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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Λαδά Αλέζηε γηα ηελ άξξεθηε 

ζπλεξγαζία καο θαη ηεο δσηηθήο ζεκαζίαο βνήζεηα ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ νινθιήξσζε 

ησλ ζπνπδψλ κνπ. Δπηπιένλ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ γηα ηε ζηήξημή ηνπο ζε 

φια ηα επίπεδα θαη θπζηθά ζηνπο ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο κνπ γηα ηηο ζηηγκέο πνπ πεξάζακε 

ζηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Σέινο, γηα ηελ ακέξηζηε ςπρνινγηθή 

ζπκπαξάζηαζε, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ζχληξνθν κνπ θαη ηηο αδεξθέο κνπ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ ινγηζηηθή επηζηήκε είλαη φπσο πνιινί νηθνλνκνιφγνη ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ έλαο 

δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ εμειίζζεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε, 

πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κάιηζηα ζε θαηξνχο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη θξίζεο, 

αλ έλαο θιάδνο γλψξηζε άλζηζε, είλαη απηφο ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο ειεγθηηθήο. Φπζηθά, απηή 

ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ επηζηεκψλ απηψλ, έξρεηαη σο θπζηθφ επαθφινπζν ησλ αδηάθνπσλ 

θαη νινέλα θαη κεγαιχηεξσλ απαηηήζεσλ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Ζ δίςα ησλ επελδπηψλ θαη 

ησλ αλαιπηψλ, γηα πιεξέζηεξεο θαη πην αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, πνπ παξέρνπλ νη 

νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί ζην επξχ θνηλφ, θέξλεη ζηελ επηθάλεηα λέεο αληηιήςεηο, κεζφδνπο 

θαη ηερληθέο άζθεζεο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. ηε βάζε ινηπφλ ηεο αλαδήηεζεο ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δεκηνπξγήζεθαλ δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα, ηα νπνία, φπσο είλαη ινγηθφ, βξίζθνληαη ζε ζπλερή εμέιημε θαη 

αλαζεψξεζε ησλ επί κέξνπο ζεκείσλ ηνπο, αθνχ απνηεινχλ δσηηθφ θνκκάηη ηεο ινγηζηηθήο 

επηζηήκεο. Αλ φρη ην ζεκαληηθφηεξν, έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία, απηψλ ησλ 

αξρψλ είλαη ε επηκέηξεζε θαη ε απνηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ απηψλ. Κάπσο έηζη εκθαλίζηεθε θαη ν φξνο εχινγε αμία 

θαη έθεξε ζην πξνζθήλην ζέκαηα θαη απφςεηο πνπ γηα δεθαεηίεο παξέκελαλ ζην ζθνηάδη. ηελ 

παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε ελ ιφγσ κέζνδνο επηκέηξεζεο ηεο αμίαο νπζηαζηηθά ελφο 

νξγαληζκνχ, βαζηδφκελε ζηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εγρψξησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ θαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ αλαιπηψλ απφ ηηο 

ηειεπηαίεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη είλαη αμηνζεκείσηα θαη δείρλνπλ λα ππάξρεη 

ζπζρέηηζε ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο θαη επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δεκνζηεχνπλ νη νξγαληζκνί κε ηελ αμία ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο, σο απνηέιεζκα ηεο γλψκεο πνπ δηακνξθψλνπλ νη αλαιπηέο απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, αθνχ ε ηεξάξρεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαίλεηαη λα απνηειεί 

ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ηειεπηαίνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1 Γιεθνή Λογιζηικό Πλαίζιο Απσών και Δύλογη Αξία 

 

Ζ δηαξθή αλάγθε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο γηα πεξηζζφηεξεο θαη πην αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, 

πνπ ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εηθφλα ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ ζην έπαθξν θαη κε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, ελψ παξάιιεια ζα θαζηζηνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ εηθφλα 

ζπγθξίζηκε ζε παγθφζκην επίπεδν, νδήγεζε ζηελ ίδξπζε αλεμάξηεησλ δηεζλψλ επηηξνπψλ, κε 

ζηφρν ηελ έθδνζε ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη νδεγηψλ. Mε άιια ιφγηα, δεκηνπξγήζεθε 

έλα εληαίν ινγηζηηθφ πιαίζην, πνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζα γίλεη απνδεθηφ, απφ ην 

ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο. 

Απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ήηαλ ε έθδνζε ησλ πεξηβφεησλ πιένλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, θνηλψο Γ.Λ.Π., πνπ ν επίζεκνο νξηζκφο ηνπο βξίζθεηαη ζην άξζξν 2 

ηνπ θαλνληζµνχ 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο 

Ηνπιίνπ 2002, ην νπνίν ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Ωο ∆ηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα λννχληαη 

ηα ∆ηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (∆.Λ.Π.), ηα ∆ηεζλή Πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (∆.Π.Υ.Π.) θαη νη ζπλαθείο εξκελείεο (εξκελείεο ηεο SIC-∆.Π.Υ.Π.), νη 

κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ελ ιφγσ πξνηχπσλ θαη ζπλαθψλ εξκελεηψλ θαζψο θαη ηα 

κειινληηθά πξφηππα θαη ζπλαθείο εξκελείεο πνπ ζα εθδψζεη ή ζα δεκνζηεχζεη ζην κέιινλ ν 

Οξγαληζκφο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Ο.∆.Λ.Π.)». Ο ίδηνο θαλνληζκφο πεξηγξάθεη 

νπζηαζηηθά ην ζθνπφ ησλ ∆.Λ.Π. ζηελ παξάγξαθν 4 σο εμήο: «Ο παξψλ θαλνληζκφο εληζρχεη 

ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη βνεζά ηηο θνηλνηηθέο 

εηαηξείεο λα αληαγσλίδνληαη ζε ηζφηηκε βάζε γηα ηελ εμεχξεζε δηαζέζηκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ηφζν ζηηο θνηλνηηθέο φζν θαη ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο». 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ιερζεί, φηη απνηεινχλ µηα εληαία δέζµε δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πςειήο πνηφηεηαο, ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ν Ηζνινγηζκφο, ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο, ε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ 

Ρνψλ θαη νη Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο, κε ζθνπφ ηελ νµαιή θαη εχξπζµε ιεηηνπξγία ηεο 
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θεθαιαηαγνξάο, ηελ πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, ηε δεκηνπξγία θιίµαηνο 

εκπηζηνζχλεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ θνηλνηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη ζπλππνινγίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε επνπηεία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπµάησλ, ε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. απφ ηα 

ηειεπηαία ήηαλ άκεζε. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π., ζην ζχλνιφ ηνπο, 

ρσξίο παξεθθιίζεηο θαη ε θαηάξηηζε αμηφπηζησλ θαη ζπγθξίζηκσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, κε ζηφρν ηελ άζθεζε ζνβαξήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ειέγρνπ απφ πιεπξά 

ησλ νξγαληζκψλ, θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο απφ 

πιεπξάο ησλ επελδπηψλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε εηζαγσγή ηεο εχινγεο αμίαο ζηελ 

επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, θάηη πνπ απνηέιεζε επαλάζηαζε ζε ζρέζε κε 

ηελ εθαξκνδφκελε γηα δεθαεηίεο ινγηζηηθή αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη απφ ηελ πξψηε θηφιαο κέξα εκθάληζήο ηεο, ε επηκέηξεζε θαη ε ρξήζε ηεο εχινγεο 

αμίαο, ζπλάληεζε ηφζν ππέξκαρνπο φζν θαη πνιέκηνπο ζην δηεζλέο ινγηζηηθφ ζηεξέσκα φζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νξγαληζκψλ.  

 

1.2 κοπόρ ηηρ Δπγαζίαρ 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ηξφπσλ επηκέηξεζεο θαη εκθάληζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη θαηά πφζν ηηο επεξεάδνπλ, ελψ παξάιιεια αλαδεηνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ εμάγνπλ νη αλαιπηέο απφ ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο ρξήζεο ηεο ζηελ νηθνλνκηθή εηθφλα 

κηαο νληφηεηαο. Οπζηαζηηθά, αλαδεηνχληαη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο απαληήζεηο ζηνλ ηξφπν 

επηξξνήο ησλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο ηεο εχινγεο αμίαο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 

1.3 Γομή ηηρ Δπγαζίαρ 

 

πλνπηηθά ζην θπξίσο κέξνο πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ε 

επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο πνπ απνηέιεζε θαη ηελ πεγή έκπλεπζεο ηνπ 
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ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο θαη αθνξά ην πεδίν ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ επηζθφπεζε επηθεληξψζεθε ζε 

μελφγισζζε αξζξνγξαθία ε νπνία κειεηά ηελ εηζαγσγή θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ζε πνηθίινπο ηνκείο ηφζν ζηηο 

εηαηξίεο φζν θαη ζηνπο αλαιπηέο-επελδπηέο θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. Οη ζπγγξαθείο 

θαηά γεληθή νκνινγία, ηδηαίηεξα ζηηο πην πξφζθαηεο κειέηεο, ηάζζνληαη ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ρξήδνληαο 

ηελ σο ηελ πιένλ απνδεθηή θαη θαηάιιειε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηκέηξεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ελδειερήο αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ζηνπο νξηζκνχο, 

ζηνπο θαλφλεο θαη ζηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε έξεπλα. Παξνπζηάδνληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία θαη ν ζθνπφο ησλ Γ.Λ.Π. 32 θαη Γ.Λ.Π. 39 πνπ απνηεινχλ ηα 

θπξηφηεξα ζεσξεηηθά εξγαιεία, πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ 

Γ.Π.Υ.Α. 7 θαη Γ.Π.Υ.Α. 13 ηα νπνία αλαιχνληαη ακέζσο κεηά. Σν ηειεπηαίν, θαηέρεη 

πξσηεχνπζα ζέζε ζηελ εξγαζία θαζψο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο, 

αθνχ αλαιχεη ζε βάζνο ζέκαηα ηεο εχινγεο αμίαο, φπσο ην ζχζηεκα ηεξάξρεζεο ηεο θαη νη 

ηερληθέο απνηίκεζεο ηεο. Σέινο γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ ηνπ 

λένεθδνζέλ Γ.Π.Υ.Α. 9 θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζα επηθέξεη ζην εγγχο κέιινλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, αξρηθά γίλεηαη κία εηζαγσγή ζηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ δηεμήρζε, ελψ παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία κηα πεξηγξαθή ηνπ πξνηχπνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, Ohlson (1995), θαη νη απφςεηο δηαθεθξηκέλσλ ζπγγξαθέσλ θαη 

αθαδεκατθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Καηφπηλ, αθνινπζεί ε κειέηε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο, απφ ηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

θιάδν ζε επίπεδν νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 2005 έσο 2014 θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ηνπο 

αλαιπηέο-επελδπηέο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ αμία ηεο κεηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ε 

κειέηε, ηα νπνία απνηεινχλ ινγηθφ επαθφινπζν αθνχ ηέζεθαλ νη βάζεηο απφ έλα ζεσξεηηθφ 

θαη ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε πξαγκαηνπνίεζε εκπεηξηθήο έξεπλαο. Δπηπιένλ θαηαγξάθνληαη νη 

πεξηνξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη ηπρφλ πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ιφγσ ηεο ζπλερνχο αλαβάζκηζεο θαη αλάγθεο γηα 

βειηίσζε ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξνηχπσλ, έρνπλ δεκνζηεπζεί πνηθίιεο έξεπλεο, 

αλαθνξηθά κε ηνλ αληίθηππν ησλ ηειεπηαίσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε ζχγρξνλε 

νηθνλνκία. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο εχινγεο αμίαο (fair value), πνπ 

θαζηεξψζεθε απφ ηα IFRS σο θπξίαξρν εξγαιείν επηκέηξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ νξγαληζκψλ θαη ηεο επηξξνήο ηεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. ην παξφλ θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξζξνγξαθίεο θαη κειέηεο πνπ 

απνηέιεζαλ θαη ηελ αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο απφ ηφηε πνπ εκθαλίζηεθε ν φξνο θαη ε ρξήζε ηεο 

εχινγεο αμίαο δεκηνπξγήζεθαλ δχν αληηθξνπφκελα ζηξαηφπεδα, ηνπο ππέξκαρνπο θαη ηνπο 

πνιέκηνχο ηεο. Απφ ηε κία πιεπξά, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Madray (2008), νη ππνζηεξηθηέο ηεο 

ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο ζηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηα πην μεθάζαξε εηθφλα θαη βνεζά ζηελ θαιχηεξε ιήςε απνθάζεσλ. Απφ ηελ 

άιιε, δηάθνξνη πνιέκηνη ηεο εχινγεο αμίαο ππνζηήξημαλ φηη ε ρξήζε ηεο, ιφγσ ηεο επειημίαο 

πνπ παξέρεη θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηελ εθηίκεζε ηεο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε 

απνπζίαο ελεξγνχο αγνξάο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηξέβισζε θαη ζχγρπζε ζηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Whittington (2015) ζηε κειέηε ηνπ κε αληηθείκελν ηελ εχινγε 

αμία θαη ηα IFRS, αλαθέξεηαη  ζηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο σο κέζν επηκέηξεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελψ παξνπζηάδεη 

κε κηα  ηζηνξηθή αλαδξνκή  ηνπο ιφγνπο νη νπνίνη θαζηέξσζαλ ηε κέζνδν απηή  σο θπξίαξρε 

ζηα IFRS, κε αλάιπζε ησλ επηρεηξεκάησλ ππέξ θαη θαηά ηεο εθαξκνγήο ηεο, θαζψο θαη ησλ 

δηάθνξσλ πεξηπηψζεσλ πνπ επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ IASB, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε. Καηαιήγεη ζε νξηζκέλεο 

παξαηεξήζεηο πξνο βειηίσζε ησλ IFRS, ελψ ζπκπεξαίλεη φηη ε εχινγε αμία είλαη 

«θηηαγκέλε» γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε άξηηεο θαη αληαγσληζηηθέο αγνξέο φπνπ ε πξφζβαζε 

είλαη εθηθηή θαη νπζηαζηηθά εμππεξεηεί ηνπο επελδπηέο ησλ θεθαιαηαθψλ αγνξψλ, φπνπ 
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γίλεηαη ε αμηνιφγεζε κε πξνεμφθιεζε κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζε αληίζεζε κε ηελ 

ελαιιαθηηθή κέζνδν πνπ αλαθέξεηαη πάιη ζε κειινληηθέο ξνέο αιιά βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία 

εθηηκήζεσλ ησλ επελδπηψλ, φπνπ νη αγνξέο δελ είλαη νπηνπηθέο θαη ππάξρεη αζπκκεηξία ζηα 

δεδνκέλα, αθνξά δειαδή θπξίσο ηνπο ππάξρνληεο επελδπηέο-κεηφρνπο πνπ έρνπλ θαη ηε 

δηαρείξηζε. 

Απφ ηελ άιιε, νη Amel-Zadeh θαη Meeks  (2013), εμεηάδνπλ ηε ρξήζε θαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εχινγεο αμίαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζηε 

κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζχγθξηζε κε ην ηζηνξηθφ θφζηνο. Αθφκε, εζηηάδνπλ ζηα 

ζεσξεηηθά ππφβαζξα θαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, ζηηο ινγηζηηθέο 

αξρέο, ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη θάλνπλ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά πάλσ ζην θαηλφκελν ηεο 

κφριεπζεο ησλ ηξαπεδψλ ε νπνία, φπσο ζπκπεξαίλνπλ, είλαη αλάινγε κε ηελ ηάζε ηεο 

αγνξάο. ηελ έξεπλα ηνπο θαηαιήγνπλ ζην φηη ε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε δελ επεξέαζε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο απφςεηο γηα ρξήζε ε φρη ηεο εχινγεο αμίαο, έδεημε φκσο φηη είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο ζε πεξηφδνπο ρακειήο ξεπζηφηεηαο θαη αλάγθεο ξεπζηνπνίεζεο, ελψ 

παίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηε ζχγθξηζε 

παξφκνησλ αγαζψλ ζηελ αγνξά θαζψο θαη ηε κεηέπεηηα ζχγθξηζε κε ην ηζηνξηθφ θφζηνο θαη 

ην θφζηνο επθαηξίαο. Μάιηζηα ζε κία πξνεγνχκελε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ 

IFRS ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ, νη Kousenidis et al. (2010) ζπκπεξαίλνπλ φηη ε 

είζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο δελ επέθεξε αιιαγέο ζηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ αιιά επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπο. 

Δπηπιένλ, νη Badia et al. (2015) αζρνινχληαη κε ηα ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα 

παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, βαζηζκέλα ζηελ 

εχινγε αμία θαη πσο απηά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ παξέρνπλ, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ εχινγε αμία θαη ζηελ ζπληεξεηηθή 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε παξαδείγκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο 

θαη έπεηηα. ηελ έξεπλα ηνπο θαηαιήγνπλ ζην φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξεο αλαινγίεο ζηα επίπεδα 2 θαη 3, παξνπζηάδνπλ ειιηπή πιεξνθφξεζε ζε αληίζεζε 

κε φζεο εκθαλίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζην επίπεδν 1. Παξάιιεια νη Magnan et al. (2011)  

εμέηαζαλ θαηά πφζν ε εχινγε αμία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ 

επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ζηελ πξφβιεςε ησλ θεξδψλ θαη θαηέιεμαλ ζην φηη ε εθαξκνγή ηεο ρξήζεο ησλ επηπέδσλ 

1, 2 θαη 3 κε ηε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ έρεη 

νδεγήζεη ζε πην αθξηβή ζπκπεξάζκαηα ζε φζεο δελ απνηηκνχζαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Michel+Magnan%22
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ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία. Δπίζεο δηαπηζηψλεηαη ζηελ έξεπλα 

φηη ζην επίπεδν 2 ηα ζηνηρεία είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβή απφ φηη ζην επίπεδν 3 φζσλ 

αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αληαλαθινχλ. Με βάζε ηα αλσηέξσ, 

ζπκπεξαίλνπλ φηη νη αλαιπηέο ζεσξνχλ πσο νη εηαηξίεο κεηαθέξνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ επηπέδνπ 2 αιιά δξνπλ επθαηξηαθά ζηε κέηξεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ επηπέδνπ 3. 

 Δπηπξνζζέησο, νη Song et al. (2010) ζηελ έξεπλα ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

εχινγεο αμίαο ζε ηεξαξρηθά επίπεδα παξνπζίαζεο θαη ηνλ αληίθηππν ησλ κεραληζκψλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, αλαθέξνπλ πσο νη επελδπηέο δίλνπλ ιηγφηεξε ζεκαζία ζηα πην 

αδηαθαλή θαη ζνιά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζην επίπεδν 3 απφ φηη ζηα επίπεδα 1 θαη 2 

θαζψο είλαη ιηγφηεξν παξαηεξήζηκα θαη ππφθεηληαη ζε κεγαιχηεξε αζπκκεηξία πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ επελδπηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο, ελψ ν πην ππνθεηκεληθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

επηπέδνπ 3, ην θαζηζηά επηξξεπή ζε κεγαιχηεξν ζθάικα εθηίκεζεο. Σα ζέκαηα απηά 

απμάλνπλ ηε δπζκελή επηινγή ησλ επελδπηψλ, ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ην θφζηνο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, κε απνηέιεζκα έλα κεγαιχηεξν «discount adjustment 

effect» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ. Δπηπιένλ, επεηδή νη δηαρεηξηζηέο έρνπλ κεγαιχηεξε 

επρέξεηα ζηηο εχινγεο αμίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην επίπεδν 3, νη επελδπηέο κπνξνχλ λα  

πξνζαξκφζνπλ ηελ απνηίκεζε ηνπ επηπέδνπ 3 πξνο ηα θάησ εάλ αλεζπρνχλ γηα ηελ πηζαλή 

ππεξεθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εηδηθά φηαλ παξαηεξνχληαη αδχλακνη 

κεραληζκνί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζε απηφ ην θαηλφκελν σο 

«downward cash flow adjustment effect». 

Δμάιινπ, νη Christensen θαη Nikolaev (2013) ζηελ έξεπλα ηνπο, γηα ην θαηά πφζν νη 

εηαηξίεο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο εθαξκφδνπλ ηελ εχινγε αμία ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ κε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηαιήγνπλ φηη ε εχινγε αμία είλαη απίζαλν λα 

γίλεη ε θχξηα κέζνδνο απνηίκεζεο γηα ηα δχζθνια ξεπζηνπνηήζηκα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εζεινληηθή βάζε θαη απηφ γηαηί φπσο αλαθέξνπλ ζηε κειέηε ηνπο ε 

ινγηζηηθή ηεο εχινγεο αμίαο ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο 

είλαη δηαζέζηκεο ζε ρακειφηεξν θφζηνο θαη φηαλ δελ κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο επηδφζεηο ηεο εηαηξίαο. Γηα παξάδεηγκα, κε πνιχ ιίγεο εμαηξέζεηο, νη δηεπζπληέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ εθαξκφδνπλ ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ. ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα έξρεηαη λα πξνζηεζεί απηή ησλ Glaser et al. (2015), 

πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ 737 δηεζλείο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, θαη ζπκπεξαίλεη πσο 

νη δηαρεηξηζηέο πξάγκαηη εκθαλίδνπλ ζην επίπεδν 3 ηεο ηεξαξρίαο ηεο εχινγεο αμίαο ζηνηρεία 
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ηα νπνία είλαη πιαζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζε «θνπζθσκέλεο» νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Όπσο επηζεκαίλνπλ φκσο, ε απφθξπςε απηήο ηεο πνιηηηθήο δχζθνια πεξλάεη 

απαξαηήξεηε απφ ηνπο έκπεηξνπο αλαιπηέο θαη θαηά ζπλέπεηα απφ ηελ αγνξά, ελψ κάιηζηα 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηφζν ηηο αληαγσλίζηξηεο ηξάπεδεο, φζν θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο.  

Απφ ηελ άιιε νη Ettredge et al. (2014) ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ εηζεγκέλεο 

ηξαπεδηθέο εηαηξίεο γηα ηηο πεξηφδνπο 2008 έσο 2011, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ 

επηπέδσλ ηεξαξρίαο ηεο εχινγεο αμίαο, ζπκπεξαίλνπλ φηη ην ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ  

ειεγθηηθνχ θφζηνπο επηκέηξεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην επίπεδν 3 κε ηα 

ζηνηρεία απηά θαη κάιηζηα κεγαιχηεξα απφ ηα επίπεδα 1 θαη 2, θάηη πνπ ππνδεηθλχεη 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πσο φζν απμάλνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα επηκέηξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηφζν απμάλνληαη θαη ηα ειεγθηηθά θφζηε θαη ζπλεπψο ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο επηκέηξεζεο ηνπο. Ωο θπζηθφ επαθφινπζν, είλαη λα δεκηνπξγνχληαη 

ππνςίεο γηα ηελ αιεζνθαλή παξνπζίαζε ησλ ελ ιφγσ θνλδπιίσλ απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο επηκέηξεζήο ηνπο θαη ηνπ πςειφηεξεο θνζηνιφγεζεο ηεο 

ηειεπηαίαο απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ησλ Ayres et al. (2014) έξρεηαη λα πξνζηεζεί κία αθφκα αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο, απηή ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ηεο ζηε ζρέζε ησλ 

νξγαληζκψλ κε ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ην δχζθνιν έξγν ηεο εθαξκνγήο 

ηεο. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπλ νη ηειεπηαίνη είλαη φηη ε πηζηή εθαξκνγή ηεο 

επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο, λαη κελ παξέρεη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηαπηφρξνλα φκσο δπζρεξαίλεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο 

ειεγθηέο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Ηδηαίηεξα, φηαλ επηρεηξείηαη ε απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο ηεο 

εηαηξίαο, ή ν έιεγρνο άιισλ ζχλζεησλ εθηηκήζεσλ, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

δεδνκέλεο ηεο ζπλερηδφκελεο επέθηαζεο ηεο εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη αλεζπρίεο  γηα ηηο επηδφζεηο ησλ ειεγθηψλ ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο. 

Σελ αληηθεηκεληθή δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ηε δηαβεβαίσζε 

ηεο εχινγεο αμίαο ζε ηδηαίηεξα ζχλζεηα κέζα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή αβεβαηφηεηα 

θαη ππνθεηκεληθφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ, ζεκαληηθέο ή πνιχπινθεο ππνζέζεηο, θαη πνιιαπιέο 

πηζαλέο ηερληθέο απνηίκεζεο, έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ε πξφζθαηε κειέηε ησλ Cannon θαη 

Bedard (2015) πνπ δηεμήρζε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε αλψηεξα ζηειέρε ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ. Άιισζηε, ζε κηα παιαηφηεξε κειέηε ηνπ, ν Uzma (2012), είρε θαηαιήμεη φηη ε 
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εθαξκνγή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ππνιείπεηαη απηήο ηεο εχινγεο αμίαο θαη πσο ε πηζηή 

αλαπαξάζηαζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηνπ επηπέδνπ 3 ηεο ηεξαξρίαο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κφλν κε πξφζζεηεο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ επέβαιε φζσλ αθνξά ηηο εχινγεο αμίεο, ν Bischof (2009) 

κε έξεπλα ηνπ πάλσ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ζπκπεξαίλεη φηη ην 

πξναλαθεξζέλ πξφηππν αχμεζε ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη ζηηο εθζέζεηο ησλ θηλδχλσλ, αιιά παξάιιεια θαηαιήγεη πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απφ ρψξα ζε ρψξα, ιφγσ ηεο εξκελείαο ηεο εθάζηνηε εζληθήο 

ηξαπεδηθήο επνπηείαο. Δίλαη θαλεξφ πσο ππήξμε αλάγθε ελαξκφληζεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

επνπηείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ήξζε σο θπζηθφ επαθφινπζν ε ζέζπηζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 

13 πνπ αλαιχεηαη δηεμνδηθά παξαθάησ. Καηφπηλ πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ηειεπηαίνπ, 

αξθεηνί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο επηδξάζεηο ηνπ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη πξαθηηθφ 

επίπεδν. ε κία ηέηνηα πξνζπάζεηα θηλείηαη ε έξεπλα ηεο Dvorakova (2011) γηα ηηο σθέιεηεο 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. ηελ έξεπλα θαηαιήγεη φηη ην ζεκαληηθφηεξν φθεινο είλαη 

ε αχμεζε ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 13, αθνχ νξίδεη ηνπ ηξφπνπο επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο 

αμίαο θαη ηελ ηεξαξρία ηεο, σζηφζν επηζεκαίλεη πσο ε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε νξηδφκελε σο ηηκή εμφδνπ είλαη ελλνηνινγηθά ιάζνο θαη ελέρεη θηλδχλνπο. 

ε κία άιιε κειέηε, νη Yarnold θαη Ravlic (2014), κε ηε ρξήζε εκπεηξηθήο έξεπλαο, 

ζπκπεξαίλνπλ πσο νη απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ, δίλνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο 

αλαιπηέο θαη ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ζαθήλεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, σζηφζν πξνεηδνπνηνχλ πσο πξέπεη λα ππάξρεη επηθπιαθηηθφηεηα 

φζνλ αθνξά ηηο εηαηξίεο πνπ εκθαλίδνπλ ζηνηρεία ζην ηξίην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο, θαζψο γηα 

ηηο επηκεηξήζεηο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη δχζθνιν λα 

επηβεβαησζνχλ θαη θξχβνπλ θηλδχλνπο.  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ιερζεί πσο ε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο έρεη γίλεη 

απνδέθηε δηεζλψο, παξά ηηο φπνηεο αξρηθέο ελζηάζεηο. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο, ε εθαξκνγή ηεο επηδέρεηαη πεξεηαίξσ ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  

ρξήζε ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο θαη θαηαζηάζεηο ησλ νξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρηεί ε πιήξεο δηαθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπο αθνχ παξαηεξνχληαη θαηλφκελα 

ζηξέβισζεο απφ ηνπο νξγαληζκνχο. Άιισζηε ν ζθνπφο ησλ πξνηχπσλ είλαη ε πιεξέζηεξε 

πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απηφο πξέπεη λα δηαθπιαρηεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην έρεη ζηφρν λα δνζνχλ νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα IFRS 

θαη ηηο αλαθνξέο ηνπο ζηελ εχινγε αμία πνπ απνηειεί θαηλνηνκία ησλ πξνηχπσλ, δεδνκέλνπ 

φηη ε εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ηεο ηειεπηαίαο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

άζθνπε παξνπζίαζε ηεο νιφηεηαο ησλ πξνηχπσλ, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε θαίξηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ζε δηεζλέο θαη εγρψξην επίπεδν θαη κηα εθηελέζηεξε αλάιπζε νξηζκέλσλ 

πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε εηζαγσγή 

θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, ελψ γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

βαζηθά ζεκεία ησλ Γ.Λ.Π. 32 θαη 39 ηα νπνία είλαη δχν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο. Σέινο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα Γ.Π.Υ.Α. 7 

θαη Γ.Π.Υ.Α. 13 πνπ απνηεινχλ θαη ηα ζεκαληηθφηεξα φζσλ αθνξά ηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

3.1 Διζαγυγή ζηα Γιεθνή Λογιζηικά Ππόηςπα 

 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (International Accounting Standards), απνθαινχληαλ ηα πξφηππα 

πνπ είραλ εθδνζεί απφ ην 1973 έσο ην 2001 απφ ηνλ IASC, ελψ ην 2002 απνθαζίζηεθε ηα 

πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International 

Accounting Standards Board) κε έδξα ην Λνλδίλν λα νλνκάδνληαη πιένλ Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial Reporting Standards). Ο IASB 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 2001 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ηνπ πκβνπιίνπ, απφ ην Ίδξπκα IASC, απφ κεγάιεο ινγηζηηθέο εηαηξίεο, ηδησηηθνχο 

ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο θαη βηνκεραληθέο εηαηξίεο απφ φιν ηνλ θφζκν, θεληξηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο θαζψο θαη άιινπο δηεζλείο θαη επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο. Σα 

Γ.Λ.Π. απνηεινχλ  έλα  πιαίζην αξρψλ θαη θαλφλσλ, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη  ε νξζή 

απεηθφληζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ εηαηξεηψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ δεκνζηεχνληαη γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηηθνχ θνηλνχ 
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θαη ε πηνζέηεζε ηνπο δηεπθνιχλεη, ηε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εηζεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε νπνηαδήπνηε αγνξά
1
.   

 

3.2 Δθαπμογή ηυν Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπυν ζηην Δςπώπη και ζηην 

Δλλάδα 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ππνρξέσζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ είλαη εηζεγκέλνη 

ζε νξγαλσκέλε θεθαιαηαγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα αθνινπζήζνπλ ηα Γ.Λ.Π. θαη λα 

θαηαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. γηα ηεο ρξήζεηο πνπ 

ζα αξρίδνπλ κεηά ηελ 1.1.2005, ελψ παξάιιεια, σο πξνο ηνπο κε εηζεγκέλνπο νξγαληζκνχο 

ζε Υξεκαηηζηήξηα, πξφηεηλε ζηα θξάηε κέιε είηε λα ηηο ππνρξεψζνπλ, είηε λα ηηο επηηξέςνπλ 

λα εθαξκφζνπλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα. Δπηπιένλ απνθαζίζζεθε, λα κελ ππάξμεη ζηαδηαθή ή 

επηιεθηηθή πηνζέηεζε θαη ηαπηφρξνλε ρξήζε θάπνηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο κε ηα ηζρχνληα ζε 

θάζε ρψξα πξφηππα, αιιά θαζνιηθή θαη πιήξεο εθαξκνγή ηνπο. 

Δπί ηεο νπζίαο ινηπφλ, ν θαλνληζκφο 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

πκβνπιίνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αλαθέξεηαη ζε ηξία είδε 

εηαηξεηψλ. ηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην πνπ ηεξνχλ ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο 

ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. θαη ζηηο κε εηζεγκέλεο πνπ ηεξνχλ εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 

κπνξνχλ αλ ζέινπλ λα θαηαξηίζνπλ ηηο εηήζηεο ή ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε 

βάζε ηα πξφηππα απηά, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. είλαη πξναηξεηηθή θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 

επηινγή ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ, κε ρξνληθφ δηάζηεκα ηήξεζεο ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. 

Καηφπηλ απηήο ηεο νδεγίαο θαη κε ζηφρν ηελ θαζηέξσζε ησλ Γ.Λ.Π., ε Διιεληθή 

Κπβέξλεζε εμέδσζε ην Νφκν 3229/2004, ψζηε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο θαη ζηηο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο λα επεμεξγαζηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα, 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Καλνληζκνχ. Καηφπηλ, θαη ζε ζπλέρεηα απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο ελαξκφληζεο κε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, νξίζηεθε γηα ηελ 1.1.2005 ε 

εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. κε ηνπο λφκνπο 3148/2003 (άξζξν 21) θαη 3229/2004 (άξζξν 13), πνπ 
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ν ηειεπηαίνο θαζφξηζε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π., ελψ κε 

κεηέπεηηα δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 13, 15, 27 θαη 32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

 

3.3 Θεμελιώδηρ Απσέρ Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπυν και Γιεθνών 

Πποηύπυν Υπημαηοοικονομικήρ Πληποθόπηζηρ 

 

Ζ θηινζνθία ησλ Γ.Λ.Π. θαη ησλ Γ.Π.Υ.Π. βαζίδεηαη ζε δχν βαζηθέο αξρέο, απηήλ ηεο 

ζρέζεο θφζηνπο-νθέινπο γηα ηελ παξνρή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο (Balance 

between benefit and cost) θαη ηελ αξρή ηεο «νηθνλνκηθήο νπζίαο πάλσ απφ ην λνκηθφ ηχπν» 

(Substance over form). Δπηπιένλ, θαηά ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

ιακβάλνληαη ππφςε δχν νπζηψδεηο παξαδνρέο, ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Going concern) θαη ε αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ-εμφδσλ (Accrual 

basis)
2
. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη κε ηελ παξαδνρή φηη ε νληφηεηα ζα ζπλερίζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη ε δηνίθεζε ηεο δελ πξνηίζεηαη λα ηε ξεπζηνπνηήζεη ή λα παχζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δλψ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ νη ζπλαιιαγέο 

αλαγλσξίδνληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νξγαληζκψλ θαηά ηηο 

ρξήζεηο πνπ απηέο αθνξνχλ. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζπζρεηηζκέλα κε 

ηα αληίζηνηρα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχλ. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ 

ξνψλ, ε νπνία ζπληάζζεηαη ζε ηακηαθή βάζε. Άιιεο αξρέο ζχληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη ε Αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε θαη ζπκκφξθσζε πξνο ηα Γ.Π.Υ.Α., ε 

ζεκαληηθφηεηα θαη ζπγθέληξσζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηάθνξσλ θνλδπιίσλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ, ν ζπκςεθηζκφο φηαλ θαη φπνπ απηφο επηηξέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

πξνηχπσλ, ε ζπρλφηεηα αλαθνξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξνληθή αλαθνξά ησλ πεξηφδσλ πνπ 

αθνξνχλ νη θαηαζηάζεηο, ε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 
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αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, θαη ε νκνηνκνξθία ζηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο απφ ηε κηα πεξίνδν ζηελ επφκελε
3
. 

 

3.4 Γ.Λ.Π. 32 « Υπημαηοοικονομικά Μέζα : Γνυζηοποίηζη και 

Παποςζίαζη» 

 

3.4.1 Διζαγυγικά 

 

Σν ∆ηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 32 κε ηίηιν «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα : Γλσζηνπνίεζε θαη 

παξνπζίαζε», επηρεηξεί λα ζέζεη ην πιαίζην θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο νληφηεηαο. Οξίδεη ηελ θαηάηαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ 

πξννπηηθή ηνπ εθδφηε, σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ζρεηηθψλ ηφθσλ, κεξηζκάησλ, δεκηψλ θαη 

θεξδψλ, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη ππνρξεψζεηο πξέπεη λα ζπκςεθίδνληαη. Σαπηφρξνλα, αλαθέξεη θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ. Ο ζηφρνο ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά µε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηελ επίπησζε 

ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Οη αξρέο ηνπ Γ.Λ.Π. 32 ζπκπιεξψλνπλ ηηο 

αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γ.Λ.Π. 39 θαη γηα ηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε απηά ζην Γ.Π.Υ.Α. 7. 

 

3.4.2 Πεδίο Δθαπμογήρ 

 

Σν παξφλ πξφηππν πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη γηα φια ηα 
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ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθηφο απφ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο. Σέηνηεο είλαη νη ζπκκεηνρέο ζε 

ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο εηαηξίεο θαη θνηλνπξαμίεο πνπ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζχκθσλα 

κε άιια πξφηππα, ηα δηθαηψκαηα θαη νη δεζκεχζεηο ηνπ εξγνδφηε ζχκθσλα κε πξνγξάκκαηα 

παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο, ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ην Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε 

Δξγαδνκέλνπο» θαη ηπρφλ ζπκβάζεηο γηα ελδερφκελε αληηπαξνρή ζε κία ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ απνθηψληα. Δπηπιένλ, δελ εθαξκφδεηαη γηα αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα φπσο νξίδνληαη ζην Γ.Π.Υ.Α. 4 «Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα», εθηφο απφ ηα 

παξάγσγα πνπ πηζαλφλ λα είλαη ελζσκαησκέλα ζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, αλ ην Γ.Λ.Π. 

39 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα ηα νξηζηηθνπνηεί ηδηαηηέξσο. Σέινο, εμαηξνχληαη απφ ην 

πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 4, 

επεηδή πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθφ πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα, ζπκβάζεηο θαη δεζκεχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ην Γ.Π.Υ.Α. 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη 

απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ»
4
.  

 

3.4.3 Οπιζμοί Γ.Λ.Π. 32 

 

Σν παξφλ πξφηππν, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αλαιχεη ζην 

θπξίσο κέξνο ηνπ, ζέηεη ηνπο εμήο νξηζκνχο
5
:  

 α) Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί ηαπηφρξνλα έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη κηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλαλ ζπκκεηνρηθφ ηίηιν γηα κηα άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα. 

β) Χπηματοοικονομικό πεπιοςσιακό στοισείο είλαη θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

αθνξά ηακηαθά δηαζέζηκα, ζπκκεηνρηθφ ηίηιν άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκβαηηθφ 

δηθαίσκα γηα ηελ παξαιαβή κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

απφ κηα άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα ή γηα ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κηα άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα, ππφ φξνπο δπλεηηθά επλντθνχο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα, θαη θάζε ζχκβαζε πνπ δχλαηαη λα δηαθαλνληζηεί κε ηδίνπο 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 
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γ) Χπηματοοικονομική ςποσπέωση είλαη θάζε ππνρξέσζε πνπ αθνξά ζπκβαηηθή 

δέζκεπζε γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε 

κηα άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα ή γηα ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε κηα άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφ φξνπο 

δπλεηηθά δπζκελείο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ζχκβαζε πνπ δχλαηαη ή πξφθεηηαη λα 

δηαθαλνληζηεί κε ίδηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

δ) Σςμμετοσικόρ τίτλορ είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ απνδεηθλχεη έλα δηθαίσκα ζην 

ππφινηπν πνπ απνκέλεη, εάλ, απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο. 

ε) Εύλογη αξία είλαη ε ηηκή πνπ ζα ιάκβαλε κηα νληφηεηα γηα ηελ πψιεζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή πνπ ζα θαηέβαιε κηα νληφηεηα γηα ηε κεηαβίβαζε κηαο 

ππνρξέσζεο ζε κηα θαλνληθή ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ 

εκεξνκελία επηκέηξεζεο. 

 ζη) χλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα νλνκάδνληαη ηα κέζα πνπ πεξηέρνπλ ηφζν 

ζηνηρεία ππνρξέσζεο φζν θαη ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

 Ο εθδφηεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαηαηάζζεη ην κέζν ή ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ηνπ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε, 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ή ζχλζεην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

κέζν ζχκθσλα κε ηελ νπζία ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο θαη ηνπο νξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο
6
. Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε θαη δεκίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν απεηθνλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ 

Δζφδσλ ή ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ηελ θαηάηαμε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ
7
. 

 

3.4.4 ςμτηθιζμοί  

 

Πέξα απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ παξαηίζεληαη, ην παξφλ πξφηππν θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί θαη απαηηείηαη λα γίλεη ζπκςεθηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Αλαιπηηθφηεξα, απαηηεί ηε 

ζπκςεθηζηηθή παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
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ππνρξεψζεσλ, φηαλ απηή αληηθαηνπηξίδεη ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο απφ 

ην δηαθαλνληζκφ δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηαθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ζ 

απαίηεζε απηή βαζίδεηαη ζην φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηέο πνπ έρνπλ λνκηθά ηζρπξφ 

δηθαίσκα λα ζπκςεθίζνπλ ηα αλαγλσξηζκέλα πνζά θαη πξνηίζεληαη είηε λα πξνβνχλ ζε 

δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ ππνινίπνπ, είηε λα εηζπξάμνπλ ην πνζφ ηεο απαίηεζεο 

εμνθιψληαο ηαπηφρξνλα ηελ ππνρξέσζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηέρνπλ έλα κφλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά, 

ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Δπηπιένλ ηνλίδεηαη ζην πξφηππν πσο ν ζπκςεθηζκφο δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηελ παχζε αλαγλψξηζεο απφ ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, θαζψο ζε 

αληίζεζε κε ηνλ ζπκςεθηζκφ, ε παχζε αλαγλψξηζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ 

ελδερνκέλσο λα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αλαγλψξηζε θέξδνπο ή δεκίαο
8
. 

 

3.5 Γ.Λ.Π. 39 «Υπημαηοοικονομικά Μέζα : Αναγνώπιζη και Αποηίμηζη» 

 

3.5.1 Διζαγυγικά και Πεδίο Δθαπμογήρ 

 

Σν ∆ηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 39 κε ηίηιν «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα : Αλαγλψξηζε θαη 

Απνηίκεζε», αλαθέξεηαη ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε, δηαγξαθή, κεηαβίβαζε, απνηίµεζε θαη απεηθφληζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη θάπνησλ ζπκβνιαίσλ 

αγνξάο ή πψιεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Όζνλ 

αθνξά ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νληφηεηεο θαη φια ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα εθηφο απφ ειάρηζηεο εμαηξέζεηο
9
.  
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3.5.2 Οπιζμοί Γ.Λ.Π. 39 

 

ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο πξφηππνπ θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, αλάκεζα ζε 

άιινπο δίλνληαη θαη νη παξαθάησ ζεκαληηθνί νξηζκνί
10

: 

α) Παξάγσγν είλαη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή άιιν ζπκβφιαην πνπ εκπίπηεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Πξνηχπνπ θαη ε αμία ηνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ελφο 

θαζνξηζκέλνπ επηηνθίνπ, ηηκήο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ηηκήο εκπνξεχκαηνο, 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, δείθηε ηηκψλ ή επηηνθίσλ, πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ή 

πηζησηηθνχ δείθηε ή ζπλαθνχο κεηαβιεηήο, δελ πξνυπνζέηεη αξρηθή θαζαξή επέλδπζε ή 

απαηηεί ειάρηζηε αξρηθή επέλδπζε ζε ζρέζε κε άιινπο ηχπνπο ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ 

παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη δηαθαλνλίδεηαη ζε κηα 

κειινληηθή εκεξνκελία. 

β) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, είλαη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε πνπ θαηαηάζζεηαη σο 

πξννξηδφκελν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ή θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε πξνζδηνξίζηεθε 

απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.   

β) ∆ηαθξαηνχµελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο, είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη θαζνξηζκέλε ιήμε, 

ηα νπνία ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη κέρξη 

ηε ιήμε. Δμαίξεζε απνηεινχλ φζα απφ απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, φζα πξνζδηνξίδνληαη σο δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε θαη φζα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξηζκφ ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ. 

γ) ∆άλεηα θαη Απαηηήζεηο, είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο θαηαβνιέο πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε 

ελεξγφ αγνξά, εθηφο απφ φζα πξφθεηηαη λα πσιεζνχλ άκεζα ή ζην εγγχο κέιινλ, φζα 

πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη φζα ν θάηνρφο 

ηνπο, γηα ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο απφ επηδείλσζε πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο, κπνξεί λα κελ 

αλαθηήζεη νιφθιεξε ηελ αξρηθή επέλδπζε. 
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δ) ∆ηαζέζηµα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, είλαη φζα κε παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ θαηαηάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο ηξεηο 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο. 

 

3.5.3 Απσική Αναγνώπιζη 

 

ην Γ.Λ.Π. 39 αλαιχεηαη ν ηξφπνο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ
11

. 

Οη νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κία 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπο, κφλν φηαλ, θαζίζηαηαη έλαο εθ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ. Καηά ζπλέπεηα νη νληφηεηεο θαηαρσξνχλ 

θαη φια ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ 

παξάγσγα ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο, ζαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο αληίζηνηρα. 

Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, νη νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ απηά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε δελ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζηελ επηκέηξεζε 

πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ θφζηε ζπλαιιαγψλ πνπ απνδίδνληαη άκεζα ζηελ απφθηεζε ή ζηελ 

έθδνζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο. Σέινο, ε εχινγε 

αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε είλαη ζπλήζσο ε ηηκή 

ζπλαιιαγήο. Αλ φκσο κέξνο ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε ή ιήθζεθε αθνξά θάηη 

εθηφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ε εχινγε αμία ηνπ εθηηκάηαη κε ηε ρξήζε ηερληθήο 

απνηίκεζεο. 

 

3.5.4 Γιαγπαθέρ και Μεηαβιβάζειρ 

 

Δπηπιένλ ζην παξφλ πξφηππν αλαιχνληαη ζε βάζνο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηξφπνη 

πξνθεηκέλνπ νη νληφηεηεο λα δηαγξάςνπλ ή λα κεηαβηβάζνπλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα ππνρξέσζε
12

. 

 πλνπηηθά φζνλ αθνξά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή κέξνο απηψλ, 
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ζα δηαγξάθνληαη φηαλ θαη κφλν φηαλ εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ 

ηακηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή γίλεη κεηαβίβαζε 

απηψλ. Δλψ ζα κεηαβηβάδνληαη φηαλ θαη κφλν φηαλ κεηαβηβάδνληαη ηα ζπκβαηηθά 

δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείνπ ή νη 

νληφηεηεο δηαηεξνχλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αιιά αλαιακβάλνπλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε 

λα θαηαβάιινπλ ηηο ηακηαθέο ξνέο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξαιήπηεο. Δπηπιένλ, φηαλ έλα 

κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζπλερίζεη λα αλαγλσξίδεηαη, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

θαη ε ζπλδεδεκέλε ππνρξέσζε δελ ζα ζπκςεθίδνληαη. Οκνίσο δε ζα ζπκςεθίδεηαη 

νπνηνδήπνηε έζνδν αλαθχπηεη απφ ην κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε ην έμνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη επί ηεο ζπλδεδεκέλεο ππνρξέσζεο. 

 Απφ ηελ άιιε αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ή κέξνο απηψλ, ζα 

δηαγξάθεηαη απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο φηαλ εμνθιείηαη, δειαδή, φηαλ ε ππνρξέσζε πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην ζπκβφιαην εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ή ηκήκαηνο ηεο, πνπ εμνθιείηαη ή 

κεηαβηβάδεηαη ζε έλα άιιν κέξνο, θαη ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψζεθε γηα απηήλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαβηβαδφκελσλ, εθηφο κεηξεηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ αλαιεθζέλησλ ππνρξεψζεσλ, ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

3.5.5 Αποηίμηζη και Δπιμέηπηζη 

 

Αθφκε, ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πξνηχπνπ απνηειεί ε  αλαθνξά ηνπ ζηελ απνηίκεζε θαη 

επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 

αξρηθή θαη κεηαγελέζηεξε αλαγλψξηζε, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

γηα ηελ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία
13

. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη ε βέιηηζηε έλδεημε ηεο 

εχινγεο αμίαο είλαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο κηαο ελεξγνχο αγνξάο
14

. Αλ ε αγνξά γηα έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δελ είλαη ελεξγή, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαζνξίδεη ηελ εχινγε αμία 

ρξεζηκνπνηψληαο κία ηερληθή απνηίκεζεο πνπ ζθνπφο ηεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο 

ζπλαιιαγήο πνπ ζα πξνέθππηε θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε 

παξαθηλνχκελε απφ ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθνχο παξάγνληεο.  
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3.5.6 Μεηαγενέζηεπη Αποηίμηζη Υπημαηοοικονομικών Μέζυν 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κεηαγελέζηεξεο απνηίκεζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ην πξφηππν θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

επελδχζεηο πνπ δηαθξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε, δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαζψο θαη δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε 

νληφηεηα ζα επηκεηξά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ, ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ρσξίο θακία έθπησζε γηα 

θφζηε ζπλαιιαγήο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πψιεζε ή άιιε δηάζεζε. Δμαηξνχληαη 

απφ ηα παξαπάλσ, ηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο πνπ ζα επηκεηξεζνχλ ζην απνζβεζκέλν θφζηνο 

κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, νη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο πνπ 

ζα επηκεηξεζνχλ ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, θαη 

επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε κία ελεξγφ 

αγνξά θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα, θαζψο θαη 

παξάγσγα πνπ ζπλδένληαη θαη πξέπεη λα δηαθαλνλίδνληαη κε ηελ παξάδνζε ηέηνησλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, πνπ ζα επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο
15

. 

 

Απφ ηελ άιιε, κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε νληφηεηα ζα επηκεηξά φιεο ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ, εθηφο απφ δχν πεξηπηψζεηο
16

. 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ φηαλ ε κεηαβίβαζε ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δηαγξαθή ή 

αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκημεο. 

β) Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σέηνηεο ππνρξεψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ πνπ είλαη ππνρξεψζεηο ζα 

επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη παξάγσγεο ππνρξεψζεηο, νη 

νπνίεο ζπλδένληαη θαη πξέπεη λα δηαθαλνλίδνληαη κε ηελ παξάδνζε ελφο, κε εηζεγκέλνπ ζε 

ρξεκαηηζηήξην, ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα 

απνηηκεζεί αμηφπηζηα θαη νη νπνίεο πξέπεη λα επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο. 
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3.5.7 Λογιζηική ηυν Ανηιζηαθμίζευν 

 

Σέινο ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηε ινγηζηηθή ησλ αληηζηαζκίζεσλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ αληηζηαζκίζεσλ εχινγεο αμίαο, νξίδνληαο σο απνηειεζκαηηθφηεηα 

αληηζηάζκηζεο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ή νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ 

αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ πνπ  απνδίδνληαη ζε αληηζηαζκηζκέλν θίλδπλν ζπκςεθίδνληαη 

απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ή ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 4, φηη σο κέζα 

αληηζηάζκηζεο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κφλν φζα εκπιέθνπλ κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ 

αλαθέξνπζα νληφηεηα. Δπνκέλσο, παξφιν πνπ νη επί κέξνπο νληφηεηεο ελφο ελνπνηεκέλνπ 

νκίινπ ελδέρεηαη λα ππεηζέξρνληαη ζε αληηζηαζκηζηηθέο ζπλαιιαγέο κε άιιεο νληφηεηεο θαη 

ηκήκαηα ηνπ νκίινπ, ηα απνηέιεζκα ηέηνησλ ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ απαιείθνληαη θαηά 

ηελ ελνπνίεζε θαη νπζηαζηηθά δελ εθαξκφδεηαη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ
17

.  

 

3.6 Γ.Π.Υ.Α. 7 «Υπημαηοοικονομικά Μέζα : Γνυζηοποιήζειρ» 

 

3.6.1 Διζαγυγικά 

 

Σν ∆ηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 7 κε ηίηιν «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα 

: Γλσζηνπνηήζεηο», αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ κηαο επηρείξεζεο θαη θχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ ινγηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο, παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ 

θαηέρεη µηα επηρείξεζε, πνπ ζα επηηξέπεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηε ζεµαζία θαη επίδξαζε ηνπ θάζε κέζνπ ζηελ νηθνλνµηθή ηεο ζέζε. 

Παξάιιεια, ην πξφηππν εθνδηάδεη ηνλ ρξήζηε µε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

µε ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ µέζν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο 

απφ ηελ επηρείξεζε
18

. 
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Με ηελ έθδνζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 αληηθαηαζηάζεθε ην Γ.Λ.Π. 30 «Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ φκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ» θαη 

νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 32. Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα αλαγλσξηζκέλα 

θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. ηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 39
19

. 

 

3.6.2 Πεδίο Δθαπμογήρ 

 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 7 πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη γηα φια ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθηφο απφ πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζε άιια 

πξφηππα, ελψ αθφκε, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εκπίπηνπλ ηα αλαγλσξηζκέλα θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. ηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηιακβάλνληαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 39. Απφ ηελ άιιε, ζηα κε αλαγλσξηζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ, παξφιν πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39. Σέινο, ην πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ζπκβφιαηα αγνξάο ή 

πψιεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Γ.Λ.Π. 39
20

. 

 

3.6.3 Γνυζηοποιήζειρ Υπημαηοοικονομικών Μέζυν 

 

χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 7, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο γλσζηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε ζεκαζία 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε θαη ηελ απφδνζή ηνπο. Ζ 
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ινγηζηηθή αμία θαζεκίαο απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο, γλσζηνπνηνχληαη είηε ζηνλ 

ηζνινγηζκφ είηε ζην πξνζάξηεκά ηνπ
21

. 

α) Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ, εκθαλίδνληαο ρσξηζηά φζα πξνζδηνξίζζεθαλ ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε θαη  φζα θαηαηάζζνληαη σο πξννξηδφκελα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, 

β) Οη επελδχζεηο πνπ δηαθξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε, 

γ) Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο, 

δ) Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ε) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

εκθαλίδνληαο ρσξηζηά φζεο πξνζδηνξίζζεθαλ ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

φζεο θαηαηάζζνληαη σο πξννξηδφκελεο γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε,  

ζη) Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

3.6.4 Γνυζηοποιήζειρ Κινδύνυν 

 

Αθφκε νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο γλσζηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηα νπνία είλαη εθηεζεηκέλεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο. Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη κπνξνχλ λα είλαη ηφζν πνηνηηθέο 

φζν θαη πνζνηηθέο εζηηάδνληαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα θαη ηνλ ηξφπν ηεο δηαρείξηζήο ηνπο. Οξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο είλαη ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν θίλδπλνο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

νξίδνληαη σο εμήο
22

: 

α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο (Credit Risk), θαιείηαη ν θίλδπλνο λα αζεηήζεη ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή κηαο 

ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα πξνθαιέζεη νηθνλνκηθή δεκία ζην άιιν. 
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β) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (Liquidity Risk), θαιείηαη ν θίλδπλνο λα ππάξμνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ εθπιήξσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ πιεπξάο ηεο νληφηεηαο, 

γ) Κίλδπλνο αγνξάο (Market Risk), θαιείηαη ν θίλδπλνο νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηεο 

αγνξάο λα πξνθαιέζνπλ δηαθπκάλζεηο ζηελ εχινγε αμία ή ηηο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο 

ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Σέηνηεο κεηαβνιέο είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ θαη άιισλ θηλδχλσλ ηηκψλ. 

 

3.6.5 Λοιπέρ Γνυζηοποιήζειρ 

 

Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, έηζη θαη παξαθάησ γίλνληαη μερσξηζηέο γλσζηνπνηήζεηο αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε. ην παξφλ πξφηππν αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη θαη γηα ινηπά ζέκαηα φπσο: 

α) επαλαθαηαηάμεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

β) δηαγξαθέο θαη κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, 

γ) εμαζθαιίζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή κε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη 

ελερπξηάζεη ή ιάβεη, 

δ) απνκεηψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ πηζησηηθψλ 

δεκηψλ, 

ε) ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε πνιιαπιά ελζσκαησκέλα παξάγσγα, 

ζη) αλεμφθιεηα ρξέε θαη αζεηήζεηο, 

δ) αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο, ηακηαθψλ ξνψλ θαη θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε 

εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ. 

 

3.6.6 Γνυζηοποιήζειρ Δύλογηρ Αξίαρ και Σεσνικών Αποηίμηζηρ 

 

χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 7, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο γλσζηνπνηνχλ ηελ εχινγε αμία ηεο 

εθάζηνηε θαηεγνξίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηε 

ζχγθξηζε κε ηε ινγηζηηθή ηεο αμία θαη ηα νκαδνπνηεί ζε θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο ζπκςεθίδεη 

κφλνλ ζην κέηξν πνπ νη ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο ζπκςεθίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ
23

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γλσζηνπνηνχλ γηα θάζε θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ηηο κεζφδνπο 
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θαη, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ηερληθή απνηίκεζεο, ηηο παξαδνρέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εχινγσλ αμηψλ. ε πεξίπησζε πνπ νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη εμ 

νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, γίλεηαη απεπζείαο αλαθνξά ζηηο δεκνζηεπκέλεο ηηκέο ζπλαιιαγήο ηεο 

ελεξγνχ αγνξάο ή αλ εθηηκψληαη κε ηε ρξήζε θάπνηαο ηερληθήο απνηίκεζεο, πνπ ζηελ 

πεξίπησζε απηή, φηαλ ππάξρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή παξαδνρή πνπ θαηαιήγεη ζε ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ εχινγε αμία, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο δειψλνπλ ην γεγνλφο απηφ θαζψο θαη 

ηηο κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη. 

Σέινο, κεηαμχ άιισλ, κε ην παξφλ πξφηππν απαηηνχληαη γλσζηνπνηήζεηο γηα ηπρφλ 

κεηαβνιέο ζηηο ηερληθέο απνηίκεζεο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο, θαζψο θαη 

ηπρφλ ζεκαληηθέο κεηαθνξέο αλάκεζα ζηα επίπεδα ηεξάξρεζεο ηεο εχινγεο αμίαο κε ηνπο 

εθάζηνηε ιφγνπο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επέθεξαλ νη ελ ιφγσ κεηαβνιέο θαη κεηαθνξέο ζηελ 

θαζαξή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπί ηεο νπζίαο νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο απνθαζίδνπλ ηελ έθηαζε ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ, κε βάζε ηελ πεξίζηαζε θαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο ην 

νπνίν παξέρεη πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. ηφρνο ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ απηψλ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

βγάινπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ έθηαζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

 

3.7 Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπιμέηπηζη Δύλογηρ Αξίαρ» 

 

3.7.1 Διζαγυγικά 

 

Σν ∆ηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 13 κε ηίηιν «Δπηκέηξεζε Δχινγεο 

Αμίαο», έρεη σο ζηφρν λα ζέζεη έλα εληαίν πιαίζην γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη 

λα δψζεη δηεμνδηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
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ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο επηκεηξήζεηο 

ηεο εχινγεο αμίαο
24

.  

 

3.7.2 Πεδίο Δθαπμογήρ 

 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 εθαξκφδεηαη φηαλ άιιν πξφηππν απαηηεί ή επηηξέπεη, ηελ επηκέηξεζε ηεο 

εχινγεο αμίαο ή γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηκεηξήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο, εθηφο ησλ 

παξαθάησ πεξηπηψζεσλ. Πξψηνλ, ζπλαιιαγέο πιεξσκψλ βάζεη ηεο αμίαο κεηνρψλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ 

κεηνρψλ», δεχηεξνλ, ζπλαιιαγέο κίζζσζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 

17 «Μηζζψζεηο» θαη ηξίηνλ επηκεηξήζεηο πνπ έρνπλ νξηζκέλεο νκνηφηεηεο κε ηελ εχινγε αμία 

αιιά δελ είλαη εχινγε αμία, φπσο ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπ Γ.Λ.Π. 2 «Απνγξαθέο» 

ή ε αμία θαηά ηε ρξήζε ηνπ Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». Σν 

πιαίζην γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Γ.Π.Υ.Α. 7 εθαξκφδεηαη 

ζηελ αξρηθή θαη ζηηο επαθφινπζεο κεηξήζεηο εάλ επηηξέπεηαη ή απαηηείηαη ε εχινγε αμία 

βάζεη άιισλ Γ.Π.Υ.Α
25

. 

 

3.7.3 Δύλογη Αξία και Δπιμέηπηζη 

 

Δηδηθφηεξα, ζην πξφηππν αλαθέξεηαη ν νξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο, ν νπνίνο εζηηάδεη ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο δηφηη απνηεινχλ ην θχξην αληηθείκελν ηεο ινγηζηηθήο 

επηκέηξεζεο θαη νξίδεηαη σο ηελ ηηκή πνπ ζα ιάκβαλε θάπνηνο γηα ηελ πψιεζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή πνπ ζα θαηέβαιε θάπνηνο γηα ηε κεηαβίβαζε κηαο ππνρξέσζεο ζε 

κηα θαλνληθή ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ εκεξνκελία 

επηκέηξεζεο
26

. 
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ηελ πξάμε, φηαλ δελ ππάξρεη παξαηεξήζηκε ηηκή γηα παλνκνηφηππν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, εχινγε αμία απνηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο άιιε ηερληθή απνηίκεζεο 

πνπ κεγηζηνπνηεί ηε ρξήζε ζπλαθψλ παξαηεξήζηκσλ εηζξνψλ θαη ειαρηζηνπνηεί ηε ρξήζε κε 

παξαηεξήζηκσλ εηζξνψλ. Καζψο ε εχινγε αμία απνηειεί επηκέηξεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αγνξά, απνηηκάηαη κε ηε ρξήζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ αγνξά θαηά ηελ απνηίκεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν. Δπηπιένλ, ζηελ επηκέηξεζε 

ηεο εχινγεο αμίαο ππνηίζεηαη φηη ε ζπλαιιαγή γηα ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

ηε κεηαβίβαζε ηεο ππνρξέσζεο ιακβάλεη ρψξα είηε ζηελ θχξηα αγνξά ή ειιείςεη θχξηαο 

αγνξάο, ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, κε ηελ 

πξνυπφζεζε πάληα φηη ε νληφηεηα έρεη πξφζβαζε ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηεο επηκέηξεζεο. Δίλαη ζαθέο ινηπφλ, φηη εθφζνλ ππάξρεη θχξηα αγνξά γηα ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, ε επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο αληηπξνζσπεχεη απηή ηελ ηηκή, 

αθφκα θαη εάλ κηα δηαθνξεηηθή αγνξά είλαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα θαηά ηελ εκεξνκελία 

επηκέηξεζεο
27

. 

Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο 

εχινγεο δελ πξνζαξκφδεηαη ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηα έμνδα ζπλαιιαγήο ηα νπνία 

ινγηζηηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε άιια Γ.Π.Υ.Α. θαη δελ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο ζε αληίζεζε κε ηα κεηαθνξηθά έμνδα, φπνπ, εάλ 

ε ηνπνζεζία είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε ηηκή πξνζαξκφδεηαη ψζηε 

λα ηα πεξηιακβάλεη. Σέινο, ε εχινγε αμία κηαο ππνρξέσζεο αληαλαθιά ηελ επίδξαζε ηνπ 

θηλδχλνπ κε εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ, πνπ κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη, ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κηαο 

ππνρξέσζεο
28

. 

 

3.7.4 Σεσνικέρ Αποηίμηζηρ 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο απνηίκεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη 

εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, 
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κεγηζηνπνηψληαο ηε ρξήζε ζπλαθψλ παξαηεξήζηκσλ εηζξνψλ θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηε 

ρξήζε ησλ κε παξαηεξήζηκσλ. ηφρνο ηεο ρξήζεο κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο είλαη ε 

εθηίκεζε εχινγεο αμίαο θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο ππφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο
29

.  

Οη ηξεηο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο απνηίκεζεο είλαη ε πξνζέγγηζε βάζεη 

ηεο αγνξάο, ε πξνζέγγηζε βάζεη ηνπ θφζηνπο θαη ε πξνζέγγηζε βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο, θαη νη 

νληφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο θαηά ηελ 

επηκέηξεζε. Απηφ γίλεηαη δηφηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη θαηάιιειε ε ρξήζε κηαο 

κεκνλσκέλεο ηερληθήο απνηίκεζεο, φπσο. θαηά ηελ απνηίκεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ή κηαο ππνρξέσζεο κε ηε ρξήζε επίζεκσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ ζε ελεξγφ αγνξά γηα 

παλνκνηφηππα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, ελψ ζε άιιεο, είλαη θαηάιιειε ε ρξήζε 

πνιιαπιψλ ηερληθψλ απνηίκεζεο, φπσο θαηά ηελ απνηίκεζε κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ. ηελ πξάμε, εάλ ε ηηκή ζπλαιιαγήο είλαη ε εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε θαη πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ηερληθή απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί κε 

παξαηεξήζηκεο εηζξνέο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο, 

ε ηερληθή απνηίκεζεο βαζκνλνκείηαη έηζη ψζηε, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ην 

απνηέιεζκα ηεο ηερληθήο απνηίκεζεο λα ηζνχηαη κε ηελ ηηκή ζπλαιιαγήο. Απηφ εμαζθαιίδεη 

φηη ε ηερληθή απνηίκεζεο αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη βνεζά λα 

πξνζδηνξηζηεί εάλ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή απνηίκεζεο, αθνχ ελδέρεηαη λα 

ππάξρεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ ελ ιφγσ ηερληθή. 

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κε παξαηεξήζηκεο εηζξνέο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ελ ιφγσ ηερληθέο αληαλαθινχλ 

παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο, φπσο ηελ ηηκή γηα παξεκθεξέο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ππνρξέσζε, θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, φηη νη 

ηερληθέο απνηίκεζεο εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα, σζηφζν, δχλαηαη λα απαηηείηαη αιιαγή ζηελ 

ηερληθή απνηίκεζεο ή ηελ εθαξκνγή ηεο  εάλ ε αιιαγή νδεγεί ζε επηκέηξεζε πνπ είλαη 

εμίζνπ ή πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή ηεο εχινγεο αμίαο ππφ ηηο παξνχζεο πεξηζηάζεηο. 

Απηφ ζπλήζσο γίλεηαη, αλ γηα παξάδεηγκα θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο λέεο πιεξνθνξίεο, 

αλαπηχζζνληαη λέεο αγνξέο, δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ζην παξειζφλ, βειηηψλνληαη νη ηερληθέο απνηίκεζεο, ή κεηαβάιινληαη νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο. 
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3.7.5 Ιεπαπσία Δύλογηρ Αξίαρ 

 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ζηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο θαη 

ηηο ζπλαθείο γλσζηνπνηήζεηο, ην παξφλ Γ.Π.Υ.Α., ζπκπιεξψλνληαο ην Γ.Π.Υ.Α. 7, θαζνξίδεη 

ηεξαξρία εχινγεο αμίαο πνπ θαηεγνξηνπνηεί ζε ηξία επίπεδα ηηο εηζξνέο ζηηο ηερληθέο 

απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ ηεξάξρεζε απηή 

δίλεη κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα ζηηο επίζεκεο ηηκέο ζε αγνξέο κε ζεκαληηθφ φγθν ζπλαιιαγψλ 

γηα παλνκνηφηππα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, ήηνη εηζξνέο 1νπ επηπέδνπ θαη 

ειάρηζηε πξνηεξαηφηεηα ζε κε παξαηεξήζηκεο εηζξνέο, ήηνη εηζξνέο 3νπ επηπέδνπ. 

 

3.7.5.1 Διζποέρ 1ος Δπιπέδος  

 

Οη εηζξνέο 1νπ επηπέδνπ είλαη νη επίζεκεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο, ρσξίο πξνζαξκνγή, ζηηο 

αγνξέο γηα παλνκνηφηππα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο ζηηο νπνίεο έρεη πξφζβαζε ε 

νληφηεηα θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο θαη παξέρεη ηηο πιένλ αμηφπηζηεο απνδείμεηο ηεο 

εχινγεο αμίαο φπνηε ππάξρεη δηαζέζηκε. Έκθαζε ζην 1ν επίπεδν δίλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο θχξηαο αγνξάο ή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απνπζία θχξηαο θαη ηνπ εάλ ε νληφηεηα δχλαηαη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγή γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηηκή ζηελ αγνξά απηή θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο. Κάζε 

πξνζαξκνγή ζηελ ηηκή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ νδεγεί ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζε ρακειφηεξν επίπεδν
30

. 

 

3.7.5.2 Διζποέρ 2ος Δπιπέδος 

 

Οη εηζξνέο 2νπ επηπέδνπ είλαη εηζξνέο πέξαλ ησλ επίζεκσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην 1ν επίπεδν, νη νπνίεο είλαη παξαηεξήζηκεο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
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ή ηελ ππνρξέσζε είηε άκεζα είηε έκκεζα. Αλ ηα ηειεπηαία δηαζέηνπλ πξνθαζνξηζκέλε 

δηάξθεηα, κηα εηζξνή 2νπ επηπέδνπ πξέπεη λα είλαη παξαηεξήζηκε γηα νπζηαζηηθά ηελ πιήξε 

δηάξθεηα δσήο ηνπο. ηηο εηζξνέο 2νπ επηπέδνπ πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: 

α) επίζεκεο ηηκέο γηα παξεκθεξή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο ζε ελεξγέο 

αγνξέο, 

β) επίζεκεο ηηκέο γηα παλνκνηφηππα ή παξεκθεξή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή 

ππνρξεψζεηο ζε αγνξέο πνπ δελ είλαη ελεξγέο, 

γ) εηζξνέο πέξαλ ησλ επίζεκσλ ηηκψλ πνπ είλαη παξαηεξήζηκεο γηα ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε θαη 

δ) εηζξνέο ζηεξηδφκελεο απφ ηελ αγνξά. 

Οη πξνζαξκνγέο ζηηο εηζξνέο 2νπ επηπέδνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε. ηνπο παξάγνληεο απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ε θαηάζηαζε θαη ε ζέζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

νη εηζξνέο αθνξνχλ ζηνηρεία ζπγθξίζηκα κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε θαη ν 

φγθνο ή ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ζηηο αγνξέο εληφο ησλ νπνίσλ παξαηεξνχληαη νη εηζξνέο. 

Μηα πξνζαξκνγή ζηηο εηζξνέο 2νπ επηπέδνπ πνπ είλαη ζεκαληηθή γηα νιφθιεξε ηελ 

επηκέηξεζε, δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο 

ζην 3ν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο εχινγεο αμίαο εάλ ρξεζηκνπνηεί ζεκαληηθέο κε παξαηεξήζηκεο 

εηζξνέο
31

. 

 

3.7.5.3 Διζποέρ 3ος Δπιπέδος 

 

Σέινο, νη εηζξνέο 3νπ επηπέδνπ είλαη κε παξαηεξήζηκεο εηζξνέο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ή ηελ ππνρξέσζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ζηνλ βαζκφ 

πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο παξαηεξήζηκεο εηζξνέο, γεγνλφο πνπ θαιχπηεη θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο ππάξρεη ειάρηζηε ή θαζφινπ δξαζηεξηφηεηα ζηελ αγνξά θαηά ηελ εκεξνκελία 

επηκέηξεζεο. Ωζηφζν, ν ζηφρνο ηεο επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο παξακέλεη ν ίδηνο θαη σο 

εθ ηνχηνπ, νη κε παξαηεξήζηκεο εηζξνέο αληαλαθινχλ ηηο ππνζέζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ 
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νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαηά ηελ ηηκνιφγεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν. 

Οη νληφηεηεο αλαπηχζζνπλ κε παξαηεξήζηκεο εηζξνέο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο βάζεη ησλ πεξηζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο 

δχλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη ηα ίδηα δεδνκέλα ησλ εηαηξεηψλ. Καηά ηελ αλάπηπμε κε 

παξαηεξήζηκσλ εηζξνψλ, νη νληφηεηεο κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ κε ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα 

αιιά πξέπεη λα ηα πξνζαξκφζνπλ, εάλ ππάξρνπλ επιφγσο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ 

δείρλνπλ φηη άιινη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαθνξεηηθά δεδνκέλα ή 

εάλ ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν ην νπνίν δελ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

αγνξάο. Οη κε παξαηεξήζηκεο εηζξνέο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ ζεσξνχληαη ππνζέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά θαη πιεξνχλ ηνλ ζηφρν ηεο 

επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο
32

. 

 

3.7.6 Γνυζηοποιήζειρ 

 

Όζνλ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Γ.Π.Υ.Α. 13 ζηφρν έρνπλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ λα εθηηκήζνπλ ηηο ηερληθέο 

απνηίκεζεο θαη ηηο εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ 

επηκεηξήζεσλ θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ κεηξήζεσλ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ή ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά έζνδα ηεο πεξηφδνπ. 

χκθσλα κε ην παξφλ πξφηππν, πνπ ηξνπνπνίεζε ελ κέξεη ην Γ.Π.Υ.Α. 7, νη 

νληφηεηεο γλσζηνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο γηα θάζε θαηεγνξία 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ επηκεηξνχκελσλ ζηελ εχινγε αμία, ζηελ έθζεζε 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε: 

α) Σελ επηκέηξεζε εχινγεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, θαη γηα κε 

επαλαιακβαλφκελεο επηκεηξήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο, ηνπο ιφγνπο ηεο επηκέηξεζεο, 

β) Σν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο εχινγεο αμίαο ζην νπνίν ηαμηλνκνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

νη επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο, ήηνη 1ν, 2ν ή 3ν επίπεδν, 
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γ) Σα πνζά νπνησλδήπνηε κεηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ επηπέδνπ ηεο 

ηεξαξρίαο εχινγεο αμίαο, ηνπο ιφγνπο γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαβνιέο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο 

νληφηεηαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη ιακβάλνπλ 

ρψξα κεηαθνξέο κεηαμχ επηπέδσλ, 

δ) Πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη ησλ εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, 

ε) πκθσλία ησλ ππνινίπσλ ηεο αξρήο ηεο πεξηφδνπ κε ηα ππφινηπα ηνπ ηέινπο 

πεξηφδνπ θαη 

δ) Πεξηγξαθή ησλ δηεξγαζηψλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νληφηεηα.  

Δάλ νη πξνβιεπφκελεο ζχκθσλα κε ην παξφλ Γ.Π.Υ.Α. θαη κε άιια Γ.Π.Υ.Α. 

γλσζηνπνηήζεηο δελ επαξθνχλ, γλσζηνπνηεί επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ απηψλ ελψ ηαπηφρξνλα γλσζηνπνηεί θαη εθαξκφδεη ζπλερψο ηελ 

πνιηηηθή ηεο γηα λα πξνζδηνξίδεη πφηε ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο εχινγεο αμίαο
33

.  

 

3.8 Γ.Π.Υ.Α. 9 : «Υπημαηοοικονομικά Μέζα» 

 

3.8.1 Διζαγυγικά 

 

Σν Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο κε ηίηιν «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα», 

9 εθδφζεθε ζηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 κε ζηφρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 θαη ε εθαξκνγή 

ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλάλε απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018, κε 

δπλαηφηεηα λσξίηεξεο εθαξκνγήο, ρσξίο βέβαηα λα έρεη πηνζεηεζεί αθφκα απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ IASB, Hans Hoogervorst, ην λέν 

πξφηππν αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ. Λφγσ ηεο ειιηπήο 
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βηβιηνγξαθίαο γηα ην ελ ιφγσ πξφηππν, γίλεηαη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ αιιαγψλ πνπ 

αλακέλεηαη λα επηθέξεη. 

ηφρνο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 είλαη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 39 πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Δπί ηεο νπζίαο, πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε, επηκέηξεζε θαη δηαγξαθή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη έλα ινγηθφ 

κνληέιν γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε. Αθφκε, εηζάγεη έλα κνλαδηθφ κνληέιν, 

αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ, ήηνη απνκείσζεο, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ 

πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα, ελψ παξάιιεια, 

θαζηεξψλεη κία νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε ζηε ινγηζηηθή ηεο αληηζηάζκηζεο 

βαζηδφκελε ζε αξρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρνλ κνληέιν ηνπ 

Γ.Λ.Π. 39. Σέινο, θέξλεη ηξνπνινγίεο ζην Γ.Π.Υ.Α. 7 φζσλ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο
34

. 

 

3.8.2 Σαξινόμηζη και Δπιμέηπηζη Υπημαηοοικονομικών Μέζυν 

 

Ζ ηαμηλφκεζε θαζνξίδεη πψο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελ 

πξνθεηκέλσ, πψο επηκεηξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 εηζάγεη κηα ινγηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία 

νδεγείηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Απηή 

ε εληαία πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε αξρέο αληηθαζηζηά ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο πνπ 

βαζίδνληαλ ζε θαλφλεο θαη ζεσξνχληαη φηη είλαη ππεξβνιηθά πνιχπινθεο θαη δχζθνιεο λα 

εθαξκνζηνχλ. Σν λέν πξφηππν νδεγεί επίζεο ζε έλα εληαίν κνληέιν απνκείσζεο πνπ ζα 

εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, εμαιείθνληαο έηζη κηα πεγή ηεο 

πνιππινθφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο. 
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3.8.2.1 Υπημαηοοικονομικά Πεπιοςζιακά ηοισεία 

 

Οη λένη θαλφλεο ηαμηλφκεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο πθηζηάκελνπο 

θαλφλεο ηνπ Γ.Λ.Π. 39 θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ηαμηλνκνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, θπξίσο απφ 

ηηο ηξάπεδεο. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο αιιαγέο είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε ε ζεκαληηθή 

ηξνπνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηαμηλφκεζεο, ε νπνία πιένλ ζα εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ, θαηαξγείηαη ν δηαρσξηζκφο 

ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ. Δλψ ηέινο φιεο νη κεηνρέο ζα θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε 

αμία, αθφκα θαη νη κε εηζεγκέλεο, ζα ππάξρεη φκσο ε επηινγή, ε κεηαβνιή λα θαηαρσξείηαη 

ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρσξίο λα απαηηείηαη έιεγρνο γηα απνκείσζε
35

.  

 

3.8.2.2 Υπημαηοοικονομικέρ Τποσπεώζειρ 

 

Ζ βαζηθφηεξε κεηαβνιή αθνξά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε επηρείξεζε έρεη 

επηιέμεη λα θαηαρσξεί ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Σα θέξδε ή δεκίεο πνπ 

νθείινληαη ζηε κεηαβνιή πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο ζα παξνπζηάδνληαη 

ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη δε ζα κεηαθέξνληαη πνηέ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Καη’ εμαίξεζε, ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ ζα θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ εάλ ν αλσηέξσ ρεηξηζκφο δεκηνπξγεί αλαληηζηνηρία ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ, αλ παξαδείγκαηνο ράξηλ θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 

επεξεάδεηαη κε αλάινγν ηξφπν. Σέινο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αλαγθαζηηθά, ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ 

ή δεκηψλ ζα θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
36

.  
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3.8.3 Απομείυζη και Αποζβεζμένο Κόζηορ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ε θαζπζηεξεκέλε αλαγλψξηζε ησλ 

πηζησηηθψλ δεκηψλ απφ δάλεηα θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλαγλσξίζηεθε σο 

αδπλακία ζηα πθηζηάκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Σν παξφλ πξφηππν εηζάγεη έλα λέν κνληέιν 

απνκείσζεο αλακελφκελσλ δεκηψλ πνπ ζα απαηηεί ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ 

αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ απσιεηψλ. πγθεθξηκέλα, απαηηεί απφ ηηο εηαηξείεο λα 

ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζα θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο αλακελφκελεο δεκίεο ζε πην έγθαηξε βάζε, 

γηα ηελ πιήξε δηάξθεηα δσήο ηνπο εθηφο απφ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο
37

.  

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ 

ηξαπεδψλ, θαζψο νπζηαζηηθά ζχκθσλα κε ην λέν πξφηππν ε απνκείσζε ζα βαζίδεηαη ζε 

εθηηκήζεηο γηα ηελ αλακελφκελε δεκία αληί γηα πξαγκαηνπνηεκέλε δεκία, ζα ππάξμεη 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηνλ ππνινγηζκφ θαη παξνπζίαζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο, αιιά θαη ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ εζφδνπ απφ ηφθνπο, ελψ επηπξνζζέησο ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ 

αλακελφκελε δεκία, ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ην επηηφθην ελφο δαλείνπ.  

πλνπηηθά, ην Γ.Π.Υ.Α. 9 πεξηγξάθεη έλα γεληθφ πξφηππν ηξηψλ ζηαδίσλ 

απνκείσζεο, βαζηζκέλν  ζηηο αιιαγέο ζηελ πηζησηηθή πνηφηεηα απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 

ηα δχν πξψηα ζηάδηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ηα έζνδα απφ ηφθνπο ππνινγίδνληαη 

επί ηεο κηθηήο ινγηζηηθήο αμίαο ζε αληίζεζε κε ην ηξίην ζηάδην πνπ  ππνινγίδνληαη επί ηεο 

θαζαξήο. 

Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δελ είραλ ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ή πνπ έρνπλ ρακειφ 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Γηα απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

αλαγλσξίδνληαη αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο. Σν 

δεχηεξν ζηάδην πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ είραλ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, αιιά  δελ έρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο 

απνκείσζεο. Δμαηξνχληαη φζα έρνπλ ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο. Σέινο, ην ηξίην ζηάδην πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο έρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο. Γηα απηά ηα πεξηνπζηαθά 
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ζηνηρεία, αλαγλσξίδνληαη αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο 

ρνξήγεζεο. 

3.8.4 Λογιζηική Ανηιζηάθμιζηρ  

ην Γ.Π.Υ.Α. 9 εηζάγεηαη έλα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλν κνληέιν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ινγηζηηθήο ηεο αληηζηάζκηζεο, κε ηελ παξνρή πξφζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Σν λέν κνληέιν απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

αλακφξθσζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, πνπ ζηφρν έρεη λα επζπγξακκίζεη ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ κε ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ησλ νξγαληζκψλ θαη ην επηρεηξεκαηηθφ 

ηνπο κνληέιν, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ζηνπο νξγαληζκνχο λα αληηθαηνπηξίζνπλ θαιχηεξα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, σο απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ αιιαγψλ, νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα παξέρνληαη κε θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ επίδξαζε ηεο ινγηζηηθήο ηεο 

αληηζηάζκηζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
38

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Γ.Π.Υ.Α. 9 δελ αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε ραξηνθπιαθίνπ εχινγεο αμίαο γηα ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, πνπ ζπρλά 

αλαθέξνληαη σο απαηηήζεηο «κάθξν-ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο», δεδνκέλνπ φηη είλαη εθηφο 

πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ, ιφγσ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

εμαίξεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 γηα αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν επηηνθίνπ 

ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. 

 

3.8.5 Πιζηυηικόρ Κίνδςνορ 

 

Αλακελφκελεο δεκίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη κηα εθηίκεζε ησλ πηζησηηθψλ δεκηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Καηά ηε κέηξεζε ησλ αλακελφκελσλ 
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πηζησηηθψλ απσιεηψλ, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηα απνηειέζκαηα 

βάζε ζηαζκηζκέλσλ πηζαλνηήησλ κε ηε ρξήζε ζελαξίσλ γηα εκθάληζε ή κε πηζησηηθψλ 

δεκηψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, κε ηηο 

αλακελφκελεο πηζησηηθέο απψιεηεο λα πξνεμνθινχληαη ζηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, ελψ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ινγηθέο, δηθαηνινγεκέλεο θαη 

δηαζέζηκεο ρσξίο ππέξνγθν θφζηνο ή ππεξβνιηθή πξνζπάζεηα. 

Σέινο ην Γ.Π.Υ.Α. 9 θαηαξγεί ηε κεηαβιεηφηεηα ζην θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθιήζεθε 

απφ ηηο αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηιέγνληαη λα απνηηκψληαη 

ζηελ εχινγε αμία. Απηή ε αιιαγή ζηε ινγηζηηθή ζεκαίλεη φηη ηα θέξδε πνπ πξνθαινχληαη 

ιφγσ επηδείλσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο φζνλ αθνξά απηέο ηηο 

ππνρξεψζεηο, δελ αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα απνηειέζκαηα αιιά ζηα ινηπά ζπλνιηθά 

έζνδα
39

. 

 

3.8.6 Δύλογη Αξία και Γνυζηοποιήζειρ 

 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 επηρεηξεί λα θαζηεξψζεη εληαίνπο θαλφλεο απνηίκεζεο, ελψ παξάιιεια 

παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο νδεγίεο επηκέηξεζήο 

ηεο
40

. Παξφια απηά, ε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πψο ζα πεξηιακβάλεηαη ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο παξακέλεη πξνο δηεπθξίληζε.  

Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο απνηηκήζεηο εχινγεο αμίαο, ηηο 

απνηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα, φπσο απηά ηνπ επηπέδνπ 3, 

απμάλνληαη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα άιια ζέκαηα, φπσο νη δηαγξαθέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αληηζηάζκηζεο ησλ νληνηήησλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1 Διζαγυγικά 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηελ εηθφλα 

πνπ ζρεκαηίδεη ην επελδπηηθφ θνηλφ γηα ηνπο εθάζηνηε νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο 

δηελεξγήζεθε ε παξαθάησ έξεπλα κε ηε ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο Ohlson (1995). ηελ 

αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζπγθεληξψζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ απνηηκψκελα ζηηο εχινγεο αμίεο πνπ εκθαλίδνπλ ελλέα απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ηεο ρψξαο γηα ηηο πεξηφδνπο 2005 έσο θαη 2014 θαη 

θαηαλέκνπλ ζηα ηεξαξρηθά επίπεδα 1, 2 θαη 3 ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 7 θαη Γ.Π.Υ.Α. 13. 

Σα ινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα, είλαη απφ ηηο επίζεκεο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ θαη ζπιιέρηεθαλ απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο compustat θαη ηνπ ΥΑ.Α., ελψ θαηφπηλ, θαηαλεκήζεθαλ ζηα αλάινγα επίπεδα 

ηεξαξρίαο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ βάζε ηνπ ππνδείγκαηνο Ohlson πνπ 

αλαιχεηαη ζηελ ππνελφηεηα 4.2. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αληινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηελ επηξξνή ηεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ γεληθφηεξα, κέζσ ηεο επίδξαζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο. Δπί ηεο 

νπζίαο, εξεπλάηαη θαηά πφζν νη εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απνηίκεζε ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ απνηεινχλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο επελδπηέο αλάινγα 

κε ην πφζν ςειφηεξα εκθαλίδνληαη ζηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο. 
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4.2 Θευπηηικό Τπόβαθπο Τποδείγμαηορ 

 

Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηα ππoδείγκαηα Ohlson (1995) θαη Fetham θαη Ohlson (1995), νη 

νπνίνη παξνπζίαζαλ κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ. Γχν απφ ηα 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο απνηίκεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Ohlson είλαη 

ε κεγάιε έκθαζε πνπ δίδεηαη ζηνλ ξφιν ηεο ινγηζηηθήο αμίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο 

ηεο κεηνρήο, ε νπνία είλαη κηα αληηθεηκεληθή κεηαβιεηή δηαζέζηκε ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ 

εηαηξηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ επελδχζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξεί σο έλαλ 

βαζηθφ παξάγνληα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη φρη σο έλαλ παξάγνληα πνπ κεηψλεη ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο. Αθφκε,  ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη βαζίδεηαη ζηελ παξνχζα αμία 

ησλ ππεξθεξδψλ κε ήδε ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο, επηηπγράλνληαο λα εθηηκήζεη αλ ε αμία θαη 

νη κειινληηθέο κεηνρηθέο απνδφζεηο εμαξηψληαη απφ ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο.  

Οπζηαζηηθά ην ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εξκελεχεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηελ ηξέρνπζα θαη ηε κειινληηθή 

θεξδνθνξία ηεο θαζψο θαη άιισλ απξνζδηφξηζησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο παίδνπλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν φπσο παξαδέρεηαη θαη ν ίδηνο ν Ohlson (2001). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, βαζηδφκελνη ζηελ έξεπλα ηνπ Ohlson (1999), νη Barth et al. 

(1999), ζπκπέξαλαλ φηη ηα ζπζηαηηθά ησλ θεξδψλ έρνπλ απμεηηθή επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα 

ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμία ησλ κεηνρψλ, ζε έλα κνληέιν απνηίκεζεο, πέξα απφ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηα ππεξθαλνληθά 

θέξδε.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ πειηψηε θαη Καξαζαλάζε (2002) ε κέζνδνο 

απηή είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε ζε ζρέζε κε ηα ππνδείγκαηα απνηίκεζεο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ κεξηζκάησλ, θαζψο φηαλ εθαξκφδεηαη γηα κηθξφηεξεο πεξηφδνπο 

εμεγεί κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ζε ζρέζε κε ηα 

παξαδνζηαθά ππνδείγκαηα απνηίκεζεο. 
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4.3 Μεθοδολογία  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ππνελφηεηα 4.4, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο Ohlson (1995), έγηλαλ νη εμήο νξηζκνί θαη ππνζέζεηο: 

Καηαξράο νξίζηεθε ε αλαινγία γηα ην ππφδεηγκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

NONLVL1ASSETS = 
𝑙𝑣𝑙2𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 +𝑙𝑣𝑙3𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑙𝑣𝑙1𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 +𝑙𝑣𝑙2𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 +𝑙𝑣𝑙3𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  , 

ε νπνία δείρλεη ηελ αλαινγία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα 

επίπεδα 2 θαη 3 ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε ε ςεπδνκεηαβιεηή 

DUMNONLVL1ASSETS ε νπνία παίξλεη ηηκέο 0 θαη 1. 

 Όηαλ ε αλαινγία NONLVL1ASSETS > median ηφηε DUMNONLVL1ASSETS = 1 

 Όηαλ ε αλαινγία NONLVL1ASSETS < median ηφηε DUMNONLVL1ASSETS = 0 

Οκνίσο νξίζηεθε ε αλαινγία γηα ην ππφδεηγκα ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνρξεψζεσλ, 

NONLVL1LIABS = 
𝑙𝑣𝑙2𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠  + 𝑙𝑣𝑙3𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑙𝑣𝑙1𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠  + 𝑙𝑣𝑙2𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠  + 𝑙𝑣𝑙3𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 ,  

ε νπνία δείρλεη ηελ αλαινγία ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα επίπεδα 2 θαη 3 

ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν θαη θαηφπηλ ε ςεπδνκεηαβιεηή DUMNONLVL1LIABS πνπ παίξλεη 

ηηκέο 0 θαη 1 θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ ίδηα σο άλσ ππφζεζε, 

 Όηαλ ε αλαινγία NONLVL1LIABS > median ηφηε DUMNONLVL1LIABS = 1 

 Όηαλ ε αλαινγία NONLVL1LIABS < median ηφηε DUMNONLVL1LIABS = 0 

Ζ ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα ζηαηηζηηθά ππφδεηγκα ηφζν ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ έρεη σο εμήο: 

PRIi,t  = a0 + a1BVi,t + a2EARi,t + a3Dummylvl1i,t + a4Dummylvl1i,txBVi,t + 

a5Dummylvl1i,txEARi,t  + εi,t 

Με βάζε ηηο σο άλσ ππνζέζεηο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηα 

ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνπλ νη ηξάπεδεο ζηα ηεξαξρηθά επίπεδα 1, 2 θαη 3 θαη πσο απηά 
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επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο κεηνρήο, πνπ είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα εξγαιεία ζηε θαξέηξα ησλ 

αλαιπηψλ θαη επελδπηψλ ζηε ζχγρξνλε αγνξά γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο νηθνλνκηθνχ 

νξγαληζκνχ. 

 

4.4 Αποηελέζμαηα και Πεπιγπαθική ηαηιζηική 

 

4.4.1 Θευπηηικέρ Παπαδοσέρ 

 

Πξψηνπ παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα 

ζεκαληηθά αμηψκαηα. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, εμεηάδνληαη νη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ην p-value γηα θάζε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή, ελψ γηα ηε ζπλνιηθή επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε ππνδείγκαηνο 

παξαηεξείηαη ε ηηκή πνπ ιακβάλεη ην 𝑅2. 

Όζνλ αθνξά ην p-value, κηα κεηαβιεηή είλαη ζεκαληηθή φηαλ ην p-value είλαη 

κηθξφηεξν απφ 0,1. Δπηπξνζζέησο, φηαλ: 

α) 0,05 < p-value < 0,1, ηφηε ε κεηαβιεηή ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο 10%, 

β) 0.01 < p-value < 0.05, ηφηε ε κεηαβιεηή ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, 

γ) p-value < 0.01, ηφηε ε κεηαβιεηή ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 1%. 

 Αλαθνξηθά κε ην  𝑅2, πνπ δείρλεη ην βαζκφ πνπ νη ηηκή ηεο κεηνρήο εξκελεχεηαη απφ 

ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Όζν κεγαιχηεξε ε ηηκή 

ηνπ  𝑅2, ηφζν κεγαιχηεξε ε γξακκηθή ζπζρέηηζε θαη άξα ηφζν θαιχηεξε ε εξκελεία ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ επί ηεο εμαξηεκέλεο, δειαδή ηελ αμία ηεο κεηνρήο. 
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4.4.2 Σο Γείγμα  

 

4.4.2.1 Λογιζηικά ηοισεία και Γεδομένα 

 

Καηφπηλ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη παξφιν 

πνπ ζηελ έξεπλα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έηε 2006 έσο 2008 γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, 

εληνχηνηο νη πεξίνδνη απηνί δελ εκθαλίδνπλ θνλδχιηα αθνχ ην πξφηππν δελ ήηαλ ζε ηζρχ, 

ρσξίο βέβαηα λα επεξεάδνληαη πνηνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ελψ ην έηνο 2005 

απνηέιεζε ηε βάζε απνπιεζσξηζκνχ. 

Δπηπιένλ, ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνέθππηαλ αξλεηηθά Ίδηα Κεθάιαηα δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ, πξνθεηκέλνπ ζε ξεαιηζηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ απνθπγή αξλεηηθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο, νδεγψληαο ζε ζχλνιν 51 

παξαηεξήζεσλ θαη δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ πνηνηηθή ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

4.4.2.2 Πεπιγπαθικά ηαηιζηικά και ςζσεηίζειρ 

 

Όζνλ αθνξά ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1, νη 

θπξηφηεξνη δείθηεο είλαη ν Μέζνο φξνο (Mean) θαη ε Γηάκεζνο (Median), ε νπνία είλαη 

αλζεθηηθφηεξε ζε αθξαίεο παξαηεξήζεηο απφ φηη ν κέζνο φξνο, αθνχ δηαηξεί ηα δεδνκέλα ζε 

δχν ίζα κέξε. Ο βαζηθφηεξνο δείθηεο δηαζπνξάο είλαη ε ηππηθή απφθιηζε πνπ δείρλεη πσο 

θαηαλέκνληαη νη παξαηεξήζεηο γχξσ απφ ην κέζν φξν. Αλαιπηηθφηεξα, ν παξαθάησ πίλαθαο 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξσλ ζηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

Όπσο θαίλεηαη, ην 14% ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ εκθαλίδνπλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηα 

επίπεδα 2 θαη 3 κεγαιχηεξα απφ ηε δηάκεζν ελψ ην 18% εκθαλίδνπλ αληίζηνηρα ππνρξεψζεηο 

ζηα ελ ιφγσ επίπεδα πάλσ απφ ηε δηάκεζν. 

Δπηπιένλ, ν κέζνο φξνο ησλ θεξδψλ είλαη αξλεηηθφο θαη άξα εκθαλίδνληαη κηθξέο 

δεκίεο ζην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, θάηη πνπ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηελ πξφζθαηε 
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νηθνλνκηθή θξίζε. Βέβαηα, θξίλνληαο θαη κε ηελ αληίζηνηρε ηππηθή απφθιηζε, δηαπηζηψλεηαη 

πσο ε πξνζπάζεηα θαη νη ελέξγεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζηα ρξφληα ηεο 

θξίζεο ήηαλ ελ κέξεη απνηειεζκαηηθέο, αθνχ θξάηεζαλ ηηο δεκίεο ζε ρακειά επίπεδα. 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ ηππηθή απφθιηζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, εκθαλίδεη ηηκή 1,54 

θαη κέζν φξν 1,69. 

 

Πίνακαρ 4.1 – Πεπιγπαθικά ηαηιζηικά ηοισεία 

 

PRI BV EAR DUMNONLVL1ASSETS DUMNONLVL1LIABS 

Μέζνο 1,69 1,17 -0,26 0,14 0,18 

Γηάκεζνο 0,99 1,04 0,02 0 0 

Μέγηζην 6,03 5,00 0,38 1 1 

Διάρηζην 0,12 0,26 -6,02 0 0 

Σππηθή Απφθιηζε 1,54 0,71 0,96 0,35 0,39 

 

ηνλ Πίλαθα 4.2 παξνπζηάδεηαη ε κήηξα ζπζρεηίζεσλ, φπνπ ε πάλσ γξακκή έρεη ην 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη ε θάησ ην p-value.  Γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο έρεη γίλεη δηαγξαθή 

παξαηεξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην άλσ θαη θάησ 1% ηεο θαηαλνκήο θάζε κεηαβιεηήο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηπρφλ επίδξαζε ησλ αθξαίσλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. 

Απφ ηε κήηξα ζπζρεηίζεσλ εμάγνληαη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα  

φζσλ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα ζηνηρεία. 

α) Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο (0,62) κε 

ην p-value λα ηείλεη ζην κεδέλ. 

β) Δκθαλίδεηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θεξδψλ θαη ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο (0,46) κε ην 

p-value λα ηείλεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζην κεδέλ, φπσο αληίζηνηρα θαη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε έρνπλ ηα θέξδε κε ηα ίδηα θεθάιαηα (0,34) κε p-value (0.01). 

γ) Ζ κεηαβιεηή DUMNONLVL1LIABS εκθαλίδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο (-0,41) θαη p-value λα ηείλεη ζην κεδέλ, αθνχ φπσο ζα θαλεί θαη ζηνπο επφκελνπο 

πίλαθεο, νη αμηνινγήζεηο ησλ αλαιπηψλ γηα φζεο εηαηξίεο εκθαλίδνπλ κεγάια θνλδχιηα ζηα 

επίπεδα 2 θαη 3 είλαη επηθπιαθηηθέο. 
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δ) Δλψ παξάιιεια, νη κεηαβιεηέο DUMNONLVL1LIABS θαη DUMNONLVL1ASSETS 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά (0,26) κε p-value (0,06), θαηαδεηθλχνληαο πσο ηα ζηνηρεία ησλ επηπέδσλ 2 

θαη 3 εκθαλίδνληαη ηφζν ζηηο ππνρξεψζεηο φζν θαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Απηφ είλαη έλα 

ζηνηρείν ην νπνίν πηζαλψο λα ππνδεηθλχεη πσο νη ηξάπεδεο πνπ ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ 

πιαζκαηηθά ή αλαμηφπηζηα ζηνηρεία ζηα επίπεδα 2 θαη 3, ην θάλνπλ είηε απφ επηινγή, πνπ 

πηζαλψο λα ζεκαίλεη πξνζπάζεηα σξαηνπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο είηε απφ 

ειιεηκκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

 

Πίνακαρ 4.2 – Μήηπα ςζσεηίζευν 

Covariance Analysis: Spearman rank-order 

Correlation 

    Probability PRI  BV  EAR  DUMNONLVL1ASSETS  DUMNONLVL1LIABS  

PRIBV  1 

    (p-value) -----  

    BV 0,62 1 

   (p-value) 0,00 -----  

   EAR 0,46 0,34 1 

  (p-value) 0,00 0,01 -----  

  DUMNONLVL1ASSETS  -0,19 0,09 -0,08 1 

 (p-value) 0,18 0,52 0,59 -----  

 DUMNONLVL1LIABS  -0,41 -0,13 -0,20 0,26 1 

(p-value) 0,00 0,35 0,15 0,06 -----  

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο θαη σο απνηέιεζκα δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

πνιπζπγγξακκηθφηεηα, ελψ ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάρζεθαλ κε ην ππφδεηγκα Ohlson δελ 

είλαη επαίζζεηα ζηελ επηινγή απνπιεζσξηζηή. 
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4.4.3 Αποηελέζμαηα Δμπειπικήρ Ανάλςζηρ 

 

Όζσλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάρζεθαλ απφ ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ βάζε 

ηνπ ππνδείγκαηνο Ohlson παξνπζηάδνληαη σο αθνινχζσο. Απφ ηνλ Πίλαθα 4.3 πνπ 

δηακνξθψζεθε κε βάζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηηο 

εχινγεο αμίεο, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο. 

Αξρηθά, ε ςεπδνκεηαβιεηή πνπ αθνξά ηα ζηνηρεηά ηνπ 2νπ θαη 3νπ επηπέδνπ, 

DUMNONLVL1ASSETS, έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν (-0,79) θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(0,04) θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ohlson ε ζρέζε αμίαο κεηνρήο 

θαη ηεο κεηαβιεηήο απηήο είλαη αξλεηηθή. Με άιια ιφγηα, είλαη αληηιεπηφ φηη φζν 

κεγαιχηεξεο νη αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ζηα επίπεδα 2 θαη 3, ηφζν πέθηεη ε αμία ηεο κεηνρήο, 

επηβεβαηψλνληαο ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία απηά δελ απνηηκψληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο 

αιιά βάζε εθηηκήζεσλ θαζηζηψληαο ηα ιηγφηεξν αμηφπηζηα θαη άξα δπζρεξαίλνπλ ηελ εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλνπλ νη αλαιπηέο θαη νη επελδπηέο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

Δπηπιένλ, ε κεηαβιεηή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ BV, εκθαλίδεη ζεηηθφ πξφζεκν (1,22) 

θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνχ ηείλεη ζην κεδέλ, θάηη πνπ φπσο είλαη ινγηθφ, ζεκαίλεη 

πσο φζν πεξηζζφηεξα Ίδηα Κεθάιαηα εκθαλίδεη ν νξγαληζκφο ηφζν επεξεάδεηαη ζεηηθά ε ηηκή 

ηεο κεηνρήο ηνπ, ελψ ηέινο λα ζεκεησζεί, φηη ηα αλσηέξσ εμεγνχλ ην 54% ηεο δηαθχκαλζεο 

ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. 

 

Πίνακαρ 4.3 – Τπόδειγμα Ohlson για Πεπιοςζιακά ηοισεία 

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

Intercept 0,43 1,66 0,10 

BV 1,22 5,46 0,00 

EAR 0,12 0,63 0,53 

DUMNONLVL1ASSETS -0,79 -2,15 0,04 

DUMNONLVL1ASSETS*BV -0,16 -0,51 0,61 

DUMNONLVL1ASSETS*EAR 0,28 0,42 0,68 

R-squared 0,54 
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Αληίζηνηρα κε βάζε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο 

δηακνξθψλεηαη ν Πίλαθαο 4.4 πνπ απφ ηνλ νπνίν φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμάγνληαη ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. 

Πξψηνλ, ε ςεπδνκεηαβιεηή DUMNONLVL1LIABS πνπ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ 

παζεηηθνχ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηα επίπεδα 2 θαη 3 ηεο ηεξαξρίαο ηεο εχινγεο αμίαο έρεη 

αξλεηηθφ πξφζεκν  (-1,25) θαη άξα αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ αμία ηεο κεηνρήο αθνχ είλαη θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (0,01). πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη πξάγκαηη ηα ζηνηρεία ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα επίπεδα απηά θξίλνληαη σο αλαμηφπηζηα ή αθφκε θαη 

πιαζκαηηθά απφ ηνπο αλαιπηέο, νδεγψληαο ζε ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο. 

Γεχηεξνλ, ε κεηαβιεηή BV ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνχ 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηείλεη ζην κεδέλ θαη έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο (1,17), θάηη πνπ θαληάδεη ινγηθφ αθνχ ζηελ νπζία αθνξά ηε ζπκκεηνρή 

μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ εηαηξία. Με άιια ιφγηα φζν πην πςειή δαλεηζηηθή ηθαλφηεηα ηφζν 

κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα ζε κηθξφηεξν θφζηνο θαη άξα ηφζν κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα, κε 

απνηέιεζκα ηε ζεηηθφηεξε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

ηειηθή αμία ηεο κεηνρήο, κε ηα παξαπάλσ λα εμεγνχλ ην 56% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο. 

 

Πίνακαρ 4.4 – Τπόδειγμα Ohlson για Τποσπεώζειρ 

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

Intercept 0,53 2,89 0,01 

BV 1,17 6,55 0,00 

EAR 0,10 0,63 0,53 

DUMNONLVL1LIABS -1,25 -2,65 0,01 

DUMNONLVL1LIABS*BV 0,05 0,22 0,83 

DUMNONLVL1LIABS*EAR -0,66 -0,7961 0,43 

R-squared 0,56 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

5.1 Πεπιοπιζμοί και Πποηάζειρ για Μελλονηική Έπεςνα 

 

Πξνηνχ θαηαγξαθνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαιπζνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ έξεπλα θαη νπζηαζηηθά δίλνπλ ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηε πάλσ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Αξρηθά, ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη απφ ηεο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, θάηη πνπ φπσο είλαη ινγηθφ ζεκαίλεη πσο δελ εθθξάδνπλ ην ζχλνιν ηνπ 

παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ θαη πηζαλψο ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα άιιεο ρψξαο λα 

είλαη δηαθνξεηηθά, ηφζν φζσλ αθνξά ηελ επίδνζε ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη ηελ αληίδξαζε ησλ 

αλαιπηψλ θαη επελδπηψλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα. Σαπηφρξνλα, δεδνκέλνπ φηη ν 

ηξαπεδηθφο θιάδνο είλαη ηδηφκνξθνο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηέπεηαη απφ μερσξηζηφ 

λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεθαλ δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

νηθνλνκία ζην ζχλνιν ηεο ή άιιεο παξεκθεξείο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο. 

Δπηπξνζζέησο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο εξγαζίαο είλαη ζρεηηθά κηθξφ θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα γίλεη ηπθιή απνδνρή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, αθνχ θαη νη ηξαπεδηθνί φκηινη φζν θαη ηα έηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. Άιισζηε ε 

εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηα ηξία επίπεδα ηεο εχινγεο αμίαο είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε, κε 

απνηέιεζκα φπσο ηνλίζηεθε θαη ζην θεθάιαην ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο λα κεησζεί πεξαηηέξσ 

ην δείγκα, ελψ ε ζπλερήο αλαβάζκηζή θαη εμέιημε ησλ πξνηχπσλ δελ επηηξέπεη ηελ απφιπηε 

αληηζηνηρία ησλ ησξηλψλ επξεκάησλ κε πηζαλά κειινληηθά. Δλψ απφ ηελ άιιε, θαη εμαηηίαο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έπιεμε ηδηαίηεξα ηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα, 

αξθεηνί ηξαπεδηθνί φκηινη νδεγήζεθαλ είηε ζε παχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο είηε ζε 

ζπγρσλεχζεηο κε άιινπο νκίινπο, είηε αθφκα θαη ζε εμαγνξά ηνπο απφ κεγαιχηεξνπο. Σα 

παξαπάλσ είλαη θπζηνινγηθφ λα έρνπλ αληίθηππν ηφζν ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ 

νκίισλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, φζν θαη ζηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ θαη ησλ 

ππνςήθησλ επελδπηψλ. 
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5.2 ςμπεπάζμαηα 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ηεο παξαπάλσ έξεπλαο νπζηαζηηθά νινθιεξψλεηαη ε 

κειέηε θαη εμάγνληαη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έξρνληαη λα 

επηβεβαηψζνπλ ηνπο εξεπλεηέο πνπ θαηά θαηξνχο αζρνιήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ησλ θνλδπιίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηεξάξρεζε ηεο, 

ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ νξγαληζκψλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα θαη ηδηαίηεξα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 13.  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί, φηη ηα ζηνηρεία ησλ επηπέδσλ 2 θαη 3 είλαη 

ιηγφηεξν αμηφπηζηα ζηηο εθηηκήζεηο ησλ αλαιπηψλ θαη ησλ επελδπηψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

λα αμηνινγήζνπλ ηελ αμία κηαο επηρείξεζεο, αθνχ επί ηεο νπζίαο ε ρξεζηκφηεηα ηνπο 

θαίλεηαη λα είλαη αλάινγε κε ην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο πνπ ηαμηλνκνχληαη. ηελ πεξίπησζε 

κάιηζηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ πνπ εμεηάζζεθε,  θαίλεηαη πξάγκαηη λα ππάξρεη 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνπλ νη φκηινη ζηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο ηεο 

εχινγεο αμίαο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, θαη άξα ηελ νηθνλνκηθή αμία ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, φπσο είρε ήδε ηνληζηεί απφ δηάθνξνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη 

αθαδεκατθνχο, ε επηθπιαθηηθφηεηα ησλ αλαιπηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ 2 θαη 3 

επαιεζεχεηαη ζηα επξήκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο, ηα νπνία θαηαγξάθνπλ αξλεηηθή ζρέζε 

ησλ παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, θαζηζηψληαο 

απαξαίηεηε ηελ αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηνπο νξγαληζκνχο. εκαληηθφ εχξεκα είλαη αθφκε φηη απφ ηα απνηειέζκαηα, θαίλεηαη λα 

εκθαλίδεηαη ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηηο εχινγεο αμίεο, θαζψο ην 

ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα δείρλεη ηελ χπαξμε δεκηψλ. 

 Γίλεηαη θαηαλνεηφ, πσο ε παξνχζα ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο ελέρεη θηλδχλνπο φζσλ 

αθνξά ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξηψλ λα επηκεηξήζνπλ, ζηα πιαίζηα ηεο εχινγεο αμίαο, νξηζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζχκθσλα κε δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, θάηη πνπ φκσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ηελ αγνξά, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα, θαη έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ εηθφλα ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ θιάδνπ γεληθφηεξα. Παξάιιεια, ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία 

επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κάιηζηα θαίλεηαη λα ππάξρεη μερσξηζηή 
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αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ε θαιχηεξε εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ ε 

εκθάληζε ηνπο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο εχινγεο αμίαο, θαίλεηαη λα δξα αξλεηηθά ζηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ππνδείγκαηα. ην εγγχο κέιινλ κε ηε 

δεκνζίεπζε θαη εθαξκνγή λέσλ πξνηχπσλ, φπσο ην Γ.Π.Υ.Α. 9 ζηφρνο φισλ είλαη ε 

απνθπγή απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. 

  Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ εμήρζεθαλ είλαη νπζηαζηηθά εθηηκήζεηο θαη απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα, βαζηζκέλα ζε 

γεληθέο ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο παξαδνρέο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ 

ηεθκήξηα γηα ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, αιιά ζηνρεχνπλ είηε λα εκπινπηίζνπλ 

ηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία είηε λα πξνβιεκαηίζνπλ γηα πεξεηαίξσ έξεπλα. 
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