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 Περίληψη 

Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής στοχεύει στην εξέταση του θεσμικού πλαισίου που 

διέπει τη λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών μέσων, μέσω της ανάλυσης των 

υφιστάμενων προτύπων Δ.Λ.Π. 32 - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση, Δ.Λ.Π. 39 - 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση και Δ.Π.Χ.Α. 7 - Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Γνωστοποιήσεις, καθώς και του απερχόμενου προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 9 - 

Χρηματοοικονομικά Μέσα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της λογιστικής της εύλογης 

αξίας για τα χρηματοοικονομικά μέσα, κρίθηκε απαραίτητη η παρουσίαση του Δ.Π.Χ.Α. 13 - 

Επιμέτρηση της εύλογης αξίας καθώς και ο προσδιορισμός των βασικότερων στοιχείων που 

σχετίζονται με τη λογιστική της εύλογης αξίας. Η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, 

επικεντρώθηκε στην επίδραση που έχει η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το επενδυτικό κοινό τους 

κινδύνους που σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 

Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα της έρευνας ασχολείται με χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για το διάστημα 2003-2014. Αυτό το διάστημα 

διαιρείται στην περίοδο πριν την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. (2003-2004), την περίοδο πρώτης 

εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. (2005-2006), την περίοδο της ώριμης εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. που 

συμπίπτει με το ξέσπασμά της κρίσης (2007-2008) και τέλος την περίοδο της κρίσης (2009-

2014). Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά αναφορικά με την επίδραση της εφαρμογής των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην αποτίμηση του κινδύνου από το 

επενδυτικό κοινό. Βλέπουμε ότι μετά την εφαρμογή των προτύπων υπάρχει ισχυρή επίδραση 

της μεταβλητότητας των κερδών στις αποδόσεις των μετοχών των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η 

μεταβλητότητα των κερδών δεν επηρεάζει την απόδοση τόσο πολύ συνολικά, όσο σε επίπεδο 

μεμονωμένων περιόδων, και ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των προτύπων. Αυτό μας δείχνει 

την ισχύ της υπόθεσής μας, ότι δηλαδή η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς βοήθησε το επενδυτικό κοινό στην καλύτερη αποτίμηση του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου από τα τραπεζικά ιδρύματα. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η 

συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική κατά την περίοδο της κρίσης όταν οι επενδυτές είναι 

πιο προσεκτικοί στις επενδυτικές τους επιλογές. Αντίθετα, στην περίοδο πρώτης εφαρμογής 

των προτύπων δε φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική συσχέτιση, κάτι το οποίο δείχνει ότι 

εκτός χρηματοπιστωτικής κρίσης οι επενδυτές δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή στην 

αποτίμηση του κινδύνου. Το συμπέρασμα αυτό συμπίπτει με τη σχετική βιβλιογραφία που 

αναφέρει ότι οι επενδυτές είναι περισσότερο προσεκτικοί σε δυσχερείς περιόδους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Γενικά 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί ραγδαίες εξελίξεις στη λειτουργία των αγορών 

χρήματος και κεφαλαίου, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. Σε μια αναπτυσσόμενη διεθνή οικονομία, είναι επιτακτική η ανάγκη 

χρησιμοποίησης ενός μόνο συνόλου λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας, το οποίο 

διευκολύνει τις επενδύσεις και άλλες οικονομικές αποφάσεις μεταξύ των συνόρων, αυξάνει 

την αποτελεσματικότητα των αγορών και μειώνει τα κόστη συγκέντρωσης κεφαλαίων. Τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχουν γίνει τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

λογιστικά πρότυπα που εκπληρώνουν τις ανάγκες των διεθνών κεφαλαιαγορών του κόσμου.  

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αποτελούν ένα ενιαίο 

σύνολο κατανοητών και υψηλής ποιότητας διεθνών λογιστικών προτύπων, τα οποία απαιτούν 

διαφανή, συγκρίσιμη και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις και 

τις λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές ώστε να αποτελέσουν ένα βοήθημα στους 

συμμετέχοντες των διαφόρων κεφαλαιαγορών ανά τον κόσμο και στους άλλους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να λάβουν τις οικονομικές τους αποφάσεις. 

Τα τελευταία χρόνια η αποδοχή των Δ.Π.Χ.Α. παγκοσμίως είναι τεράστια. Από το 

2001, περίπου 120 χώρες είτε έχουν υιοθετήσει τα Δ.Π.Χ.Α. ως υποχρεωτικό λογιστικό 

πλαίσιο είτε επιτρέπουν την προαιρετική εφαρμογή τους. Κομβική ημερομηνία για την 

εξάπλωση των Δ.Π.Χ.Α. ήταν η υιοθέτηση τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2002 

(Κανονισμός Ε.Κ. 1606/2002), όπου απαιτήθηκε η εφαρμογή τους για τις εταιρίες, οι οποίες 

διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους-μέλους, των οποίων οι τίτλοι διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους-μέλους. Έτσι για τις χρήσεις που άρχιζαν από την 

1 Ιανουαρίου 2005, απαιτήθηκε για τις εταιρίες αυτές, εφόσον οφείλουν να συντάσσουν 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις να τις συντάσσουν σύμφωνα με τα υιοθετημένα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα. Υπάρχει η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να επεκτείνουν την 

εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των 

ανωτέρω εταιρειών, αλλά και στις ενοποιημένες ή/και ατομικές καταστάσεις των λοιπών 
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εταιρειών, προαιρετικά ή υποχρεωτικά. Η χρήση 2005 ήταν το έτος πρώτης εφαρμογής των 

Δ.Π.Χ.Α. και για την Ελλάδα.
1
 

Απόρροια της μεγάλης ανάπτυξης των διεθνών κεφαλαιαγορών είναι η δημιουργία 

πολλών και πολύπλοκων χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλες τις 

επιχειρήσεις. Τα χρηματοοικονομικά αυτά μέσα μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση, τη κερδοφορία και τις ταμιακές ροές των επιχειρήσεων, 

εφόσον τους δίνει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν είτε για την επίτευξη επενδυτικών 

κερδών είτε για την αντιστάθμιση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένες. 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προκάτοχος του Διεθνούς Συμβουλίου 

Λογιστικών Προτύπων (Δ.Σ.Λ.Π.), ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των επιχειρήσεων 

προχώρησε το 1999 στην έκδοση του Δ.Λ.Π. 39 - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Επιμέτρηση, το οποίο ασχολείται με την αναγνώριση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών μέσων. Νωρίτερα, το 1995, είχε εκδοθεί το Δ.Λ.Π. 32 - 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση, το οποίο βέβαια έχοντας υποστεί 

αρκετές βελτιώσεις, τελικά το 2005 τροποποιήθηκε με την παραπομπή όλων των κανονισμών 

αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων στο Δ.Π.Χ.Α. 7 - 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και μετονομάστηκε σε Δ.Λ.Π. 32 - 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση. 

 

1.2. Η Χρήση της Εύλογης Αξίας στα Χρηματοοικονομικά Μέσα 

 

Τα τρία λογιστικά πρότυπα Δ.Λ.Π. 32, Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Α. 7 βασίζονται στην 

έννοια της εύλογης αξίας. Η εμπορευσιμότητα των χρηματοοικονομικών μέσων και το 

γεγονός ότι πολλά από αυτά διαπραγματεύονται ενεργά σε αγορές τα κάνουν ιδανικούς 

υποψήφιους για την επιμέτρηση σε εύλογες αξίες. Το Δ.Λ.Π. 39, το οποίο παρέχει 

καθοδήγηση για την αναγνώριση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων, επιβάλλει 

την επιμέτρηση σε εύλογες αξίες για όλα τα παράγωγα και τα μέσα που διακατέχονται για 

εμπορική χρήση ή είναι διαθέσιμα προς πώληση. Τα μέσα που διακρατούνται μέχρι τη λήξη 

επιμετρούνται με βάση το αποσβεσμένο κόστος. Ως εκ τούτου, το Δ.Λ.Π. 39 είναι ένα 

πρότυπο το οποίο χρησιμοποιεί ένα μικτό μοντέλο αποτίμησης. Αυτό το πρότυπο έχει εισάγει 

                                                           
1
 Χατζησταυράκης, Μ. (2014). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Αθήνα. 
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πολλές καινοτομίες και έχει δεχθεί έντονη κριτική κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας του. Η 

διαδικασία τροποποίησης του είναι συνεχής, ενώ ένα νέο πρότυπο, το Δ.Π.Χ.Α. 9 

Χρηματοοικονομικά Μέσα, πρόκειται να το αντικαταστήσει. Το νέο αυτό πρότυπο έχει 

ολοκληρωθεί και εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2018, αν και δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κατά την αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 39 και την ανάπτυξη του Δ.Π.Χ.Α. 9, το Σ.Δ.Λ.Π. 

θεώρησε ότι τα μόνα χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να διακρατούνται στο κόστος 

είναι εκείνα για τα οποία οι συμβατικές ταμιακές ροές είναι γνωστές και για τα οποία το 

επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας αποσκοπεί στη διακράτηση τους για την είσπραξη 

αυτών των συμβατικών ταμιακών ροών. Αυτή η πεποίθηση δεν αφορούσε τόσο την αδυναμία 

εξόφλησης ή τα θέματα ρευστότητας, αλλά το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας την αγοραία αξία 

σε χρεωστικούς τίτλους και δάνεια καθώς τα επιτόκια μεταβάλλονταν θα οδηγούσε σε 

μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσης που δε θα αντιπροσώπευαν τις πραγματικές ταμειακές 

ροές. 

 

1.3. Η Σημασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων στον Τραπεζικό Κλάδο 

 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν μια συνεχή ροή νέων προτύπων και διερμηνειών. Οι αλλαγές των Δ.Π.Χ.Α. 

κυμαίνονται από μικρές βελτιώσεις μέχρι σημαντικές τροποποιήσεις. Αυτές οι μεταβολές θα 

επηρεάσουν πολλές διαφορετικές περιοχές της χρηματοοικονομικής αναφοράς, 

συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής εκτενών απαιτήσεων για γνωστοποιήσεις, την 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και το πώς αναγνωρίζονται και 

επιμετρούνται συγκεκριμένα στοιχεία. 

Οι Laux & Leuz (2010)
2
 αναφέρουν ότι πάνω από το 90 τοις εκατό των ισολογισμών 

των εμπορικών τραπεζών περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά μέσα, και από αυτά η 

πλειοψηφία αποτελείται από δάνεια, τα οποία δεν αποτιμούνται συνεχώς στην εύλογη αξία. 

Ωστόσο, απέδειξαν ότι τουλάχιστον για τις επενδυτικές τράπεζες και τις μεγάλες τραπεζικές 

εταιρίες χαρτοφυλακίου, περισσότερο από το 33 τοις εκατό και το 12 τοις εκατό, αντίστοιχα, 

                                                           
2
 Laux, C., & Leuz, C. (2009, October). “Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?” Chicago 

Booth Research Paper 09-38; ECGI - Finance Working Paper No. 266/2009; Journal of Economic Perspectives, 
Forthcoming. 
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των περιουσιακών στοιχείων ταξινομούνται ως περιουσιακά στοιχεία για εμπορική χρήση, 

καθώς επίσης και ότι ένα ακόμα μεγάλο ποσοστό στους ισολογισμούς, περίπου 15 τοις εκατό, 

περιέχει χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση. Από τα 

παραπάνω γίνεται φανερή η σημασία που έχει η εφαρμογή των λογιστικών προτύπων που 

αφορούν την επιμέτρηση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων για τον τραπεζικό 

τομέα.  

Το Δ.Σ.Λ.Π. απαιτεί τα χρηματοοικονομικά μέσα να ταξινομούνται σύμφωνα με τις 

προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Ειδικότερα, αυτά που 

ταξινομούνται για εμπορική χρήση και τα διαθέσιμα προς πώληση, ή τα περιουσιακά στοιχεία 

για τα οποία η διοίκηση έχει επιλέξει την επιμέτρηση στην εύλογη αξία (FVO), πρέπει να 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Από αυτά, μόνο οι αλλαγές στην εύλογη αξία των μέσων 

που διακρατούνται για εμπορική χρήση, ή για τα οποία η διοίκηση έχει επιλέξει την 

επιμέτρηση στην εύλογη αξία (FVO), αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι αλλαγές στην 

εύλογη αξία των διαθεσίμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων. Για όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία, δηλαδή τα διακρατούμενα μέχρι τη λήξη και τα δάνεια και απαιτήσεις, η εύλογη 

αξία χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία κρίνεται ότι έχουν 

μόνιμα απομειωθεί, όπου τα περιουσιακά στοιχεία μειώνουν την αξία τους στην εύλογη αξία 

με τη μεταβολή που προκύπτει από την απομείωση να λογίζεται στο αποτελέσματα.  

 

1.4. Δομή της Εργασίας 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται μια επισκόπηση στη βιβλιογραφία σχετικά με τη 

χρήση της λογιστικής της εύλογης αξίας στα χρηματοοικονομικά μέσα. Χρησιμοποιώντας 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία παρουσιάστηκαν οι απόψεις γύρω από τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση χρηματοοικονομικής αναφοράς και επισημάνθηκαν τα κυριότερα σημεία που τις 

απαρτίζουν. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που ασχολείται με τα 

χρηματοοικονομικά μέσα. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στα υφιστάμενα πρότυπα που 

ασχολούνται με την παρουσίαση, επιμέτρηση και γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων, Δ.Λ.Π. 32, Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Α. 7, καθώς και το απερχόμενο πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. 9 
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μαζί με τις τροποποιήσεις που πρόκειται να εισάγει. Επίσης, αναλύεται το πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. 

13 που ασχολείται με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας καθώς και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εμπειρική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε. 

Περιγράφεται το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2003-2014, καθώς 

και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

Συμπληρώνοντας τα παραπάνω, το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τα συμπεράσματα 

της εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε και παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

2.1.    Η Λογιστική της Εύλογης Αξίας στα Χρηματοοικονομικά Μέσα 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση στη βιβλιογραφία σχετικά με τη λογιστική 

της εύλογης αξίας στα χρηματοοικονομικά μέσα. Στόχος του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση 

και ανάλυση επιστημονικών άρθρων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη προσέγγιση 

χρηματοοικονομικής αναφοράς και αντικατοπτρίζουν τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία της, 

καθώς επίσης και των υφιστάμενων εναλλακτικών επιλογών. Επίσης, έγινε μια προσπάθεια 

να παρουσιαστούν οι διάφορες τεκμηριωμένες απόψεις που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο 

έρευνας καθώς και οι βασικές τους υποθέσεις.  

Η λογιστική της εύλογης αξίας είναι μια προσέγγιση χρηματοοικονομικής αναφοράς η 

οποία έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα από τα όργανα έκδοσης λογιστικών προτύπων. Σύμφωνα 

με το Δ.Π.Χ.Α. 13 - Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας, ως εύλογη αξία ορίζεται η τιμή που θα 

λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος 

για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων 

στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης.  

Ορισμένοι ακαδημαϊκοί, όπως οι Barth & Landsman (2010)
3
 και οι Laux & Leuz 

(2009)
4
, έχουν πάρει θέση υπέρ της λογιστικής της εύλογης αξίας, τη στιγμή που άλλοι όπως 

ο Ryan (2008)
5
, την επικρίνουν ως τον κύριο παράγοντα επιτάχυνσης της οικονομικής κρίσης 

ενώ οι Boyer ( 2007)
6
 και οι Allen & Carletti (2006)

7
 θεωρούν ότι η λογιστική της εύλογης 

αξίας θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη λογιστική του ιστορικού κόστους. Ορισμένα από 

τα πλεονεκτήματα της εύλογης αξίας θεωρούνται η σχετικότητα, η χρησιμότητα και η 

αυξημένη ορθότητα των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών της οντότητας, η 

μεγαλύτερη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και η αυξημένη ευθύνη 

                                                           
3
 Barth, M. E., and Landsman, W. R. (2010, May 6). “How did Financial Reporting Contribute to the Financial 

Crisis?”, European Accounting Review 19, no. 3, pp. 399-423. 
4
 Laux, C., and Leuz, C. (2009, April 21). “The Crisis of Fair Value Accounting: Making Sense of the Recent.” 

Accounting, Organizations and Society, Vol. 34 
5
 Ryan, S. G. (2008, March). “Accounting in and for the Subprime Crisis” 

6
 Boyer, R. (2007, October). “Assessing the Impact of Fair Value Upon Financial Crises.” Socio-Economic Review, 

Vol. 5, Issue 4, σσ. 779-807. 
7
 Allen, F., and Carletti, E. (2006, July). “Mark-to-Market Accounting and Liquidity Pricing” 
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της διοίκησης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η βασική εναλλακτική επιλογή 

της λογιστικής της εύλογης αξίας είναι αυτή του ιστορικού κόστους, σύμφωνα με την οποία 

τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται σε μη τρέχουσες αξίες, γεγονός που μειώνει τη 

σχετικότητα και την αξιοπιστία. Ειδικότερα, η μέθοδος του ιστορικού κόστους επιμετρά το 

περιουσιακό στοιχείο στο κόστος απόκτησης του δίνοντας τη δυνατότητα μιας αξιόπιστης 

βάσης για επιμέτρηση. Το βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι, καθώς η αξία 

του περιουσιακού στοιχείου αλλάζει μεταγενέστερα της απόκτησης, η σχετικότητα του 

ιστορικού κόστους μειώνεται όταν στόχος της επιμέτρησης είναι να αντικατοπτρίζει τα 

τρέχοντα οικονομικά οφέλη που αντιπροσωπεύει το περιουσιακό στοιχείο. Εξάλλου, είναι 

πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις η συναλλαγή να μην πραγματοποιείται στην αγοραία αξία 

με αποτέλεσμα η τιμή απόκτησης να μην αντικατοπτρίζει τα τρέχοντα οικονομικά οφέλη, 

ακόμα και τη στιγμή της απόκτησης. Τέλος, ορισμένοι ακαδημαϊκοί, όπως οι Yujing & 

Gaichune (2009)
8
 θεωρούν ότι η λογιστική της εύλογης αξίας έχει παίξει ρόλο καταλύτη στη 

χρηματοπιστωτική κρίση, αν και όπως αναφέρει ο Persaud (2008)
9
 περιέχει το στοιχείο της 

προκυκλικότητας, ενώ οι ερευνητές Badertscher, Burks, & Easton (2012)
10

 θεωρούν ότι η 

λογιστική της εύλογης αξίας είναι απλώς το εξιλαστήριο θύμα.  

Οι Laux & Leuz (2009)
11

 επισήμαναν ότι υπάρχουν δύο ισχυρισμοί σχετικά με τη 

λογιστική της εύλογης αξίας που μπορούν να συμβάλλουν στην προκυκλικότητα, ένας στην 

περίοδο οικονομικής ευημερίας και ένας στην περίοδο κρίσης. Ο πρώτος ισχυρισμός, ο 

οποίος υποστηρίζεται και από τους Persaud (2008)
12

 και Plantin, Sapra & Shin, (2008)
13

 είναι 

ότι η λογιστική της εύλογης αξίας παρέχει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αυξήσουν τη 

μόχλευση τους κατά την περίοδο ευημερίας όταν οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων 

αυξάνονται, κάνοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο ευάλωτο και τις χρηματοπιστωτικές 

κρίσεις πιο σοβαρές. Ο δεύτερος ισχυρισμός αφορά τη μετάδοση που μπορεί να προκληθεί 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξαιτίας της λογιστικής της εύλογης αξίας. Η βασική ιδέα 

                                                           
8
 Yujing, G., and Gaichune, Y. (2009). “Discussion for Applicability of the Fair Value Measurement in the 

Financial Crisis.” International Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 12, pp. 194-196. 
9
 Persaud, A. (2008, October). “Regulation, valuation and systemic liquidity.” Banque de France - Financial 

stability review – Special issue on valuation, No. 12. 
10

 Badertscher, B. A., Burks, J. J., and Easton, P. D. (2012 , January ). “A Convenient Scapegoat: Fair Value 
Accounting by Commercial Banks during the Financial Crisis”. The Accounting Review, Vol. 87 No. 1. 
11

 Laux, C., and Leuz, C. (2009, April 21). “The Crisis of Fair Value Accounting: Making Sense of the Recent.” 
Accounting, Organizations and Society, Vol. 34. 
12

 Persaud, A. (2008, October). “Regulation, valuation and systemic liquidity.” Banque de France - Financial 
stability review – Special issue on valuation, No. 12. 
13

 Plantin, G., Sapra, H., and Shin, H. (2008, July 1). “Fair Value Accounting and Financial Stability.” Chicago GSB 
Research Paper No. 08-15. 
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σύμφωνα με τους Allen & Carletti (2006)
14

 και Plantin, Sapra & Shin (2008)
15

 είναι ότι οι 

προσαρμογές στην εύλογη αξία μπορούν να μειώσουν τις ρυθμιστικές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις με πιθανό αποτέλεσμα οι τράπεζες να χρειαστεί να πουλήσουν τα περιουσιακά 

τους στοιχεία σε τιμή μικρότερη της θεμελιώδους αξίας υποχρεώνοντας και τα υπόλοιπα 

ιδρύματα που έχουν παρόμοιου είδους περιουσιακά στοιχεία να τα αποτιμήσουν στις νέες 

αγοραίες αξίες. Ειδικότερα, θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η 

λογιστική της εύλογης αξίας εισήγαγε την προκυκλικότητα και την ανατροφοδότηση στις 

χρηματοοικονομικές αγορές και ταυτόχρονα επιδείνωσε τη μετάδοση μεταξύ των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η προκυκλικότητα αναφέρεται στις υπερβολικές πωλήσεις 

περιουσιακών στοιχείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως αντίδραση στις ζημίες εξαιτίας 

της αποτίμησης βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης. Αυτό οδήγησε σε μείωση της μόχλευσης στερώντας από την ευρύτερη οικονομία 

ζωτικής σημασίας πιστωτική παροχή κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Οι 

υπερβολικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, με τη σειρά τους, ανατροφοδοτούν σε ακόμα 

μεγαλύτερες μειώσεις τις αγοραίες τιμές, που με τη σειρά τους απαιτούν από τα ίδια 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναγνωρίσουν περαιτέρω ζημίες. Αυτή η κατάσταση μπορεί 

να δημιουργήσει μετάδοση εάν οι πιέσεις στις τιμές μέσω των πωλήσεων μιας τράπεζας 

απαιτήσουν από άλλες τράπεζες να αποτιμήσουν παρόμοια περιουσιακά στοιχεία σε 

χαμηλότερες αγοραίες αξίες, ιδιαιτέρως στην περίπτωση που η αγορά δεν παρουσιάζει 

επαρκή ρευστότητα προκειμένου να απορροφήσει αυτές τις πωλήσεις. Σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης, αυτές οι επιπτώσεις είναι πιθανό να ενισχύσουν η μία την άλλη. Αυτός 

είναι ο λόγος που οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η λογιστική της εύλογης αξίας διευρύνει τις 

μειώσεις της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, δημιουργεί απομόχλευση στον τραπεζικό 

τομέα και οδηγεί σε επιταχυνόμενη τραπεζική χρεοκοπία.  

Όπως προκύπτει από τους Laux & Leuz αυτοί οι ισχυρισμοί βασίζονται σε θεωρητικά 

μοντέλα με την υπόθεση της λογιστικής πλήρους αποτίμησης στην εύλογη αξία. Στην πράξη, 

τα Δ.Π.Χ.Α. δεν έχουν υιοθετήσει τη λογιστική της εύλογης αξίας για όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, όπως και με το διάδοχο του, Δ.Π.Χ.Α. 9, ακολουθείται 

ένα μικτό μοντέλο επιμέτρησης, το οποίο επιμετρά κάποια περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη 

αξία και κάποια άλλα στο κόστος. Η ταξινόμηση τους εξαρτάται από τον τύπο των μέσων 

καθώς και τον λόγο για τον οποίο διακρατούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα δυσμενές 

                                                           
14

 Allen, F., and Carletti, E. (2006, July). “Mark-to-Market Accounting and Liquidity Pricing” 
15

 Plantin, G., Sapra, H., and Shin, H. (2008, July 1). “Fair Value Accounting and Financial Stability.” Chicago GSB 
Research Paper No. 08-15. 



15 
 

αποτέλεσμα στις προσαρμογές των εύλογων αξιών εφαρμόζεται σε μέσα που είτε η 

επιμέτρηση τους γίνεται στην εύλογη αξία είτε εφαρμόζεται η επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

κατά την απομείωση.  

Οι Georgescu & Laux (2015)
16

, οι οποίοι ασχολήθηκαν με ευρωπαϊκές τράπεζες, 

απέδειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, της τάξης του 

50% για μεγάλες και 75% για μικρότερες, επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Επίσης, 

οι Amel-Zadeh & Meeks (2013)
17

 ερεύνησαν τις πιθανές επιπτώσεις της λογιστικής της 

εύλογης αξίας στην πτώχευση ορισμένων τραπεζών όπως η Northern Rock και η Lehman 

Brothers και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οφειλόταν στην αφερεγγυότητα των ταμειακών 

ροών και όχι στη λογιστική της εύλογης αξίας. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 125 παγκόσμιων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την περίοδο 2007-2009 δε βρήκαν αποδείξεις ότι οι 

διαγραφές εξαιτίας της αποτίμησης σε τρέχουσες τιμές τίτλων που προέρχονται από 

τιτλοποίηση αύξησε τον κίνδυνο αφερεγγυότητας. 

Οι Gkougkousi & Mertens (2010)
18

 μελέτησαν τη συσχέτιση της εισαγωγής των 

Δ.Π.Χ.Α. με την ανάληψη κινδύνων από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες. Οι κίνδυνοι με 

τους οποίους ασχολήθηκαν ήταν ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος συναλλάγματος και ο 

κίνδυνος μετοχών. Οι κίνδυνοι επιμετρούνταν συσχετίζοντας τις τιμές των μετοχών των 

εταιρειών με τις μεταβολές σε επιτόκια, νομισματικές ισοτιμίες και δείκτες 

χρηματιστηριακών τιμών. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος 

επιτοκίου και ο κίνδυνος ισοτιμίας μειώθηκαν κατά την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. ενώ ο 

κίνδυνος μετοχών αυξήθηκε. Επίσης, ανακάλυψαν ότι με την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. η 

μεταβλητότητα των κερδών αυξήθηκε. 

Από την άλλη πλευρά, ο Fiechter P. (2011)
19

 διαπίστωσε ότι οι τράπεζες οι οποίες 

εφαρμόζουν την επιλογή ταξινόμησης στην εύλογη αξία (FVO) προκειμένου να μειώσουν τις 

λογιστικές ανακολουθίες παρουσιάζουν μικρότερα επίπεδα μεταβλητότητας των κερδών. 

Ειδικότερα, ο Fiechter ασχολήθηκε με ένα συγκεκριμένο στοιχείο της χρήσης της εύλογης 

αξίας το οποίο εφαρμόζεται με σκοπό να μειώσει τις ανακολουθίες που προκύπτουν από το 

                                                           
16

 Georgescu, O., and Laux, C. (2015, June). “Financial Reporting, Financial Regulation, and Financial. Stability: 
Evidence from German Bank Failures in 2007-2008”, pp. 32 - 33. 
17

 Amel-Zadeh, A., and Meeks, G. (2013). “Bank failure, mark-to-market, and the financial crisis”, Abacus, 49(3): 
308-339 (DOI: 10.1111/abac.12011 . 
18

 Gkougkousi, X., and Mertens, G. (2010, July 30). “Impact of Mandatory IFRS Adoption on the Financial 
Sector.” 
19

 Fiechter, P. (2011). “The Effects of the Fair Value Option Under IAS 39 on the Volatility of Bank Earnings.” 
Journal of International Accounting Research, Vol. 10, No. 1. 



16 
 

μικτό μοντέλο επιμέτρησης σύμφωνα με το οποίο ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα 

επιμετρούνται στο ιστορικό κόστος και άλλα στην εύλογη αξία. Τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας επισημαίνουν ότι η χρήση του FVO είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι δεν 

αύξησε το μέσο όρο της μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων των τραπεζών. 

Ένα ακόμα επιχείρημα για την υπεράσπιση της λογιστικής της εύλογης αξίας στην 

περίοδο της κρίσης έχει να κάνει με την ύπαρξη των «προληπτικών φίλτρων» των 

ρυθμιστικών αρχών των τραπεζών, όπως αναφέρουν οι Barth & Landsman (2010)
20

. Οι 

ρυθμιστικές αρχές χρησιμοποιούν πληροφορίες από τις οικονομικές καταστάσεις των 

τραπεζών κατά τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, ωστόσο 

διενεργούνται αρκετές προσαρμογές προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την προληπτική 

εποπτεία, μειώνοντας τις επιδράσεις στα κέρδη και τις ζημίες που προκλήθηκαν εξαιτίας της 

εύλογης αξίας. 

  

                                                           
20

 Barth, M. E., and Landsman, W. R. (2010, May 6). “How did Financial Reporting Contribute to the Financial 
Crisis?”, European Accounting Review 19, no. 3, pp. 399-423. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3.     ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1.   Εισαγωγή 
 

 Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανάλυση του πλαισίου το οποίο διέπει τη 

λογιστική παρακολούθηση των μη παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων βάσει των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, γίνεται η 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων συμφώνα με το πρότυπο Δ.Λ.Π. 32 - 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση. Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στο πρότυπο Δ.Λ.Π. 

39 - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση στο οποίο παρουσιάζονται τα 

σημαντικότερα θέματα που αφορούν την αναγνώριση και επιμέτρηση των μη παράγωγων 

χρηματοοικονομικών μέσων. Έπειτα, παρατίθενται οι διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 9 - 

Χρηματοοικονομικά Μέσα το οποίο επιχειρεί να αντικαταστήσει το Δ.Λ.Π. 39 για περιόδους 

που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2018, ενώ ταυτόχρονα τονίζονται οι βασικότερες διαφορές 

του με το υφιστάμενο Δ.Λ.Π. 39 καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του 

συγκεκριμένου προτύπου. Ακολούθως, αναφέρονται η επιμέτρηση της εύλογης αξίας και οι 

σχετικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται, που προκύπτουν από το πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. 13 - 

Επιμέτρηση της Εύλογης Αξίας. Τέλος, αναλύεται το πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. 7 - 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις, το οποίο υπαγορεύει τις απαιτήσεις 

γνωστοποίησης των χρηματοοικονομικών μέσων και υποχρεώνει τις οικονομικές οντότητες 

να γνωστοποιήσουν στις οικονομικές τους καταστάσεις, τη σημασία των 

χρηματοοικονομικών μέσων για την οικονομική θέση και απόδοση τους, μαζί με ποιοτικές 

και ποσοτικές πληροφορίες για την έκθεση στους κινδύνους που απορρέουν από τα 

χρηματοοικονομικά μέσα. 
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3.2.   Δ.Λ.Π. 32 - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση 
 

Το Δ.Λ.Π. 32 - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση ασχολείται με την παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών μέσων. Το πρότυπο αυτό είναι αλληλένδετο και συμπληρώνει το 

Δ.Λ.Π. 39 - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση και το Δ.Π.Χ.Α. 7 - 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις.  

Σκοπός του προτύπου είναι η θέσπιση αρχών για την παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών μέσων ως υποχρεώσεις ή ίδια κεφάλαια και για τον συμψηφισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

Αφορά την κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων από την προοπτική του εκδότη, ως 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και 

συμμετοχικούς τίτλους και την κατάταξη των σχετικών τόκων, μερισμάτων, ζημιών και 

κερδών, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις πρέπει να συμψηφίζονται.
21

  

Ο εκδότης ενός χρηματοοικονομικού μέσου θα εντάσσει, κατά την αρχική αναγνώριση, 

το όλον ή τα μέρη από τα οποία αποτελείται, στις υποχρεώσεις, στα ίδια κεφάλαια ή στους 

συμμετοχικούς τίτλους, σύμφωνα με την ουσία της σχετικής συμβάσεως και τους ορισμούς 

της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και 

του συμμετοχικού τίτλου.
22

 Ο εκδότης ενός μη παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου θα 

αξιολογήσει τους όρους του χρηματοοικονομικού μέσου ώστε να προσδιορίσει αν περιέχει 

στοιχείο υποχρέωσης καθώς και στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. Τέτοια στοιχεία θα 

κατατάσσονται ξεχωριστά ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία ή συμμετοχικοί τίτλοι.
23

 

Ένα χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική 

οντότητα.
24

  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρότυπο υπάρχουν τρείς τύποι χρηματοοικονομικών 

μέσων: τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

                                                           
21

 Δ.Λ.Π. 32, παρ. 2 
22

 Δ.Λ.Π. 32, παρ. 15 
23

 Δ.Λ.Π. 32, παρ. 28 
24

 Δ.Λ.Π. 32, παρ. 11 
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και οι συμμετοχικοί τίτλοι. Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι τα 

ταμειακά διαθέσιμα, ο συμμετοχικός τίτλος άλλης οντότητας, το συμβατικό δικαίωμα για 

παραλαβή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από μια άλλη 

οντότητα ή για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων με μία άλλη 

οντότητα υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για την οντότητα. Ανάλογα, ως χρηματοοικονομική 

υποχρέωση ορίζεται κάθε υποχρέωση που αφορά συμβατικό δικαίωμα για παράδοση 

μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε μια άλλη οντότητα ή την 

ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων με μία άλλη οντότητα υπό όρους 

δυνητικά δυσμενείς για την οντότητα. Αντίστοιχα, κάθε σύμβαση που αποδεικνύει ένα 

δικαίωμα στο υπόλοιπο που απομένει, εάν, από τα περιουσιακά στοιχεία μιας οντότητας 

αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της ορίζεται ως συμμετοχικός τίτλος.
25

 

Πολλές φορές ανακύπτει το πρόβλημα της διάκρισης ενός συμμετοχικού τίτλου από μία 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Το κύριο σημείο διάκρισης είναι η ύπαρξη μιας συμβατικής 

δέσμευσης ενός εκ των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου (του εκδότη) να 

παραδώσει στον άλλον συμβαλλόμενο (τον κάτοχο) μετρητά ή άλλο χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο ή να ανταλλάξει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις με τον κάτοχο με όρους που είναι δυνητικά δυσμενείς για τον εκδότη. Μολονότι 

ο κάτοχος ενός συμμετοχικού τίτλου ενδέχεται να δικαιούται κατ΄ αναλογία μερίδιο 

μερισμάτων ή άλλων διανομών των ιδίων κεφαλαίων, ο εκδότης δεν έχει συμβατική 

υποχρέωση να προβεί σε τέτοιου είδους διανομές, επειδή δε μπορεί να απαιτηθεί από αυτόν 

να παραδώσει μετρητά ή άλλο χρηματοοικονομικό στοιχείο σε άλλον συμβαλλόμενο.
26

 

Η κατάταξή ενός χρηματοοικονομικού μέσου στον ισολογισμό της οντότητας διέπεται 

από την ουσία του μέσου και όχι τη νομική μορφή του. Η ουσία και η νομική μορφή συνήθως 

συμπίπτουν, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Μερικά χρηματοοικονομικά μέσα λαμβάνουν τη 

νομική μορφή συμμετοχικού τίτλου, αλλά είναι στην ουσία υποχρεώσεις ενώ άλλα μέσα 

μπορεί να συνδυάζουν χαρακτηριστικά συμμετοχικών τίτλων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων.
27

 

Αν μία οντότητα επαναποκτήσει τους ίδιους συμμετοχικούς της τίτλους, τα μέσα αυτά 

θα αφαιρεθούν από τα ίδια κεφάλαια. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων της οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα 
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 Δ.Λ.Π. 32, παρ. 11 
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 Δ.Λ.Π. 32, παρ. 17 
27

 Δ.Λ.Π. 32, παρ. 18 
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αποτελέσματα. Τέτοιες ίδιες μετοχές μπορεί να αποκτώνται και να κατέχονται από την 

οντότητα ή από άλλα μέλη του ενοποιημένου ομίλου. Το τίμημα που καταβάλλεται ή 

λαμβάνεται θα αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
28

 Η ποσότητα των ιδίων μετοχών 

που κατέχονται γνωστοποιείται είτε στην όψη του ισολογισμού είτε στις σημειώσεις.
29

 

Η κατάταξη ενός χρηματοοικονομικού μέσου ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως 

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

αφορούν αυτό το μέσο, αναγνωρίζονται ως έσοδα ή δαπάνες στα αποτελέσματα. Έτσι, η 

διανομή μερίσματος, για μετοχές που αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις, 

αναγνωρίζεται ως δαπάνη με τον ίδιο τρόπο, όπως οι τόκοι ενός ομολόγου. Παρομοίως, 

κέρδη και ζημίες που σχετίζονται με εξοφλήσεις ή αναχρηματοδοτήσεις χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, ενώ οι εξοφλήσεις και 

αναχρηματοδοτήσεις των συμμετοχικών τίτλων αναγνωρίζονται ως μεταβολές στα ίδια 

κεφάλαια. Οι αλλαγές στην εύλογη αξία ενός συμμετοχικού τίτλου δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις.
30

 

Η οντότητα συνήθως επιβαρύνεται με διάφορα κόστη κατά την έκδοση ή απόκτηση των 

ίδιων της συμμετοχικών τίτλων. Στα κόστη αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται έξοδα 

καταχώρησης στο μητρώο και άλλες διοικητικές αμοιβές, ποσά που καταβλήθηκαν σε 

νομικούς, λογιστές και άλλους επαγγελματικούς συμβούλους, κόστη εκτυπώσεων, και τέλη 

χαρτοσήμου. Τα κόστη διενέργειας μιας συναλλαγής καθαρής θέσης αντιμετωπίζονται 

λογιστικά αφαιρετικά της καθαρής θέσης (καθαρά από κάθε σχετικό όφελος φόρου 

εισοδήματος) στην έκταση που είναι διαφορικά κόστη που επιρρίπτονται άμεσα στη 

συναλλαγή καθαρής θέσης τα οποία θα είχαν αποφευχθεί σε διαφορετική περίπτωση. Τα 

κόστη μιας συναλλαγής καθαρής θέση που εγκαταλείπεται αναγνωρίζονται ως δαπάνες.
31

 

Ο συμψηφισμός μεταξύ χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων απαγορεύεται. Σύμφωνα με το πρότυπο συμψηφισμός μπορεί να γίνει, και το 

καθαρό ποσοστό να εμφανιστεί στον ισολογισμό, μόνο όταν η οικονομική οντότητα α) έχει 

ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και β) προτίθεται να προβεί σε 

διακανονισμό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης εξοφλώντας 

ταυτόχρονα την υποχρέωση.
32
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3.3.   Δ.Λ.Π. 39 - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση 
 

3.3.1.   Αναγνώριση των Χρηματοοικονομικών Μέσων 

 

Το Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το οποίο 

ασχολείται με τις έννοιες που διέπουν την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων, ορίζει ότι ένα στοιχείο αναγνωρίζεται ως στοιχείο των οικονομικών 

καταστάσεων, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πιθανολογείται μια μελλοντική 

οικονομική εισροή για την οικονομική οντότητα που σχετίζεται με το στοιχείο και β) 

καθορίζεται με τρόπο αξιόπιστο το κόστος ή η αξία του στοιχείου.
33

 
34

  

Από την άλλη πλευρά, η αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, απαιτεί από 

την οικονομική οντότητα να καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων του 

χρηματοοικονομικού μέσου.
35

 Επομένως, για τα χρηματοοικονομικά μέσα η προϋπόθεση για 

πιθανολογούμενη μελλοντική οικονομική εισροή δεν αποτελεί εμπόδιο για την αναγνώριση, 

αλλά μέρος της επιμέτρησης της εύλογης αξίας.
36

  

Το Δ.Λ.Π. 39 παρέχει δυο διαφορετικές μεθόδους για την αναγνώριση και παύση 

αναγνώρισης των συμβάσεων κανονικής παράδοσης των χρηματοοικονομικών μέσων και η 

οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει όποια από τις δύο μεθόδους επιθυμεί αρκεί να την 

εφαρμόζει παγίως σε όλες τις συμβάσεις: 
37

 

α. Τη λογιστική της ημερομηνίας συναλλαγής  

Η ημερομηνία εμπορικής συναλλαγής είναι η ημερομηνία κατά την οποία η 

επιχείρηση δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

του ενεργητικού. Χρησιμοποιώντας τη λογιστική της ημερομηνίας συναλλαγής η 

οικονομική οντότητα α) αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού 

που αποκτάται και την αντίστοιχη υποχρέωση εξόφλησης του κατά την ημερομηνία 

της εμπορικής συναλλαγής και β) παύει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό 
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στοιχείο του ενεργητικού που πωλείται και αναγνωρίζει το αναλογούν κέρδος ή ζημία 

και την αντίστοιχη απαίτηση από τον αγοραστή για εξόφληση κατά την ημερομηνία 

της συναλλαγής. 

 

β. Τη λογιστική της ημερομηνίας διακανονισμού 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία παράδοσης του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού στην ή από την επιχείρηση. 

Χρησιμοποιώντας τη λογιστική της ημερομηνίας διακανονισμού η οικονομική 

οντότητα α) αναγνωρίζει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού κατά την ημερομηνία 

που αυτό λαμβάνεται από την οντότητα και β) παύει να αναγνωρίζει το στοιχείο και 

αναγνωρίζει το κέρδος ή τη ζημία, κατά την ημερομηνία που αυτό παραδίδεται από 

την οικονομική οντότητα.  

Πολλές φορές, η ημερομηνία διακανονισμού συμπίπτει με την ημερομηνία εμπορικής 

συναλλαγής, ωστόσο συχνά, οι δύο ημερομηνίες είναι διαφορετικές. Όταν 

εφαρμόζεται η λογιστική της ημερομηνίας διακανονισμού, είναι πιθανό να προκύψει 

διαφορά στην εύλογη αξία του στοιχείου κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της 

ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας διακανονισμού. Η μεταβολή της αξίας 

δεν αναγνωρίζεται για περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται λογιστικά σε κόστος ή 

στο αποσβεσμένο κόστος. Αντίθετα, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα για 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν καταταχθεί ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και στα ίδια κεφάλαια για 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν καταταχθεί ως διαθέσιμα προς πώληση. 
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Πηγή: Βλάχος Χ, Λουκάς Λ, (2009) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009», Εκδόσεις Globaltraining 

Έχοντας αποφασιστεί από την οικονομική οντότητα ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η 

αρχική αναγνώριση θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία επιμέτρησης όπως προβλέπεται από 

το πρότυπο. Ο γενικός κανόνας που ισχύει, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, είναι ότι τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, κατά την 

αρχική αναγνώριση επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους (που συνήθως ισούται με το κόστος 

ή το τίμημα απόκτησης τους) πλέον του κόστους συναλλαγής που αποδίδεται άμεσα κατά την 

απόκτηση ή την έκδοση τους. Εάν όμως πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων τότε τα κόστη συναλλαγής βαρύνουν τα αποτελέσματα.
38
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3.3.2.   Παύση Αναγνώρισης των Χρηματοοικονομικών Μέσων 

 

Το Δ.Λ.Π. 39 ορίζει τη λογιστική μεταχείριση της διαγραφής ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου. Μια κατευθυντήρια αρχή για την παύση αναγνώρισης ενός 

περιουσιακού στοιχείου είναι η συνεχιζόμενη ανάμειξη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται 

η παύση αναγνώρισης στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα συνεχίζει την ανάμειξη 

της στο περιουσιακό στοιχείο ή μέρος του στοιχείου που έχει μεταφερθεί. Η έκταση της 

συνεχιζόμενης ανάμειξης στο μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο είναι η έκταση κατά την 

οποία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου.
39

 

Για την εκπλήρωση των όρων της διαγραφής η οικονομική οντότητα πρέπει να 

αξιολογήσει δυο σημαντικά στοιχεία - τους κινδύνους και οφέλη που προκύπτουν από την 

κυριότητα καθώς επίσης και τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

Όπως τονίζεται από το πρότυπο η οικονομική οντότητα οφείλει να εξετάσει και να 

αξιολογήσει την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας σε κάθε περίπτωση πριν προχωρήσει στην εξέταση της διατήρησης του ελέγχου 

του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
40

 

Για τη διαγραφή ενός περιουσιακού στοιχείου έχει τεθεί μια σειρά βημάτων που πρέπει 

να ακολουθηθούν προκειμένου να καθοριστεί εάν πρέπει να διαγραφεί από την κατάσταση 

οικονομικής θέσης.  

Ο όρος «χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο» αναφέρεται είτε σε ολόκληρο το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είτε σε μέρος του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου. Η οικονομική οντότητα οφείλει να αναγνωρίζει εάν οι αρχές 

αποαναγνώρισης εφαρμόζονται σε ένα μέρος ή σε ολόκληρο το χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδας συναφών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων). Η 

εφαρμογή της παύσης αναγνώρισης σε ένα μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου πρέπει 

να πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
41

 

α. Το μέρος αποτελείται μόνο από ειδικώς προσδιοριζόμενες ταμιακές ροές από 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή από ομάδα συναφών περιουσιακών 

στοιχείων).  
                                                           
39

 Δ.Λ.Π. 39, παρ. 30 
40

 Mackenzie, Β. (2013). Wiley IFRS 2013: Interpretation and Application of International Financial Reporting 
Standards. London: Wiley. 
41

 Δ.Λ.Π. 39, παρ. 16 



25 
 

β. Το μέρος αποτελείται μόνο από κατ΄ αναλογία (πλήρως ανάλογο) μερίδιο των 

ταμιακών ροών από χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή από ομάδα συναφών 

περιουσιακών στοιχείων). 

γ. Το μέρος αποτελείται μόνο από κατ΄ αναλογία (πλήρως ανάλογο) μερίδιο των ειδικώς 

προσδιοριζόμενων ταμιακών ροών από χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή 

από ομάδα συναφών περιουσιακών στοιχείων).  

Εάν δεν ισχύει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε η παύση της αναγνώρισης 

θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

Η οικονομική οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο όταν και μόνο όταν: α) εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών 

ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή β) μεταβιβάσει το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για 

διαγραφή.
42

  

Στη δεύτερη περίπτωση η οικονομική οντότητα θεωρείται ότι έχει μεταβιβάσει ένα 

χρηματοοικονομικό μέσο όταν α) μεταβιβάζει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών 

ροών του στοιχείου ή β) διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί του στοιχείου αλλά έχει την 

υποχρέωση να καταβάλει τις ταμειακές ροές σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Σε αυτήν 

την περίπτωση οφείλει να αντιμετωπίσει τη συναλλαγή ως μεταβίβαση χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου όταν και μόνον όταν και οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις 

πληρούνται: α) η οντότητα δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει τα ποσά στους παρεπόμενους 

παραλήπτες εκτός εάν εισπράξει ισότιμα ποσά από το αρχικό περιουσιακό στοιχείο, β) οι 

όροι της σύμβασης μεταβίβασης απαγορεύουν στην οντότητα να πωλήσει ή να δεσμεύσει το 

αρχικό περιουσιακό στοιχείο παρά μόνον ως εγγύηση της καταβολής των ταμιακών ροών 

στους παρεπόμενους παραλήπτες και γ) η οντότητα έχει υποχρέωση να εμβάσει κάθε ταμιακή 

ροή που εισπράττει για λογαριασμό των παρεπόμενων παραληπτών χωρίς ουσιαστική 

καθυστέρηση. Επιπροσθέτως, η οντότητα δεν επιτρέπεται να επανεπενδύσει τέτοιες ταμιακές 

ροές, παρά μόνο για επενδύσεις σε μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα κατά τη διάρκεια της 

σύντομης περιόδου του διακανονισμού που διαρκεί από την ημερομηνία της είσπραξης μέχρι 

την καθορισμένη ημερομηνία του εμβάσματος προς τους παρεπόμενους παραλήπτες και με 
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τον όρο ότι οι τόκοι που λαμβάνονται από τις επενδύσεις αυτές μεταβιβάζονται στους 

παρεπόμενους παραλήπτες.
43

  

 

Διάγραμμα 2 Οδηγός Αποαναγνώρισης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Πηγή: Grant Thornton, 2009 «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S)», Αθήνα  
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Η οικονομική οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή 

μέρος αυτής) στον ισολογισμό της όταν εξοφλείται, δηλαδή, όταν η υποχρέωση που 

καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
44

  

Σε μερικές περιπτώσεις μία ανταλλαγή μεταξύ οφειλέτη και δανειστή χρεωστικών 

τίτλων με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους θα αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της 

αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης. Ομοίως, ουσιώδης τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) θα 

αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και 

αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
45

  

Αν η οντότητα επαναγοράσει μέρος μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, θα 

επιμερίσει την προηγούμενη λογιστική αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ανάμεσα 

στο μέρος που συνεχίζει να αναγνωρίζεται και το μέρος που έχει διαγραφεί βάσει των 

σχετικών εύλογων αξιών εκείνων των μερών κατά την ημερομηνία της επαναγοράς.  

 

3.3.3.   Επαναταξινομήσεις 

 

Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η επιδείνωση των παγκόσμιων 

χρηματοπιστωτικών αγορών κινητοποίησαν την άμεση αντίδραση του Διεθνούς Συμβουλίου 

Λογιστικών Προτύπων (Δ.Σ.Λ.Π.) προκειμένου να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η 

εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το πλαίσιο που 

σχετίζεται με τη χρήση της λογιστικής της εύλογης αξίας να γίνει πιο ελαστικό. Οι 

τροποποιήσεις που έγιναν στο Δ.Λ.Π. 39, επέτρεπαν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 

επαναταξινομήσουν ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε κατηγορίες που 

επιτρέπουν την επιμέτρηση στο αποσβεσμένο κόστος. Οι υποστηρικτές αυτής της αλλαγής 

ισχυρίστηκαν ότι η έλλειψη ρευστότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης κατέστησε τις 

αγοραίες αξίες ορισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ευμετάβλητες και 

αναξιόπιστες ή ακόμα και μη διαθέσιμες, έχοντας ως συνέπεια η πιο ρεαλιστική εκδοχή της 

αξίας πώλησης να είναι αυτή που προκύπτει από τη διατήρηση μέχρι τη λήξη. Από την άλλη 

μεριά βέβαια, η επιλογή της επαναταξινόμησης έδωσε τη δυνατότητα σε μια οντότητα η 
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οποία είχε επιλέξει κατά την αρχική αναγνώριση να παρουσιάσει το περιουσιακό στοιχείο ως 

διαθέσιμο προς πώληση, την ελευθερία κινήσεων που χρειαζόταν προκειμένου να κρύψει το 

σφάλμα της με την εναλλαγή σε μια πιο ευνοϊκή βάση αποτίμησης, η οποία όμως δεν 

αναπαριστά τις προθέσεις της.  

Αρκετές έρευνες απέδειξαν ότι οι Ευρωπαϊκές τράπεζες χρησιμοποίησαν αυτήν την 

επιλογή. Οι Kholmy & Ernstberger (2010)
46

 σε μελέτη που πραγματοποίησαν και 

περιλάμβανε 101 τράπεζες σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά με τις επαναταξινομήσεις το 

2008, τεκμηρίωσαν ότι οι επιπλέον επιλογές στη λογιστική της εύλογης αξίας πρέπει να 

αποφεύγονται επειδή μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερες ασυμμετρίες πληροφόρησης. 

Επίσης, σημείωσαν ότι η χρήση αυτής της επιλογής επηρεάστηκε από παράγοντες όπως το 

μέγεθος της τράπεζας, την κερδοφορία της καθώς και τις νομικές παραδόσεις της χώρας στην 

οποία ανήκει. Τέλος, επισήμαναν ότι οι τράπεζες, οι οποίες έκαναν χρήση αυτής της 

επιλογής, παρουσίασαν υψηλότερη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης (bid-ask 

spreads).  

Οι Paananen, Renders & Shima (2010)
47

, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 251 τραπεζών 

που εφαρμόζουν Δ.Π.Χ.Α., εντόπισαν ότι η πλειοψηφία δεν επαναταξινόμησε τα 

χρηματοοικονομικά μέσα. Επιπλέον, εντόπισαν ορισμένες ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η 

πιθανότητα χρησιμοποίησης της επιλογής των επαναταξινομήσεων σχετίζεται με το επίπεδο 

των περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Όπως υποστηρίζουν, οι 

επαναταξινομήσεις δε βασίζονται στη χρηματοοικονομική σταθερότητα των ιδρυμάτων αλλά 

στο γεγονός ότι οι τράπεζες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την επιλογή εξαιτίας 

της περιορισμένης ρευστότητας των αγορών. 

Οι Bischof, Brüggemann & Daske (2014)
48

, ερευνώντας τις οικονομικές επιπτώσεις των 

τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 39 χρησιμοποίησαν ένα εκτεταμένο δείγμα από παγκόσμιες 

τράπεζες που εφαρμόζουν Δ.Π.Χ.Α.. Το δείγμα αποτελούνταν από 302 εισηγμένες τράπεζες 

και η έρευνα ανέδειξε ότι περισσότερες από το ένα τρίτο των τραπεζών έκανε χρήση της 

επιλογής επαναταξινομησης το 2008. Τα συμπεράσματα τους αφορούσαν βραχυπρόθεσμες 

όσο και μακροπρόθεσμες περιόδους. Βραχυπρόθεσμα, η επιλογή επαναταξινόμησης έδωσε τη 
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δυνατότητα στις πιο προβληματικές τράπεζες να αποφύγουν τα κανονιστικά κόστη καθώς και 

τις ζημίες από τη λογιστική της εύλογης αξίας. Αρκετές, μάλιστα, από αυτές τις τράπεζες θα 

είχαν αντιμετωπίσει τον κίνδυνο παρέμβασης από τις κυβερνήσεις υπό την απουσία των 

τροποποιήσεων. Μακροπρόθεσμα, η επιλογή της επαναταξινόμησης οδήγησε σε μια 

σημαντική αύξηση στην ασυμμετρία της πληροφόρησης. Η ανάλυση τους αποκάλυψε ότι τα 

δύο τρίτα των τραπεζών που έκαναν χρήση της επιλογής επαναταξινόμησης δεν 

συμμορφώθηκε πλήρως με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 7 και αποσιώπησαν ενδεχόμενες 

ουσιώδους σημασίας γνωστοποιήσεις. 

Ο Fiechter P. (2009)
49

 εξετάζοντας ένα δείγμα 219 ευρωπαϊκών τραπεζών που 

εφαρμόζουν Δ.Π.Χ.Α. ανακάλυψε ότι το ένα τρίτο του εξεταζόμενου δείγματος έχει 

επωφεληθεί από τις δυνατότητες επαναταξινόμησης. Επίσης, υποστήριξε ότι η χρήση της 

επιλογής επαναταξινόμησης δίνει τη δυνατότητα αποφυγής σημαντικών ζημιών στις εύλογες 

αξίες με αποτέλεσμα να έχει θετική επίδραση στην αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, την 

αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, στη λογιστική αξία των ιδίων 

κεφαλαίων και στα εποπτικά κεφάλαια. 

Το Δ.Λ.Π. 39 ορίζει ποιες κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία, καθώς και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 

προκειμένου να γίνουν αυτές οι επαναταξινομήσεις. Ειδικότερα, προβλέπονται οι κατηγορίες 

επαναταξινομήσεων που αναφέρονται κατωτέρω.
50

  

 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Αποτιμώμενα στην Εύλογη Αξία Μέσω 

Αποτελεσμάτων 

 

Η οικονομική οντότητα δεν επιτρέπεται να επαναταξινομήσει οποιοδήποτε 

χρηματοοικονομικό μέσο από την κατηγορία των επιμετρούμενων στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, μετά την αρχική αναγνώριση εκτός των κατωτέρω εξαιρέσεων: 

α. Εάν χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν κατέχεται πλέον για 

πώληση ή επαναγορά στο εγγύς μέλλον μπορεί να επαναταξινομηθεί από την 

κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων προς τα διαθέσιμα προς πώληση 
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χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή τις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 

επενδύσεις σε σπάνιες μόνο περιπτώσεις 

β. Εάν χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα πληρούσε τον ορισμό των 

δανείων και απαιτήσεων, εφόσον το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν 

είχε καθοριστεί να ταξινομηθεί ως κατεχόμενο για εμπορική εκμετάλλευση στην 

αρχική αναγνώριση, μπορεί να επαναταξινομηθεί από την κατηγορία της εύλογης 

αξίας μέσω αποτελεσμάτων εάν η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και τη 

δυνατότητα να διατηρήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για το 

προσεχές μέλλον ή μέχρι τη λήξη. 

Δεν επαναταξινομούνται παράγωγα από την κατηγορία επιμετρώμενων στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θα αποτιμηθεί στην εύλογη αξία του κατά 

την ημερομηνία της επαναταξινόμησης. Τυχόν κέρδη ή ζημίες που έχουν ήδη αναγνωριστεί 

στα αποτελέσματα δεν αντιλογίζονται. Η εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου κατά την ημερομηνία της επαναταξινόμησης καθίσταται το νέο ή το αποσβεσμένο 

του κόστος, κατά περίπτωση. 

 

Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία – Διακρατούμενες 

μέχρι τη Λήξη Επενδύσεις 

 

Η μεταφορά από την κατηγορία των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη στην κατηγορία 

διαθεσίμων προς πώληση γίνεται στην περίπτωση που ισχύουν οι εξής περιπτώσεις σύμφωνα 

με το Δ.Λ.Π. 39: 

α. σημαντική επιδείνωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας του εκδότη. 

β. μεταβολή στη φορολογική νομοθεσία που εξαλείφει ή περιορίζει ουσιωδώς το 

καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του τόκου στις επενδύσεις που διακρατούνται 

μέχρι τη λήξη, 

γ. σημαντική συνένωση επιχειρήσεων ή σημαντική απόσχιση που απαιτεί την πώληση ή 

μεταβίβαση επενδύσεων προοριζόμενων για διακράτηση μέχρι τη λήξη ώστε να 

διατηρηθεί η υφιστάμενη θέση κινδύνου επιτοκίου ή πολιτική πιστωτικού κινδύνου 

της οντότητας,  
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δ. μεταβολή στις καταστατικές ή κανονιστικές διατάξεις η οποία τροποποιεί ουσιωδώς 

είτε το τι αποτελεί μία επιτρεπτή επένδυση είτε το μέγιστο επίπεδο ορισμένων ειδών 

επενδύσεων, εξαναγκάζοντας κατά συνέπεια την οντότητα να εκποιήσει μία 

διακρατούμενη μέχρι τη λήξη επένδυση, 

ε. σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων από την εποπτεύουσα αρχή του 

κλάδου, που αναγκάζει την οντότητα να μειώσει το μέγεθός της με την πώληση 

επενδύσεων που προορίζονταν για διακράτηση μέχρι τη λήξη, 

στ. σημαντική αύξηση των συντελεστών στάθμισης επενδύσεων πού διακρατούνται μέχρι 

τη λήξη, για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων. 

Η επαναταξινόμηση αυτής της κατηγορίας πραγματοποιείται με επανεκτίμηση στην 

εύλογη αξία και η προκύπτουσα διαφορά, καταχωρείται στην καθαρή θέση μέσω της 

κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα 

δημιουργήσει αμφιβολίες ως προς την πρόθεση της να διατηρήσει μέχρι τη λήξη τους, τις 

επενδύσεις διακρατούμενων μέχρι τη λήξη, της επιβάλλεται μια «ποινή μόλυνσης», βάσει της 

οποίας όλες οι εναπομένουσες διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις ανακατατάσσονται 

ως διαθέσιμες προς πώληση. 

Η επαναταξινόμηση από την κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση στην κατηγορία 

διακρατούμενες μέχρι τη λήξη είναι δυνατή στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
51

 

α. εάν υπάρχει αλλαγή της πρόθεσης ή της δυνατότητας της οικονομικής οντότητας ή 

στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο ένα αξιόπιστο μέτρο της εύλογης αξία  

β. εάν έχει παρέλθει η περίοδος της ποινής μόλυνσης, των δύο οικονομικών ετών, 

επιτρέπεται η εμφάνιση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο κόστος ή στο αποσβεσμένο κόστος αντί στην 

εύλογη αξία.  

Η εύλογη αξία την ημερομηνία μεταφοράς των διαθεσίμων προς πώληση θεωρείται ως 

αναπόσβεστο κόστος των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη. Κάθε προγενέστερο κέρδος ή 

ζημία από αυτό το περιουσιακό στοιχείο που έχει αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

θα αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξής: 

α. Στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου με καθορισμένη 

λήξη, το κέρδος ή η ζημία θα αποσβένεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της 
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εναπομένουσας ζωής της διακρατούμενης μέχρι τη λήξη επένδυσης, χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κάθε διαφορά μεταξύ του νέου αποσβεσμένου 

κόστους και του ποσού εξόφλησης στη λήξη, επίσης θα αποσβένεται κατά τη διάρκεια 

της υπολειπόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου με τη 

χρήση της μεθόδου της εύλογης αξίας. Αν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο απομειωθεί μεταγενέστερα, κάθε κέρδος ή ζημία που έχει αναγνωριστεί 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

β. Στην περίπτωση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν έχει 

καθορισμένη λήξη, το κέρδος ή η ζημία θα παραμείνει στα ίδια κεφάλαια έως ότου 

πωληθεί ή διατεθεί το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, οπότε θα 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

απομειωθεί μεταγενέστερα, κάθε προγενέστερο κέρδος ή ζημία που είχε αναγνωριστεί 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία – Δάνεια και 

Απαιτήσεις 

 

Δεν μπορούν να γίνουν επαναταξινομήσεις από την κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις 

στα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία. 

Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομημένο ως διαθέσιμο για πώληση το 

οποίο θα πληρούσε τον ορισμό των δανείων και απαιτήσεων, εάν δεν είχε χαρακτηριστεί ως 

διαθέσιμο για πώληση, μπορεί να επαναταξινομηθεί από την κατηγορία των διαθεσίμων προς 

πώληση στην κατηγορία των δανείων και απαιτήσεων εάν η οικονομική οντότητα έχει τη 

πρόθεση και τη δυνατότητα να διατηρήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για 

το προσεχές μέλλον ή μέχρι τη λήξη. 

Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία 

επαναταξινόμησης. Κάθε κέρδος ή ζημία του διαθεσίμου προς πώληση περιουσιακού 

στοιχείου που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια, μέσω της 

κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων αντιμετωπίζεται λογιστικά αντίστοιχα με την 

μεταφορά διαθεσίμων προς πώληση στις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη. 
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3.3.4.   Επιμέτρηση των Χρηματοοικονομικών Μέσων 

 

Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (Δ.Σ.Λ.Π.) έχει επιλέξει για σκοπούς 

επιμέτρησης ένα μικτό μοντέλο αποτίμησης σύμφωνα με το οποίο αποφεύγεται να 

χρησιμοποιείται η εύλογη αξία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 

Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου αποτίμησης είναι να μη λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στις 

αγοραίες αξίες συγκεκριμένων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όπως 

αυτών που αποτιμώνται στο κόστος, και κάθε αύξηση ή μείωση στην αξία τους να μην 

αντικατοπτρίζεται ούτε στην κατάσταση οικονομικής θέσης αλλά ούτε και στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων.
52

 

Η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 μπορεί να 

διακριθεί σε αρχική και μεταγενέστερη επιμέτρηση. Έχοντας αποφασιστεί από την 

οικονομική οντότητα ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η αρχική αναγνώριση θα πρέπει να 

ξεκινήσει η διαδικασία επιμέτρησης όπως προβλέπεται από το πρότυπο. Ο γενικός κανόνας 

που ισχύει, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, είναι ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

ή οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, κατά την αρχική αναγνώριση επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία τους (που συνήθως ισούται με το κόστος ή το τίμημα απόκτησης τους) πλέον του 

κόστους συναλλαγής που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση τους. Εάν όμως 

πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων τότε τα κόστη συναλλαγής 

βαρύνουν τα αποτελέσματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που η εύλογη αξία χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την αρχική 

αναγνώριση, μπορεί να διαφέρει από την τιμή της συναλλαγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπό 

προϋποθέσεις, η συναλλαγή καταχωρείται στην εύλογη αξία της και η διαφορά που 

προκύπτει με την τιμή συναλλαγής καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία.
53

 

Η μεταγενέστερη επιμέτρηση ενός χρηματοοικονομικού μέσου εξαρτάται από την 

ταξινόμηση που θα επιλεχθεί. Επομένως, η λογιστική μεταχείριση για ένα συγκεκριμένο 

χρηματοοικονομικό μέσο, δηλαδή εάν αυτό κρατείται στο ιστορικό κόστος ή στην εύλογη 
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αξία και αν τυχόν κέρδη από επανακαταμετρήσεις παρουσιάζονται απευθείας στα κέρδη ή 

ζημίες ή αρχικά στα ίδια κεφάλαια, εξαρτάται από την ταξινόμηση του.
54

 

Βάσει του Δ.Λ.Π. 39 η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων 

μπορεί να επιμεριστεί μεταξύ των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία 

διαιρούνται σε 4 υποκατηγορίες, και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που διαιρούνται σε 

2 υποκατηγορίες, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία στην Εύλογη Αξία Μέσω των Αποτελεσμάτων-

FVTPL 

 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων όταν α) κατέχεται για εμπορικούς σκοπούς ή β) κατά την αρχική αναγνώριση 

η οικονομική οντότητα καθόρισε ότι θα το αποτιμά στην εύλογη αξία με μεταφορά της 

διαφοράς στα αποτελέσματα(fair value option).  

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατέχεται για εμπορικούς σκοπούς όταν 

αποκτήθηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον, αποτελεί μέρος 

χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρηματοοικονομικών μέσων που είχαν κοινή διαχείριση 

και για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης 

αποκόμισης κερδών ή είναι παράγωγο.
55

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα αυτής της κατηγορίας αναγνωρίζονται αρχικά στην 

εύλογη αξία τους, χωρίς την προσθήκη των εξόδων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη 

συναλλαγή. Μετά την αρχική αναγνώριση και κατά την ημερομηνία της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, χωρίς να αφαιρούνται τα τυχόν 

έξοδα που πρέπει να διενεργηθούν κατά την πώληση τους. Κάθε διαφορά από την 

προηγούμενη αποτίμηση τους αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
56

 

 

Διακρατούμενες μέχρι τη Λήξη Επενδύσεις-HTM 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία έχουν καθορισμένες ή προσδιοριστέες πληρωμές και καθορισμένη λήξη τα 

οποία η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση αλλά και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει 

μέχρι τη λήξη.  

Για να καταταχθεί σε αυτή τη κατηγορία ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

θα πρέπει η οικονομική οντότητα να αποδείξει ότι δε σκοπεύει να το πουλήσει πριν τη λήξη 

του. 

Η οικονομική οντότητα δεν κατατάσσει κανένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ως διακρατούμενο μέχρι τη λήξη, εάν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού 

έτους ή των δύο προηγούμενων ετών, έχει πωλήσει ή επανακατατάξει σημαντικού ύψους 
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διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις πριν από τη λήξη τους. Ο παραπάνω κανόνας 

μπορεί να μην εφαρμοστεί εάν οι πωλήσεις ή επανακατατάξεις: 

α. βρίσκονται σε μικρή χρονική απόσταση από την ημερομηνία λήξης ή άσκησης του 

δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης 

β. συμβαίνουν αφού η οικονομική οντότητα έχει ήδη εισπράξει ουσιαστικά το σύνολο 

του αρχικού κεφαλαίου του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μέσω 

προγραμματισμένων καταβολών ή προκαταβολών 

γ. οφείλονται σε μεμονωμένο μη επαναλαμβανόμενο γεγονός πέραν του ελέγχου της 

οικονομικής οντότητας το οποίο δε θα μπορούσε ευλόγως να αναμένεται από την 

οικονομική οντότητα 

Αν γίνουν πωλήσεις ή ανακατατάξεις σημαντικού ύψους διακρατούμενων μέχρι τη 

λήξη επενδύσεων οι οποίες δεν πληρούν κανέναν από τους όρους που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, τότε αυτό συνεπάγεται «ποινή μόλυνσης». Σε αυτήν την περίπτωση όλες οι 

εναπομένουσες διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις ανακατατάσσονται ως διαθέσιμες 

προς πώληση. 

Η διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις δύναται να έχουν τιμή στην ενεργό αγορά. 

Αυτό το χαρακτηριστικό τις διαφοροποιεί από τα δάνεια και απαιτήσεις. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας δεν εκτίθενται σε 

κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας τους. Επομένως, κατάλληλη βάση για την αποτίμηση 

των επενδύσεων αυτών είναι το αποσβεσμένο κόστος. Σε κάθε περίπτωση η οικονομική 

οντότητα θα πρέπει να ελέγχει κατά πόσο τα στοιχεία αυτά έχουν υποστεί τυχόν ζημία λόγω 

μείωσης της αξίας τους.
57

 

 

Δάνεια και Απαιτήσεις-L&R 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία με σταθερές ή προσδιοριστέες καταβολές που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε 

ενεργό αγορά. Στα δάνεια και απαιτήσεις δε μπορούν να καταταχθούν χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορική εκμετάλλευση ή μέσα των οποίων ο 

κάτοχος δύναται να μην ανακτήσει ουσιαστικά ολόκληρη την αρχική επένδυση για λόγους 

εκτός από επιδείνωση πιστοληπτικής αξιοπιστίας του οφειλέτη.
58
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Η αποτίμησή τους γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος που είναι το ποσό της αποτίμησης 

τους κατά την αρχική αναγνώριση μείον τις πληρωμές των χρεολυσίων συν/μείον τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις που προκύπτουν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πραγματικού 

επιτοκίου μείον κάθε ζημία λόγω μείωσης της αξίας του ή αδυναμίας είσπραξης. Οι τόκοι 

των δανείων και των εντόκων απαιτήσεων υπολογίζονται με τη μέθοδο πραγματικού 

επιτοκίου και αναγνωρίζονται ως έσοδο της οικονομικής οντότητας όταν καθίστανται 

δεδουλευμένοι. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας θα 

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

ζημία λόγω μείωσης της αξίας τους να μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης.
59

 

 

Διαθέσιμα προς Πώληση-AFS 

 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα μη 

παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν κατατάσσονται ως δάνεια και 

απαιτήσεις, επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία στην εύλογη μέσω αποτελεσμάτων. Για αυτά τα στοιχεία η επιχείρηση δεν έχει 

πρόθεση διακράτησης έως τη λήξη τους ούτε και υπάρχει στρατηγική που αποσκοπεί στο 

βραχυπρόθεσμο όφελος. 

Στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δε μπορούν να 

καταταχθούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορική 

εκμετάλλευση ή παράγωγα. Ωστόσο σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δύνανται να έχουν χαρακτηριστικά 

κατάταξης των άλλων τριών κατηγοριών.
60

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας κατά τη 

μεταγενέστερη αποτίμηση τους επιμετρούνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να 

προσδιοριστεί αξιόπιστα. Κατά την αποτίμηση στην εύλογη αξία δεν αφαιρούνται τα έξοδα 

που θα κληθεί να καταβάλει η οικονομική οντότητα στην περίπτωση πώλησης των στοιχείων 

αυτών. Όταν ο αξιόπιστος προσδιορισμός της εύλογης αξίας είναι αδύνατος, τότε η 

αποτίμηση θα γίνεται στο κόστος κτήσης. 

Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τη μεταγενέστερη αποτίμηση των διαθεσίμων 

προς πώληση στοιχείων ενεργητικού μεταφέρονται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα και 
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σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια της οικονομικής οντότητας μέχρι την αποαναγνώριση. Μετά 

την αποαναγνώριση τους το υπόλοιπο του κέρδους ή της ζημίας που απομένει μεταφέρεται 

στα αποτελέσματα χρήσης, ως προσαρμογή αναταξινόμησης (Recycling Effect).
61

 

 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις  

 

Για σκοπούς αποτίμησης μετά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις κατατάσσονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
62

 

α. Στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων και 

β. Στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με 

τη μέθοδο αποτελεσματικού επιτοκίου. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων είναι αυτές που κατέχονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς ή γιατί έτσι 

επιλέχθηκε να γίνει κατά την αρχική τους αναγνώριση. Ισχύουν τα ίδια κριτήρια με τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. Τέτοιες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που είναι 

υποχρεώσεις, επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι 

παράγωγες υποχρεώσεις οι οποίες συνδέονται και διακανονίζονται με την παράδοση ενός μη 

εισηγμένου σε χρηματιστήριο συμμετοχικού τίτλου του οποίου η εύλογη αξία δε μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα και πρέπει να επιμετρούνται στο κόστος. Παραδείγματα τέτοιων 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

είναι τα παράγωγα, τα συμβόλαια πώλησης δανεισμένων τίτλων(short selling), κάποιες 

δανειακές υποχρεώσεις με ενσωματωμένα παράγωγα τα οποία δε μπορούν να διαχωριστούν 

από το κύριο συμβόλαιο(host contract) και άλλες. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη 

μέθοδο πραγματικού επιτοκίου είναι αυτές που δεν κατατάσσονται ως χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη μέσω αποτελεσμάτων. Στην ουσία είναι οι 

περισσότερες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που έχει μια επιχείρηση, όπως οι εμπορικές 

υποχρεώσεις, τα δάνεια κτλ.
63
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Fair Value Option – FVO 

 

To Δ.Λ.Π. 39, δίνει τη δυνατότητα στην οικονομική οντότητα να κατατάξει στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία 

χρηματοοικονομική υποχρέωση που δεν κατέχεται για εμπορικούς σκοπούς (Fair Value 

Option – FVO), μόνο κατά το στάδιο της αρχικής αναγνώρισης, όταν: 

α. Απαλείφει ή μειώνει σε σημαντικό βαθμό μία ανακολουθία που αφορά στην 

επιμέτρηση ή την αναγνώριση (ενίοτε αποκαλείται και «λογιστική διαφοροποίηση») 

που σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιμέτρηση περιουσιακών 

στοιχείων ή υποχρεώσεων ή από την αναγνώριση των σχετικών κερδών ή ζημιών σε 

διαφορετικές βάσεις, ή  

β. γίνεται διαχείριση μιας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή και των δύο, και η απόδοση εκτιμάται βάσει της 

εύλογης αξίας, σύμφωνα με τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου ή 

επένδυσης, και η πληροφόρηση σχετικά με την ομάδα παρέχεται εσωτερικά σε αυτήν 

τη βάση στα βασικά διοικητικά στελέχη της οικονομικής οντότητας ή 

γ. είναι μέσο που εμπεριέχει ενσωματωμένα παράγωγα(embedded derivatives) υπό 

κάποιες προϋποθέσεις. 

Το FVO θεωρείται μια απόφαση ανάλογη με την επιλογή λογιστικής πολιτικής η οποία 

όμως διαφέρει στο στοιχείο ότι δεν απαιτεί να εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλες τις 

παρόμοιες συναλλαγές.
64

  

Με την εισαγωγή του FVO, το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (Δ.Σ.Λ.Π.) 

είχε ως στόχο να δώσει στις οικονομικές οντότητες τη δυνατότητα να μειώσουν τις λογιστικές 

ανακολουθίες που προκύπτουν από το μικτό μοντέλο αποτίμησης. Ωστόσο, η χρήση του FVO 

μπορεί να έχει ορισμένα μειονεκτήματα. Σύμφωνα με τους Fiechter & Farkas (2011)
65

, ο 

προαιρετικός χαρακτήρας του FVO δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιούν το 

FVO καιροσκοπικά, όπως για παράδειγμα κατά την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

όπου οι τράπεζες είχαν μεγάλες απομειώσεις στα περιουσιακά τους στοιχεία και 

χρησιμοποίησαν το FVO για τις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα κέρδη 

από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Επιπλέον οι τράπεζες έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το FVO προκειμένου να επιμετρούν στην εύλογη αξία 
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στοιχεία που δεν έχουν παρατηρήσιμες από την αγορά εισροές με αποτέλεσμα η επιμέτρηση 

τους να υπόκεινται στην κρίση των διοικήσεων. 

Ο Fiechter P. (2011)
66

, σε ένα άλλο άρθρο του μελετώντας τη μεταβλητότητα των 

δημοσιευμένων κερδών σε τράπεζες που έκαναν χρήση της επιλογής του FVO κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν το FVO ως μέσο μείωσης των λογιστικών 

ανακολουθιών. Επίσης, τα αποτελέσματα του άρθρου υποδηλώνουν ότι η εφαρμογή του FVO 

αποτελεί αποτελεσματικότερο εργαλείο μείωσης της μεταβλητότητας των τραπεζικών 

κερδών σε σύγκριση με τη λογιστική αντιστάθμισης που εφαρμόζεται βάσει του προτύπου. 

 

3.3.5.   Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων 

 

Το Δ.Λ.Π. 39 έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο πραγματοποιηθεισών ζημιών για τις 

προβλέψεις των πιστωτικών ζημιών, το οποίο επιβάλλει αυστηρά κριτήρια και αντικειμενικές 

ενδείξεις πραγματοποίησης της ζημίας. Οι δραματικές μειώσεις στις τραπεζικές χορηγήσεις 

κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης δημιούργησε ανησυχίες αναφορικά με τις 

χρησιμοποιούμενες πρακτικές και συνέβαλε στην προκυκλικότητα, ως αποτέλεσμα των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Σύμφωνα με τους Gebhardt & Novotny-Farkas (2011)
67

, η 

υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. οδηγεί σε μείωση της εξομάλυνσης των κερδών (αύξηση της 

λογιστικής ποιότητας) αλλά και μείωση στην έγκαιρη αναγνώριση των ζημιών (μείωση 

λογιστικής ποιότητας). Οι Beatty & Liao (2010) 
68

, εξέτασαν το ζήτημα έγκαιρης 

αναγνώρισης των προβλέψεων και ανακάλυψαν ότι οι τράπεζες οι οποίες καθυστερούν την 

αναγνώριση των ζημιών είναι πιο πιθανό να μειώσουν τη δανειοδότηση σε περιόδους ύφεσης, 

γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προκυκλικότητας. Αντίθετη άποψη 

εκφράζει ο O’Hanlon (2011)
69

, ο οποίος εξετάζοντας τις προβλέψεις επισφαλών δανείων με 

βάση το μοντέλο του Δ.Λ.Π. 39, το οποίο απαιτεί αυξημένες αποδείξεις για απομείωση, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προβλέψεις παραμένουν έγκαιρες και αξιόπιστες. 

Το Δ.Λ.Π. 39 στις παραγράφους 46-70 κάνει λόγο για την έννοια της απομείωσης και 

το πώς αυτή αντιμετωπίζεται λογιστικά. Ειδικότερα απαιτεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 
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η οικονομική οντότητα να εξετάζει αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για την απομείωση 

ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας ομάδας στοιχείων. Η λογιστική 

προσέγγιση που ακολουθείται διαφέρει ανάλογα με την αρχική επιμέτρηση του 

χρηματοοικονομικού μέσου.  

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχειών έχει απομειωθεί όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη της 

απομείωσης. Αυτή η απομείωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων 

που έχουν συμβεί μετά την αρχική αναγνώριση, τα οποία έχουν επιπτώσεις στις 

υπολογιζόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου και μπορούν να υπολογιστούν αξιόπιστα. 

Ως αντικειμενικές ενδείξεις (objective evidence) για απομείωση της αξίας, μπορούν να 

θεωρηθούν οι ακόλουθες:
70

 

α. σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή του υπόχρεου, 

β. παράβαση του συμβολαίου, όπως αθέτηση ή πλημμέλεια στις καταβολές τόκου ή 

κεφαλαίου, 

γ. παροχή έκπτωσης από το δανειστή προς τον οφειλέτη, για λόγους οικονομικούς ή 

νομικούς που αφορούν την οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη, την οποία ο 

δανειστής δε θα εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση, 

δ. η αύξηση της πιθανότητας πτώχευσης ή αναδιοργάνωσης του οφειλέτη, 

ε. η εξαφάνιση μιας ενεργούς αγοράς για αυτό το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο λόγω οικονομικών δυσχερειών ή 

στ. παρατηρήσιμα στοιχεία που υποδεικνύουν την ύπαρξη μετρήσιμης μείωσης των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών από ομάδα χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων από την αρχική αναγνώριση των στοιχείων αυτών, αν και η 

μείωση δε μπορεί ακόμα να εξατομικευθεί σε σχέση με τα μεμονωμένα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που συνθέτουν την ομάδα, στα οποία 

περιλαμβάνονται: 

i. δυσμενείς μεταβολές στην κατάσταση πληρωμών των οφειλετών της ομάδας 

(ήτοι αυξημένος αριθμός καθυστερημένων πληρωμών ή οφειλετών 

πιστωτικών καρτών που έχουν φθάσει το πιστωτικό τους όριο και 

καταβάλλουν κάθε μήνα το ελάχιστο ποσό) ή 
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ii. εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με τις αθετήσεις 

επί των περιουσιακών στοιχείων της ομάδας (ήτοι αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας στη γεωγραφική περιοχή των οφειλετών, μείωση στις τιμές ακινήτων 

για ενυπόθηκα δάνεια στη σχετική περιοχή, μείωση των τιμών πετρελαίου για 

δανειακά περιουσιακά στοιχεία σε παραγωγούς ή δυσμενείς μεταβολές των 

βιομηχανικών συνθηκών που επηρεάζουν τους οφειλέτες της ομάδας). 

Απομείωση μπορεί να γίνει α) στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

απεικονίζονται στο αποσβεσμένο κόστος (δάνεια και απαιτήσεις και διακρατούμενες μέχρι τη 

λήξη επενδύσεις), β) στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο 

κόστος (επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή στην 

ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία δε μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα) και γ) στα 

διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Στην πρώτη κατηγορία όπου έχουμε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

απεικονίζονται στο αποσβεσμένο κόστος, αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει 

ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις ή διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 

επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της ζημίας ισούται με 

τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας 

των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημίες 

που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του 

περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται είτε 

απευθείας είτε μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο από την αναγνώριση, το ύψος της ζημίας 

απομείωσης μειώνεται και η μείωση σχετίζεται αντικειμενικά με γεγονότα που συμβαίνουν 

μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η οικονομική οντότητα οφείλει να αναστρέψει τη 

ζημία απομείωσης. Το ποσό αυτό της αναστροφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η 

αναστροφή δε μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της λογιστικής αξίας του χρηματοοικονομικού 

μέσου σε σημείο που να υπερβαίνει τη λογιστική αξία που είχε πριν καταχωρηθεί η ζημία 

απομείωσης. 

Στη δεύτερη κατηγορία όπου έχουμε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

απεικονίζονται στο κόστος αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι έχει πραγματοποιηθεί 

ζημία απομείωσης επί μη εισηγμένου συμμετοχικού τίτλου που δεν τηρείται λογιστικά στην 
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εύλογη αξία επειδή αυτή δε μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, το ποσό της ζημίας 

απομείωσης επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών 

ροών προεξοφλημένων με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς για παρόμοια χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιου είδους ζημίες απομείωσης δε μπορούν να αναστραφούν. 

Τέλος, στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία. Όταν η μείωση στην εύλογη αξία τους έχει αναγνωριστεί στα λοιπά 

συνολικά έσοδα και υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι αυτά έχουν απομειωθεί, η 

συσσωρευμένη ζημία που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα πρέπει να 

επαναταξινομηθεί από τα Ίδια Κεφάλαια στα αποτελέσματα.  

Η ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε 

συμμετοχικό τίτλο (equity instrument) κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση, δεν 

αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο 

αυξάνεται η εύλογη αξία ενός χρεωστικού τίτλου(debt instrument) κατατασσόμενου ως 

διαθεσίμου προς πώληση και η αύξηση σχετίζεται αντικειμενικά με γεγονός που λαμβάνει 

χώρα μετά την αναγνώριση στα αποτελέσματα της ζημίας απομείωσης, η ζημία απομείωσης 

αναστρέφεται και η αναστροφή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
71
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3.4.   Δ.Π.Χ.Α. 9 - Χρηματοοικονομικά Μέσα 
 

3.4.1.   Αναγνώριση και Παύση Αναγνώρισης των Χρηματοοικονομικών Μέσων 

 

Το Δ.Π.Χ.Α. 9 συνεχίζει να εφαρμόζει τις απαιτήσεις για αναγνώριση και 

αποαναγνώριση του Δ.Λ.Π. 39, με μικρές μόνο τροποποιήσεις. Ειδικότερα, η αναγνώριση 

ενός χρηματοοικονομικού μέσου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης πραγματοποιείται όταν, και μόνο όταν η οντότητα γίνεται μέρος 

των συμβατικών προβλέψεων του μέσου
72

, ενώ για την κανονική μέθοδο αγοράς ή πώλησης 

εξακολουθεί να απαιτείται η χρήση είτε της λογιστικής της ημερομηνίας συναλλαγής είτε της 

λογιστικής της ημερομηνίας διακανονισμού.
73

  

Ωστόσο, το Δ.Π.Χ.Α. 9 περιλαμβάνει μια νέα οδηγία στις διαγραφές των περιουσιακών 

στοιχείων, διευκρινίζοντας ότι η μείωση της αξίας αποτελεί πράξη αποαναγνώρισης για ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μέρος αυτού και εξηγεί πότε ένα περιουσιακό 

στοιχείο πρέπει να διαγράφεται.
74

 Επίσης, το πρότυπο αναφέρει πώς μια 

επαναδιαπραγμάτευση ή τροποποίηση στους όρους ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να 

οδηγήσει στην παύση αναγνώρισης του. Όταν η τροποποίηση του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου οδηγεί σε παύση αναγνώρισης του υπάρχοντος χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου και μετέπειτα αναγνώριση του τροποποιημένου, το τροποποιημένο 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θεωρείται καινούργιο για τους σκοπούς του 

προτύπου.
75

 Ακόμα, το πρότυπο εισάγει μια νέα οδηγία α) για την επιμέτρηση του 

αποσβεσμένου κόστους των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν 

τροποποιηθεί, όταν η τροποποίηση δεν καταλήγει σε παύση αναγνώρισης και β) για την 

αναγνώριση των προκυπτόντων κερδών ή ζημιών.
76

 Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις 

τροποποιήσεις, ανεξάρτητα από το λόγο της τροποποίησης.
77

  

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχειό ταξινομείται σε μια κατηγορία 

επιμέτρησης κατά την αρχική αναγνώριση και επαναταξινομείται μόνο σε σπάνιες 

περιπτώσεις. Ειδικότερα, η επαναταξινόμηση ενός περιουσιακού στοιχείου επιτρέπεται 

αποκλειστικά και μόνο όταν μεταβληθεί το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης του 

                                                           
72

 Δ.Π.Χ.Α. 9, παρ. 3.1.1 
73

 Δ.Π.Χ.Α. 9, παρ. 3.1.2 
74

 Δ.Π.Χ.Α. 9, παρ. 5.5.4 
75

 Δ.Π.Χ.Α. 9, παρ. Β5.5.25 
76

 Δ.Π.Χ.Α. 9, παρ. 5.4.3 
77

 KPMG. (2014). First Impressions: IFRS 9 Financial Instruments. 



45 
 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου78, ενώ δεν επιτρέπεται να γίνει επαναταξινόμηση στις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.79 Αυτές οι μεταβολές πρέπει να είναι πολύ σπάνιες και να 

αποφασίζονται από τη διοίκηση της οντότητας ως αποτέλεσμα εσωτερικών ή εξωτερικών 

μεταβολών που επηρεάζουν τη λειτουργία της και είναι εμφανείς σε εξωτερικά μέρη.80 Η αλλαγή 

του σκοπού του επιχειρηματικού μοντέλου της οντότητας πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την 

ημερομηνία επαναταξινόμησης.81 Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δε θεωρείται μεταβολή 

στο επιχειρηματικό μοντέλο α) η αλλαγή της πρόθεσης σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο β) η προσωρινή εξαφάνιση κάποιας συγκεκριμένης 

αγοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και γ) η μεταφορά χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ τμημάτων της ίδιας οικονομικής οντότητας με διαφορετικά 

επιχειρηματικά μοντέλα.82 Εάν η οικονομική οντότητα επαναταξινομήσει ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο, τότε πρέπει να εφαρμόσει την επαναταξινόμηση μελλοντικά από την 

ημερομηνία επαναταξινόμησης. Επίσης, η οντότητα δεν επιτρέπεται να επαναδιατυπώσει 

οποιαδήποτε κέρδη, ζημίες ή τόκους που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί.83  

3.4.2.   Επιμέτρηση των Χρηματοοικονομικών Μέσων  

 

Το Δ.Π.Χ.Α. 9 γενικά διατηρεί τις προϋποθέσεις του Δ.Λ.Π. 39, αναφορικά με την 

επιμέτρηση κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Η επιμέτρηση γίνεται στην εύλογη αξία πλέον, 

στην περίπτωση χρηματοοικονομικών μέσων που δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, ορισμένα κόστη συναλλαγών που αποδίδονται άμεσα στην απόκτηση ή την 

έκδοση του χρηματοοικονομικού μέσου.
84

 Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 

καθορίζεται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 13 - Επιμέτρηση της εύλογης αξίας. 

Το Δ.Π.Χ.Α. 9 επίσης διατηρεί την καθοδήγηση του Δ.Λ.Π. 39, σύμφωνα με την οποία 

η καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση είναι η τιμή 

συναλλαγής. Εάν η οικονομική οντότητα επιμετρά την εύλογη αξία βάσει κάποιας 

παρατηρήσιμης τιμής στην ενεργό αγορά για παρεμφερή περιουσιακά στοιχεία (1
ο
 Επίπεδο) ή 

βάσει κάποιας τεχνικής αποτίμησης που όμως θα στηρίζεται σε παρατηρήσιμα δεδομένα τότε 
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στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και 

της τιμής συναλλαγής, η διαφορά αυτή θα αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία. Σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις, προσαρμόζεται το ποσό της αποτίμησης έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνεται 

η διαφορά μεταξύ εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμής συναλλαγής. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την αναβαλλόμενη 

διαφορά ως κέρδος ή ζημία μόνο στο βαθμό που προκύπτει κάποια μεταβολή στους 

παράγοντες που συνυπολογίζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά κατά την τιμολόγηση του 

περιουσιακού στοιχείου.
85

 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων παρόλο που οι επιτρεπόμενες βάσεις επιμέτρησης, δηλαδή το αποσβεσμένο 

κόστος, η εύλογη αξία μέσω λοιπού συνολικού εισοδήματος και η εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, είναι παρόμοιες με αυτές του Δ.Λ.Π. 39, εφαρμόζεται μια διαφορετική 

προσέγγιση αναφορικά με τα κριτήρια ταξινόμησης.  

Η οικονομική οντότητα επιβάλλεται να αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

της στοιχεία είτε στο αναπόσβεστο κόστος είτε στην εύλογη αξία ανάλογα με α) το 

επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model) διαχείρισης του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου που εφαρμόζει η οικονομική οντότητα και β) τα χαρακτηριστικά των 

συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
86

 Οι 

συνολικές επιπτώσεις των νέων αρχών ταξινόμησης για χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία θα διαφέρει από οντότητα σε οντότητα σύμφωνα με τους παραπάνω παράγοντες 

καθώς και τις επιλογές αναγνώρισης και παρουσίασης που είχαν γίνει βάσει του Δ.Λ.Π. 39 

και τις επιλογές που πρόκειται να ληφθούν σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9.
87

 

Η εφαρμογή της προσέγγισης επιχειρηματικού μοντέλου και του κριτηρίου 

αποκλειστικής πληρωμής κεφαλαίου και τόκων (SPPI) ίσως απαιτεί κρίση προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στη σωστή 

κατηγορία. Η απόφαση αν το κριτήριο SPPI έχει επιτευχθεί απαιτεί την αξιολόγηση των 
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συμβατικών όρων που ίσως αλλάξουν το χρόνο ή το ποσό των συμβατικών ταμειακών 

ροών.
88

 

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται μια γενική επισκόπηση του τρόπου 

ταξινόμησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στις κύριες κατηγορίες 

επιμέτρησης. 

 

*Ορισμένα πιστωτικά ανοίγματα μπορούν να οριστούν στην κατηγορία FVTPL εάν ένα πιστωτικό παράγωγο 

που επιμετράται στην FVTPL χρησιμοποιείται για διαχείριση πιστωτικού κινδύνου του συνόλου ή μέρους του 

ανοίγματος 

** Με την επιφύλαξη της αμετάκλητης επιλογής της οικονομικής οντότητας να προσδιορίσει το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην κατηγορία FVTPL κατά την αρχική αναγνώριση όταν και μόνο 

όταν ο προσδιορισμός απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια ανακολουθία στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση. 

Διάγραμμα 4 Γενική Επισκόπηση του Τρόπου Ταξινόμησης των Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων βάσει 
Δ.Π.Χ.Α. 9 

Πηγή: KPMG, First Impressions IFRS 9 Financial Instruments, Σεπτέμβριος 2014  
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Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

 

Η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το 

Δ.Π.Χ.Α. 9 παραμένει σε γενικές γραμμές όμοια με το Δ.Λ.Π. 39, εκτός εάν η οικονομική 

οντότητα έχει επιλέξει την επιμέτρηση μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL). Γι αυτές τις υποχρεώσεις, οι μεταβολές στην εύλογη 

αξία που σχετίζονται με αλλαγές στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο, παρουσιάζονται ξεχωριστά 

στα λοιπά συνολικά έσοδα (OCI). Ο λόγος για αυτήν την τροποποίηση έχει να κάνει με την 

κριτική που έχει δεχθεί το Δ.Λ.Π. 39 αναφορικά με τη λογιστική αντιμετώπιση των 

μεταβολών του ίδιου πιστωτικού κίνδυνου. Το Δ.Π.Χ.Α. 9 διατηρεί την επιλογή κατάταξης 

των υποχρεώσεων στην εύλογη αξία (FVO), επειδή οι μεταβολές στην εύλογη αξία παρέχουν 

έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα για τις μεταβολές στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο της 

οντότητας. Εντούτοις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για τον ίδιο πιστωτικό 

κίνδυνο, το Δ.Π.Χ.Α. 9 απαιτεί το μέρος που αναλογεί στις μεταβολές στην εύλογη αξία που 

οφείλονται σε μεταβολές στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας να αναγνωρίζονται στα 

λοιπά συνολικά έσοδα και όχι στα κέρδη ή ζημίες.
89

 

Τα ποσά που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και σχετίζονται με τον ίδιο 

πιστωτικό κίνδυνο δε μεταφέρονται στα αποτελέσματα, ακόμα και όταν η υποχρέωση 

διαγραφεί και τα ποσά αναγνωριστούν. Ωστόσο, το νέο πρότυπο επιτρέπει τις μεταφορές 

εντός των ιδίων κεφαλαίων. Οι οικονομικές οντότητες είναι απαραίτητο να συνεχίσουν να 

διαχωρίζουν τα παράγωγα που είναι ενσωματωμένα στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

όταν δεν είναι στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο. Η οδηγία για το διαχωρισμό των 

ενσωματωμένων παραγώγων συμβαδίζει με το Δ.Λ.Π. 39.
90

  

Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει τις απαιτήσεις για ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9. 
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Διάγραμμα 5 Γενική Επισκόπηση του Τρόπου Ταξινόμησης των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων βάσει Δ.Π.Χ.Α. 9 

Πηγή: KPMG, First Impressions: IFRS 9 Financial Instruments, Σεπτέμβριος 2014 

Το νέο πρότυπο ίσως επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται και επιμετρούνται, επηρεάζοντας τη μεταβλητότητα στα 

κέρδη ή ζημίες καθώς και τα ίδια κεφάλαια, τα οποία με τη σειρά τους είναι πιθανό να 

επηρεάσουν σημαντικούς δείκτες απόδοσης (key performance indicators-KPIs).
91

 Η 

επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων στο αποσβεσμένο κόστος γενικά οδηγεί σε λιγότερη 

μεταβλητότητα στα κέρδη ή ζημίες, στα λοιπά συνολικά έσοδα(OCI) και στα Ίδια Κεφάλαια 

από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία. Ωστόσο, παρόλο που με το Δ.Π.Χ.Α. 9, η 

μεταβλητότητα των κερδών ή ζημιών από μερικά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να μειωθεί, 

άλλα περιουσιακά στοιχεία που βάσει του Δ.Λ.Π. 39 επιμετρούνταν στο αποσβεσμένο κόστος 

ίσως χρειαστεί πλέον να επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL) ή 

στην εύλογη αξία μέσω λοιπού συνολικού εισοδήματος (FVOCI). Από την άλλη πλευρά, 
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απαιτήσεις του προτύπου σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να 

βοηθήσουν στη μείωση της μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, ενώ βάσει του 

Δ.Λ.Π. 39 όλες οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 

είχαν οριστεί βάσει του fair value option (FVO) αναγνωρίζονταν στα αποτελέσματα, το 

Δ.Π.Χ.Α. 9 προβλέπει διαφορετικό λογιστικό χειρισμό όταν οι μεταβολές στη εύλογη αξία 

της υποχρέωσης οφείλονται σε μεταβολή του ιδίου πιστωτικού κινδύνου.
92

 Οι μεταβολές 

στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται ως εξής α) το ποσό της μεταβολής της εύλογης αξίας το 

οποίο οφείλεται σε μεταβολές στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο της υποχρέωσης αναγνωρίζεται 

στα λοιπά συνολικά έσοδα (OCI) και β) το υπολειπόμενο ποσό της μεταβολής της εύλογης 

αξίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
93

 Αυτό μπορεί να θεωρηθεί κίνητρο για την πρώιμη 

εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου.  

  

3.4.3.   Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων  

 

Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, έγιναν αντιληπτές αρκετές αδυναμίες 

των διεθνών λογιστικών προτύπων καθώς και της εφαρμογής τους. Αυτές οι αδυναμίες 

μείωσαν την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία συνέβαλε στο να 

χαθεί η εμπιστοσύνη γενικότερα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτές οι αδυναμίες 

αφορούσαν κυρίως α) τη δυσκολία εφαρμογής της λογιστικής της εύλογης αξίας σε αγορές 

χωρίς μεγάλη ρευστότητα, β) την καθυστέρηση αναγνώρισης ζημιών από δάνεια και άλλα 

χρηματοοικονομικά μέσα των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, γ) 

θέματα που αφορούσαν δομές χρηματοδότησης εκτός ισολογισμού και δ) τη μεγάλη 

πολυπλοκότητα των λογιστικών προτύπων που αφορούν τα χρηματοοικονομικά μέσα, 

συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών προσεγγίσεων αναγνώρισης των λογιστικών 

απομειώσεων.
94

 Ειδικότερα, το σημερινό μοντέλο πραγματοποιηθεισών ζημιών κατακρίθηκε 

ευρέως καθώς οι ζημίες που αναγνωρίζονταν ήταν πολύ λίγες και η αναγνώρισή τους 

πραγματοποιούνταν με αρκετή καθυστέρηση. Κατά τη δεύτερη φάση του Δ.Π.Χ.Α. 9 στόχος 

του Διεθνούς Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων (Δ.Σ.Λ.Π.) ήταν η βελτίωση της διαφάνειας 

των διατάξεων για τις πιστωτικές ζημίες και την πιστωτική διαβάθμιση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών σε μια 
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πιο έγκαιρη βάση και η απαλοιφή της αρχικής επιβάρυνσης των εσόδων από τόκους.
95

 

Προκειμένου να το πετύχει αυτό, το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (Δ.Σ.Λ.Π.) 

επιχειρεί να εισάγει ένα νέο μοντέλο αναμενόμενων ζημιών απομείωσης (ECL), το οποίο θα 

αντικαθιστά το μοντέλο πραγματοποιηθεισών ζημιών του Δ.Λ.Π. 39. Το νέο μοντέλο 

αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις γνωστοποιήσεις πληροφοριών αναφορικά με 

την αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, αυτό το μοντέλο 

θέτει ως προϋπόθεση περισσότερη κρίση κατά την αναγνώριση προβλέψεων για απώλειες. Η 

κρίση αυτή θεωρείται απαραίτητη επειδή το μοντέλο πραγματοποιηθεισών ζημιών έχει 

υποστεί αρκετή κριτική εξαιτίας της αδυναμίας του να αναγνωρίζει έγκαιρα τις ζημίες.
96

 
97

 Η 

κύρια αιτία γι αυτήν την αδυναμία είναι η προϋπόθεση αντικειμενικής απόδειξης απομείωσης 

πριν γίνει η αναγνώριση της. Επίσης, μια ακόμα αιτία είναι ότι το Δ.Λ.Π.39 αυξάνει την 

πολυπλοκότητα υποστηρίζοντας την ύπαρξη διαφορετικών μοντέλων απομείωσης για 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία απεικονίζονται στο αποσβεσμένο 

κόστος, για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία απεικονίζονται στο κόστος 

καθώς και για διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα 

με το νέο μοντέλο, η επιμέτρηση της απομείωσης θα είναι ίδια, ανεξαρτήτως του τύπου ή 

τρόπου ταξινόμησης του κατεχόμενου μέσου. 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9, ένα ενιαίο σύνολο απαιτήσεων απομείωσης εφαρμόζεται 

για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου, τα οποία δεν 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL). Ειδικότερα, τα 

χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 είναι τα 

εξής:
98

 

α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι χρεωστικοί τίτλοι, όπως δάνεια 

και χρεόγραφα, που επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος  

β. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι χρεωστικοί τίτλοι και 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπού συνολικού εισοδήματος (FVOCI) 

γ. Δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων (FVTPL) βάσει του Δ.Π.Χ.Α. 9.  
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δ. Συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης τα οποία δεν επιμετρούνται στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων για τα οποία εφαρμόζεται το Δ.Π.Χ.Α. 9 

ε. Απαιτήσεις μισθώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 17 

στ. Περιουσιακά στοιχεία των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
99

 

 

 

Διάγραμμα 6 Πεδίο Εφαρμογής του Μοντέλου Απομείωσης του Δ.Π.Χ.Α. 9 

Πηγή: Deloitte, I.F.R.S. 9: Financial Instruments, Overview of the new requirements p. 26 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9, η απομείωση επιμετράται είτε σε αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημίες 12 μηνών, είτε σε αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για ολόκληρη τη ζωή του μέσου.
100

 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 12 μηνών ορίζονται ως η αναλογία των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών για ολόκληρη τη ζωή του μέσου που αντιπροσωπεύει τις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημίες που προκύπτουν από αθετήσεις στο χρηματοοικονομικό μέσο και είναι 

πιθανό να συμβούν στους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία αναφοράς. Αυτό σημαίνει 

ότι οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 12 μηνών είναι όλες ταμειακά ελλείμματα που θα 

λάβουν χώρα στην περίπτωση που μία αθέτηση συμβεί στους επόμενους 12 μήνες από την 

ημερομηνία αναφοράς. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για ολόκληρη τη ζωή του μέσου 
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ορίζονται ως οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που θα λάβουν χώρα από όλες τις πιθανές 

αθετήσεις κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου.
101

  

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τον τρόπο εφαρμογής του μοντέλου 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να 

προσδιοριστεί ποια βάση επιμέτρησης θα χρησιμοποιηθεί για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: PwC, In Depth: IFRS 9 Financial Instruments – Expected Credit Losses, 2014, p. 5 

Σε γενικές γραμμές, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες επιμετρούνται ως 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 12 μηνών με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο πιστωτικός 

κίνδυνος του χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική 

αναγνώριση ή εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις επιμέτρησης. Κατά την εφαρμογή των 

απαιτήσεων απομείωσης του Δ.Π.Χ.Α. 9, μια οντότητα οφείλει να ακολουθήσει είτε τη 
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γενική προσέγγιση, είτε την απλοποιημένη προσέγγιση, είτε την προσέγγιση για τα 

απομειωμένα αγορασμένα ή δημιουργούμενα χρηματοοικονομικά μέσα. 

Βάσει της γενικής προσέγγισης, η οικονομική οντότητα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 

αναγνωρίζει μια πρόβλεψη βασισμένη είτε σε αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 12 μηνών είτε 

σε αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για ολόκληρη τη ζωή του χρηματοοικονομικού μέσου, 

ανάλογα με το αν υπάρχει σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο του 

χρηματοοικονομικού μέσου από την αρχική αναγνώριση. Οι μεταβολές στο λογαριασμό 

πρόβλεψης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως κέρδος ή ζημία. Ουσιαστικά, η οικονομική 

οντότητα θα πρέπει να κάνει την ακόλουθη αποτίμηση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Για 

πιστωτικά ανοίγματα που δεν έχουν σημαντικές αυξήσεις στον πιστωτικό κίνδυνο από την 

αρχική αναγνώριση, μια οντότητα απαιτείται να δημιουργήσει αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημίες 12 μηνών. (Στάδιο 1). Για πιστωτικά ανοίγματα που έχουν σημαντικές αυξήσεις στον 

πιστωτικό κίνδυνο από την αρχική αναγνώριση σε ατομική ή συλλογική βάση, απαιτείται μια 

πρόβλεψη σε αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για ολόκληρη τη ζωή του μέσου. (Στάδια 2 & 

3). Για μεταγενέστερες περιόδους αναφοράς, αν η πιστωτική ποιότητα του 

χρηματοοικονομικού μέσου βελτιωθεί έτσι ώστε να μην υπάρχει σημαντική αύξηση στον 

πιστωτικό κίνδυνο από την αρχική αναγνώριση, τότε η οντότητα αντιστρέφει την 

αναγνωρισμένη πρόβλεψη σε αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 12 μηνών. 

Πηγή: PwC, In Depth: IFRS 9 Financial Instruments – Expected Credit Losses, 2014, p. 2 

Η απλοποιημένη προσέγγιση δεν απαιτεί από την οικονομική οντότητα να 

παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο, αλλά αντίθετα η οικονομική οντότητα 

οφείλει να διενεργήσει πρόβλεψη βασισμένη σε αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για 
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ολόκληρη τη ζωή του μέσου σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, από την αρχική αναγνώριση. Η 

οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει αυτήν την προσέγγιση για τις εμπορικές απαιτήσεις ή τα 

περιουσιακά στοιχεία συμβάσεων που προκύπτουν από συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 15 και δεν περιέχουν ένα σημαντικό συνθετικό στοιχείο 

χρηματοδότησης, ή όταν η οντότητα εφαρμόζει την πρακτική λύση για συμβάσεις που έχουν 

λήξη σε ένα χρόνο ή λιγότερο, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 15. Ωστόσο, η οντότητα έχει τη 

δυνατότητα επιλογής μιας λογιστικής πολιτικής βάσει της οποίας θα εφαρμόσει είτε την 

απλοποιημένη είτε τη γενική προσέγγιση σε όλες τις εμπορικές απαιτήσεις ή τα περιουσιακά 

στοιχεία των συμβάσεων που δημιουργούνται από συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 15 και περιέχουν ένα σημαντικό συνθετικό στοιχείο 

χρηματοδότησης σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 15. Η επιλογή της λογιστικής πολιτικής μπορεί να 

εφαρμοστεί ξεχωριστά για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των 

συμβάσεων. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για όλες τις απαιτήσεις από μισθώσεις που 

δημιουργούνται από συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 17. Η 

επιλογή λογιστικής πολιτικής μπορεί να εφαρμοστεί ξεχωριστά για χρηματοδοτικές και 

λειτουργικές απαιτήσεις μισθώσεων.
102

 

Για την προσέγγιση που αφορά απομειωμένα αγορασμένα ή δημιουργούμενα 

χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την αρχική αναγνώριση ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, η οικονομική οντότητα απαιτείται να 

καθορίσει αν αυτό είναι απομειωμένο. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι 

απομειωμένο όταν έχει συμβεί ένα ή περισσότερα γεγονότα τα οποία έχουν επιβλαβή 

επίδραση στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου. Το Δ.Π.Χ.Α. 9 για τον προσδιορισμό της απομείωσης προτείνει 

παρόμοια κριτήρια και παραδείγματα με αυτά που χρησιμοποιεί το Δ.Λ.Π. 39 για την 

αναγνώριση των πραγματοποιημένων ζημιών απομείωσης.
103

  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποκτώνται χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 

μεγάλη έκπτωση που αντανακλά τις πραγματοποιηθείσες πιστωτικές ζημίες. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις το πραγματικό επιτόκιο υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ολόκληρης της ζωής του περιουσιακού στοιχείου στις 

εκτιμώμενες ταμειακές ροές και δε σχηματίζεται πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημίες 12 μηνών. Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ήταν 
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απομειωμένα κατά την αγορά ή δημιουργία τους, η οντότητα είναι υποχρεωμένη να 

αναγνωρίζει σε μεταγενέστερες περιόδους αναφοράς: α) τις σωρευμένες μεταβολές στις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ολόκληρης της ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου από 

την αρχική αναγνώριση ως πρόβλεψη, και β) στα αποτελέσματα, το ποσό κάθε μεταβολής 

στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ολόκληρης της ζωής του μέσου ως κέρδος ή ζημία 

απομείωσης. Ένα κέρδος απομείωσης αναγνωρίζεται αν ευνοϊκές μεταβολές έχουν ως 

αποτέλεσμα οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ολόκληρης της ζωής του μέσου να μειωθούν 

σε σχέση με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες κατά την αρχική εκτίμηση.
104

 

Μια από τις βασικές προκλήσεις κατά την εφαρμογή της γενικής προσέγγισης από το 

μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών του Δ.Π.Χ.Α. 9 είναι ο έλεγχος και ο 

προσδιορισμός αν υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στον πιστωτικό κίνδυνο των πιστωτικών 

ανοιγμάτων μιας οντότητας από την αρχική αναγνώριση. Αυτή η αξιολόγηση της αύξησης 

του κινδύνου είναι το κλειδί προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιλογή επιμέτρησης μιας 

πρόβλεψης βασισμένη είτε σε αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 12 μηνών είτε σε αυτή της 

ολόκληρης της ζωής του μέσου. 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9, η οντότητα μπορεί να εφαρμόσει διάφορες προσεγγίσεις 

κατά την αξιολόγηση εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου έχει 

αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση ή όταν επιμετρούνται οι αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημίες – συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης διαφορετικών προσεγγίσεων 

για διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέσα. Μια προσέγγιση η οποία δεν περιλαμβάνει μια 

ρητή πιθανότητα αθέτησης ως εισροή μπορεί να είναι συνεπής με τις απαιτήσεις του 

προτύπου, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα είναι σε θέση να ξεχωρίσει τις μεταβολές του 

κινδύνου αθέτησης από τις μεταβολές σε άλλους οδηγούς αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κατά την αξιολόγηση:
105

 

α. Τη μεταβολή του κινδύνου αθέτησης που πραγματοποιήθηκε από την αρχική 

αναγνώριση, 

β. Την αναμενόμενη ζωή του χρηματοοικονομικού μέσου και 

γ. Λογικές και βάσιμες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες χωρίς αδικαιολόγητο κόστος ή 

προσπάθεια που ίσως επηρεάσει το πιστωτικό κίνδυνο. 
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Το Δ.Π.Χ.Α. 9 ορίζει ότι η ανάλυση πιστωτικού κινδύνου είναι μια ολιστική και 

πολλών παραγόντων ανάλυση. Το κατά πόσο ένας συγκεκριμένος παράγοντας είναι πιο 

σχετικός και σπουδαίος σε σχέση με άλλους παράγοντες θα εξαρτηθεί από τον τύπο, τα 

χαρακτηριστικά και τη γεωγραφική περιοχή του χρηματοοικονομικού μέσου. Ωστόσο, 

ορισμένοι από τους παράγοντες μπορεί να μην είναι εμφανείς σε ατομικό επίπεδο, αλλά 

μπορούν να αξιολογηθούν σε χαρτοφυλάκια, ομάδες ή τμήματα των χαρτοφυλακίων των 

χρηματοοικονομικών μέσων.
106

  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαθέσιμες ποιοτικές και μη-στατιστικές ποσοτικές 

πληροφορίες μπορεί να επαρκούν για την αξιολόγηση. Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν στατιστικά μοντέλα ή διαδικασίες πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

Εναλλακτικά, μια οντότητα ίσως βασίσει την αξιολόγηση της και στους δύο τύπους 

πληροφοριών, δηλαδή μια συγκεκριμένη εσωτερική κατηγορία αξιολόγησης και ποιοτικούς 

παράγοντες που δε λαμβάνονται υπόψη μέσω της διαδικασίας εσωτερικής πιστοληπτικής 

διαβάθμισης αν και οι δύο τύποι πληροφοριών είναι σχετικοί.
107

  

Σχετικά με την παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις η οντότητα θα πρέπει να 

ακολουθήσει ορισμένες απαιτήσεις. Αρχικά, θα πρέπει να παρουσιάσει τα έσοδα από τόκους 

στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων ως ιδιαίτερο συγκεκριμένο κονδύλιο. Οι ζημίες 

απομείωσης θα πρέπει, επίσης, να παρουσιάζονται ως ιδιαίτερο κονδύλιο. Μια οντότητα θα 

πρέπει να αναγνωρίζει την αναμενόμενη πιστωτική ζημία στην κατάσταση οικονομικής θέσης 

είτε ως πρόβλεψη (loss allowance), η οποία μειώνει την καθαρή λογιστική αξία ως αντίθετος 

λογαριασμός, για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία επιμετρούνται στο 

αποσβεσμένο κόστος καθώς και απαιτήσεις από μισθώσεις, είτε ως πρόβλεψη (provision), η 

οποία είναι υποχρέωση, για τις δανειακές υποχρεώσεις και τα συμβόλαια 

χρηματοοικονομικής εγγύησης. Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 

υποχρεωτικά επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI), το 

σωρευμένο ποσό απομείωσης δεν παρουσιάζεται ξεχωριστά στην κατάσταση οικονομικής 

θέσης. Ωστόσο, η οντότητα θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στις σημειώσεις των οικονομικών 

καταστάσεων.
108

 

Εκτενείς γνωστοποιήσεις απαιτούνται για την εξατομίκευση και επεξήγηση των ποσών 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που προέρχονται από τις αναμενόμενες πιστωτικές 
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ζημίες και τις επιπτώσεις της επιδείνωσης ή βελτίωσης του πιστωτικού κινδύνου. Το 

Δ.Π.Χ.Α. 9 εισάγει γνωστοποιήσεις προκειμένου να βοηθήσει στην κατανόηση των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, τη βάση για την επιμέτρηση τους και τις αιτίες για τις 

μεταβολές τους σε συνάρτηση με το χρόνο. Ειδικότερα, οι οντότητες είναι υποχρεωτικό να 

παρέχουν πληροφορίες για σημαντικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται κατά την επιμέτρηση 

των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και πως η οντότητα αναγνωρίζει αν υπάρχει 

σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον, οι οντότητες πρέπει να παρέχουν μια 

συμφωνία των ποσών ανοίγματος και κλεισίματος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

καθώς και σχετικά ποσά ανοίγματος και κλεισίματος των μικτών λογιστικών αξιών των 

χρηματοοικονομικών μέσων. Οι πληροφορίες για τις μεταβολές στις λογιστικές αξίες των 

χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα κατανόησης των 

σημαντικότερων οδηγών των μεταβολών σε ότι αφορά τα ποσά των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών. Αυτές οι γνωστοποιήσεις πρέπει να παρέχονται διακριτά για 

διαφορετικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα για ποσά ζημιών 12 μηνών και ολόκληρης 

της ζωής, καθώς και διαφορετικές ταξινομήσεις χρηματοοικονομικών μέσων.
109

  

Ένα παράδειγμα σημαντικών απαιτήσεων γνωστοποίησης παρουσιάζεται παρακάτω: 

Πίνακας 1 Ενδεικτικός Πίνακας Απαιτούμενων Γνωστοποιήσεων για τις Απομειώσεις 

 

Πηγή: PwC, In Depth: IFRS 9 Financial Instruments – Expected Credit Losses, 2014, p. 16 
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Ποσοτικές 

•Συμφωνία μεταξύ ποσών ανοίγματος και 
κλεισίματος από προβλέψεις 
παρουσιάζοντας σημαντικούς οδηγούς 
των μεταβολών 

•Συμφωνία μεταξύ ποσών ανοίγματος και 
κλεισίματος από μικτές λογιστικές αξίες 
παρουσιάζοντας σημαντικούς οδηγούς 
των μεταβολών 

•Μικτές λογιστικές αξίες για διαβάθμιση 
πιστωτικού κινδύνου 

•Διαγραφές, ανακτήσεις και 
τροποποιήσεις 

 

 

 

Ποιοτικές 

•Εισαγωγές δεδομένων, υποθέσεις και 
τεχνικές υπολογισμού των εκτιμώμενων 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

•Εισαγωγές δεδομένων, υποθέσεις και 
τεχνικές υπολογισμού για την 
αναγνώριση των σημαντικών αυξήσεων 
στις αθετήσεις και τον πιστωτικό κίνδυνο 

•Εισαγωγές δεδομένων, υποθέσεις και 
τεχνικές υπολογισμού για την 
αναγνώριση των απομειωμένων 
περιουσιακών στοιχείων 

•Λογιστικές πολιτικές διαγραφών, 
πολιτικές τροποποιήσεων και εγγυήσεων 
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Οι νέες γνωστοποιήσεις θα αποτελέσουν μια σημαντική πρόκληση για την οντότητα 

καθώς οι απαιτήσεις για αναλυτικές πληροφορίες είναι πιθανό να απαιτήσουν σημαντικές 

αλλαγές σε συστήματα και διαδικασίες. 
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3.5.   Δ.Π.Χ.Α. 13 - Επιμέτρηση της Εύλογης Αξίας 
 

Το Δ.Π.Χ.Α. 13 εκδόθηκε το 2011 και είναι βασισμένο στο FAS 157 με ορισμένες, 

βέβαια, διαφορές σχετικά με τις ορολογίες. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 δεν απαιτεί νέες τεχνικές 

επιμέτρησης της εύλογης αξίας, αλλά ουσιαστικά συγκλίνει με την προσέγγιση των 

Αμερικάνικων Λογιστικών Προτύπων. Ειδικότερα, το πρότυπο αυτό α) ορίζει την εύλογη 

αξία, β) θέτει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και γ) 

απαιτεί την πραγματοποίηση γνωστοποιήσεων σχετικά με τις επιμετρήσεις της εύλογης 

αξίας.
110

 

Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου δεν αφορά μόνο τα χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά 

εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που βάσει άλλου Δ.Π.Χ.Α. απαιτούνται ή επιτρέπονται 

επιμετρήσεις της εύλογης αξίας ή γνωστοποιήσεις που αφορούν επιμετρήσεις εύλογης αξίας, 

με εξαίρεση τις περιστάσεις που αναπτύσσονται κατωτέρω. 

Οι απαιτήσεις επιμέτρησης και γνωστοποιήσεων στην εύλογη αξία, που επιβάλει το 

πρότυπο, δεν ισχύουν στις εξής περιπτώσεις:
111

 

α. Συναλλαγές πληρωμών βάσει της αξίας μετοχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του Δ.Π.Χ.Α. 2 - Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, 

β. Συναλλαγές μίσθωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 17 - 

Μισθώσεις 

γ. Επιμετρήσεις που έχουν ορισμένες ομοιότητες με την εύλογη αξία αλλά δεν είναι 

εύλογη αξία, όπως  

i. η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του Δ.Λ.Π. 2 - Αποθέματα  

ii. η αξία χρήσης του Δ.Λ.Π. 36 - Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Οι απαιτούμενες βάσει αυτού του προτύπου γνωστοποιήσεις δεν απαιτούνται για τα 

εξής:
112

 

α. Περιουσιακά στοιχεία ενός προγράμματος παροχών σε εργαζομένους αποτιμώμενα 

στην εύλογη αξία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 - Παροχές σε εργαζομένους 
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β. Επενδύσεις προγραμμάτων παροχών αποχώρησης από την υπηρεσία αποτιμώμενες 

στην εύλογη αξία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 26 - Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση 

των προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία και  

γ. Περιουσιακά στοιχεία για τα οποία το ανακτήσιμο ποσό ισούται με την εύλογη αξία 

μείον το κόστος διάθεσης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 - Απομείωση Αξίας 

Περιουσιακών Στοιχείων 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 13, η εύλογη αξία ορίζεται ως η τιμή που θα λάμβανε κάποιος 

για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση 

μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την 

ημερομηνία επιμέτρησης.
113

 Ο ορισμός της εύλογης αξίας δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η 

εύλογη αξία είναι μια αγοραία αξία και όχι μια αξία που προκύπτει από μια συγκεκριμένη 

επιμέτρηση της οικονομικής οντότητας. 

Κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τις 

παραδοχές που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα χρησιμοποιούσαν για την τιμολόγηση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων κινδύνου. Ως αποτέλεσμα η πρόθεση της οικονομικής 

οντότητας να κρατήσει ένα περιουσιακό στοιχείο ή να εξοφλήσει ή αλλιώς να εκπληρώσει 

μια υποχρέωση δεν είναι σχετική κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας.
114

  

Για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, το πρότυπο αναφέρει ότι μια οντότητα πρέπει να 

προσδιορίσει τα ακόλουθα:
115

 

α. Το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που είναι το υποκείμενο της 

επιμέτρησης (σύμφωνα με τη λογιστική του μονάδα), 

β. στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, την κατάλληλη για 

την επιμέτρηση βάση αποτίμησης (σύμφωνα με τη μέγιστη και βέλτιστη χρήση του), 

γ. Την κύρια (ή πλέον συμφέρουσα) αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την 

υποχρέωση και 

δ. Την κατάλληλη για την επιμέτρηση τεχνική αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη τα 

διαθέσιμα δεδομένα για την ανάπτυξη εισροών που αντανακλούν τις υποθέσεις που 

θα χρησιμοποιούσαν συμμετέχοντες στην αγορά κατά την τιμολόγηση του 
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περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης και το επίπεδο στην ιεραρχία εύλογης 

αξίας στο οποίο ταξινομούνται οι εισροές 

Στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας υποτίθεται ότι η συναλλαγή για την πώληση του 

περιουσιακού στοιχείου ή τη μεταβίβαση της υποχρέωσης λαμβάνει χώρα είτε στην κύρια 

αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε ελλείψει κύριας αγοράς, στην πλέον 

συμφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση.
116

 Ως κύρια αγορά 

ορίζεται η αγορά στην οποία οι συναλλαγές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση 

λαμβάνουν χώρα με επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται συνεχώς πληροφορίες 

τιμολόγησης, ενώ η πλέον συμφέρουσα αγορά είναι αυτή που μεγιστοποιεί το ποσό που 

λαμβάνεται από την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή ελαχιστοποιεί το ποσό που 

καταβάλλεται για τη μεταβίβαση της υποχρέωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα συναλλαγής 

και τα μεταφορικά έξοδα.  

Οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι αγοραστές και πωλητές στη κύρια (ή την πλέον 

συμφέρουσα) αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που διαθέτουν όλα τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, δηλαδή δεν είναι συνδεδεμένα 

μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, παρόλο που η τιμή σε μια συναλλαγή μεταξύ 

συνδεδεμένων μερών δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εισροή σε μια επιμέτρηση εύλογης 

αξίας, εάν μια οντότητα έχει αποδείξεις ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 

τους όρους της αγοράς, β) διαθέτουν ουσιαστική γνώση και κατανοούν ευλόγως το 

περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση και τη συναλλαγή χρησιμοποιώντας όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που δύναται να λάβουν μέσω 

συνηθισμένων και καθιερωμένων προσπαθειών δέουσας επιμέλειας, γ) είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσουν συναλλαγή για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση και δ) είναι 

πρόθυμοι να συνάψουν συναλλαγή για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, δηλαδή 

διαθέτουν κίνητρο αλλά δεν είναι αναγκασμένοι ή άλλως υποχρεωμένοι να το πράξουν. 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 13, η εύλογη αξία βασίζεται στην τιμή εξόδου, δηλαδή την 

τιμή που καταβάλλεται για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που λαμβάνεται για 

την ανάληψη μιας υποχρέωσης σε μια συναλλαγή ανταλλαγής και όχι στη τιμή συναλλαγής ή 

τιμή εισόδου, δηλαδή την τιμή που καταβάλλεται για την απόκτηση ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή που λαμβάνεται για την ανάληψη μιας υποχρέωσης σε μια συναλλαγή 

ανταλλαγής. Θεωρητικά, οι τιμές εισόδου και οι τιμές εξόδου είναι διαφορετικές. Η έννοια 
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της τιμής εξόδου βασίζεται σε τρέχουσες προσδοκίες για την τιμή πώλησης ή μεταβίβασης 

από την οπτική των συμμετεχόντων στην αγορά.
117

  

Κανονική συναλλαγή είναι μια συναλλαγή που υποθέτει έκθεση στην αγορά για μια 

περίοδο πριν από την ημερομηνία επιμέτρησης ώστε να επιτρέπει εμπορικές δραστηριότητες 

που είναι συνηθισμένες και καθιερωμένες για συναλλαγές που περιλαμβάνουν τα εν λόγω 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. Δεν είναι υποχρεωτική συναλλαγή, όπως για 

παράδειγμα αναγκαστική εκκαθάριση ή πώληση λόγω δυσχερούς θέσης.
118

  

Το πρότυπο απαιτεί η εύλογη αξία ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου να επιμετράται βασιζόμενη στη μέγιστη και βέλτιστη χρήση του από την οπτική 

ενός συμμετέχοντος στην αγορά.
119

 Η μέγιστη και βέλτιστη χρήση ενός μη 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου λαμβάνει υπόψη τη χρήση του περιουσιακού 

στοιχείου που είναι φυσικά δυνατή, νομικά επιτρεπτή και οικονομικά εφικτή, ως εξής: α) μια 

φυσικά δυνατή χρήση λαμβάνει υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά του περιουσιακού 

στοιχείου τα οποία θα λάμβαναν υπόψη οι συμμετέχοντες στην αγορά κατά την τιμολόγηση 

του περιουσιακού στοιχείου, β) μια νομικά επιτρεπτή χρήση λαμβάνει υπόψη οποιουσδήποτε 

νομικούς περιορισμούς στη χρήση του περιουσιακού στοιχείου και γ) μια οικονομικά εφικτή 

χρήση λαμβάνει υπόψη το εάν η χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου που είναι φυσικά 

δυνατή και νομικά επιτρεπτή παράγει επαρκή έσοδα ή ταμειακές ροές για την επίτευξη 

απόδοσης επένδυσης.
120

 

Κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας θεωρείται ότι μια χρηματοοικονομική ή μη 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένας ίδιος συμμετοχικός τίτλος μιας οντότητας 

μεταβιβάζεται σε έναν συμμετέχοντα στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Κατά 

τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης ή ενός ίδιου συμμετοχικού τίτλου μιας οντότητας 

θεωρούνται δεδομένα τα εξής:
121

  

α. Μια υποχρέωση θα παραμείνει σε εκκρεμότητα και ο συμμετέχων στην αγορά 

στον οποίο μεταβιβάζεται θα πρέπει να εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση. Η 

υποχρέωση δε θα εκκαθαριστεί με τον αντισυμβαλλόμενο ή άλλως εξοφληθεί 

κατά την ημερομηνία επιμέτρησης.  
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β. Ο ίδιος συμμετοχικός τίτλος μιας οντότητας θα παραμένει σε κυκλοφορία και ο 

συμμετέχων στην αγορά στον οποίο μεταβιβάζεται θα αναλάβει τα δικαιώματα 

και τις ευθύνες που συνδέονται με τον τίτλο. Ο τίτλος δε θα ακυρωθεί ή άλλως 

εξοφληθεί κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 

Για την αύξηση της συνέπειας και της συγκρισιμότητας στις επιμετρήσεις εύλογης 

αξίας και στις σχετικές γνωστοποιήσεις, το Δ.Π.Χ.Α. 13 συνεχίζει την ιεράρχηση του 

Δ.Π.Χ.Α. 7. Ειδικότερα ορίζει μια ιεραρχία εύλογης αξίας που κατηγοριοποιεί σε τρία 

επίπεδα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές αποτίμησης κατά την επιμέτρηση 

της εύλογης αξίας. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 απαιτεί από την οικονομική οντότητα να διακρίνει τις 

εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων ανάλογα με τις εισροές που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές αποτίμησης για 

την επιμέτρηση, δηλαδή πόσο παρατηρήσιμες είναι. Η ιεράρχηση της εύλογης αξίας δίνει την 

υψηλότερη προτεραιότητα στις επίσημες τιμές (χωρίς προσαρμογές) σε μια ενεργό αγορά για 

πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (εισροές 1
ου

 Επιπέδου) και τη 

χαμηλότερη προτεραιότητα σε μη παρατηρήσιμες εισροές (εισροές 3
ου

 Επιπέδου).
122

  

Οι εισροές 1
ου

 Επιπέδου είναι μη προσαρμοσμένες επίσημες χρηματιστηριακές τιμές σε 

ενεργές αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που η οικονομική 

οντότητα μπορεί να έχει πρόσβαση κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Μια επίσημη 

χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά παρέχει τις πλέον αξιόπιστες αποδείξεις της εύλογης 

αξίας και χρησιμοποιείται χωρίς προσαρμογή για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας όποτε 

υπάρχει διαθέσιμη, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Όταν μια οντότητα κατέχει μεγάλο αριθμό παρεμφερών (αλλά όχι πανομοιότυπων) 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, όπως για παράδειγμα χρεωστικούς τίτλους, 

που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και υπάρχει διαθέσιμη επίσημη χρηματιστηριακή 

τιμή σε ενεργό αγορά αλλά δεν είναι άμεσα προσβάσιμη για καθένα από τα εν λόγω 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις μεμονωμένα, 

β. Όταν μια επίσημη χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά δεν αντανακλά την εύλογη 

αξία κατά την ημερομηνία επιμέτρησης, 

γ. Όταν η εύλογη αξία μιας υποχρέωσης ή ενός ίδιου συμμετοχικού τίτλου μιας 

οντότητας επιμετράται με τη χρήση της επίσημης χρηματιστηριακής τιμής για το 

πανομοιότυπο στοιχείο που ανταλλάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο σε μια ενεργό 
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αγορά και η τιμή αυτή πρέπει να προσαρμοστεί βάσει παραγόντων που αφορούν 

συγκεκριμένα το στοιχείο ή το περιουσιακό στοιχείο 

Η εισροή 1
ου

 Επιπέδου θα υπάρχει διαθέσιμη για πολλά χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, ορισμένα εκ των οποίων 

δύναται να ανταλλάσσονται σε πολλαπλές ενεργείς αγορές. Ως εκ τούτου, έμφαση στο 1
ο
 

Επίπεδο δίδεται στον προσδιορισμό αμφότερων των εξής:
123

 

α. της κύριας αγοράς για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση ή, απουσία κύριας 

αγοράς, της πλέον συμφέρουσας αγοράς για το περιουσιακό στοιχείο ή την 

υποχρέωση και 

β. του εάν μια οντότητα δύναται να πραγματοποιήσει συναλλαγή για το περιουσιακό 

στοιχείο ή την υποχρέωση χρησιμοποιώντας την τιμή στην αγορά αυτή κατά την 

ημερομηνία επιμέτρησης. 

Οι εισροές 2
ου

 Επιπέδου είναι εισροές, πλην των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών 

που περιλαμβάνονται στο 1
ο
 Επίπεδο, και είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή 

την υποχρέωση, είτε άμεσα είτε έμμεσα.  

Εάν το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση διαθέτει προκαθορισμένη (συμβατική) 

διάρκεια, μια εισροή 2
ου

 Επιπέδου πρέπει να είναι παρατηρήσιμη για ουσιαστικά την πλήρη 

διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Στις εισροές 2
ου

 Επιπέδου 

περιλαμβάνονται οι εξής:
124

  

α. επίσημες τιμές για παρεμφερή περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις σε ενεργές αγορές 

β. επίσημες τιμές για πανομοιότυπα ή παρεμφερή περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 

σε αγορές που δεν είναι ενεργές 

γ. εισροές πέραν των επίσημων τιμών που είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό 

στοιχείο ή την υποχρέωση, όπως, για παράδειγμα: 

i. επιτόκια και καμπύλες απόδοσης παρατηρήσιμες σε κοινώς καθοριζόμενα 

διαστήματα 

ii. τεκμαρτές μεταβλητότητες και 

iii. πιστωτικά περιθώρια. 
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δ. εισροές στηριζόμενες από την αγορά. 

Οι προσαρμογές στις εισροές 2
ου

 Επιπέδου ποικίλουν ανάλογα με παράγοντες που 

αφορούν συγκεκριμένα το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Στους παράγοντες αυτούς 

περιλαμβάνονται οι εξής:  

α. η κατάσταση και η θέση του περιουσιακού στοιχείου 

β. ο βαθμός στον οποίο οι εισροές αφορούν στοιχεία συγκρίσιμα με το περιουσιακό 

στοιχείο ή την υποχρέωση και 

γ. ο όγκος ή το επίπεδο δραστηριότητας στις αγορές εντός των οποίων παρατηρούνται οι 

εισροές.  

Οι εισροές 3
ου

 Επιπέδου είναι μη παρατηρήσιμες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή 

την υποχρέωση. Μη παρατηρήσιμες εισροές χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της 

εύλογης αξίας στο βαθμό που δεν υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσιμες εισροές, γεγονός που 

καλύπτει καταστάσεις στις οποίες υπάρχει ελάχιστη ή δεν υπάρχει καθόλου δραστηριότητα 

στην αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 

Ωστόσο, ο στόχος της επιμέτρησης της εύλογης αξίας παραμένει ο ίδιος, δηλαδή μια τιμή 

εξόδου κατά την ημερομηνία επιμέτρησης από την οπτική ενός συμμετέχοντα στη αγορά που 

κατέχει το περιουσιακό στοιχείο ή οφείλει την υποχρέωση. Ως εκ τούτου, οι μη 

παρατηρήσιμες εισροές αντανακλούν τις υποθέσεις που θα χρησιμοποιούσαν οι 

συμμετέχοντες στην αγορά κατά την τιμολόγηση του περιουσιακού στοιχείου ή της 

υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων σχετικά με τον κίνδυνο.
125 

Οι Altamuro & Zhang (2012)
126

 υποστηρίζουν ότι η πληροφόρηση ποικίλει βάσει των 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της εταιρίας καθώς και της προέλευσης των εκτιμήσεων 

της εύλογης αξίας. Η έρευνα τους αναφορικά με την εύλογη αξία συγκεκριμένων 

χρηματοοικονομικών μέσων, υποδηλώνει ότι οι εύλογες αξίες που βασίζονται σε εισροές της 

αγοράς (2
ου

 Επιπέδου) και εισροές της διοίκησης (3
ου

 Επιπέδου) παρέχουν επαρκή 

πληροφόρηση. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια περιόδων μειωμένης διαπραγμάτευσης και 

ρευστότητας, τα μοντέλα αποτίμησης που χρησιμοποιούν τις εισροές και γνώσεις της 

διοίκησης παρέχουν αξίες, οι οποίες είναι πιο στενά συσχετισμένες με τις υποκείμενες 

ταμειακές ροές των μέσων. Επομένως, παρόλο που οι μη παρατηρήσιμες εισροές είναι 

υποκείμενες στην κρίση της διοίκησης, τελικά οι διοικήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
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παράγουν υψηλότερης ποιότητας εκτιμήσεις εύλογης αξίας από ότι οι εισροές αγοράς 

εξαιτίας του πλεονεκτήματος πληροφόρησης που διαθέτουν, ιδιαιτέρως όταν η αγορά του 

εξεταζόμενου μέσου είναι ανενεργή.  

Από την άλλη μεριά, οι Song, Thomas & Yi (2009)
127

 σε έρευνα τους ανακάλυψαν ότι 

το πληροφοριακό περιεχόμενο των ευλόγων αξιών 1
ου

 και 2
ου

 Επιπέδου είναι μεγαλύτερο από 

το πληροφοριακό περιεχόμενο των εύλογων αξιών 3
ου

 Επιπέδου, υποδηλώνοντας ότι οι 

εκτιμήσεις εύλογων αξιών που απαιτούν εισροές από τη διοίκηση είναι λιγότερο σχετικές. 

Ωστόσο, όταν υπάρχει δυνατή εταιρική διακυβέρνηση, οι εύλογες αξίες του 3
ου

 Επιπέδου 

γίνονται πιο σχετικές. 

Το Δ.Π.Χ.Α. 13 καθορίζει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης σχετικά με την εύλογη αξία. 

Συγκεκριμένα, παρέχει στους χρήστες πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που αποτιμούνται στην εύλογη αξία σε επαναλαμβανόμενη ή μη 

επαναλαμβανόμενη βάση μετά την αρχική αναγνώριση και παρουσιάζονται στην έκθεση 

οικονομικής κατάστασης. Επίσης γνωστοποιούνται, οι τεχνικές αποτίμησης και οι εισροές 

που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των εν λόγω επιμετρήσεων. Όσον αφορά τις 

επαναλαμβανόμενες επιμετρήσεις της εύλογης αξίας με τη χρήση σημαντικών μη 

παρατηρήσιμων εισροών (3
ου

 Επιπέδου) γνωστοποιείται η επίδραση των μετρήσεων στα 

κέρδη ή τις ζημίες (ή στα λοιπά συνολικά έσοδα της περιόδου).
128

  

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Δ.Π.Χ.Α. 13, είναι η ενίσχυση των 

γνωστοποιήσεων που αφορούν στην εύλογη αξία, οι οποίες απαιτούνται ξεχωριστά για κάθε 

κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης 

διαφέρουν ανάλογα αν η επιμέτρηση στην εύλογη αξία πραγματοποιείται σε 

επαναλαμβανόμενη ή μη επαναλαμβανόμενη βάση. Οι επαναλαμβανόμενες επιμετρήσεις τις 

εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων είναι αυτές που απαιτούνται ή 

επιτρέπονται βάσει άλλων Δ.Π.Χ.Α. στην έκθεση οικονομικής κατάστασης στο τέλος κάθε 

περιόδου αναφοράς. Οι μη επαναλαμβανόμενες επιμετρήσεις της εύλογης αξίας 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων είναι αυτές που απαιτούνται ή επιτρέπονται βάσει 

άλλων Δ.Π.Χ.Α. στην έκθεση οικονομικής κατάστασης σε συγκεκριμένες περιστάσεις.
129
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Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια συνοπτική παρουσίαση των απαιτήσεων 

γνωστοποίησης της εύλογης αξίας για επαναλαμβανόμενες και μη επαναλαμβανόμενες 

επιμετρήσεις της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 

Πίνακας 2 Συνοπτική Παρουσίαση των Απαιτήσεων Γνωστοποίησης Εύλογης Αξίας 

Απαίτηση γνωστοποίησης 

Επαναλαμβανόμενες 

επιμετρήσεις 

Μη 

επαναλαμβανόμενες 

επιμετρήσεις 

Περιοχές που δεν επιμετρούνται 

στην εύλογη αξία αλλά για τις 

οποίες ένα άλλο Δ.Π.Χ.Α. 

απαιτεί τη γνωστοποίηση της 

εύλογης αξίας 

Εύλογη αξία στο τέλος κάθε περιόδου 

αναφοράς - Δ.Π.Χ.Α. 13.93(α) 
 

  
Λόγους για επιμέτρηση - Δ.Π.Χ.Α. 

13.93(α)   


  
Επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας 

(Ε1, Ε2, Ε3) - Δ.Π.Χ.Α. 13.93(β) 
  

Μεταφορές μεταξύ του Ε1 και Ε2 και 

λόγους πραγματοποίησης των εν λόγω 

μεταφορών - Δ.Π.Χ.Α. 13.93(γ) 



    
Περιγραφή των τεχνικών αποτίμησης 

και των εισροών που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας (Ε1, Ε2) 

- Δ.Π.Χ.Α. 13.93(δ) 

  

Ποσοτικές πληροφορίες για τις 

σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές 

που χρησιμοποιήθηκαν για την 

επιμέτρηση (Ε3) - Δ.Π.Χ.Α. 13.93(δ) 

 

  
Συμφωνία των υπολοίπων της αρχής 

της περιόδου με τα υπόλοιπα του 

τέλους περιόδου (Ε3) - Δ.Π.Χ.Α. 

13.93(ε) 



    
Περιγραφή των διεργασιών 

αποτίμησης που χρησιμοποιεί η 

οντότητα (Ε3) - Δ.Π.Χ.Α. 13.93(ζ) 

 

  
Περιγραφή της ευαισθησίας στις 

μεταβολές στις μη παρατηρήσιμες 

εισροές (Ε3) - Δ.Π.Χ.Α. 13.93(η)(i) 



    

Ποσοτικοποίηση της ευαισθησίας στις 

μεταβολές στις μη παρατηρήσιμες 

εισροές (Ε3) - Δ.Π.Χ.Α. 13.93(η)(ii) 



    
Εισροές 1

ου
 επιπέδου (Ε1) - Επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (χωρίς προσαρμογή) σε ενεργείς αγορές για 

πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η οντότητα κατά την ημερομηνία 

επιμέτρησης 

Εισροές 2
ου

 επιπέδου (Ε2) - Εισροές εκτός των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο 

1
ο
 Επίπεδο οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άμεσα είτε έμμεσα 

Εισροές 3
ου

 επιπέδου (Ε3) - Μη παρατηρήσιμες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση 

Πηγή: Deloitte, Clearly IFRS - Summary guidance and practical tips for IFRS 13, March 2014, p. 4 
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3.6.   Δ.Π.Χ.Α 7 - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 
 

Η καθοδήγηση του Δ.Π.Χ.Α. 7 υπαγορεύει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης των 

χρηματοοικονομικών μέσων. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής αυτού 

του προτύπου είναι ευρύτερο από το πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 39. Κατά συνέπεια το 

Δ.Π.Χ.Α. 7 μπορεί να εφαρμοστεί σε μέσα που δεν υπόκεινται στις προβλέψεις αναγνώρισης 

και επιμέτρησης του Δ.Λ.Π. 39.
130

. Το Δ.Π.Χ.Α. 7 υποχρεώνει τις οικονομικές οντότητες να 

γνωστοποιήσουν στις οικονομικές τους καταστάσεις τη σημασία των χρηματοοικονομικών 

μέσων για την οικονομική θέση και απόδοση τους, μαζί με ποιοτικές και ποσοτικές 

πληροφορίες για την έκθεση στους κινδύνους που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά 

μέσα, συμπεριλαμβάνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς. Οι ποιοτικές γνωστοποιήσεις περιγράφουν τους στόχους, 

τις πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων καθώς και τις μεθόδους επιμέτρησης 

που εφαρμόζονται.
131

 Οι ποσοτικές γνωστοποιήσεις παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την 

έκθεση της οντότητας σε κινδύνους, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται εσωτερικά στα 

βασικά διοικητικά στελέχη της.
132

 

Οι Jankensgard, Hofmann & Rahmat (2014)
133

 επισημαίνουν ότι η γνωστοποίηση των 

κινδύνων θεωρείται ζωτικής σημασίας προκειμένου οι επενδυτές να λαμβάνουν 

εμπεριστατωμένες αποφάσεις κατά τη διαδικασία κατανομής των πόρων τους και να 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη διασπορά του κινδύνου. Η έρευνά τους εμπλέκει ένα 

δείκτη σχετικό με τις γνωστοποιήσεις του συναλλαγματικού κινδύνου, που δημιουργήθηκε 

από 114 εισηγμένες εταιρίες στη Σουηδία, οι οποίες χρησιμοποιούν παράγωγα 

συναλλαγματικού κινδύνου και διαπίστωσαν ότι σχετίζεται αρνητικά με την αξία της 

εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο, για κάθε επίπεδο χρήσης των παραγώγων συναλλαγματικού 

κινδύνου, η αγορά λαμβάνει αρνητική γνώμη για την αυξημένη γνωστοποίηση κινδύνου. 

Αυτά τα αποτελέσματα προβληματίζουν σε σχέση με τη βασική τους υπόθεση ότι οι 

εθελοντικές εταιρικές γνωστοποιήσεις, δηλαδή ότι οι αυξημένες γνωστοποιήσεις, μειώνουν 

τις ασυμμετρίες πληροφόρησης και οδηγούν σε χαμηλότερα κόστη κεφαλαίου. Ο Bischof J. 
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(2009)
134

, σε έρευνά του, εξετάζει τις επιπτώσεις υιοθέτησης του Δ.Π.Χ.Α. 7, για 171 

τράπεζες σε 28 ευρωπαϊκές χώρες στα έτη 2006 και 2007 και αναλύει την ποιότητα των 

γνωστοποιήσεων μετά την πρώτη εφαρμογή του προτύπου. Συμπέρασμα της έρευνας του 

ήταν ότι η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 7 είχε σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα γνωστοποιήσεων, ενώ η εστίαση των 

γνωστοποιήσεων είχε μετατοπιστεί από τον κίνδυνο αγοράς, στον πιστωτικό κίνδυνο. Επίσης, 

επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις της υιοθέτησης του προτύπου ποικίλει μεταξύ των χωρών 

γεγονός που μπορεί μερικώς να εξηγηθεί από τις διαφορετικές πρακτικές εφαρμογής του 

προτύπου από τα εθνικά συστήματα τραπεζικής εποπτείας. 

3.6.1.   Σημασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων για την Οικονομική 

Θέση και την Απόδοση της Οικονομικής Οντότητας 

 

Κάθε οικονομική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες 

των οικονομικών της καταστάσεων να αξιολογήσουν τη σημασία των χρηματοοικονομικών 

μέσων για την οικονομική της θέση και επίδοσή. 

Γνωστοποιήσεις στον Ισολογισμό 

 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 7, η οικονομική οντότητα ομαδοποιεί τα χρηματοοικονομικά 

μέσα σε κατηγορίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στη φύση των γνωστοποιούμενων 

πληροφοριών και λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών μέσων.
135

 

Το Δ.Π.Χ.Α. 7 δεν ορίζει τη θέση των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων σχετικά με τις 

λογιστικές αξίες των κατηγοριών των χρηματοοικονομικών μέσων. Η οντότητα μπορεί να 

παρουσιάσει τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις είτε στην όψη του ισολογισμού είτε στο 

προσάρτημα της.  

Ως αποτέλεσμα της δυνατότητας που δίνει το Δ.Λ.Π. 39 στην οικονομική οντότητα για 

επιμέτρηση στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, το Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί γνωστοποιήσεις 

για δάνεια ή απαιτήσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Αυτές οι γνωστοποιήσεις 

περιλαμβάνουν τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο, το ποσό κατά το οποίο τα συναφή 

πιστωτικά παράγωγα ή παρόμοια μέσα ελαττώνουν τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό 
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κίνδυνο, τη μεταβολή στην εύλογη αξία του δανείου ή της απαίτησης και οποιωνδήποτε 

συναφών πιστωτικών παραγώγων που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού 

κινδύνου, τόσο κατά την περίοδο όσο και σωρευτικά από τότε που προσδιορίστηκε.
136

 

Εάν η οικονομική οντότητα προσδιόρισε μια χρηματοοικονομική υποχρέωση στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων τότε γνωστοποιεί το ποσό της μεταβολής, τόσο κατά 

την περίοδο αναφοράς όσο και σωρευτικά, στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολές του πιστωτικού της κινδύνου, καθώς και τη 

διαφορά ανάμεσα στη λογιστική της αξία και του ποσού που η οικονομική οντότητα θα είχε 

συμβατική υποχρέωση να καταβάλει στη λήξη στον κάτοχο της δέσμευσης.
137

 

Άλλες γνωστοποιήσεις στον Ισολογισμό μπορεί να αφορούν τις επαναταξινομήσεις, τις 

μεταβιβάσεις, τις εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί ή ληφθεί, τις προβλέψεις για πιστωτικές 

ζημίες που τηρούνται σε ένα γενικό λογαριασμό πρόβλεψης, τα σύνθετα χρηματοοικονομικά 

μέσα με πολλαπλά ενσωματωμένα παράγωγα και τα ανεξόφλητα χρέη και αθετήσεις. 

Ειδικότερα, απαιτούνται γνωστοποιήσεις για το ποσό και τους λόγους της 

επαναταξινόμησης από ή προς το κόστος ή αποσβεσμένο κόστος και την εύλογη αξία. 

Αναφορικά με τις μεταβιβάσεις απαιτείται συγκεκριμένη πληροφόρηση να γνωστοποιείται 

για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όταν δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για παύση αναγνώρισης, ή όταν τα περιουσιακά στοιχεία συνεχίζουν 

αναγνωρίζονται κατά το μέτρο της συνεχιζόμενης ανάμειξης. Για τις εξασφαλίσεις που έχουν 

δοθεί απαιτείται η γνωστοποίηση της λογιστικής αξίας καθώς και οι συμβατικοί όροι των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφαλίσεις. 

Επιπλέον, το Δ.Λ.Π. 39 απαιτεί όταν ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή να 

επανενεχυριάσει την εξασφάλιση, βάσει σύμβασης ή συνήθειας που έχει καθιερωθεί από 

μακρόχρονη και ομοιόμορφη άσκηση, τότε ο εκχωρητής θα επανακατάξει εκείνο το 

περιουσιακό στοιχείο διακεκριμένα από άλλα περιουσιακά στοιχεία. Για τις εξασφαλίσεις 

που έχει λάβει η οντότητα και έχει τη δυνατότητα να τις πωλήσει ή να τις επανενεχυριάσει, 

σε περίπτωση που δεν υπάρχει περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων, πρέπει να 

γνωστοποιήσει την εύλογη αξία και τους συμβατικούς όρους αυτών των χρηματοοικονομικών 

ή μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  
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Για το λογαριασμό πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες, το Δ.Π.Χ.Α 7 απαιτεί μια 

γνωστοποίηση της συμφωνίας των μεταβολών του λογαριασμού πρόβλεψης κατά την 

διάρκεια της περιόδου αναφοράς για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η 

οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί την ύπαρξη των χαρακτηριστικών των σύνθετων 

χρηματοοικονομικών μέσων με πολλαπλά ενσωματωμένα παράγωγα. Τέλος, στην περίπτωση 

ύπαρξης αθετήσεων και ανεξόφλητων χρεών απαιτείται η γνωστοποίηση των λεπτομερειών 

σχετικά με τις αθετήσεις που μεσολάβησαν κατά την περίοδο, τη λογιστική αξία των 

πληρωτέων δανείων που βρίσκονται σε αθέτηση κατά την ημερομηνία αναφοράς και αν η 

αθέτηση αποκαταστάθηκε ή αν οι όροι των πληρωτέων δανείων αποτέλεσαν αντικείμενο 

επαναδιαπραγμάτευσης προτού εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις. 

 

Γνωστοποιήσεις στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και την Καθαρή Θέση 

 

Παρόμοια με τις γνωστοποιήσεις Ισολογισμού, κάθε οντότητα επιτρέπεται να 

παρουσιάσει τα ακόλουθα έσοδα, έξοδα, κέρδη ή ζημίες είτε στις οικονομικές καταστάσεις 

είτε στο προσάρτημα:
138

  

α. Τα κέρδη και τις ζημίες που προκύπτουν από όλες τις κατηγορίες των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία και για τις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος, 

β. Τα συνολικά έσοδα και έξοδα από τόκους για χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν απεικονίζονται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, 

γ. Τα έσοδα και έξοδα από αμοιβές, εκτός από τα ποσά που περιλαμβάνονται στον 

υπολογισμό του αποτελεσματικού επιτοκίου, προερχόμενα από χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, καθώς και καταπιστευματικές και συναφείς δραστηριότητες που 

έχουν ως αποτέλεσμα την κατοχή ή επένδυση περιουσιακών στοιχείων εξ ονόματος 

ιδιωτών, 

δ. Τα έσοδα από δουλευμένους τόκους απομειωμένων χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, 
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ε. Τα ποσά οποιασδήποτε ζημίας εξαιτίας απομείωσης για κάθε κατηγορία 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

Άλλες Γνωστοποιήσεις 

 

Το Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις που αφορούν α) τις λογιστικές 

πολιτικές που χρησιμοποιεί η οικονομική οντότητα, β) τη λογιστική αντιστάθμισης και γ) την 

εύλογη αξία κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

Ειδικότερα, το Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαιτεί 

η οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί, την περίληψη των σημαντικών λογιστικών 

πολιτικών, καθώς και τις κρίσεις της διοίκησης κατά τη διαδικασία της εφαρμογής τους, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Οι οδηγίες 

εφαρμογής παρέχουν καθοδήγηση για τον τρόπο που αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να 

εφαρμοστούν στα χρηματοοικονομικά μέσα. Αυτές οι οδηγίες προτείνουν οι γνωστοποιήσεις 

να περιλαμβάνουν τα κριτήρια για α) το χαρακτηρισμό των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, β) τον προσδιορισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ως 

διαθεσίμων προς πώληση, γ) τον προσδιορισμό των περιπτώσεων που η λογιστική αξία 

απομειωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ελαττώνεται απευθείας και τον 

προσδιορισμό των περιπτώσεων που χρησιμοποιείται ο λογαριασμός πρόβλεψης, και δ) τα 

ποσά μείωσης της αξίας, που χρεώνονται στο λογαριασμό πρόβλεψης έναντι της λογιστικής 

αξίας απομειωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  

Αναφορικά με τη λογιστική αντιστάθμισης, το Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί η οικονομική 

οντότητα να γνωστοποιεί χωριστά τα ακόλουθα, που συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα, 

για κάθε τύπο αντιστάθμισης που περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 39, δηλαδή την αντιστάθμιση 

εύλογης αξίας, την αντιστάθμιση ταμιακών ροών και τις αντισταθμίσεις καθαρών 

επενδύσεων σε εκμετάλλευση εξωτερικού.  
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Πίνακας 3 Συνοπτική Παρουσίαση των Απαιτήσεων Γνωστοποίησης της Λογιστικής Αντιστάθμισης 

Γνωστοποίηση 
Αντιστάθμιση 

εύλογης αξίας 

Αντιστάθμιση 

ταμειακών ροών 

Αντιστάθμιση καθαρών 

επενδύσεων σε 

εκμετάλλευση στο 

εξωτερικό 

Περιγραφή των διαφόρων τύπων αντιστάθμισης και 

των αντισταθμιστικών μέσων με τις εύλογες αξίες 

τους 

  

Περιγραφή των περιόδων που οι αντισταθμισμένες 

ταμιακές ροές αναμένονται να πραγματοποιηθούν   


  

Περιγραφή των προσδοκώμενων συναλλαγών, οι 

οποίες δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν πλέον   


  

Τα κέρδη ή ζημίες που αναγνωρίστηκαν στα ίδια 

κεφάλαια, καθώς και τα ποσά που αφαιρέθηκαν από 

αυτά και περιλήφθηκαν στα αποτελέσματα   



  

Τα κέρδη ή ζημίες από τα αντισταθμιστικά μέσα και 

τον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο 


    

Την αναποτελεσματικότητα που αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου   
 

Πηγή: Ernst & Young, IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, Second Edition, 2007, p. 14 

 

Η οικονομική οντότητα ταξινομεί τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας χρησιμοποιώντας 

ιεράρχηση εύλογης αξίας που αντικατοπτρίζει τη σημασία των εισροών που 

χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των επιμετρήσεων αυτών. Τα επίπεδα ιεράρχησης 

της εύλογης αξίας σύμφωνα με το πρότυπο είναι τα ακόλουθα: 

α. Επίσημες χρηματιστηριακές τιμές σε αγορές με σημαντικό όγκο συναλλαγών για 

όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (1
ο
 Επίπεδο) 

β. Εισροές πλην των χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο 1
ο
 Επίπεδο, οι 

οποίες μπορούν να παρατηρηθούν για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε 

άμεσα( π.χ. τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή ως παράγωγο τιμών) (2
ο
 Επίπεδο) 

γ. Εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δε βασίζονται σε 

παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (μη παρατηρήσιμες εισροές) (3
ο
 Επίπεδο) 

 

3.6.2.   Φύση και Έκταση των Κινδύνων που Απορρέουν από 

Χρηματοοικονομικά Μέσα 

 

Οι οικονομική οντότητα γνωστοποιεί, επίσης, πληροφορίες που επιτρέπουν στους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση και την έκταση των 

κινδύνων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα, στα οποία είναι εκτεθειμένη την 
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ημερομηνία ισολογισμού.
139

 Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται εστιάζονται στους 

κινδύνους που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα και στον τρόπο διαχείρισής τους. 

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

χωρίς να αποκλείονται άλλοι κίνδυνοι.
140

 

Το πρότυπο απαιτεί ποιοτικές και ποσοτικές γνωστοποιήσεις. Για κάθε είδος κινδύνου 

που απορρέει από τα χρηματοοικονομικά μέσα, η οικονομική οντότητα οφείλει να 

γνωστοποιεί την έκθεση της σε κινδύνους και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν, καθώς και 

τους στόχους, τις πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και τις μεθόδους 

επιμέτρησης που απαιτούνται.
141

 Επίσης, πρέπει να γνωστοποιεί συνοπτικά ποσοτικά 

δεδομένα σχετικά με την έκθεση της στον εκάστοτε κίνδυνο στο τέλος της περιόδου 

αναφοράς. Η ποσοτική γνωστοποίηση θα πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες που 

παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της οικονομικής οντότητας.
142

 Όταν η 

οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για τη διαχείριση μιας έκθεσης σε 

κίνδυνο, η οικονομική οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί πληροφορίες χρησιμοποιώντας 

μεθόδους που παρέχουν τις πλέον σχετικές και αξιόπιστες πληροφορίες.
143

 Εάν τα ποσοτικά 

στοιχεία που γνωστοποιούνται κατά την ημερομηνία αναφοράς δεν είναι αντιπροσωπευτικά 

της έκθεσης της οντότητας σε κινδύνους κατά την περίοδο, η οντότητα πρέπει να παρέχει 

περαιτέρω πληροφορίες που είναι αντιπροσωπευτικές.
144

  

 

3.6.3.   Μεταβιβάσεις Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Μια οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των 

οικονομικών της καταστάσεων α) να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των μεταβιβασμένων 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δε διαγράφονται στο σύνολο τους και των 

συνδεδεμένων υποχρεώσεων και β) να αξιολογήσουν τη φύση και τους κινδύνους που 

συνδέονται με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας στα 

αποαναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
145

 

                                                           
139

 Δ.Π.Χ.Α. 7, παρ. 31 
140

 Δ.Π.Χ.Α. 7, παρ. 32 
141

 Δ.Π.Χ.Α. 7, παρ. 33 
142

 Δ.Π.Χ.Α. 7, παρ. 34 
143

 Δ.Π.Χ.Α. 7, παρ. Β7 
144

 Δ.Π.Χ.Α. 7, παρ. 35 
145

 Δ.Π.Χ.Α. 7, παρ. 42Β 
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Οι οντότητες παρουσιάζουν τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σε μια ενιαία 

σημείωση στις οικονομικές τους καταστάσεις. Επίσης, πρέπει να παρέχουν τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις για όλα τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν παύσει 

να αναγνωρίζονται για οποιαδήποτε συνεχιζόμενη συμμετοχή σε μεταβιβαζόμενο 

περιουσιακό στοιχείο, που υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, ανεξάρτητα από το 

πότε έλαβε χώρα η σχετική πράξη μεταβίβασης. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των 

απαιτήσεων γνωστοποίησης, οι οντότητες μεταβιβάζουν το σύνολο ή μέρος περιουσιακού 

στοιχείου, εάν και μόνον εάν α) είτε μεταβιβάζουν τα συμβατικά δικαιώματα είσπραξης των 

ταμειακών ροών του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου, β) είτε διατηρούν τα συμβατικά 

δικαιώματα είσπραξης των ταμειακών ροών από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, αλλά 

αναλαμβάνουν συμβατική υποχρέωση να καταβάλλουν τις ταμειακές ροές σε έναν ή 

περισσότερους αποδέκτες σε μια συμφωνία.
146

  

  

                                                           
146

 Δ.Π.Χ.Α. 7, παρ. 42Α 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4.    ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

4.1.   Εισαγωγή 
 

Στο πρακτικό μέρος της εργασίας, δημιουργήσαμε ένα μοντέλο παλινδρόμησης μέσω 

του οποίου προσπαθήσαμε να αναλύσουμε την επίδραση της εφαρμογής των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην αντίληψη του επενδυτικού κοινού 

αναφορικά με τους κινδύνους που σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας. Ως εκτίμηση της αντίληψης αυτής, χρησιμοποιήσαμε την απόδοση 

των μετοχών του τραπεζικού κλάδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς θεωρούμε ότι ο 

αντιλαμβανόμενος από τους επενδυτές κίνδυνος θα επηρεάσει την απόδοση των μετοχών των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι κίνδυνοι που εξετάζονται είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο 

κίνδυνος συναλλάγματος, ο κίνδυνος μετοχών και ο λειτουργικός κίνδυνος.  

Η διερεύνηση πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο κλάδο λόγω της σημασίας που έχει 

η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. στην αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων. Τα 

χρηματοοικονομικά μέσα αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι των ισολογισμών των τραπεζών, 

ενώ η εμπορευσιμότητα τους τα καθιστά ιδανικούς υποψήφιους για την εφαρμογή της 

λογιστικής της εύλογης αξίας. 

Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση του μοντέλου και των αποτελεσμάτων, είναι 

σημαντικό να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα αυτά. 

4.2.   Γραμμική Παλινδρόμηση 
 

Με την μέθοδο της παλινδρόμηση, οι ερευνητές προσπαθούν να επεκτείνουν την έννοια 

της συσχέτισης. Συγκεκριμένα εξετάζουν την δυνατότητα πρόβλεψης μίας μεταβλητής 

(εξαρτημένη μεταβλητή) από μία ή περισσότερες άλλες (ανεξάρτητες μεταβλητές). 

Η πιο απλή παλινδρόμηση γίνεται με το γραμμικό μοντέλο που έχει την γενική μορφή: 

𝑌𝑖 = (𝑏0 + 𝑏1𝑋𝑖) + 𝜀𝑖 

Όπου, 
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 Y είναι η εξαρτημένη μεταβλητή 

 Χ είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή 

 b0 είναι το σημείο τομής με τον κατακόρυφο άξονα 

 b1 είναι η κλίση της ευθείας 

 εi είναι το υπόλοιπο (residual). 

Στην συνέχεια, χρησιμοποιούμε την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων, με βάση την 

οποία επιλέγονται οι κατάλληλες τιμές ώστε να ελαχιστοποιείται το παρακάτω άθροισμα: 

∑𝜀𝑖
2 =

𝜄

∑(𝑌𝑖 − 𝑏0 − 𝑏1𝑋𝑖)
2

𝜄

 

Για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα του μοντέλου που χτίσαμε, υπολογίζουμε 

δύο αθροίσματα. Το πρώτο είναι το συνολικό άθροισμα των τετραγώνων το οποίο ορίζεται 

ως εξής: 

𝑆𝑆𝛵 =∑(𝑌𝑖 − �̅�)2

𝜄

 

Το δεύτερο είναι το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων που ορίζεται ως εξής: 

𝑆𝑆𝑅 =∑(𝑌𝑖 − 𝑏0 − 𝑏1𝑋𝑖)
2

𝜄

 

 

Το καλύτερο μοντέλο παλινδρόμησης, αυτό δηλαδή που προσαρμόζεται καλύτερα στα 

δεδομένα είναι αυτό για το οποίο ελαχιστοποιείται το SSR. 

Πρόσθετα, η συνολική αξιολόγηση του μοντέλου γίνεται με τον δείκτη R
2
. Ο δείκτης 

αυτός μετρά την ποιότητα της προσαρμογής του μοντέλου η οποία μπορεί να μετρηθεί ως 

ποσοστό «βελτίωσης της πρόβλεψης» που οφείλεται στο μοντέλο μας. Ορίζεται ως εξής: 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑀
𝑆𝑆𝑇

=
𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
= 1 −

𝑆𝑆𝑅
𝑆𝑆𝑇

 

Στο μοντέλο μας χρησιμοποιείται το τροποποιημένο R
2
 (adjusted R

2
), το οποίο 

υπολογίζεται ως εξής: 

�̅�2 = 1 −
𝑛 − 1

𝑛 − 𝐾
(1 − 𝑅2) 

Η βασικότερη βελτίωση του τροποποιημένου R
2
 είναι ότι μπορεί να μειωθεί όταν 

προστίθεται μια μεταβλητή στο σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών. Συνεπώς, είναι 
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σημαντικό να τονιστεί ότι το τροποποιημένο R
2
 μπορεί ακόμη και να είναι αρνητικό, κάτι το 

οποίο δεν μπορεί να συμβεί με το απλό R
2
, το οποίο παίρνει τιμές μέχρι το ανώτατο όριό του, 

την μονάδα (όπου δηλαδή SSR=0). Σε μια πολλαπλή παλινδρόμηση, όπως αυτή που 

υλοποιήσαμε εδώ, το τροποποιημένο R
2
 θα μειωθεί όταν η μεταβλητή που θα διαγραφεί από 

την παλινδρόμηση έχει t-statistic με τιμή μεγαλύτερη από 1. 

Για να εκτιμήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, χρησιμοποιούμε το 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson καθώς και το λεγόμενο p-value. Ο 

συντελεστής συσχέτισης μας δίνει μία ένδειξη για τον τύπο της σχέσης μεταξύ δύο 

μεταβλητών, ενώ το p-value μας δείχνει τη στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή αυτού, 

δηλαδή την πιθανότητα με την οποία μία συσχέτιση που παρατηρείται σε ένα δείγμα 

εμφανίστηκε καθαρά κατά τύχη και ότι στο συνολικό πληθυσμό από τον οποίο προήλθε το 

συγκεκριμένο δείγμα, δεν υπάρχει καμία τέτοια πραγματική συσχέτιση. Πιο συγκεκριμένα, το 

p-value μιας δοκιμής στατιστικής σημαντικότητας αντιπροσωπεύει την πιθανότητα της λήψης 

τιμών της στατιστικής δοκιμής που είναι ίσες με ή μεγαλύτερες στο μέγεθος από την 

παρατηρηθείσα στατιστική δοκιμή. Τελικά δηλαδή μας δείχνει το βαθμό κατά τον οποίο το 

αποτέλεσμα του μοντέλου μας είναι πραγματικό και αφορά τον συνολικό πληθυσμό και όχι 

απλώς το δείγμα παρατηρήσεων που έχουμε λάβει. Όσο πιο υψηλό είναι το p-value, τόσο 

λιγότερο μπορούμε να πιστέψουμε ότι η παρατηρηθείσα σχέση μεταξύ των μεταβλητών στο 

δείγμα είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της πραγματικής συσχέτισης μεταξύ των αντίστοιχων 

μεταβλητών στον συνολικό πληθυσμό. 

Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της γραμμικής παλινδρόμησης είναι το t-test. Το 

t-test αξιολογεί εάν οι μέσοι δύο ομάδων είναι στατιστικά διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον. 

Αυτή η ανάλυση είναι κατάλληλη όταν στόχος μας είναι να συγκρίνουμε τους μέσους δύο 

ομάδων. Κρίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη ως ανάλυση μιας έρευνας εκ των υστέρων μόνο δύο 

ομάδων τυχαίου πειραματικού σχεδίου. Το αποτέλεσμα του t-test λέγεται t-statistic και 

υπολογίζεται ως εξής: 

𝑡_𝑠𝑡𝑎𝑡 =
�̅�𝑇 − �̅�𝐶

√
𝑣𝑎𝑟𝑇
𝑛𝑇

+
𝑣𝑎𝑟𝐶
𝑛𝐶

 

Η t-statistic θα είναι θετική εάν ο πρώτος μέσος είναι μεγαλύτερος από το δεύτερο και 

αρνητική εάν είναι μικρότερος. Μόλις υπολογίσουμε την t-statistic πρέπει να ανατρέξουμε 

στον πίνακα σημαντικότητας για να εξετάσουμε εάν η τιμή που βρήκαμε είναι αρκετά μεγάλη 

ώστε να δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ των ομάδων δεν είναι πιθανό να υπάρχει λόγω τυχαίας 
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συσχέτισης. Για να εξετάσουμε τη σημαντικότητα της τιμής, πρέπει να θέσουμε ένα επίπεδο 

κινδύνου που ονομάζεται επίπεδο σημαντικότητας. Η πλειοψηφία των ερευνητών αποδέχεται 

ως κύριο μέτρο το επίπεδο 0.05. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα να οφείλεται σε τυχαία 

συσχέτιση μια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων δεν ξεπερνά το 5%. 

 

4.3.   Ανάλυση Δεδομένων 
 

Για τον σκοπό της εργασίας αυτής, συγκεντρώσαμε δεδομένα για τη χρηματιστηριακή 

πορεία του τραπεζικού κλάδου, τόσο συνολικά όσο και για τα τραπεζικά ιδρύματα χωριστά, 

για την περίοδο 2003-2014. Οι μεταβλητές που αντλήσαμε είναι οι παρακάτω: 

 Απόδοση των Μετοχών: Η μεταβλητή αυτή μας δίνει την πραγματοποιηθείσα 

απόδοση για την κάθε τραπεζική μετοχή στο εκάστοτε χρονικό διάστημα για το οποίο 

έχουμε παρατηρήσεις. Αυτή είναι η εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου μας. 

 Απόδοση του Δείκτη Τραπεζών: Πρόκειται για την απόδοση του γενικού δείκτη των 

τραπεζών συνολικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το εκάστοτε χρονικό διάστημα. 

 Διατραπεζικό Επιτόκιο Euribor: Η μεταβλητή αυτή αφορά το επιτόκιο με το οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δανείζουν χρήματα το ένα στο άλλο. Η μεταβλητή αυτή 

ουσιαστικά απεικονίζει τον κίνδυνο επιτοκίου που αντιμετωπίζουν τα τραπεζικά 

ιδρύματα. 

 Συναλλαγματική Ισοτιμία USD/EUR: Με την μεταβλητή αυτή, προσεγγίζουμε τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο που καλούνται να διαχειριστούν τα τραπεζικά ιδρύματα. 

Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ισοτιμία καθώς εξετάζουμε το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα, ενώ το δολάριο είναι ουσιαστικά το νόμισμα το οποίο καθοδηγεί τις 

εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. 

 Μεταβλητότητα Κερδών Τραπεζών: Πρόκειται ουσιαστικά για την μεταβλητή που 

μας απαντάει σε μεγαλύτερο βαθμό στο ερώτημα κατά πόσο επιδρά η εφαρμογή των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην αποτίμηση του κινδύνου. 

Υπολογίζεται με βάση τις λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών και συγκεκριμένα 

διαιρώντας την μεταβολή στα προ φόρων κέρδη με τα συνολικά έσοδα. 

Για την αφαίρεση της επίδρασης των ακραίων παρατηρήσεων, χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική winsorization η οποία βασίζεται στον αποκλεισμό των ακραίων τιμών του δείγματος, 
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με σκοπό τον προσδιορισμό των πιο εύρωστων εκτιμήσεων. Τα δεδομένα σχετικά με τα 

λογιστικά στοιχεία συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων Compustat, ενώ τα δεδομένα που 

αφορούν τις μετοχές και τους κινδύνους συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων του 

Bloomberg.  

Όλες οι παραπάνω μεταβλητές υπολογίζονται με τριμηνιαία συχνότητα. Ταυτόχρονα 

χρησιμοποιήσαμε τέσσερεις ψευδομεταβλητές, οι οποίες μας βοηθούν να εξετάσουμε εάν η 

μεταβλητότητα των κερδών επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο την απόδοση, ανάλογα με την 

πορεία εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στα 

χρηματοπιστωτικά μέσα.  

Συγκεκριμένα, το μοντέλο χωρίζεται σε τέσσερεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αφορά 

τα έτη 2003 και 2004 και ουσιαστικά πρόκειται για την περίοδο πριν την εφαρμογή των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος 

της πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και αφορά 

τα έτη 2005 και 2006. Η τρίτη περίοδος αφορά την περίοδο της ώριμης εφαρμογής των 

Δ.Π.Χ.Α. που αναφέρεται στα έτη αμέσως πριν την χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και στο 

ξέσπασμά της, δηλαδή τα έτη 2007 και 2008. Τέλος, η τελευταία περίοδος αφορά τα έτη 2009 

με 2014, δηλαδή τα έτη κατά τα οποία η χώρα αντιμετώπιζε τις ισχυρότερες συνέπειες της 

δημοσιονομικής κρίσης. 

Ο διαχωρισμός στις ανωτέρω περιόδους έγινε για ποικίλους λόγους. Αρχικά, αξίζει να 

αναφερθεί ότι τα Δ.Π.Χ.Α. εισάγουν ένα εύρος επιλογών που δεν υπήρχε με τα εγχώρια 

λογιστικά πρότυπα. Η εισαγωγή της προσέγγισης της λογιστικής της εύλογης αξίας καθώς 

και οι επιλογές που απαιτούν σημαντική κρίση, εκτιμήσεις καθώς και η χρήση εσωτερικής 

πληροφόρησης, μπορούν να οδηγήσουν σε χειραγώγηση των κερδών. Η πρώτη εφαρμογή 

των Δ.Π.Χ.Α. πιθανότατα εμπεριέχει θέματα που αφορούν την απουσία πλήρους 

συμμόρφωσης καθώς και την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 1 που αφορά την πρώτη εφαρμογή των 

προτύπων, το οποίο εισάγει κανόνες όπως αυτός της αναδρομικής εφαρμογής που επιφέρουν 

αρκετές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, είναι πιθανό οι οντότητες να μην 

αλλάζουν αυτόματα ολόκληρο το λογιστικό τους σύστημα αλλά αντίθετα να υπάρχει μια 

βαθμιαία προσαρμογή από τα εγχώρια πρότυπα στα Δ.Π.Χ.Α.. Η περίοδος της ώριμης 

εφαρμογής των προτύπων εμπεριέχει το στοιχείο της εμπειρίας των οικονομικών οντοτήτων, 

των ελεγκτών αλλά και των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία αναμένεται 

να υπάρχει βελτίωση της εφαρμογής τους που αποφέρει ανώτερη ποιότητα στις 
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η τελευταία περίοδος αφορά το χρονικό διάστημα που 

εμπεριέχει την οικονομική κρίση, στην οποία τα Δ.Π.Χ.Α. έχουν λάβει αρκετή κριτική 

εξαιτίας των κανόνων και μεθόδων που χρησιμοποιούν.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της 

κρίσης παρουσίασε έντονη πτωτική πορεία. Αίτια αυτής της κατάστασης μπορούν να 

θεωρηθούν, μεταξύ άλλων, το δυσμενές επενδυτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της 

δημοσιονομικής κρίσης και της επίπτωσης που αυτή έχει στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, 

η αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη των τραπεζών από τη 

συμμετοχή τους στο εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής των κρατικών ομολόγων (PSI+), 

καθώς και η ανησυχία για τη συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων.  

Για την εξέταση των ανωτέρω έχουμε εισάγει τέσσερις ψευδομεταβλητές, μία για κάθε 

περίοδο του μοντέλου, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, που παίρνουν την τιμή 1 για την 

περίοδο που αφορά η ψευδομεταβλητή και 0 για όλες τις υπόλοιπες. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική για τις μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν, όπως αυτές ορίζονται στην επόμενη ενότητα. 

Πίνακας 4 Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 

variable mean median sd max min 

RET -0,0499 -0,0399 0,2971 0,7936 -0,6851 

RM -0,0942 -0,1306 0,2916 1,0038 -0,6462 

IR 1,7224 1,6900 1,4599 5,0500 -0,0150 

CR 0,7691 0,7579 0,0667 0,9529 0,6334 

EARVAR 0,2319 0,0030 1,6692 10,2478 -3,0294 

D1*EARVAR -0,0005 0,0000 0,0069 0,0269 -0,0424 

D2*EARVAR 0,0015 0,0000 0,0557 0,2557 -0,2466 

D3*EARVAR 0,0016 0,0000 0,0442 0,1992 -0,1543 

D4*EARVAR 0,2277 0,0000 1,6674 10,2478 -3,0294 
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4.4.    Ανάλυση του Υποδείγματος 
 

Το μοντέλο που εξετάσαμε ορίζεται ως εξής: 

RETt = ao+a1RMt + a2IRt + a3CRt + a4EARVARt + a5D1EARVARt + 

a6D2EARVARt + a7D3EARVARt + a8D4EARVARt + Vt  

Όπου, 

 RETt είναι η συνολική απόδοση των τραπεζικών μετοχών την χρονική στιγμή t 

 RMt είναι η απόδοση του γενικού δείκτη των τραπεζών τη χρονική στιγμή t 

 IRt είναι το διατραπεζικό επιτόκιο Euribor 

 CRt είναι οι τιμές της συναλλαγματικής ισοτιμίας USD/EUR 

 EARVARt είναι η μεταβλητότητα των κερδών της τράπεζας i στο χρόνο 

 D1 είναι η ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 στην περίοδο 2003-2004 

και τιμή 0 για τις υπόλοιπες περιόδους 

 D2 είναι η ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 στην περίοδο 2005-2006 

και τιμή 0 για τις υπόλοιπες περιόδους  

 D3 είναι η ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 στην περίοδο 2007-2008 

και τιμή 0 για τις υπόλοιπες περιόδους 

 D4 είναι η ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 στην περίοδο 2009-2014 

και τιμή 0 για τις υπόλοιπες περιόδους  

 Vt είναι τα κατάλοιπα της γραμμικής παλινδρόμησης 

 ao είναι η σταθερά της συνάρτησης παλινδρόμησης 

 a1, a2, a3, a4 είναι οι συντελεστές οι οποίοι ορίζουν τη γραμμική συσχέτιση της 

συνάρτησης 

 

4.5.    Εμπειρικά Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 
 

Τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε αναλύθηκαν καταρχήν με τον συντελεστή συσχέτισης 

Pearson για να εντοπιστεί η τυχόν συσχέτιση που παρουσιάζουν. Ο σχετικός πίνακας είναι ο 

παρακάτω: 
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Πίνακας 5 Μήτρα Συσχετίσεων Pearson (Correlation Matrix) 

 RET RM IR CR EARVAR D1*EARVAR D2*EARVAR D3*EARVAR D4*EARVAR 

RET 1,0000         

RM 0,652*** 1,0000        

IR 0,0707 0,0926 1,0000       

CR -0,0847 -0,1223 -0,308*** 1,0000      

EARVAR -0,0629 -0,0866 -0,1010 0,0757 1,0000     

D1*EARVAR -0,0431 -0,080*** -0,0117 0,0663 0,015*** 1,0000    

D2*EARVAR -0,0179 -0,0353 0,0123 0,0103 0,0379 0,0017 1,0000   

D3*EARVAR 0,194*** 0,172*** 0,022*** -0,0762 0,0242 0,0023 -0,0010 1,0000  

D4*EARVAR -0,0682 -0,0909 -0,1026 0,076*** 0,9985 0,0089 -0,0039 -0,0054 1,0000 

 

Στον παραπάνω πίνακα εντοπίζουμε την πιθανότητα να υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ 

των μεταβλητών που επιλέξαμε και μάλιστα οι συσχετίσεις αυτές φαίνεται ότι αφορούν το 

σύνολο της πραγματικής σχέσης και δεν περιορίζονται μόνο στο δείγμα των τιμών που 

έχουμε επιλέξει. Ταυτόχρονα, ο παραπάνω πίνακας μας δείχνει ότι ελαχιστοποιείται η 

πιθανότητα αυτοσυσχέτισης, δηλαδή συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. Μία 

τέτοια συσχέτιση θα δυσχέραινε κατά πολύ την προσπάθεια να εκτιμηθεί η πραγματική 

συσχέτιση με την ανεξάρτητη μεταβλητή, δηλαδή να μετρηθεί η αληθινή τυπική απόκλιση 

των σφαλμάτων πρόβλεψης. Αυτό θα είχε ως άμεση συνέπεια τα διαστήματα εμπιστοσύνης 

να ήταν είτε πάρα πολύ εκτεταμένα είτε πάρα πολύ περιορισμένα. 

Συνεπώς, με βάση τον πίνακα συσχέτισης κατά Pearson, μπορούμε να τρέξουμε το 

μοντέλο που έχουμε επιλέξει, καθώς οι μεταβλητές που έχουμε συμπεριλάβει θα εμφανίζουν 

συσχετίσεις που αφορούν την πραγματική συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ τους. Τα 

αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης που εκτελέσαμε παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Πίνακας 6 Pooled OLS Regression Estimation Greek Banking Sector 2003-2014 

  coef/t 

RM 0,661*** 

t-stat (8,315) 

IR 0,002 

t-stat (0,201) 

CR 0,017 

t-stat (0,072) 

EARVAR -0,056 

t-stat (-0,516) 

D1*EARVAR  0,418 

t-stat (0,473) 

D2*EARVAR  0,094 

t-stat (0,545) 

D3*EARVAR  0,632** 

t-stat (2,568) 

D4*EARVAR  0,054 

t-stat (0,496) 

Intercept -0,012 

t-stat (-0,062) 

Adjusted R2 0,413 

obs. 245 

note: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά αναφορικά με την επίδραση της εφαρμογής των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην αποτίμηση του κινδύνου από το 

επενδυτικό κοινό. Βλέπουμε ότι μετά την εφαρμογή των προτύπων υπάρχει ισχυρή επίδραση 

της μεταβλητότητας των κερδών στις αποδόσεις των μετοχών των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η 

σχέση αυτή είναι σημαντική ακόμα και με 0.05 επίπεδο σημαντικότητας, κάτι το οποίο μας 

δείχνει ότι μπορούμε να αποδεχτούμε ότι η παρατηρηθείσα συσχέτιση δεν εμφανίστηκε 

τυχαία. 

Η μεταβλητότητα των κερδών δεν επηρεάζει την απόδοση τόσο πολύ συνολικά, όσο σε 

επίπεδο μεμονωμένων περιόδων, και ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των προτύπων. Αυτό μας 

δείχνει την ισχύ της υπόθεσής μας, ότι δηλαδή η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς βοήθησε το επενδυτικό κοινό στην καλύτερη αποτίμηση του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου από τα τραπεζικά ιδρύματα. 
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Επίσης παρατηρούμε ότι η συσχέτιση είναι πιο στατιστικά ισχυρή στην περίοδο της 

κρίσης όταν οι επενδυτές είναι πιο προσεκτικοί στις επενδυτικές τους επιλογές. Αντίθετα, 

στην πρώτη περίοδο της εφαρμογής των προτύπων δε φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική 

συσχέτιση, κάτι το οποίο δείχνει ότι εκτός χρηματοπιστωτικής κρίσης οι επενδυτές δεν 

έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή στην αποτίμηση του κινδύνου. Το συμπέρασμα αυτό 

συμπίπτει με τη σχετική βιβλιογραφία που αναφέρει ότι οι επενδυτές είναι περισσότερο 

προσεκτικοί σε δυσχερείς περιόδους. Αυτή η διαπίστωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη 

διαμόρφωση πολιτικής, καθώς δείχνει την ανάγκη προστασίας των επενδυτών από τις κακές 

τους επιλογές σε ανοδικές περιόδους. 

Ο τροποποιημένος δείκτης R
2
 μας δείχνει ότι μοντέλο είναι αρκετά καλό στην 

περιγραφή των δεδομένων, καθώς οι μεταβλητές που έχουμε συμπεριλάβει περιγράφουν ένα 

σημαντικό κομμάτι της πραγματικής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. Συνεπώς μπορούμε να 

αποδεχθούμε την ισχύ του μοντέλου αναφορικά με τα συμπεράσματα που περιγράψαμε 

παραπάνω. Πρόσθετα, αποδεχόμαστε ότι η σχέση μεταξύ των μεταβλητών εμφανίζει 

γραμμικότητα ενώ η προσαρμογή του μοντέλου στα πραγματικά δεδομένα είναι 

ικανοποιητική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5.    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές 

έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών και 

πολύπλοκων χρηματοοικονομικών μέσων που εκπληρώνουν καλύτερα τις ανάγκες των 

οικονομικών οντοτήτων. Προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτήσεις του νέου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος των χρηματοπιστωτικών αγορών απαιτείται η χρησιμοποίηση 

ενός συνόλου λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας που διευκολύνει τις επενδύσεις και τη 

λήψη οικονομικών αποφάσεων. Τα Δ.Π.Χ.Α. έχουν γίνει διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα 

που εκπληρώνουν τις ανωτέρω απαιτήσεις. Στόχος τους είναι η αύξηση της διαφάνειας και 

της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων. 

Η λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών μέσων, βάσει των Δ.Π.Χ.Α., έχει 

εισάγει αρκετές καινοτομίες. Η λογιστική προσέγγιση του ιστορικού κόστους, πλέον, 

υπόκειται σε σημαντική αμφισβήτηση για τη σχετικότητα και αξιοπιστία της στην παροχή 

χρήσιμης και έγκαιρης πληροφόρησης σε σύγκριση με τη λογιστική της εύλογης αξίας. Αυτός 

είναι ένας από τους λόγους που η λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών μέσων 

κινείται προς την κατεύθυνση της εύλογης αξίας. Αυτό συμβαίνει διότι η εύλογη αξία 

αντικατοπτρίζει σύγχρονους οικονομικούς όρους, αποτελεί πιστή απεικόνιση της αξίας των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

επίσης αποτελεί ένα μέτρο που βασίζεται σε δεδομένα της αγοράς που δεν επηρεάζεται από 

παράγοντες μιας συγκεκριμένης οικονομικής οντότητας. 

Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης έγιναν φανερές αρκετές αδυναμίες 

των Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες μείωσαν την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 

συνέβαλαν στο να χαθεί η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι σημαντικότερες 

αδυναμίες σχετίζονται με τη δυσκολία εφαρμογής της λογιστικής της εύλογης αξίας σε 

αγορές χωρίς μεγάλη ρευστότητα, την καθυστέρηση αναγνώρισης ζημιών από δάνεια και 

άλλα χρηματοοικονομικά μέσα των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

θέματα που αφορούσαν δομές χρηματοδότησης εκτός ισολογισμού καθώς επίσης και τη 

μεγάλη πολυπλοκότητα των λογιστικών προτύπων που αφορούν τα χρηματοοικονομικά μέσα, 

συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών προσεγγίσεων αναγνώρισης των λογιστικών 
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απομειώσεων. Τα παραπάνω προβλήματα αποτέλεσαν την κυριότερη αφορμή προκειμένου το 

Δ.Σ.Λ.Π. να προβεί σε τροποποιήσεις υπαρχόντων προτύπων, όπως στην περίπτωση του 

Δ.Π.Χ.Α. 7, και να προχωρήσει στη θέσπιση νέων προτύπων όπως των Δ.Π.Χ.Α. 13 και 

Δ.Π.Χ.Α. 9. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου ένα άλλο πρότυπο 

απαιτεί ή επιτρέπει την επιμέτρηση σε εύλογη αξία, ή απαιτεί γνωστοποιήσεις ευλόγων 

αξιών. Στόχος του προτύπου είναι η βελτίωση του τρόπου επιμέτρησης των ευλόγων αξιών 

καθώς και η ενίσχυση των γνωστοποιήσεων. Το Δ.Π.Χ.Α. 9, το οποίο επιχειρεί να 

αντικαταστήσει το Δ.Λ.Π. 39, αποσαφηνίζει αμφιλεγόμενες έννοιες και επαναδιατυπώνει 

λογιστικούς κανόνες για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Εισάγεται μια νέα προσέγγιση 

ταξινόμησης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και αντικαθίσταται το μοντέλο 

πραγματοποιηθεισών ζημιών απομείωσης με ένα νέο μοντέλο αναμενόμενων ζημιών 

απομείωσης. 

Με τη βοήθεια ενός δείγματος το οποίο αποτελούνταν από τράπεζες εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά τη χρονική περίοδο 2003-2014 διερευνήθηκε κατά πόσο 

η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. έχει επίδραση στο πως αντιλαμβάνεται το επενδυτικό κοινό τους 

κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως εκτίμηση της 

αντίληψης αυτής, χρησιμοποιήσαμε την απόδοση των μετοχών του τραπεζικού κλάδου στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς θεωρούμε ότι ο αντιλαμβανόμενος από τους επενδυτές 

κίνδυνος θα επηρεάσει την απόδοση των μετοχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

Τα αποτελέσματα του μοντέλου δείχνουν ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην 

εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και στην αποτίμηση του 

κινδύνου από το επενδυτικό κοινό. Υπάρχει ισχυρή επίδραση της μεταβλητότητας των 

κερδών στις αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων τραπεζών του δείγματός μας, η οποία 

όμως εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Είδαμε ότι η επίδραση αφορά μόνο την συγκεκριμένη 

περίοδο και όχι το συνολικό δείγμα γενικά. Αυτό ενισχύει τα συμπεράσματά μας και αποτελεί 

την ισχυρότερη ένδειξη ότι η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς βοήθησε πραγματικά το επενδυτικό κοινό να αξιολογήσει καλύτερα το κίνδυνο 

που αναλαμβάνουν τα τραπεζικά ιδρύματα. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική στην περίοδο της 

κρίσης όταν οι επενδυτές είναι πιο προσεκτικοί στις επενδυτικές τους επιλογές. Αντίθετα, 

στην πρώτη περίοδο εφαρμογής των προτύπων δε φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική 
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συσχέτιση, κάτι το οποίο δείχνει ότι εκτός χρηματοπιστωτικής κρίσης οι επενδυτές δεν 

έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή στην αποτίμηση του κινδύνου. Το συμπέρασμα αυτό 

συμπίπτει με τη σχετική βιβλιογραφία που αναφέρει ότι οι επενδυτές είναι περισσότερο 

προσεκτικοί σε δυσχερείς περιόδους. Αυτή η διαπίστωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

διαμόρφωση πολιτικής, καθώς δείχνει την ανάγκη προστασίας των επενδυτών από τις κακές 

τους επιλογές σε ανοδικές περιόδους. 

Το μοντέλο θα μπορούσε σίγουρα να βελτιωθεί με ένα πιο πλούσιο δείγμα μετοχών. 

Ίσως να ήταν χρήσιμο να συμπεριλαμβάναμε στην ανάλυσή μας και επιχειρήσεις 

παρεμφερείς με τον τραπεζικό κλάδο (επενδυτικοί όμιλοι, ασφαλιστικές εταιρίες) καθώς 

υπάρχει πάντα η περίπτωση η συσχέτιση που παρατηρήθηκε να αφορά μόνο τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι το σύνολο των σχετικών επιχειρήσεων. Επίσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες συγχωνεύσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και τον 

διαχωρισμό των στοιχείων του ενεργητικού, θα ήταν χρήσιμο να μπορούσαμε να 

διαχωρίσουμε τα στοιχεία αυτά στα αντληθέντα οικονομικά στοιχεία.  

Πρόσθετα, θα ήταν χρήσιμο να δοκιμάζαμε συσχετίσεις με περισσότερες μεταβλητές 

καθώς και με άλλα στοιχεία του ισολογισμού των τραπεζών που ενδέχεται να επηρεάζουν την 

απόδοση των μετοχών. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσαμε να δούμε εάν οι λοιπές 

μεταβλητές επηρεάζουν την απόδοση με διαφορετικό τρόπο στις διαφορετικές περιόδους του 

μοντέλου μας. Τα συμπεράσματα από την ανάλυση αυτή θα ενίσχυαν τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας. 
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