 

αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων και κατ’ επέκταση 

να μειώνουν το κόστος καθορισμένων παροχών και να αυξάνουν τα καθαρά τους έσοδα.  

Το πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση στα καθαρά έσοδα του συνολικού κόστους 

απασχόλησης της περιόδου, το οποίο περιλαμβάνει το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης ( 
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μια αναλογιστική παρούσα αξία βάσει των τελικών μελλοντικών μισθών που αυξάνει την 

υποχρέωση καθορισμένων παροχών), το επιτόκιο του κόστους απασχόλησης και τις 

προηγούμενες μεταβολές στο κόστος απασχόλησης. Οι μεταβολές αυτές περιλαμβάνουν 

περικοπή και διευθέτηση των κερδών και ζημιών του προγράμματος.  

Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων θα 

αντικατοπτρίζουν το καθαρό κόστος τόκων, το οποίο περιλαμβάνει τόκους επί της καθαρής 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και τόκους επί των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος. 

Επιπλέον το πρότυπο ορίζει πως πρέπει να αναγνωρίζονται στα Λοιπά Άλλα Έσοδα και να 

παραμένουν εκεί οι αναλογιστικές παραδοχές. Οι αναλογιστικές παραδοχές 

συμπεριλαμβάνουν τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες της υποχρέωσης καθορισμένων 

παροχών, την πραγματική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων (μη συμπεριλαμβανομένης 

όμως αυτής του καθαρού τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης) και τη μεταβολή, 

εάν υπάρχει, των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού (εξαιρουμένων των καθαρών 

τόκων επί την καθαρή υποχρέωση ή απαίτηση). Οι έξοδα διοίκησης που αφορούν τη 

διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται 

από τα Λοιπά Άλλα Έσοδα. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα διοίκησης εμπίπτουν στα λειτουργικά 

κόστη στα καθαρά έσοδα.  

1.5 Οι επιπτώσεις στα επικουρικά ταμεία των τραπεζών 

Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είχε ως κύριο μέλημα 

την καθιέρωση κοινών λογιστικών αρχών και μεθόδων παρουσίασης και κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών 

από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Η εναρμόνιση των ΔΠΧΑ στις λογιστικές 

πρακτικές της Ελλάδας, και κυρίως του ΔΛΠ 19, σηματοδότησε σημαντικές αλλαγές στα 

ασφαλιστικά ταμεία των τραπεζών.  

Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο είναι το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ενώ υπάρχουν και 

άλλα δευτερεύοντα επικουρικά ταμεία.  Οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των 

εργαζομένων καλύπτονται από την εργατική νομοθεσία. Όσον αφορά τα προγράμματα 

παροχών που προσφέρουν οι συνταξιοδοτικοί οργανισμοί των τραπεζών διακρίνονταν σε 

προγράμματα καθορισμένων παροχών και προγράμματα καθορισμένων εισφορών.  
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Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα ασφαλιστικά ταμεία όπως είναι το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 

αποτελούν προγράμματα καθορισμένων εισφορών, ενώ τα επικουρικά ταμεία κυρίως των 

τραπεζών αποτελούσαν από νομοθετική αλλά και τεχνική άποψη προγράμματα 

καθορισμένων παροχών.  

Οι υποχρεώσεις της τράπεζας προς τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, είτε το 

προσωπικό της ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ είτε σε κάποιο άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, 

περιορίζονται στην καταβολή της εργοδοτικής εισφορά και μόνο χωρίς καμία άλλη 

υποχρέωση. Αντίθετα, η ασφάλιση σε προγράμματα καθορισμένων παροχών όπως ήταν τα 

επικουρικά ταμεία, είχε ως υποχρέωση εκ μέρους των τραπεζών να καλύπτουν όλες τις 

εγγυημένες παροχές προς τους εργαζομένους μετά τη λήξη της απασχόλησης. Αυτό σήμαινε 

πως οι τράπεζες υποχρεούνταν από το ΔΛΠ 19 να προβούν σε αναλογιστικές μελέτες ώστε 

να προσδιορίσουν τις μελλοντικές δαπάνες που θα χρειαστούν για τις παροχές 

συνταξιοδότησης προς τα ταμεία. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα περισσότερα 

επικουρικά ταμεία των τραπεζών παρουσίαζαν υψηλά αναλογιστικά ελλείμματα, με τη 

εφαρμογή του προτύπου οι τράπεζες θα έπρεπε να αναγνωρίσουν σωρευτικές υποχρεώσεις 

προηγούμενων ετών και να επιβαρύνουν το παθητικό τους και τους δείκτες κεφαλαιακής τους 

επάρκειας με αποτέλεσμα να καταστούν μη βιώσιμες.  

Έτσι, λόγω του ότι τα ασφαλιστικά ταμεία των τραπεζών αποτελούσαν από τη φύση τους 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, η ελληνική κυβέρνηση θέλοντας να αποφύγει τα 

τεράστια ποσά αναλογιστικών υποχρεώσεων που έπρεπε να αναγνωρίζουν οι τράπεζες στις 

οικονομικές καταστάσεις τους , μετέτρεψε νομοθετικά και τεχνικά τα ασφαλιστικά αυτά 

ταμεία σε κοινά προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Ως αποτέλεσμα, τα επικουρικά 

ταμεία των τραπεζικών υπαλλήλων μετατράπηκαν από ΤΑΠΙΛΤΑΤ και ΤΕΑΠΕΤΕ, σε ένα 

νέο πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών το ΕΤΑΤ. (Απόφαση 2199/2010) 

 

 

 

 

 



8 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

2.1 Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την 

υιοθέτηση και την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους από τις επιχειρήσεις, και 

αναλύονται άρθρα που έχουν γραφτεί για το θέμα, γνώμες και απόψεις που έχουν διατυπωθεί 

όπως και συμπεράσματα μελετών που έχουν διεξαχθεί.  

2.2 Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

Οι Anantharaman D. και Chuk E. το 20154 ασχολήθηκαν με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19. Η 

μελέτη τους εξετάζει το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο θέμα της λογιστικής των συντάξεων και 

αφορά την εξομάλυνση της συνταξιοδοτικής δαπάνης στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά, σύμφωνα με το άρθρο τους η αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 

σηματοδότησε μια θεμελιώδη αλλαγή στη λογιστική αντιμετώπιση των συντάξεων με την 

κατάργηση της χρήσης του αναμενόμενου ποσοστού απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων 

του προγράμματος.  

Οι Anantharaman D. και Chuk E. απέδειξαν ότι ένα δείγμα εταιριών του Καναδά, που 

ζημιώθηκε από την τροποποίηση του ΔΛΠ 19, μείωσε την ανάληψη κινδύνου όσον αφορά τις 

επενδύσεις σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, σε σύγκριση με ένα δείγμα εταιριών της 

Αμερικής που έμεινε ανεπηρέαστο από τις μεταβολές του ΔΛΠ 19. Επίσης, παρατήρησαν 

πως οι εταιρίες που αναμένονταν να επηρεαστούν σχετικά περισσότερο, δηλαδή εκείνες οι 

οποίες είχαν προγράμματα που αφορούσαν πολύ σημαντικά ποσά στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων και το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης είχε μεγαλύτερο 

αντίκτυπο σε αυτήν, επιλέγουν μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου με την εφαρμογή του 

αναθεωρημένου ΔΛΠ 19.  

Το άρθρο τους, επιπλέον, δείχνει πως τα λογιστικά συστήματα που βασίζονται στις 

αναμενόμενες αποδόσεις για τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης επιτρέπουν στους 

χορηγούς, δηλαδή στις επιχειρήσεις, να αναγνωρίζουν στα έσοδά τους τα οφέλη του 

                                                           
4  Anantharaman D. and Chuk E. (2015), “The economic consequences of accounting standards: 

Evidence from risk-taking in pension plans”, Rutgers Business School, University of Southern 

California 
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υψηλότερου κινδύνου ( μέσω του μεγαλύτερου αναμενόμενου ποσοστού απόδοσης, το οποίο 

μειώνει τη συνταξιοδοτική δαπάνη ), ενώ να μην αναγνωρίζουν τα κόστη που προκύπτουν 

από την υψηλότερη μεταβλητότητα στις πραγματικές αποδόσεις. Ταυτόχρονα, το άρθρο τους 

παρέχει αποδείξεις πως αυτά τα λογιστικά συστήματα ωθούν τις επιχειρήσεις στην ανάληψη 

μεγαλύτερου κινδύνου για την επένδυση σε συνταξιοδοτικά προγράμματα. Τα αποτελέσματά 

του έδειξαν πως ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο ηα δαπάνη θα εξομαλύνεται μέσω του 

αναμενόμενου ποσοστού απόδοσης μπορεί να θεωρηθεί ένας καλός οδηγός για την κατανομή 

των περιουσιακών στοιχείων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.  

Επίσης, οι συγκεκριμένοι αρθρογράφοι σχολιάζουν πως παρά το γεγονός ότι έχουν αποδείξει 

ορισμένες οικονομικές συνέπειες του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, υπάρχει μια ασάφεια ως προς 

το ποιος τελικά ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο απολαμβάνει τα μεγαλύτερα 

οφέλη. Και αυτό γιατί στην περίπτωση όπου οι εργοδότες αυξήσουν τις χρηματικές τους 

εισφορές και επενδύσουν τα μετρητά αυτά σε χαμηλού κινδύνου χρηματοοικονομικά μέσα με 

τμηματικές απολαβές, θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στα συνταξιοδοτικά 

οφέλη των ασφαλισμένων. Βέβαια, εάν οι εργοδότες μειώσουν τις εισφορές τους προς τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία, αυξάνουν τα διαθέσιμα μετρητά για άλλες επενδύσεις, ενώ από την 

πλευρά των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων παρατηρείται μεγαλύτερος κίνδυνος ως 

προς την είσπραξη και την περικοπή των συντάξεων.  

Ο Napier  C. J. και ο Lοde N. A.5 το 2014 ασχολήθηκαν με το πώς εφαρμόζουν εταιρίες της 

Αμερικής το Πρότυπο 19 και συμπέραναν πως το μέγεθος της εταιρίας και ο δείκτης κάλυψης 

τόκων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιλογή της λογιστικής πολιτικής όσον 

αφορά τις παροχές σε εργαζομένους και τα προγράμματα συνταξιοδότησης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι εργοδότες συνήθως προτιμούν να εφαρμόζουν τη μέθοδο του 

περιθωρίου με αναγνώριση στα αποτελέσματα όταν το μέγεθος της εταιρίας και ο δείκτης 

κάλυψης τόκων είναι μεγάλος, ενώ στην αντίθετη περίπτωση προτιμούν πλήρη αναγνώριση 

με επακόλουθο τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων.  

Το άρθρο τους δείχνει πως οι εταιρίες που επιλέγουν τη μέθοδο του περιθωρίου έχουν τη 

δυνατότητα να κρατήσουν τον αντίκτυπο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών εκτός 

ισολογισμού, αγνοώντας τα ποσά εντός του περιθωρίου και εξομαλύνοντας τα ποσά εκτός 

του περιθωρίου ανάμεσα σε πολλές περιόδους στα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, το ΔΛΠ 

                                                           
5 Lode N. A. and Napier C. J.(2014), “Recognition of Actuarial Gains and Losses under IAS 19 among 

UK Listed Companies”, Jurnal Pengurusan 40, pp. 15-24 
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19 χρησιμοποιεί τη μέθοδο του περιθωρίου με σκοπό να αποφύγει την έντονη μεταβλητότητα 

και να εξομαλύνει κάθε αναλογιστική ζημία και κέρδος που έχει προκύψει. Βέβαια, μερικές 

εταιρίες προτιμούν να εμφανίζουν υψηλότερα κέρδη μέσω της αναγνώρισης αναλογιστικών 

κερδών, λαμβάνοντας το ρίσκο να έχουν και μερικές αναλογιστικές ζημίες. Όμως, οι 

μεγαλύτερες εταιρίες φοβούνται ότι αυτές οι σποραδικές αναλογιστικές ζημίες μπορούν να 

προκαλέσουν σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο στον ισολογισμό τους, καθώς θα πρέπει να 

αναγνωριστούν στο σύνολό τους.  

Ο Kun Yu6 το 2014 εξέτασε το πώς οι επενδυτές αντέδρασαν σχετικά με τις ανακοινώσεις για 

την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 εξαλείφει τη μέθοδο του 

περιθωρίου και απαιτεί η εταιρία να αναγνωρίζει όλες τις μεταβολές στην υποχρέωση 

καθορισμένων παροχών και στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος στην περίοδο όπου συμβαίνουν αυτές οι μεταβολές.   Χρησιμοποιώντας ένα 

δείγμα 401 ευρωπαϊκών εταιριών και παρατηρώντας τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι εμφανίζονται συνεχώς αρνητικές έκτακτες αποδόσεις που προκύπτουν 

από την έναρξη εφαρμογής των ΔΛΠ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η έρευνά του έδειξε 

ότι οι έκτακτες αποδόσεις είναι περισσότερο αρνητικές στις εταιρίες με υψηλότερη 

χρηματοοικονομική μόχλευση και χαμηλότερες αναλογίες του καθαρού περιοδικού κόστους 

συνταξιοδότησης σε σχέση με το καθαρό εισόδημα, αλλά λιγότερο αρνητικές στις εταιρίες 

των χωρών με αδύναμα δικαιώματα πιστωτών και με σπάνια χρήση της μεθόδου του 

περιθωρίου σύμφωνα με το ΔΛΠ 19.  

Ο Λιάπης και ο Θαλασσινός το 20137 ανέλυσαν τη λογιστική αντιμετώπιση των παροχών σε 

εργαζομένους ανάμεσα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σε άλλα Λογιστικά Πρότυπα. 

Συγκρίνοντας τα ΔΛΠ, και συγκεκριμένα το ΔΛΠ 19, με τις Ελληνικές αλλά και τις 

Αμερικάνικες Λογιστικές Αρχές, θέλησαν να διερευνήσουν τις κατάλληλες προσαρμογές που 

πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια και διαφάνεια στις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιριών. Στόχος του άρθρου τους ήταν να απαντήσει σε ποιο βαθμό οι 

παροχές σε εργαζομένους απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και πως η οντότητα 

παρουσιάζει αυτές τις παροχές. Έτσι, αναλύοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα 

                                                           
6 Yu K. (2014), “The Market Reaction to the Pronouncements Related to International Accounting 

Standards IAS 19R”, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol.10, No.7, 727-746 
7 Liapis K. and Thalassinos E.(2013), “A Comparative Analysis for the Accounting Reporting of 

“Employee Benefits” between IFRS and other Accounting Standards: A Case Study for the Biggest 

Listed Entities in Greece”, International Journal of Economics & Business Administration, Vol.I, pp. 

91-116 
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στα λογιστικά πρότυπα, κατέληξαν σε συμπεράσματα χρησιμοποιώντας ως δείγμα τις 20 

μεγαλύτερες εταιρίες του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (FTSE 20).  Ουσιαστικά, συμπέραναν 

πως η εφαρμογή των ΔΛΠ στην Ελλάδα οδήγησε στην αναγνώριση από τις επιχειρήσεις 

σαφώς μεγαλύτερων ποσών προβλέψεων και υποχρεώσεων για παροχές σε εργαζομένους, 

θέτοντας το θέμα στη σωστή του διάσταση.  

Ο Robert Bloom το 20138 με ένα άρθρο του βασισμένο στο νέο τροποποιημένο ΔΛΠ 19, 

αναφέρει πως οι εταιρίες επιλέγουν να παρέχουν συνταξιοδοτικά οφέλη σύμφωνα με τα 

χρόνια υπηρεσίας των εργαζομένων. Η έρευνά του πάνω στα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών έδειξε πως οι νέοι εργοδότες δεν προτιμούν τέτοιου είδους προγράμματα όχι μόνο 

γιατί είναι εξαιρετικά δαπανηρά, αλλά και γιατί η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων 

με τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και τη μεταβλητότητα των αποδόσεων οδήγησε τα 

προγράμματα αυτά καθορισμένων παροχών να παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα. 

Αντίθετα, οι νέοι εργοδότες προτιμούν οι νέες προσλήψεις τους να συνδέονται με 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, ώστε να περιορίζουν το κόστος των εισφορών τους.  

Ουσιαστικά, συμπέρανε πως τα αμερικανικά πρότυπα ορίζουν πως η μεταβολή στο κόστος 

προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα Λοιπά Άλλα Έσοδα και να ανακυκλώνεται 

στη συνέχεια στα αποτελέσματα μέσω των αποσβέσεων ανάλογα με το μέσο χρόνο 

εναπομένουσας υπηρεσίας του προσωπικού. Το ίδιο ισχύει και για τα αναλογιστικά κέρδη και 

ζημίες που μπορούν να αποσβεστούν σύμφωνα με τη μέθοδο του περιθωρίου, που 

εκπροσωπεί το 10% του μεγαλύτερου μεταξύ της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και 

της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος κατά την έναρξη της 

περιόδου αναφοράς. Στην περίπτωση που η απόλυτη τιμή των αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών ξεπερνά το περιθώριο, η διαφορά μπορεί επίσης να αποσβεστεί κατά τη μέση 

διάρκεια εναπομένουσας απασχόλησης του προσωπικού. Με αυτό τον τρόπο το πρότυπο της 

Αμερικής προωθεί μια τεχνητή εξομάλυνση των αποτελεσμάτων σε μια προσπάθεια να 

αποφύγει τις έντονες διακυμάνσεις. Αναλύοντας έτσι τις διαφορές με τα αμερικανικά 

πρότυπα, κατέληξε πως το πρότυπο του IASB το ΔΛΠ 19 ορίζει πως όλες οι μεταβολές στα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του προγράμματος θα πρέπει να αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα της χρήσης. Με το άρθρο του συμπεραίνει πως το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 

προωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και γνωστοποίηση στοιχείων σε συνδυασμό με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των προγραμμάτων παροχών σε εργαζομένους.  

                                                           
8  Bloom R. (2013), “A Note on the New International Accounting Standards Board (IASB) 

Pronouncement IAS No. 19 (R)”, SAGE Publications, DOI: 10.1177/0886368713485039 
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Ο Fornaro το 20129  ανέλυσε τους παράγοντες που οδήγησαν στις αλλαγές που κατά τη 

διάρκεια του 2010 και του 2011, έκαναν πολλές επιχειρήσεις και άλλαξαν τις λογιστικές 

μεθόδους που χρησιμοποιούσαν επί σειρά ετών, από μεταγενέστερη αναγνώριση στα 

συνολικά κόστη στην προσέγγιση της παρούσας αξίας σύμφωνα με την οποία παρέχεται 

άμεση αναγνώριση των μεταβολών στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των 

προγραμμάτων. Ουσιαστικά, οι αλλαγές αυτές προκλήθηκαν από δύο κυρίως παράγοντες. 

Πρώτον, οι εργοδότες είχαν να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικά υψηλό ποσό μη 

αναγνωριζόμενων ζημιών κατά τη διάρκεια της βαθιάς ύφεσης που προκάλεσε η οικονομική 

κρίση, κάτι το οποίο είχε καταστροφικές συνέπειες στη ζωτικότητα των ασφαλιστικών 

προγραμμάτων. Και δεύτερον, οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19 από το IASB, 

άλλαξαν δραματικά τις υπάρχουσες λογιστικές πρακτικές των επιχειρήσεων. Το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 19 που είχε εφαρμογή από 2013 περιορίζει όλες τις πρακτικές που 

συντελούν σε μεταγενέστερη αναγνώριση και απαιτεί αναγνώριση στην παρούσα αξία όλων 

των μεταβολών των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων των προγραμμάτων. Η πιο 

σημαντική τροποποίηση είναι ότι τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται 

απευθείας ως Λοιπά Άλλα Έσοδα και δε σχετίζονται άμεσα με τα κέρδη.  

Ο Fornaro μέσα από το άρθρο του κατέληξε πως οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19 

αντιμετωπίστηκαν από τις περισσότερες επιχειρήσεις ως μια ευκαιρία να εξαλείψουν τις μη 

αναγνωριζόμενες ζημίες και να ρυθμίσουν τα μελλοντικά κέρδη. Με άλλα λόγια, το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 19 μπορεί να μείωσε τη μεταβλητότητα στα κέρδη αλλά αύξησε τη 

μεταβλητότητα στα Λοιπά Άλλα Έσοδα. Η εξάλειψη της αναμενόμενης απόδοσης των 

περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων οδηγεί σε πιθανή αύξηση του κόστους 

καθορισμένων παροχών, καθώς οι αποδόσεις πάνω από το προεξοφλητικό επιτόκιο 

μεταβάλλουν τα Λοιπά Άλλα Έσοδα και όχι τα κέρδη.  

Ως αποτέλεσμα, ο Fornaro κατέληξε πως η δημιουργία ενός μοντέλου βασισμένο στην άμεση 

αναγνώριση και όχι σε μεταγενέστερη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση των 

λογιστικών πρακτικών όσον αφορά τις παροχές σε εργαζομένους. Βέβαια, επισήμανε πως δεν 

έχει διευθετηθεί το γενικότερο ζήτημα που αφορά τον υπολογισμό τους κόστους των 

καθορισμένων παροχών το οποίο αποτελεί το επόμενο βήμα του IASB στην μακροπρόθεσμη 

προσπάθειά του για αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών λογιστικών πρακτικών.  

                                                           
9 Fornaro J. (2012), “A New Reality Ahead for Pension Accounting? The Recession’s Aftermath and 

IAS 19R - Prompt Changes in Accounting Practices”, The CPA Journal 
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Η Hartwell το 2012 10  ανέλυσε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 

συγκρίνοντάς το με τις Αμερικανικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές. Παρουσίασε τον 

τρόπο που αναγνωρίζονται οι παροχές σε εργαζομένους στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων, 

στα Λοιπά Άλλα Έσοδα και στον Ισολογισμό και κατέληξε στο συμπέρασμα πως παρά το 

γεγονός ότι η αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 έφερε τα αμερικανικά πρότυπα και τα ΔΠΧΑ πιο 

κοντά, ακόμα υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις παροχές λήξης απασχόλησης 

και τις γνωστοποιήσεις. Επιπλέον, τόνισε πως καθώς πολλοί εργαζόμενοι καλύπτονται από 

προγράμματα καθορισμένων παροχών και ένα σημαντικό ποσό συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 

έχει επενδυθεί στο χρηματιστήριο, με συνέπεια να είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα 

αξιολόγησης της βιωσιμότητας των προγραμμάτων αυτών με τη χρήση αξιόπιστων 

λογιστικών πληροφοριών.  

Η Rita Andreia Capelinha Barras το 201111 ανέλυσε τις αλλαγές που πρότεινε το Συμβούλιο 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19. Συγκρίνοντας τις 

τρεις μεθόδους που ορίζει το ΔΛΠ 19 για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών που προκύπτουν από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους 

εργαζομένους μετά τη λήξη της απασχόλησης, θέλησε να καταλήξει σε αυτήν που δημιουργεί 

μεγαλύτερη αξία για τον εργοδότη- επενδυτή. Οι περισσότερες έρευνες έδειξαν ότι οι 

επιχειρήσεις προτιμούν να εφαρμόζουν τη μέθοδο του περιθωρίου για την αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών, διότι οδηγούν σε πιο ομαλές μεταβολές στα 

αποτελέσματα χρήσης και στον ισολογισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνάς της όμως έδειξαν 

ότι η αναγνώριση του συνολικού ποσού των αναλογιστικών κερδών και ζημιών στα Ίδια 

Κεφάλαια συνδέεται πιο έντονα με την τιμή της μετοχής της εταιρίας, παρά με την 

αναγνώριση που γίνεται είτε κατευθείαν στα αποτελέσματα χρήσης είτε μέσω της εφαρμογής 

της μεθόδου του περιθωρίου.  

Ο Swinkels το 201112 δημοσίευσε στοιχεία από μία εμπειρική έρευνα η οποία αφορούσε τις 

μεταβολές που προκλήθηκαν λόγω της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα, τεκμηρίωσε πως πολλές εταιρίες 

άλλαξαν το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς από προγράμματα καθορισμένων παροχών σε 

                                                           
10 Hartwell C. L. (2012), “The Potential Implications of Revised IAS 19 - Are Changes to Pension 

Accounting Coming to U.S. GAAP?”, The CPA Journal 
11 Barras R. A. C. (2011), “What is the best accounting policy for gains and losses in pensions?”, 

Work project for a Masters Degree in Finance from the Nova School of Business and Economics  
12 Swinkels L. (2011), “Have pension plans changed after the introduction of IFRS ?”, Pensions Vol. 

16, 4, pp. 244–255 
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προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Παρατήρησε, πως σε πολλές περιπτώσεις, οι ετήσιες 

εκθέσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων αλλά και των επιχειρήσεων ανέφεραν πως η 

εφαρμογή των ΔΠΧΑ ήταν η βασική αιτία μεταβολής των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.  

Ουσιαστικά, στο άρθρο του διερευνούνται τέσσερις ολλανδικές εταιρίες οι οποίες αναφέρουν 

ρητά πως η εισαγωγή των ΔΠΧΑ ήταν η κύρια αιτία για τη μεταβίβαση από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών, ενώ βέβαια σημαντικό 

ρόλο έπαιξε και η μειωμένη φερεγγυότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων. Η έρευνα του 

έδειξε πως σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία δείχνει να προτιμά τα 

προγράμματα πολλών εργοδοτών αντί των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών. 

Ταυτόχρονα, κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα συνταξιοδοτικά ταμεία με μεγάλο αριθμό 

περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με την καθαρή περιουσία των επιχειρήσεων – 

εργοδοτών είναι περισσότερο πιθανό να μεταβάλλουν τα συνταξιοδοτικά τους προγράμματα.  

Επιπρόσθετα, ο Swinkels τονίζει πως με τη μεταβολή του συνταξιοδοτικού καθεστώτος οι 

εργοδότες συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους, απλά δεν είναι απαραίτητο 

να πληρώνουν πρόσθετες αμοιβές σε περίπτωση ελλείμματος του συνταξιοδοτικού ταμείου, 

ενώ ταυτόχρονα δεν λαμβάνουν εκπτώσεις εισφορών σε περίπτωση πλεονάσματος του 

συνταξιοδοτικού ταμείου. Κατ’ επέκταση αυτό σημαίνει πως τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν 

μεγαλύτερες ευθύνες απέναντι στους εργαζομένους και η εργατική και ασφαλιστική 

διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική στο μέλλον.  

Ο Stadler το 201013, ανέλυσε κατά πόσο οι επιχειρήσεις στη Γερμανία εφαρμόζουν για τη 

λογιστική των εργαζομένων και τον συντάξεων τα ΔΛΠ ή τις Γενικές Λογιστικές Αρχές της 

Αμερικής. Απέδειξε πως οι περισσότερες εταιρίες αντιμετωπίζουν τη λογιστική των παροχών 

σε εργαζομένους με στρατηγικό τρόπο, καθώς επιλέγουν συνταξιοδοτικά προεξοφλητικά 

επιτόκια και τη χρήση αναλογιστικών κερδών και ζημιών ώστε να εξομαλύνουν τον 

αντίκτυπο των εκ φύσεως ευμετάβλητων ποσών των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.  

Ερευνώντας ένα μεγάλο δείγμα εταιριών ο Stadler κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα 

όσον αφορά την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 και των παροχών σε εργαζομένους από τις 

επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες οι οποίες χρησιμοποιούν τη μέθοδο του 

περιθωρίου σύμφωνα με τα Πρότυπα και έχουν αναλογιστικές ζημίες πολύ κοντά στο 

περιθώριο χωρίς όμως να το υπερβαίνουν, συνήθως επιλέγουν υψηλότερα συνταξιοδοτικά 

                                                           
13 Stadler C. (2010), “Pension Accounting Choice in Germany: Pension Discount Rate and Actuarial 

Gains and Losses”, SSRN Electronic Journal, DOI: 10.2139/ssrn.1586117 
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προεξοφλητικά επιτόκια από τα επιτόκια των εταιρικών ομολόγων κατάταξης ΑΑ και ως εκ 

τούτου περιορίζουν τις αναλογιστικές του ζημίες. Ταυτόχρονα, όταν τα επιτόκια της αγοράς 

αυξάνονται, οι εταιρίες επιλέγουν μικρότερα συνταξιοδοτικά προεξοφλητικά επιτόκια αλλά 

και το αντίστροφο.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Stadler, οι εταιρίες που εφαρμόζουν το ΔΛΠ 19 και έχουν μικρά 

προγράμματα στοιχείων ενεργητικού σε σχέση με τις υποχρεώσεις παροχών μετά την 

απασχόληση, είναι περισσότερο πιθανό να αναγνωρίζουν τις αναλογιστικές ζημίες και κέρδη 

στα αποτελέσματα. Αντίθετα, η επιλογή και αναγνωρίζονται οι αναλογιστικές ζημίες και 

κέρδη στα Ίδια Κεφάλαια είναι περισσότερο πιθανή στις επιχειρήσεις όπου οι αναλογιστικές 

ζημίες υπερβαίνουν το περιθώριο και συνεπώς επιθυμούν να αποφύγουν τη μεγάλη επίδραση 

στα αποτελέσματα. Γενικότερα, οι εταιρίες όταν έχουν να διαχειριστούν μεγάλα ποσά 

αναλογιστικών ζημιών αποδέχονται ευκολότερα μια σημαντική μείωση στα Ίδια Κεφάλαια 

και κατ’ επέκταση ιδιαίτερη μεταβλητότητα σε αυτά, παρά έναν αρνητικό αντίκτυπο στα 

αποτελέσματά τους. Οι περισσότερες εταιρίες ισχυρίζονται πως επιλέγουν τη μέθοδο της μη 

αναγνώρισης των αναλογιστικών ζημιών στα αποτελέσματά τους προκειμένου να παρέχουν 

μεγαλύτερη διαφάνεια στις οικονομικές τους καταστάσεις.   

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρθηκε σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί όσον αφορά το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 19, καθώς και στη σύγκρισή του με άλλες Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές 

Αρχές άλλων χωρών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 19 – ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια παρουσίαση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 “Παροχές 

σε Εργαζομένους”, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί από το IASB, καθώς και οι αναθεωρήσεις και 

οι διερμηνείες που έχουν δημοσιευθεί.  

Το ΔΛΠ 19 εκδόθηκε από το IASB τον Φεβρουάριου του 1998 και η τελευταία τροποποίηση 

του έγινε το καλοκαίρι του 2011.  

Η πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου σε μια εταιρία συνεπάγεται την υποχρέωση ενός πακέτου 

πληρωμών και παροχών. Μέρος των παροχών αυτών είναι βραχυχρόνιες, ωστόσο υπάρχει 

σημαντικό μέρος που καταβάλλεται είτε κατά την αποχώρηση του εργαζομένου είτε μετά την 

ολοκλήρωση της υπηρεσίας υπό την μορφή συνταξιοδοτικών παροχών.  

Είναι απαραίτητο λοιπόν να προσδιοριστεί το κόστος για το σύνολο των παροχών σε κάθε 

εργαζόμενο αλλά και η υποχρέωση που έχει η επιχείρηση σε κάθε χρονική στιγμή για 

μελλοντικές παροχές στους εργαζομένους της.  

Αρχικά οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν τις αναβαλλόμενες παροχές σε εργαζομένους με βάση 

τις πραγματικές πληρωμές. Αυτό βέβαια οδηγούσε σε ουσιώδεις διακυμάνσεις στα κέρδη και 

ταυτόχρονα σε έλλειψη πληροφόρησης ως προς τις υποχρεώσεις της επιχείρησης για παροχές 

σε εργαζομένους. Με το ΔΛΠ 19 διευθετούνται πολλά προβλήματα όσον αφορά τη λογιστική 

αντιμετώπιση των παροχών σε εργαζομένους, καθώς ο κύριος σκοπός του προτύπου είναι να 

καθορίσει πότε πρέπει το κόστος των παροχών να αναγνωρισθεί ως μια υποχρέωση ή ως ένα 

έξοδο και ποιο είναι το ποσό της υποχρέωσης ή του εξόδου που πρέπει να αναγνωριστεί.  

Ουσιαστικά, στόχος του ΔΛΠ 19 είναι να ορίσει τη λογιστική και τις γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται για τις παροχές σε εργαζομένους. Η βάση γύρω από την οποία καθορίζονται οι 

λογιστικοί χειρισμοί είναι:14 

                                                           
14 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 1 
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‒ Μια υποχρέωση θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν ένας υπάλληλος έχει παράσχει μια 

υπηρεσία σε αντάλλαγμα των παροχών που πρόκειται να ληφθούν σε κάποια στιγμή 

στο μέλλον. 

‒ Ένα έξοδο θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν μια επιχείρηση απολαμβάνει τα 

οικονομικά οφέλη από την παροχή της υπηρεσίας από έναν εργαζόμενο ανεξάρτητα 

του χρόνου που ο υπάλληλος έλαβε ή θα λάβει τα οφέλη από την παροχή της 

υπηρεσίας του.  

3.2 Πεδίο Εφαρμογής 

Η εφαρμογή του ΔΛΠ 19 επεκτείνεται στη λογιστική αντιμετώπιση όλων των παροχών σε 

εργαζομένους, εκτός από εκείνων όπου εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών. Ταυτόχρονα το παρόν Πρότυπο δεν ασχολείται με οικονομικές 

αναφορές από τα προγράμματα παροχών σε εργαζομένους, όπως για παράδειγμα το ΔΛΠ 26 : 

Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών αποχώρησης. 

Ουσιαστικά, το ΔΛΠ 19 πέρα από τις ανωτέρω εξαιρέσεις εφαρμόζεται σε όλες τις παροχές 

σε εργαζομένους, καθώς και σε αυτές που χορηγούνται:15 

‒ σύμφωνα με επίσημα προγράμματα ή άλλες επίσημες συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και 

εργαζομένων, ομάδες εργαζομένων ή και των αντιπροσώπων τους ˙ 

‒ σύμφωνα με νομοθετικές ή κλαδικές ρυθμίσεις με τις οποίες η οικονομική οντότητα 

υποχρεούται να συμμετάσχει σε εθνικά, κρατικά, κλαδικά ή άλλα προγράμματα 

πολλών εργοδοτών ˙ ή 

‒ μέσω εκείνων των άτυπων πρακτικών που δημιουργούν τεκμαιρόμενη δέσμευση. 

Άτυπες πρακτικές που δημιουργούν τεκμαιρόμενη δέσμευση είναι πρακτικές κατά τις 

οποίες οι οικονομικές οντότητες δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση παρά να 

καταβάλλουν τις παροχές στους εργαζομένους, όπως για παράδειγμα όταν μια 

μεταβολή στις πρακτικές αυτές δημιουργεί μια σημαντική ζημία μεταξύ εργοδότη και 

εργαζομένων.  
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3.3 Κατηγορίες παροχών σε εργαζομένους  

Το Πρότυπο διαχωρίζει τέσσερις βασικές κατηγορίες παροχών σε εργαζομένους και 

ακολουθεί διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση για κάθε μία από αυτές. Οι κατηγορίες είναι 

οι εξής:16 

1. Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους: είναι παροχές ( εκτός από τις παροχές 

λήξης της εργασιακής σχέσης ) οι οποίες λήγουν στο σύνολό τους εντός χρονικού 

διαστήματος δώδεκα μηνών μετά το τέλος της χρήσης μέσα στην οποία οι 

εργαζόμενοι έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους. Παραδείγματα βραχυχρόνιων 

παροχών είναι οι μισθοί και τα ημερομίσθια, οι εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, η 

πληρωμένη κανονική άδεια, η πληρωμένη άδεια ασθενείας, η πληρωμένη άδεια 

μητρότητας/ πατρότητας, η πληρωμένη εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, η διανομή 

κερδών και οι έκτακτες παροχές πληρωμένες εντός δώδεκα μηνών μετά το τέλος της 

χρήσης και οι μη νομισματικές παροχές όπως η ιατρική περίθαλψη, τα αυτοκίνητα και 

τα δωρεάν αγαθά.  

2. Παροχές μετά την αποχώρηση: είναι παροχές ( εκτός από τις παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης ) που είναι πληρωτέες μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησης. 

Παραδείγματα τέτοιων παροχών είναι οι συντάξεις και η ιατρική περίθαλψη μετά την 

αποχώρηση.  

3. Άλλες μακροχρόνιες παροχές: είναι παροχές που συνήθως δε λήγουν στο σύνολό 

τους εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα μηνών μετά το τέλος της χρήσης 

μέσα στην οποία οι εργαζόμενοι έχουν προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες. Στις άλλες 

μακροχρόνιες παροχές περιλαμβάνονται οι δωρεάν μετοχές, τα δώρα, οι παροχές 

λόγω μακράς υπηρεσίας ή η αναβαλλόμενη αποζημίωση πληρωτέα αργότερα από 

δώδεκα μήνες μετά τη λήξη του έτους.  

4. Παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης: είναι παροχές, όπως για παράδειγμα 

πληρωμές πρόωρης συνταξιοδότησης και πληρωμές απόλυσης, οι οποίες προκύπτουν 

είτε λόγω της απόφασης της επιχείρησης να λήξει την εργασιακή σχέση με έναν 

εργαζόμενο πριν από την κανονική ημερομηνία αποχώρησης είτε λόγω της απόφασης 

ενός εργαζομένου να δεχτεί την οικειοθελή αποχώρηση με αντάλλαγμα αυτές τις 

παροχές.  
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3.3.1 Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους  

Η λογιστική για τις βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους είναι αρκετά σαφής, καθώς 

απουσιάζουν οι αναλογιστικές παραδοχές και δεν απαιτείται εξόφληση μελλοντικών παροχών 

διότι είναι όλες πληρωτέες εξ’ ορισμού όχι αργότερα των δώδεκα μηνών από τη λήξη της 

λογιστικής περιόδου.  

Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Οι κανόνες για τις βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους βασίζονται ουσιαστικά στις 

βασικές αρχές της λογιστικής και ειδικότερα στην αρχή του δεδουλευμένου. 17 

‒ Απλήρωτες βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους στη λήξη της λογιστικής 

περιόδου πρέπει να αναγνωρίζονται ως υποχρέωση, ενώ οποιεσδήποτε βραχυχρόνιες 

παροχές πληρωμένες προκαταβολικά πρέπει να αναγνωρίζονται ως μια προπληρωμή. 

‒ Το κόστος των βραχυχρόνιων παροχών σε εργαζομένους πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

έξοδο στην περίοδο που δίνεται η οικονομική παροχή ως κόστος παροχής υπηρεσιών, 

εκτός και αν το κόστος αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στο κόστος ενός περιουσιακού 

στοιχείου όπως για παράδειγμα ιδιοκτησία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός.  

Βραχυχρόνιες απουσίες  

Είναι δυνατόν να υπάρχουν βραχυχρόνιες σωρευμένες αποζημιωμένες απουσίες. Αυτές είναι 

απουσίες για τις οποίες ένας εργαζόμενος πληρώνεται και στην περίπτωση που δεν 

χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του αυτό ως τη λήξη της περιόδου, μεταφέρονται στην επόμενη 

περίοδο. Παράδειγμα τέτοιων απουσιών είναι η πληρωμένη άδεια διακοπών, όπου οι 

αχρησιμοποίητες ημέρες αδείας σε μία χρονιά μεταφέρονται στην επόμενη. Όσον αφορά τη 

λογιστική αντιμετώπιση το κόστος παροχών τέτοιων απουσιών χρεώνεται ως ένα έξοδο 

καθώς οι εργαζόμενοι παρέχουν υπηρεσία που αυξάνει το δικαίωμα σε μελλοντικές 

αμειβόμενες απουσίες.  

Πιο συγκεκριμένα, η αχρησιμοποίητη άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι μέσα στο έτος 

δημιουργεί υποχρέωση παροχής αποζημίωσης αδείας. Η αποζημίωση αδείας αναγνωρίζεται 

ως ένα κόστος στο έτος που προκύπτει το δικαίωμα και υπολογίζεται σύμφωνα με το 

ημερομίσθιο με το οποίο αμείβεται ο εργαζόμενος.  

                                                           
17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 11 
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Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υπάρχουν βραχυχρόνιες μη-σωρευμένες αμειβόμενες 

απουσίες. Τέτοιες είναι απουσίες για τις οποίες ένας εργαζόμενος αμείβεται αλλά δεν υπάρχει 

συσσώρευση του δικαιώματος στις απουσίες. Ο εργαζόμενος μπορεί να είναι απών και να 

πληρώνεται αλλά μόνο στην περίπτωση που προκύπτουν οι απουσίες. Τα πιο συνήθη 

παραδείγματα είναι οι πληρωμές μητρότητας/πατρότητας και η πληρωμή ασθενείας. 18 

Συμμετοχή στα κέρδη ή προγράμματα δώρων 

Η συμμετοχή στα κέρδη ή τα πληρωτέα δώρα εντός 12 μηνών μετά τη λήξη στης λογιστικής 

περιόδου πρέπει να αναγνωρίζονται ως κόστος όταν η επιχείρηση έχει μια παρούσα 

υποχρέωση να τα πληρώσει. Μια τέτοια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση υπάρχει 

μόνο όταν η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία ρεαλιστική εναλλακτική λύση παρά να 

πραγματοποιήσει τις πληρωμές. 19 

3.3.2 Παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης 

Το πιο προφανές παράδειγμα παροχών μετά τη λήξη της απασχόλησης είναι τα προγράμματα 

συνταξιοδότησης. Παρόλα αυτά ένας εργοδότης μπορεί να δίνει και άλλες παροχές όπως 

ιατρική περίθαλψη μετά τη λήξη της απασχόλησης.  

Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης είναι συνυφασμένες με τον όρο ¨προγράμματα¨. 

Το ¨πρόγραμμα¨ λαμβάνει κανονικές εισφορές από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο και 

τα χρήματα επενδύονται σε στοιχεία του ενεργητικού όπως μετοχές και άλλες επενδύσεις. Οι 

παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης πληρώνονται από το εισόδημα από τα προγράμματα 

των στοιχείων του ενεργητικού (μερίσματα, τόκοι) ή από έσοδα από την πώληση κάποιων 

στοιχείων του ενεργητικού.  

Δύο είναι οι τύποι προγραμμάτων παροχών μετά τη λήξη της απασχόλησης: 20 

1. Προγράμματα καθορισμένων εισφορών: είναι προγράμματα παροχών μετά την 

απασχόληση, στα οποία μια επιχείρηση πληρώνει καθορισμένες εισφορές σε έναν 

ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα ( Ταμείο ). Οι εισφορές επενδύονται και το μέγεθος 

των παροχών μετά τη λήξη της απασχόλησης που πληρώνεται σε πρώην 

εργαζομένους εξαρτάται από το πόσο καλά ή πόσο άσχημα αποδίδουν οι επενδύσεις 

του προγράμματος. Ο εργοδότης δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να 

                                                           
18 Διεθνές Λοaγιστικό Πρότυπο 19, παρ. 13,14,15,18 
19 Epsilon Business Training (2009), σελ. 3110 
20 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 28 
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πληρώσει περαιτέρω εισφορές, στην περίπτωση όπου ο φορέας δεν κατέχει επαρκή 

περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές στους εργαζομένους για 

παρεχόμενη υπηρεσία τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων.  

2. Προγράμματα καθορισμένων παροχών: είναι λοιπά προγράμματα παροχών μετά 

την απασχόληση, τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προγραμμάτων 

καθορισμένων εισφορών. Με αυτά τα προγράμματα το μέγεθος των παροχών μετά τη 

λήξη της απασχόλησης καθορίζεται προκαταβολικά. Με άλλα λόγια οι παροχές είναι 

καθορισμένες. Ο εργοδότης πληρώνει εισφορές στο πρόγραμμα και οι εισφορές, οι 

οποίες καθορίζονται σε ένα συγκεκριμένο ποσό που αναμένεται να είναι επαρκές με 

βάση τις αποδόσεις επενδύσεων για να ικανοποιούν την υποχρέωση που έχει 

αναληφθεί, επενδύονται. Στην περίπτωση όμως που τα στοιχεία ενεργητικού του 

ταμείου είναι ανεπαρκή, θα κληθεί ο εργοδότης να αποδώσει επιπλέον εισφορές στο 

πρόγραμμα για να αντισταθμίσει την έλλειψη αυτή. Στην αντίθετη περίπτωση όπου τα 

στοιχεία ενεργητικού του ταμείου είναι περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε να ήταν, 

και σε πλεόνασμα αυτών που θα απαιτούνται για να πληρωθούν οι παροχές μετά τη 

λήξη της απασχόλησης, μπορεί να επιτραπεί στο εργοδότη να σταματήσει να 

πληρώνει εισφορές για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα (διακοπές εισφορών). 21 

Λογιστική αντιμετώπιση  

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών  

Η λογιστική για τις πληρωμές των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών είναι σαφής. Το 

ποσό που πληρώθηκε για το πρόγραμμα σε κάθε περίοδο αποτελεί την υποχρέωση. Δεν 

υπάρχουν αναλογιστικές παραδοχές που πρέπει να γίνουν καθώς δε χρειάζεται να γίνει 

υπολογισμός των μελλοντικών παροχών. Και τέλος αν η υποχρέωση τακτοποιείται στην 

τρέχουσα περίοδο ή τουλάχιστον όχι αργότερα από δώδεκα μήνες μετά τη λήξη της 

τρέχουσας περιόδου, δεν υπάρχει απαίτηση για προεξόφληση.  

Πιο συγκεκριμένα το ΔΛΠ 19 ορίζει τα ακόλουθα: 22 

‒ Οι εισφορές σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών πρέπει να αναγνωρίζονται 

ως έξοδο στην περίοδο που είναι πληρωτέες.  
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22 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 50 
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‒ Οποιαδήποτε υποχρέωση από απλήρωτες εισφορές, που είναι οφειλόμενες στο τέλος 

της περιόδου θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως υποχρέωση. 

‒ Οποιεσδήποτε πληρωμένες πλεονάζουσες εισφορές πρέπει να αναγνωρίζονται ως μια 

απαίτηση (προπληρωμένο έξοδο), αλλά μόνο στο σημείο που η προπληρωμή θα 

οδηγήσει για παράδειγμα σε μια μείωση σε μελλοντικές πληρωμές ή σε μια 

αποζημίωση της μετρητοίς.  

‒ Όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να παρουσιάζει μια 

περιγραφή του προγράμματος και το ποσό που αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο.  

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Αναγνώριση και αποτίμηση 

Η λογιστική αναγνώριση και αποτίμηση για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκη και αυτό οφείλεται στους εξής παράγοντες:23 

‒ Οι μελλοντικές παροχές που προκύπτουν από την υπηρεσία εργαζομένων στο τρέχον 

αλλά και στα προηγούμενα έτη δεν μπορούν να εκτιμηθούν ακριβώς και για αυτό το 

λόγο πρέπει να χρησιμοποιηθούν αναλογιστικές παραδοχές. Ο εργοδότης είναι 

υποχρεωμένος να πληρώσει τις παροχές αυτές και συνεπώς η υποχρέωση θα πρέπει να 

αναγνωριστεί αυτή τη στιγμή.  

‒ Οι πληρωτέες υποχρεώσεις στο μέλλον θα πρέπει να προεξοφλούνται στην παρούσα 

αξία τους και αυτό γιατί μελλοντικά οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να τακτοποιηθούν.  

‒ Στην περίπτωση όπου οι αναλογιστικές παραδοχές μεταβληθούν θα υπάρξουν 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες καθώς το ποσό των απαιτούμενων εισφορών στο ταμείο 

θα αλλάξει. Δηλαδή, μια εισφορά σε ένα ταμείο για μια περίοδο δεν είναι απαραίτητα 

το σύνολο για την περίοδο αυτή λόγω των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών.  

Ουσιαστικά ο λογιστικός χειρισμός, όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω βασίζεται στο ότι 

μια υποχρέωση πρέπει να αναγνωρίζεται σε αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσίας του 

εργαζομένου και ένα έξοδο ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η επιχείρηση απολαμβάνει τα 

οικονομικά οφέλη από τη παροχή αυτή.  

Στον ισολογισμό συνεπώς, το ποσό που αναγνωρίζεται ως μια υποχρέωση καθορισμένων 

παροχών θα πρέπει να περιλαμβάνει την παρούσα αξία της καθορισμένης υποχρέωσης κατά 
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την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού, πλέον ή μείον οποιαδήποτε αναλογιστικά 

κέρδη ή ζημίες που δεν έχουν ακόμα αναγνωρισθεί, μείον οποιοδήποτε κόστος προηγούμενης 

υπηρεσίας που δεν έχει ακόμα αναγνωρισθεί και τέλος μείον την εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του 

ισολογισμού από τις οποίες θα τακτοποιηθούν άμεσα οι μελλοντικές υποχρεώσεις σε 

τωρινούς και πρώην εργαζομένους. 24 

Αν το σύνολο είναι ένα αρνητικό ποσό, δηλαδή υπάρχει μια απαίτηση ισολογισμού, τότε θα 

πρέπει να εμφανίζεται στον ισολογισμό το κατώτερο ποσό ανάμεσα στο νούμερο που 

υπολογίσθηκε παραπάνω και στο σύνολο των παρουσών αξιών των μη αναγνωρισμένων 

αναλογιστικών ζημιών και κοστών προηγούμενης υπηρεσίας, των αποζημιώσεων που 

αναμένονται από το πρόγραμμα και των μειώσεων σε μελλοντικές εισφορές στο πρόγραμμα 

εξαιτίας του πλεονάσματος.  

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως το έξοδο που θα πρέπει να αναγνωρίζεται για 

παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι το 

σύνολο του κόστους παρούσας υπηρεσίας, των τόκων περιόδου, της αναμενόμενης απόδοσης 

σε οποιοδήποτε πρόγραμμα στοιχείων ενεργητικού, των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών στο 

σημείο που αυτές αναγνωρίζονται, του κόστους υπηρεσίας του παρελθόντος ως πρόβλεψη και 

της επίδρασης οποιωνδήποτε περικοπών ή διακανονισμών. 25 

Μέθοδος της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας 

Για την αντιμετώπιση των εξόδων και των υποχρεώσεων ενός προγράμματος καθορισμένων 

παροχών οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, η κυριότερη από τις οποίες είναι 

η μέθοδος της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας.  

Με αυτή τη μέθοδο γίνεται η παραδοχή ότι κάθε περίοδος υπηρεσίας από έναν εργαζόμενο 

δημιουργεί μια πρόσθετη μονάδα μελλοντικών παροχών. Η παρούσα αξία αυτής της μονάδας 

των μελλοντικών παροχών μπορεί να υπολογισθεί και να αποδοθεί στην περίοδο στην οποία 

δίνεται η υπηρεσία. Το σύνολο των μονάδων συγκροτούν την τελική υποχρέωση και η 

σωρευμένη παρούσα αξία των προεξοφλημένων μελλοντικών παροχών δημιουργεί τόκους οι 

οποίοι αποτελούν έξοδο σε κάθε περίοδο. 26 
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Η μέθοδος της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας απαιτεί από την οικονομική οντότητα να 

κατανέμει την παροχή στην τρέχουσα περίοδο και σε προηγούμενες περιόδους. Η οικονομική 

οντότητα κατανέμει τις παροχές στις περιόδους στις οποίες προκύπτει η δέσμευσης αξίωσης 

παροχών μετά τη λήξη της απασχόλησης. Αναλογιστικές τεχνικές επιτρέπουν στην 

οικονομική οντότητα την επιμέτρηση αυτής της δέσμευσης με αξιοπιστία που να δικαιολογεί 

την αναγνώριση υποχρέωσης. 27  

Για την εφαρμογή της μεθόδου θα πρέπει αρχικά να χρησιμοποιηθούν αναλογιστικές 

παραδοχές ώστε να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού των μελλοντικών παροχών που 

δικαιούνται οι εργαζόμενοι από τις υπηρεσίες που παρείχαν το τρέχον και τα προηγούμενα 

έτη. Οι παραδοχές αυτές συνήθως περιλαμβάνουν το ρυθμό ανακύκλωσης των εργαζομένων, 

τα ποσοστά θνησιμότητας, μελλοντικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και την εύλογη αξία 

οποιουδήποτε προγράμματος στοιχείων ενεργητικού.  

Οι αναλογιστικές αυτές παραδοχές δημιουργούν αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες, το μέγεθος 

των οποίων θα πρέπει να καθορίζεται και να αναγνωρίζεται. Έτσι αν οι πληρωτέες παροχές 

σύμφωνα με το πρόγραμμα έχουν βελτιωθεί θα πρέπει να καθοριστεί το επιπλέον κόστος που 

προκύπτει από προηγούμενες υπηρεσίες, ενώ αν οι πληρωτέες παροχές σύμφωνα με το 

πρόγραμμα έχουν μειωθεί ή ακυρωθεί θα πρέπει να καθοριστεί το κέρδος που προκύπτει.  

Παράδειγμα – Μέθοδος της Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας 28 

Ένας εργοδότης πληρώνει ένα ποσό εφάπαξ στους εργαζομένους όταν συνταξιοδοτούνται. Το 

εφάπαξ ποσό είναι ίσο με το 1% του μισθού τους κατά το τελευταίο έτος της υπηρεσίας τους, 

για κάθε χρόνο υπηρεσίας που έχουν προσφέρει. 

 Ένας υπάλληλος αναμένεται να εργασθεί για πέντε χρόνια (αναλογιστική παραδοχή) 

 Ο μισθός του αναμένεται να αυξηθεί κατά 8% ανά έτος (αναλογιστική παραδοχή) 

 Ο μισθός του το 20Χ1 είναι 10.000€ 

 Το ποσοστό προεξόφλησης που εφαρμόζεται είναι 10% ανά έτος  

Συνεπώς, καθώς ο μισθός του το 20Χ1 είναι 10.000€, ο μισθός του το 20Χ5 θα είναι 13.605€. 

Το εφάπαξ ποσό που δικαιούται αναμένεται κατ’ επέκταση να είναι 136€ για την υπηρεσία 

κάθε έτους, δηλαδή 680€ συνολικά.  

                                                           
27 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 71 
28 Epsilon Business Training (2009), σελ. 3114 
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Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας και θεωρώντας πως οι 

αναλογιστικές παραδοχές δεν μεταβάλλονται από το 20Χ1 έως το 20Χ5, οι υπολογισμοί είναι 

οι ακόλουθοι.  

Μελλοντικές παροχές αποδοτέες σε :  20Χ1 20Χ2 20Χ3 20Χ4 20Χ5 

Προηγούμενα έτη  0 136 272 408 544 

Τρέχον έτος (1% του τελικού μισθού) 136 136 136 136 136 

Σύνολο  136 272 408 544 680 

 

Η μελλοντική παροχή ανέρχεται σε 680€ για τα 5 χρόνια, στο τέλος των οποίων ο 

εργαζόμενος αναμένεται να αποχωρήσει και η παροχή είναι πληρωτέα. Ωστόσο, η αποδοτέα 

παροχή θα πρέπει να προεξοφλείται (με ποσοστό 10%) από το τέλος του 20Χ5.  

 20Χ1 20Χ2 20Χ3 20Χ4 20Χ5 

Υποχρέωση έναρξης   - 93 204 336 494 

Τόκος  - 9 20 34 50 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας  93 102 112 124 136 

Υποχρέωση τέλους  93 204 336 494 680 

 

Αναλογιστικές παραδοχές  

Προκειμένου να εκτιμήσουμε το μέγεθος των μελλοντικών παροχών που θα είναι πληρωτέες 

μετά τη λήξη της απασχόλησης χρησιμοποιούμε τις αναλογιστικές παραδοχές. Οι κυριότερες 

κατηγορίες αναλογιστικών παραδοχών είναι οι εξής: 29 

‒ Δημογραφικές παραδοχές: αφορούν τα ποσοστά θνησιμότητας πριν και μετά τη 

συνταξιοδότηση, το ποσοστό ανακύκλωσης των εργαζομένων, την πρόωρη 

συνταξιοδότηση, τα ποσοστά απαιτήσεων κάτω από ιατροφαρμακευτικά 

προγράμματα για πρώην υπαλλήλους κ.α.  

‒ Χρηματοοικονομικές παραδοχές: αφορούν το επιτόκιο προεξόφλησης που 

εφαρμόζεται, την αναμενόμενη απόδοση στα προγράμματα στοιχείων ενεργητικού, τα 

μελλοντικά επίπεδα μισθών και το μελλοντικό ποσοστό αύξησης του 

ιατροφαρμακευτικού κόστους.  

                                                           
29 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 76 
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Το ΔΛΠ 19 απαιτεί οι αναλογιστικές παραδοχές να μην καταλήγουν σε ακραία 

συμπεράσματα, να εκτιμούνται χωρίς προκατάληψη και να αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες 

της αγοράς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού στην περίοδο κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Επιπλέον, το προεξοφλητικό επιτόκιο 

που χρησιμοποιείται θα πρέπει να καθορίζεται σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς σε 

υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου. Αντιθέτως, αν τα τελευταία 

απουσιάζουν από την αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αποδόσεις σε συγκρίσιμα 

κρατικά ομόλογα ως μια αναφορά. 30 

Τα αίτια που δημιουργούν τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες μπορεί να είναι πολλά. Συνήθως 

τα πραγματικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση εργαζομένων και η αύξηση 

μισθών, διαφέρουν από τις αναλογιστικές παραδοχές που έχουν γίνει για να εκτιμήσουμε τις 

υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στα προηγούμενα έτη με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται διαφορές που οδηγούν κατά συνέπεια σε κέρδη ή ζημίες. Ταυτόχρονα, είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά επιτόκια προεξόφλησης ή ακόμα και να γίνει μια 

διαφορετική παραδοχή για τη μελλοντική ανακύκλωση εργαζομένων, τις αυξήσεις μισθών 

και τα ποσοστά θνησιμότητας, και κατ’ επέκταση να οι αναλογιστικές παραδοχές να 

αναθεωρηθούν. Αυτό που παρατηρείται όμως συχνά είναι το γεγονός ότι οι πραγματικές 

αποδόσεις στα προγράμματα στοιχείων ενεργητικού διαφέρουν από τις αναμενόμενες 

αποδόσεις. Συνεπώς, είναι δεδομένο ότι καθώς οι αναλογιστικές παραδοχές είναι σπάνια 

ακριβείς, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες είναι αναπόφευκτα.  

Το πρότυπο θέλοντας να αποφύγει την επίπτωση στα αποτελέσματα προτείνει ένα 

συστηματικό τρόπο για την αναγνώριση αυτών των διαφορών. Η πρώτη μέθοδος που 

προτείνεται από το πρότυπο είναι οι αναλογιστικές διαφορές να καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα σύμφωνα με τη μέθοδο του περιθωρίου. Αντίθετα, η δεύτερη μέθοδος ορίζει 

τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες να καταχωρούνται στην κατάσταση ιδίων κεφαλαίων και όχι 

στα αποτελέσματα χρήσης.  

Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν ακραίες αυξομειώσεις στα αποτελέσματα χρήσης το 

ΔΛΠ 19 καθορίζει έναν έλεγχο σημαντικότητας και ακολουθεί τη μέθοδο του περιθωρίου. 

Ουσιαστικά, σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, ορίζεται ένα περιθώριο και στην περίπτωση όπου 

τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες, που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά 

                                                           
30 Epsilon Business Training (2009), σελ. 3117-3118 
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δεδομένα, είναι πάνω από το περιθώριο αυτό, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον 

αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.  

Η επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες ως ένα στοιχείο εσόδου 

ή εξόδου στην κατάσταση αποτελεσμάτων, αλλά και ως μέρος των υποχρεώσεων 

μελλοντικών παροχών. Για να αναγνωριστεί όμως κέρδος ή ζημία θα πρέπει τα καθαρά 

συνολικά αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες να υπερβαίνουν το μεγαλύτερο από το 10% της 

παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής ( δηλαδή πριν την αφαίρεση του 

προγράμματος στοιχείων ενεργητικού ) και από το 10% της εύλογης αξίας του προγράμματος 

στοιχείων του ενεργητικού. Το υπερβάλλον ποσό που προκύπτει από την ανωτέρω σύγκριση 

καταχωρείται στα αποτελέσματα της επόμενης χρήσης στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό 

χρόνο όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 31 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστός υπολογισμός για κάθε 

πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Επίσης, ο έλεγχος περιθωρίου γίνεται στο τέλος κάθε 

χρήσης και το ποσό των αναλογιστικών διαφορών που προκύπτει από τον έλεγχο αυτό 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της επόμενης χρήσης.  

Ωστόσο, το πρότυπο προτείνει την υιοθέτηση οποιασδήποτε συστηματικής μεθόδου αρκεί να 

καταλήγει σε γρηγορότερη αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. Βέβαια, όποια 

προσέγγιση και αν υιοθετήσει μια επιχείρηση θα πρέπει να την εφαρμόζει για όλα τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών και για όλες τις αναλογιστικές ζημίες και κέρδη.  

Παράδειγμα – Μέθοδος του Περιθωρίου32 

Επιχείρηση με πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: 

Αναμενόμενη απόδοση στο πρόγραμμα στοιχείων ενεργητικού 12% κάθε έτος  

Συντελεστής προεξόφλησης 10% κάθε έτος  

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στην αρχή του 20Χ2 1 εκ.€ 

Εύλογη αξία του προγράμματος στοιχείων ενεργητικού στην αρχή του 20Χ2 1 εκ.€ 

 20Χ2 20Χ3 20Χ4 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας  140 150 150 

                                                           
31 Epsilon Business Training (2009), σελ. 3118 
32 Epsilon Business Training (2009), σελ. 3127-3128 
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Παροχές που πληρώθηκαν 120 140 150 

Εισφορές που πληρώθηκαν από την επιχείρηση 110 120 120 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος του έτους  1200 1600 1700 

Εύλογη αξία του προγράμματος στοιχείων ενεργητικού στο τέλος 

του έτους  

1.250 1.450 1.610 

 

Το αναλογιστικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται ως στοιχείο ισολογισμού ως εξής: 

Παρούσα αξία υποχρέωσης  

 20Χ2 20Χ3 20Χ4 

ΠΑ υποχρέωσης στην αρχή του έτους  1.000 1.200 1.600 

Κόστος τόκων 10% 100 120 160 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας  140 150 150 

Πληρωμένες παροχές  (120) (140) (150) 

Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημία στην υποχρέωση 80 270 (60) 

ΠΑ της υποχρέωσης στο τέλος του έτους  1.200 1.600 1.700 

 

Εύλογη αξία προγράμματος στοιχείων ενεργητικού  

 20Χ2 20Χ3 20Χ4 

Εύλογη αξία του προγράμματος στοιχείων ενεργητικού στην αρχή 

του έτους  

1.000 1.250 1.450 

Αναμενόμενη απόδοση στο πρόγραμμα στοιχείων ενεργητικού 

12% 

120 150 174 

Εισφορές   110 120 120 

Πληρωμένες παροχές  (120) (140) (150) 

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημία) στο πρόγραμμα στοιχείων 

ενεργητικού 

140 70 16 

Εύλογη αξία του προγράμματος στοιχείων ενεργητικού στο τέλος 

του έτους  

1.250 1.450 1.610 

Το περιθώριο είναι 10% του υψηλότερου ποσού της παρούσας αξίας της υποχρέωσης 

έναρξης (πριν αφαιρεθούν τα προγράμματα στοιχείων ενεργητικού) και των στοιχείων 

ενεργητικού της έναρξης. 
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 20Χ2 20Χ3 20Χ4 

Περιθώριο  100 125 160 

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (ή ζημίες) - 60 (140) 

Αναλογιστικό κέρδος / (ζημία) για το έτος: υποχρέωση  (80) (270) 60 

Αναλογιστικό κέρδος / (ζημία) για το έτος: πρόγραμμα στοιχείων 

ενεργητικού 

140 70 16 

Μερικό σύνολο 60 (140) (64) 

Αναλογιστική διαφορά πέρα από το περιθώριο  - (15) - 

Αναγνώριση αναλογιστικής διαφοράς    15 

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) 60 (140) (49) 

 

Στον ισολογισμό η υποχρέωση που αναγνωρίζεται υπολογίζεται ως εξής: 

 20Χ2 20Χ3 20Χ4 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης  1.200 1.600 1.700 

Εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος  1.250 1.450 1.610 

 (50) 150 90 

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) 60 (140) (49) 

Υποχρέωση / (απαίτηση) στον ισολογισμό  10 10 41 

 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων θα αναγνωρίζει τα ακόλουθα: 

 20Χ2 20Χ3 20Χ4 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας  140 150 150 

Κόστος τόκων 100 120 160 

Αναμενόμενη απόδοση στα στοιχεία ενεργητικού του 

προγράμματος 

(120) (150) (174) 

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημίες αναγνωρισμένα στο έτος    15 

Αναγνωρισμένο έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων  120 120 151 
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Αναγνώριση και αποτίμηση με βάση το Αναθεωρημένο ΔΛΠ 19  

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 ο λογιστικός χειρισμός των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών από την οικονομική οντότητα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα βήματα:33 

α) προσδιορισμό του ελλείμματος ή του πλεονάσματος,  

i. Χρησιμοποίηση αναλογιστικής μελέτης για την αξιόπιστη εκτίμηση του τελικού 

κόστους των παροχών που έχουν κερδίσει οι εργαζόμενοι έναντι των προσφερθεισών 

υπηρεσιών κατά την τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους,  

ii. Προεξόφληση της παροχής αυτής χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο της Προβλεπόμενης 

Πιστωτικής Μονάδας για να προσδιοριστεί η παρούσα αξία της δέσμευσης 

καθορισμένης παροχής και το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης,   

iii. Αφαίρεση της εύλογης αξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του 

προγράμματος από την παρούσα αξία της δέσμευσης καθορισμένων παροχών.  

β) προσδιορισμό του ποσού της καθαρής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών ως του 

ελλείμματος ή του πλεονάσματος προσαρμοστέου ώστε να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 

επίπτωση περιορισμού καθαρού περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων παροχών στο 

ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου.  

γ) προσδιορισμό των ποσών που πρέπει να αναγνωριστούν στα αποτελέσματα (κέρδη ή 

ζημίες),  

i. Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας,  

ii. Κόστος προϋπηρεσίας και κέρδος ή ζημία κατά τον διακανονισμό,  

iii. Ο καθαρός τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. 

δ) προσδιορισμό των επανεπιμετρήσεων της καθαρής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών 

που πρόκειται να αναγνωριστεί στα Λοιπά Άλλα Έσοδα και περιλαμβάνει,   

i. Τα αναλογιστικά κέρδη και τις ζημίες, 

ii. Την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος , εξαιρούμενων των 

ποσών που περιλαμβάνονται στον καθαρό τόκο επί της καθαρής υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών, 

                                                           
33 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 57 



31 
 

iii. Οποιαδήποτε μεταβολή στην επίπτωση του ανώτατου ορίου του περιουσιακού 

στοιχείου, εξαιρούμενων των ποσών που περιλαμβάνονται στον καθαρό τόκο επί της 

καθαρής υποχρέωσης.  

Η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο της Προβλεπόμενης 

Πιστωτικής Μονάδας προσδιορίζει την παρούσα αξία των δεσμεύσεων καθορισμένων 

παροχών και του σχετικού κόστους της τρέχουσας απασχόλησης.  

Περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων  

Οι εισφορές σε ένα πρόγραμμα από τον εργοδότη και τους εργαζομένους δημιουργούν 

στοιχεία ενεργητικού με διάφορες μορφές όπως μετρητά και μετοχές. Η εύλογη αξία αυτών 

των στοιχείων του ενεργητικού αφαιρείται από τον υπολογισμό της υποχρέωσης που 

αναγνωρίζεται στον ισολογισμό.34 Στην πραγματικότητα, εάν τα στοιχεία ενεργητικού του 

προγράμματος είναι επαρκή για να καλύψουν τις υποχρεώσεις του, δεν υφίσταται περαιτέρω 

υποχρέωση από τον εργοδότη.  

Το πρότυπο ορίζει πως η εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού θα πρέπει να είναι 

καθαρή από κάθε κόστος συναλλαγής που θα προέκυπτε από την πώλησή τους. Ταυτόχρονα, 

είναι λογικό πως από την αξία των στοιχείων του ενεργητικού θα πρέπει να εξαιρούνται 

οποιεσδήποτε οφειλόμενες εισφορές από τον εργοδότη.  

Επίσης, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε τη διάκριση ανάμεσα στην αναμενόμενη 

απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού και στην πραγματική απόδοση. Η αναμενόμενη 

απόδοση είναι μια αναλογιστική παραδοχή και αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά, η διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και 

της πραγματικής απόδοσης συνιστά αναλογιστική διαφορά και αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα βάση της μεθόδου του περιθωρίου.  

Τέλος, το πρότυπο αναφέρει ότι μια εταιρία δεν πρέπει να συμψηφίζει ένα στοιχείο του 

ενεργητικού που σχετίζεται με ένα πρόγραμμα έναντι μιας υποχρέωσης που σχετίζεται με ένα 

διαφορετικό πρόγραμμα, εκτός και αν η επιχείρηση έχει ένα νομικά εκτελεστέο δικαίωμα 

συμψηφισμού και προτίθεται να το χρησιμοποιήσει. 

                                                           
34 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 113 
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Παράδειγμα 35 

 Την 1η Ιανουαρίου 20Χ2 η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού ενός προγράμματος 

καθορισμένων παροχών είχε αποτιμηθεί σε 1.000.000€. τα καθαρά αθροιστικά αναλογιστικά 

κέρδη και ζημίες ήταν 76.000€. την 30η Ιουνίου 20Χ2, έγιναν εισφορές στο πρόγραμμα από 

τον εργοδότη 490.000€ και πληρώθηκαν παροχές από το πρόγραμμα για εργαζομένους που 

αποχώρησαν 190.000€.  Μετά από αυτές τις συναλλαγές, η εύλογη αξία του προγράμματος 

στοιχείων ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 20Χ2 ήταν 1.500.000€, η παρούσα αξία της 

υποχρέωσης της καθορισμένης παροχής ήταν 1.479.200€ και οι αναλογιστικές ζημίες στην 

υποχρέωση για το 20Χ2 ήταν 6.000€. Η επιχείρηση έκανε τις ακόλουθες εκτιμήσεις την 1η 

Ιανουαρίου 20Χ2, βασισμένη στις εμπορικές τιμές εκείνη την ημερομηνία.  

Εισόδημα από μερίσματα/ τόκους (μετά από τον πληρωτέο φόρο από το ταμείο) 9,25% 

Πραγματοποιηθέντα και μη-πραγματοποιηθέντα κέρδη (μετά φόρων) στο 

πρόγραμμα στοιχείων ενεργητικού  

2,00% 

Κόστη διοίκησης  (1,00%) 

 10,25% 

 

Η αναμενόμενη και η πραγματική απόδοση για το 20Χ2 είναι οι ακόλουθες: 

Απόδοση στα 1 εκ. € που κρατούνται για 12 μήνες στο 10,25% 102.500 

Απόδοση στα (490.000€-190.000€)=300.000€ για 6 μήνες στο 5% (δηλαδή 

10,25 ετησίως ανατοκιζόμενα κάθε 6 μήνες) 

15.000 

Αναμενόμενη απόδοση στο πρόγραμμα στοιχείων ενεργητικού  117.500 

 

Εύλογη αξία του προγράμματος στοιχείων του ενεργητικού την 31/12/Χ2 1.500.000 

Μείον εύλογη αξία του προγράμματος στοιχείων ενεργητικού την 1/1/Χ2 (1.000.000) 

Μείον εισπραχθείσες εισφορές  (490.000) 

Πλέον πληρωθείσες παροχές  190.000 

Πραγματική απόδοση στο πρόγραμμα στοιχείων ενεργητικού  200.000 

 

Αναλογιστικά κέρδη= 200.000 € - 117.500 € = 82.500 € 

                                                           
35 Epsilon Business Training (2009), σελ. 3121-3122 
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Αθροιστικά καθαρά τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη = (76.000+82.500-

6.000)=152.500 

Τα όρια του περιθωρίου έχουν τεθεί στο μεγαλύτερο των: 

- 10% * 1.500.000€ = 150.000€ και  

- 10% * 1.479.200€ = 147.920€ 

Το 20Χ3 η εταιρία θα πρέπει να αναγνωρίσει ένα αναλογιστικό κέρδος (152.500-150.000) = 

2.500€ διαιρούμενο με την αναμενόμενη μέση υπολειπόμενη λειτουργική ζωή των σχετικών 

εργαζομένων.  

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων, θα αναγνωριστεί μια αναμενόμενη απόδοση σε στοιχεία 

ενεργητικού του ταμείου 117.500€, μαζί με ένα αναλογιστικό κέρδος 2.500€ διαιρούμενο με 

την αναμενόμενη μέση υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή των εργαζομένων.  

Στον ισολογισμό η υποχρέωση θα προσαρμοστεί κατά το μη αναγνωρισμένο αναλογιστικό 

κέρδος, δηλαδή το κέρδος με το 10% περιθώριο, και θα πρέπει να προστεθεί και η εμπορική 

αξία του προγράμματος των στοιχείων ενεργητικού.  

Περικοπές και διακανονισμοί  

Μια περικοπή συμβαίνει όταν μια επιχείρηση κάνει περικοπές στις διαθέσιμες παροχές κάτω 

από ένα σχήμα καθορισμένων παροχών, έτσι ώστε να υπάρχει είτε μια σημαντική μείωση 

στον αριθμό των εργαζομένων με προσόντα για τις παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης, 

όταν για παράδειγμα απολύεται ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού λόγω του κλεισίματος 

μιας εγκατάστασης, είτε να υπάρχει μείωση στις παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης που 

θα δίνονται για τις μελλοντικές υπηρεσίες των παρόντων εργαζομένων.  

Ένας διακανονισμός προκύπτει είτε όταν ένας εργοδότης μειώνει το μέγεθος των πληρωτέων 

πληρωμών μετά τη λήξη της απασχόλησης στο μέλλον σε σχέση με υπηρεσίες του 

παρελθόντος είτε όταν ένας εργοδότης αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του για παροχές μετά τη 

λήξη της απασχόλησης σε αντάλλαγμα για ένα σημαντικό ποσό πληρωμής.  

Μια περικοπή και ένας διακανονισμός μπορεί να συμβούν μαζί. Για παράδειγμα, όταν ένας 

εργοδότης λήγει ένα καθορισμένο πρόγραμμα παροχών τακτοποιώντας την υποχρέωση με 

μια μεγάλη πληρωμή και μετά διαλύει το πρόγραμμα.  
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Από μια περικοπή ή έναν διακανονισμό μπορεί να προκύψουν κέρδη ή ζημίες , οι οποίες θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται πλήρως στο οικονομικό έτος που προκύπτουν. Αυτές οι ζημίες ή 

τα κέρδη θα αποτελούνται από οποιαδήποτε μεταβολή ως συνέπεια της περικοπής ή του 

διακανονισμού στην παρούσα αξία των μελλοντικών υποχρεώσεων, στην εύλογη αξία των 

προγραμμάτων στοιχείων του ενεργητικού και από οποιεσδήποτε αναλογιστικές ζημίες ή 

κέρδη καθώς και κόστη προηγούμενης υπηρεσίας που δεν είχαν αναγνωρισθεί πριν. 36 

Είναι σημαντικό μια επιχείρηση να ξανά μετράει την υποχρέωση και τα σχετικά 

προγράμματα στοιχείων ενεργητικού χρησιμοποιώντας τρέχουσες αναλογιστικές παραδοχές, 

προτού καθορίσει την επίδραση μιας περικοπής ή ενός διακανονισμού.  

Γνωστοποίηση  

Το ΔΛΠ 19 καθορίζει το ποιες πληροφορίες θα πρέπει να γνωστοποιεί μια επιχείρηση για τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών μετά τη λήξη της απασχόλησης. 37 

‒ Λογιστική πολιτική για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών. 

‒ Γενική περιγραφή του τύπου του προγράμματος. 

‒ Συμφωνία των αναγνωρισμένων απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στον ισολογισμό, 

απεικονίζοντας ως ελάχιστο την παρούσα αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών που είναι καθ’ ολοκληρία μη- 

χρηματοδοτημένα, την παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών που 

είναι κατά την ημερομηνία του ισολογισμού πλήρως ή μερικώς χρηματοδοτούμενα, 

την εύλογη αξία οποιονδήποτε στοιχείων του ενεργητικού, τα καθαρά αναλογιστικά 

κέρδη ή ζημίες που δεν είναι αναγνωρισμένα στον ισολογισμό, το κόστος υπηρεσίας 

του παρελθόντος που δεν έχει ακόμα αναγνωρισθεί, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

ποσό δεν έχει αναγνωρισθεί λόγω του ορίου.  

‒ Ποσά που περιλαμβάνονται στην εύλογη αξία των προγραμμάτων στοιχείων 

ενεργητικού για κάθε κατηγορία των ίδιων χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρίας 

και για οποιαδήποτε ιδιοκτησία είναι κατειλημμένη από την επιχείρηση. 

‒ Συμφωνία που δείχνει τις κινήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου στις καθαρές 

υποχρεώσεις ή απαιτήσεις που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό.  

‒ Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων για κάθε ένα από τα 

ακόλουθα: τρέχον κόστος υπηρεσιών, κόστος τόκων, αναμενόμενη απόδοση στα 

                                                           
36 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 109,110,111 
37 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 135 έως 150 
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προγράμματα στοιχείων ενεργητικού, αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, κόστος 

προηγούμενης υπηρεσίας και επίδραση της όποιας περικοπής ή διακανονισμού.  

‒ Πραγματική απόδοση στα προγράμματα στοιχείων του ενεργητικού. 

‒ Βασικές αναλογιστικές παραδοχές χρησιμοποιούμενες κατά τη διάρκεια της 

δημοσίευσης του ισολογισμού που περικλείουν συντελεστές προεξόφλησης, 

αναμενόμενα ποσοστά προεξόφλησης σε οποιαδήποτε προγράμματα στοιχείων 

ενεργητικού για τις περιόδους που παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, αναμενόμενα ποσοστά αύξησης μισθών, ποσοστά τάσης του κόστους 

ιατρικής περίθαλψης και οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές 

χρησιμοποιούνται.  

3.3.3 Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους 

Οι παροχές αυτές συνήθως περιλαμβάνουν δώρα, bonus και συμμετοχικά κέρδη πληρωτέα σε 

12 μήνες ή περισσότερο από την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού. 38 

Το Πρότυπο ορίζει ότι αυτές οι παροχές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται λογιστικά όπως και οι 

καθορισμένες παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης, αλλά με δύο βασικές διαφορές. 

Πρώτον, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται πλήρως και άμεσα 

στο οικονομικό έτος που προκύπτουν, χωρίς να εφαρμόζεται η μέθοδος του περιθωρίου. 

Δεύτερον, όλο το κόστος για προηγούμενες υπηρεσίες θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ένα 

έξοδο πλήρως και άμεσα.  

Ουσιαστικά, για τις άλλες μακροπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους η οικονομική οντότητα 

αναγνωρίζει το καθαρό σύνολο των ακολούθων ποσών στα αποτελέσματα:39 

‒ Το κόστος τρέχουσας υπηρεσίας,  

‒ Τον καθαρό τόκο επί της καθαρής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών,  

‒ Επανεπιμετρήσεις τις καθαρής υποχρέωσης.  

3.3.4 Παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης 

Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης είναι παροχές που προκύπτουν λόγω λήξης 

της απασχόλησης. Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης προκύπτουν είτε από 

απόφαση της οικονομικής οντότητας να τερματίσει την απασχόληση ενός εργαζομένου, είτε 

                                                           
38 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 153 
39 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 156 
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από απόφαση ενός εργαζομένου να δεχθεί προσφορά παροχών από την οντότητα σε 

αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης. 40  Παράδειγμα τέτοιων παροχών είναι η 

πληρωμή ενός σημαντικού ποσού σε έναν εργαζόμενο που προσφέρεται για πρόωρη 

συνταξιοδότηση.  

Αναγνώριση 

Το ΔΛΠ 19 καθορίζει αυτά τα κόστη να αναγνωρίζονται πλήρως ως μια υποχρέωση και ένα 

έξοδο στην οικονομική περίοδο που η επιχείρηση αναγνωρίζει μια υποχρέωση που είναι 

πληρωτέα στο μέλλον. Απόδειξη μιας τέτοιας υποχρέωσης είναι ένα τυπικό πρόγραμμα για 

οικιοθελής αποχώρηση σχεδιασμένο και γνωστοποιημένο στα άτομα που αφορά. Στην 

περίπτωση που γίνεται προσφορά για την ενθάρρυνση της οικιοθελούς αποχώρησης, ο 

υπολογισμός θα πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να την 

αποδεχτούν.  

Όσον αφορά τις πληρωτέες παροχές τερματισμού απασχόλησης ως αποτέλεσμα απόφασης 

εργαζομένου να δεχθεί προσφορά παροχών σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό της 

απασχόλησής του, η χρονική στιγμή κατά την οποία η οικονομική οντότητα δεν μπορεί πλέον 

να αποσύρει την προσφορά είναι η ενωρίτερη μεταξύ:41 

‒ Της χρονικής στιγμής κατά την οποία ο εργαζόμενος αποδέχεται την προσφορά, και 

‒ Της χρονικής στιγμής κατά την οποία αρχίζει να ισχύει περιορισμός στη δυνατότητα 

της οικονομικής οντότητας να αποσύρει την προσφορά.  

Όσον αφορά τις πληρωτέες παροχές τερματισμού απασχόλησης ως αποτέλεσμα απόφασης 

της οικονομικής οντότητας να τερματίσει την απασχόληση του εργαζομένου, η οικονομική 

οντότητα δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά όταν έχει κοινοποιήσει στους 

σχετικούς εργαζόμενους πρόγραμμα τερματισμού της απασχόλησης τους το οποίο πληροί τα 

εξής κριτήρια:42 

‒ Τα μέτρα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος δείχνουν ότι δεν 

είναι πιθανό να επέλθουν σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα.  

                                                           
40 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 159 
41 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 166  
42 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 167 
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‒ Το πρόγραμμα προσδιορίζει τον αριθμό των εργαζομένων των οποίων πρόκειται να 

τερματιστεί η απασχόληση, την ταξινόμηση των θέσεων εργασίας τους και την 

προσδοκώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης.  

‒ Το πρόγραμμα ορίζει τις παροχές τερματισμού που θα λάβουν οι εργαζόμενοι με 

επαρκείς λεπτομέρειες ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να προσδιορίζουν το 

είδος και το ποσό των παροχών που θα λάβουν όταν τερματιστεί η απασχόλησή τους.  

Επιμέτρηση  

Η οικονομική οντότητα επιμετρά τις παροχές τερματισμού κατά την αρχική αναγνώριση και 

επιμετρά και αναγνωρίζει μεταγενέστερες μεταβολές σύμφωνα με τη φύση των παροχών 

στους εργαζομένους, υπό τον όρο ότι εάν οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης 

αποτελούν επαύξηση των παροχών μετά την έξοδο από την απασχόληση, η οικονομική 

οντότητα εφαρμόζει τις απαιτήσεις για τις παροχές μετά τη έξοδο από την απασχόληση.  

Εάν οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης διακανονιστούν εξ ολοκλήρου εντός 

δώδεκα μηνών μετά το τέλος της ετήσιας περιόδου αναφοράς στην οποία αναγνωρίζεται η 

παροχή τερματισμού, η οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις απαιτήσεις για τις 

βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους.  

Εάν οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης δεν αναμένεται να διακανονιστούν εξ 

ολοκλήρου εντός δώδεκα μηνών μετά το τέλος της ετήσιας περιόδου αναφοράς στην οποία 

αναγνωρίζεται η παροχή τερματισμού, η οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις απαιτήσεις για 

τις λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους.43 

3.4 Μεταβατικές διατάξεις και ημερομηνία έναρξης ισχύος  

Οι οικονομικές οντότητες εφαρμόζουν το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 σύμφωνα με την 

τελευταία αναθεώρησή του από την 1η Ιανουαρίου του 2013 ή μετά από αυτήν. Επιτρέπεται η 

προγενέστερη εφαρμογή με την προϋπόθεση ότι αυτό γνωστοποιείται. 44 

Οι οικονομικές οντότητες εφαρμόζουν το παρόν Πρότυπο αναδρομικά στην περίπτωση όπου 

υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, εκτός και 

εάν οι οικονομικές οντότητες δεν χρειάζεται να προσαρμόσουν τη λογιστική αξία 

                                                           
43 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 169  
44 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 172 
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περιουσιακών στοιχείων για αλλαγές στο κόστος παροχών σε εργαζομένους που είχαν 

συμπεριληφθεί στη λογιστική αξία πριν από την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. 45 

3.5 ΔΛΠ 26 Λογιστικός Χειρισμός και Παρουσίαση των Προγραμμάτων 

Παροχών Εξόδου από την Υπηρεσία 

Το ΔΛΠ 26 εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το ΔΛΠ 19 και αντιμετωπίζει τα προγράμματα 

παροχών εξόδου από την υπηρεσία, είτε αυτά είναι προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

είτε προγράμματα καθορισμένων παροχών, ως ξεχωριστές οικονομικές οντότητες που 

παρουσιάζουν οικονομικές καταστάσεις ξεχωριστά από τους εργοδότες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα.46 

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Στις οικονομικές καταστάσεις ενός προγράμματος καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζονται 

τα ποσά της μελλοντικής παροχής σύμφωνα με τις καταβληθείσες εισφορές αλλά και βάσει 

της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης και των κερδών που θα προκύψουν από την 

επένδυση των κεφαλαίων. Η υποχρέωση του εργοδότη εξαντλείται κυρίων στο ποσό των 

εισφορών προς το φορέα, ενώ η υποχρέωση των συμμετεχόντων εξαντλείται στην εξέταση 

της είσπραξης των εισφορών και άσκησης του κατάλληλου ελέγχου για την προστασία των 

δικαιωμάτων των δικαιούχων. 47 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Οι οικονομικές καταστάσεις ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών περιλαμβάνει:48 

‒ Την κατάσταση για τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για παροχές, 

‒ Την αναλογιστική παρούσα αξία των παροχών εξόδου από την υπηρεσία με 

διαχωρισμό κατοχυρωμένων και μη παροχών, καθώς και το πλεόνασμα ή έλλειμμα 

που προκύπτει, 

‒ Την κατάσταση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων για παροχές, 

περιέχοντας παραπομπή σε συνημμένη αναλογιστική μελέτη.  

                                                           
45 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, παρ. 173 
46 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26, παρ. 2-3 
47 Νεγκάκης Ι. Χ. (2015), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Θεωρία και Εφαρμογές, 

Θεσσαλονίκη, σσ. 438 
48 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26, παρ. 17 
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Η αναλογιστική παρούσα αξία των παροχών εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται με 

βάσει:49 

‒ Τις συμφωνηθείσες παροχές, 

‒ Τους όρους του προγράμματος για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει ο εργαζόμενος 

έως σήμερα,  

‒ Την τρέχουσα ή προβλεπόμενη μισθοδοσία σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες 

υποθέσεις.  

 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσίασε το υπό εξέταση Πρότυπο, τόσο από θεωρητική προσέγγιση, 

όσο και από πρακτική προσέγγιση μέσω αναλυτικών παραδειγμάτων για την καλύτερη 

κατανόησή του.  

 

 

 

  

                                                           
49 Νεγκάκης Ι. Χ. (2015), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Θεωρία και Εφαρμογές, 

Θεσσαλονίκη, σσ. 439 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ  

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και ιδιαίτερα η παγκοσμιοποίηση των κεφαλαιαγορών 

οδήγησαν στην ανάγκη εναρμόνισης των αρχών και κανόνων κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται εμπιστοσύνη στους επενδυτές αλλά και αξιοπιστία.  

Έχοντας ως σημείο αναφοράς όλα όσα εκτέθηκαν, θα μπορούσαμε να πούμε πως η εφαρμογή 

των ΔΛΠ και των ΔΠΧΑ δημιούργησε υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας. Η υιοθέτηση ενιαίων 

λογιστικών αρχών και κανόνων, είναι πλέον γνωστό πως επιφέρει θετικά αποτελέσματα στις 

επιχειρήσεις, καθώς συνεισφέρει στη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την συγκρισιμότητα των 

οικονομικών καταστάσεων.  

Όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 “Παροχές σε εργαζομένους” είναι σημαντικό 

να αναφέρουμε πως η εφαρμογή και η σύγκρισή του με άλλα λογιστικά πρότυπα οδήγησε σε 

σύγκλιση παρά σε απόκλιση. Το ΔΛΠ 19 απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να 

αντιμετωπίζουν με πληρότητα τα θέματα που αφορούν τις παροχές σε εργαζομένους, αφού 

απαιτούν να αναγνωρίζονται άμεσα με ακριβείς υπολογισμούς οι υποχρεώσεις προς το 

προσωπικό και να επιβαρύνονται τα αποτελέσματα με τα έξοδα αυτά.  

Η εφαρμογή του ΔΛΠ 19 στη χώρα μας οδήγησε στην αναγνώριση σαφώς μεγαλύτερων 

ποσών υποχρεώσεων προς του εργαζομένους θέτοντας το θέμα στη σωστή του διάσταση. Με 

άλλα λόγια προκειμένου να εναρμονιστούν ομαλά τα ΔΠΧΑ στη χώρας και να αποφευχθούν 

οι έντονες διακυμάνσεις στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, θεσμοθετήθηκε νέο 

νομικό πλαίσιο που μετέτρεψε τα περισσότερα προγράμματα καθορισμένων παροχών σε 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών.  

Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχει επιτακτική ανάγκη 

δημιουργίας ενός γενικότερου θεσμικού πλαισίου που να ρυθμίζει ξεκάθαρα τον τρόπο 

εφαρμογής των ΔΛΠ. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν καλύπτει πολλά θέματα προσαρμογής 

των εταιριών στα ΔΛΠ, καθώς η εφαρμογή τους απαιτεί την παροχή αναλυτικών 

πληροφοριών μέσα από τις σημειώσεις και την αλλαγή του τρόπου τήρησης των λογιστικών 

βιβλίων.  
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