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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Με τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας στις μέρες μας και καθώς ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις υιοθετούν την εφαρμογή και τη χρήση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

δημιουργήθηκαν πολλές δυσκολίες και ασάφειες αναφορικά με τη διαχείριση και την ορθή 

εφαρμογή των προτύπων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της οικονομίας οι 

επιχειρήσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο χρηματοοικονομικά μέσα τόσο για 

επενδυτικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς. Χρηματοοικονομικό μέσο είναι εξ ορισμού κάθε 

σύμβαση, η οποία δημιουργεί στη μια συμβαλλόμενη οικονομική οντότητα ένα χρηματοοικονομικό 

στοιχείο του ενεργητικού και στην άλλη συμβαλλόμενη οντότητα ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

υποχρέωσης ή καθαρής θέσης. Τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να πάρουν τη μορφή μετοχών, 

ομολόγων, μετρητών, παραγώγων κ.α. και χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την επίτευξη 

επενδυτικών στόχων, επηρεάζοντας τις αποφάσεις του επενδυτικού κοινού μέσω των 

γνωστοποιήσεων, και γενικότερα για την αποτελεσματική λειτουργία τους στα πλαίσια των 

χρηματαγορών. Καθώς, όμως, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μεταβάλλονται διαρκώς και 

αυξάνονται σε όγκο, δημιουργήθηκαν διαφωνίες αναφορικά με τον τρόπο επιμέτρησής τους, τον 

τρόπο διαχείρισής τους και την εμφάνισή τους στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Τα παραπάνω θέματα καλύπτονται από ένα σύνολο θεσμών που πλαισιώνουν τα 

χρηματοοικονομικά μέσα και πιο συγκεκριμένα τα ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 όπως και ο νόμος 

4308 του 2014 που εισήγαγε τις τελευταίες τροποποιήσεις με βάση τα ΕΛΠ.  

Αναφορικά με τον τρόπο επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών μέσων, υπάρχουν πολλές 

διαφωνίες ανάλογα με την αποτελεσματικότητα που έχει η επιμέτρηση των παραπάνω στοιχείων 

στην εύλογη αξία τους και αυτό το σημείο αποτέλεσε και αντικείμενο της μελέτης που ακολουθεί. 

Για το λόγο αυτό γίνεται παρουσίαση των διεθνών λογιστικών προτύπων που πλαισιώνουν τα 

χρηματοοικονομικά μέσα και στο τέλος της διπλωματικής γίνεται μια εμπειρική μελέτη σε ελληνικές 

τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και πιο συγκεκριμένα στο πως η 

επιμέτρηση σε εύλογη αξία επηρεάζει τα κέρδη ανά μετοχή και κατ’ επέκταση τις αποφάσεις των 

επενδυτών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Με τον ταχύ ρυθμό διεθνοποίησης των οικονομικών συναλλαγών και την παγκοσμιοποίηση των 

επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών αγορών, τόσο οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

των επιχειρήσεων όσο και οι ίδιες οι οικονομικές οντότητες πρέπει να λαμβάνουν όλο και 

περισσότερο πολύπλοκες και πιο δύσκολες επενδυτικές αποφάσεις. Παράλληλα, με την αύξηση των 

χρηματοοικονομικών εργαλείων, οι επιχειρήσεις χρειάστηκαν ένα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα 

διενεργούσαν την απεικόνιση των εργαλείων αυτών. 

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στη δημιουργία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία 

αποτελούν μια πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις σε διεθνή κλίμακα και είναι δημιούργημα της 

επιτακτικής ανάγκης της οικονομικής κοινότητας για περισσότερη διαφάνεια και αξιοπιστία για μια 

ενιαία αγορά κεφαλαίου. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι το κύριο και πλέον αποδεκτό μέσο έκφρασης της 

λογιστικής επιστήμης και αποτελούν μια κωδικοποιημένη μορφή λογιστικών πολιτικών και κανόνων 

που εφαρμόζονται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων (Whittington, 

2005). 

Τα πρώτα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δημοσιεύθηκαν το 1975 από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASC), η οποία σχηματίστηκε το 1973. Από τότε και έπειτα, η διαδικασία 

για τη θέσπιση και ρύθμιση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει υποστεί σημαντική εξέλιξη, με 

αποκορύφωμα την αναδιάρθρωση της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Από το 2005 όλες οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

επιχειρήσεις της Ευρώπης καθώς και πολλών άλλων χωρών υποχρεούνται να συντάσσουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Επίσης, έχει ήδη ξεκινήσει ένα πλήρες σχέδιο με στόχο τη σύγκλιση των 

ΔΠΧΠ και των προτύπων των ΗΠΑ. 

Στόχος των IASC και IASB είναι να αναπτυχθεί ένα διεθνώς αποδεκτό σύνολο από υψηλής 

ποιότητας πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Για να επιτύχουν αυτό το στόχο, οι 

παραπάνω οργανισμοί εξέδωσαν πρότυπα που βασίζονται σε γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές 

και έλαβαν μέτρα για την κατάργηση εναλλακτικών λογιστικών εφαρμογών καθώς και για την 

απαίτηση οι λογιστικές μετρήσεις να αντικατοπτρίζουν πιο αξιόπιστα την απόδοση και την 
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οικονομική θέση μιας επιχείρησης (Philip et al., 2012). Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων έχει μεγάλο αντίκτυπο στον Ισολογισμό, στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης, στην Κατάσταση Μεταβολών Χρηματοοικονομικής Θέσης, στην Κατάσταση Ταμειακών 

Ροών και στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις μιας επιχείρησης. 

Για τη διαμόρφωση του πλαισίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημιουργήθηκαν και 

συνεργάστηκαν πολλοί φορείς. Τα όργανα κατάρτισης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι τα 

εξής: 

1. Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η IASC (International Accounting Standards Committee), 

συστάθηκε το 1973 ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των οργανισμών λογιστικής των ΗΠΑ, 

του Καναδά, του Μεξικό, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γερμανίας, της 

Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας (American Institute of Certified 

Public Accountants, 1994). Για να αναβαθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας και η δομή της 

Επιτροπής, συστάθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Delaware των 

Ηνωμένων Πολιτειών. 

 

2. Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

Στόχος του Σώματος Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι η δημιουργία παγκόσμιων 

λογιστικών προτύπων υψηλών προδιαγραφών και πιο ειδικά η ανάπτυξη Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και τα προσχέδια των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 

3. Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης έχει ως 

στόχο την ερμηνεία των Προτύπων και την αποσαφήνιση των ασαφειών τους. 

 

4. Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (SAC) 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (Standards Advisory Council) έχει ως βασική 

αρμοδιότητα να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το IASB σχετικά με τα τρέχοντα 

έργα και η πληροφόρησή του για τις επιπτώσεις που θα έχουν τα προτεινόμενα πρότυπα 

στους χρήστες τους. 
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Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο είχε 

πολλά πλεονεκτήματα όμως και αρκετές δυσκολίες και μειονεκτήματα τα οποία συνοψίζονται 

παρακάτω: 

 

 Α) Πλεονεκτήματα 

 Αύξηση της ροής κεφαλαίων μεταξύ χωρών καθώς και οι συμφωνίες συγχωνεύσεων και 

εξαγορών 

 Διευκόλυνση της προσέλκυσης νέων επενδυτών από επιχειρήσεις που πλέον ανταγωνίζονται 

και εμφανίζονται σε διεθνή πλαίσια 

 Διευκόλυνση στη σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικές χώρες 

πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό τόσο για του επενδυτές και τις αποφάσεις τους όσο 

και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν τη θέση τους στα διεθνή πλαίσια 

ανταγωνισμού 

 Αύξηση της διαφάνειας λειτουργίας των οικονομικών οντοτήτων μέσω της δημοσίευσης 

όλων των δραστηριοτήτων τους στις οικονομικές τους καταστάσεις 

 Βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων, ανάδειξη των δυνατών σημείων 

τους και των αδυναμιών τους και αξιόπιστη πληροφόρηση 

 

 Β) Μειονεκτήματα 

 Μεγάλο κόστος εφαρμογής καθώς απαιτείται εξοικείωση των στελεχών και του προσωπικού 

με τα πρότυπα 

 Μη ολοκληρωμένη εναρμόνιση θεσμικού και νομοθετικού περιβάλλοντος 

 Έλλειψη επαρκούς καθοδήγησης και ομοιομορφίας στην εφαρμογή 

 Περιθώρια για διενέργεια δημιουργικής λογιστικής 

 Κόστη μετάφρασης και πλήρους αποσαφήνισης του περιεχομένου των προτύπων 

 

Σε γενικές γραμμές όμως τα πλεονεκτήματα είναι πολύ πιο σημαντικά από τα μειονεκτήματα 

που συνεπάγεται η εφαρμογή των προτύπων και αυτός είναι ο κύριος λόγος που είναι απαραίτητη η 

υιοθέτησή τους από όλες τις επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο και κυρίως από αυτές που είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο.  

Ιδίως, όσον αφορά τις εισηγμένες επιχειρήσεις, η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

αποτέλεσε πολύ μεγάλη πρόκληση και ένα από τα πιο δύσκολα σημεία με τα περισσότερα 

προβλήματα υπήρξαν τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία βρίσκει κανείς σε όλες τις επιχειρήσεις, 
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σε όλους τους ισολογισμούς. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που ασχολούνται με τα 

χρηματοοικονομικά μέσα είναι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

39 και τέλος το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7.  Τα πρότυπα αυτά θεσπίζουν 

τους κανόνες για την παρουσίαση, την επιμέτρηση, την αναγνώριση καθώς και την αποαναγνώριση 

και τέλος τις γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα. 

Ειδικότερα, αναφορικά με την αναγνώριση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, 

οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες καθώς ο όγκος των μέσων αυτών διαρκώς 

αυξάνεται και ο λογιστικός χειρισμός και απεικόνισή τους επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο τα 

αποτελέσματα όσο και την εικόνα της εκάστοτε επιχείρησης στο επενδυτικό κοινό. 

Για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να 

εφαρμόσουν το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39, το οποίο καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση 

και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Ειδικά για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, που 

χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό παράγωγα ή σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, η εφαρμογή του 

συγκεκριμένου προτύπου αποτελεί αναμφίβολα ένα αρκετά δύσκολο αντικείμενο που όμως είναι 

απαραίτητο να ενσωματωθεί στη λειτουργία τους. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων, των 

ορισμών τους, των αρχών που διέπουν την επιμέτρησή τους καθώς και της εμφάνισής τους στις 

οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών οντοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του βασικού 

άξονα της εργασίας ο οποίος είναι το θεσμικό πλαίσιο του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39: 

Χρηματοοικονομικά Μέσα- Αναγνώριση και Αποτίμηση. Για την καλύτερη κατανόηση του 

προτύπου αυτού παρουσιάζεται, επίσης, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32: Παρουσίαση 

Χρηματοοικονομικών Μέσων και τέλος, γίνεται μια αναφορά στο Διεθνές Πρότυπο 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα- Γνωστοποιήσεις καθώς και στα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και πιο συγκεκριμένα στο νόμο Ν4308 του 2014.  

Στην εμπειρική έρευνα, που εκπονήθηκε, το ερευνητικό ερώτημα που διερευνάται είναι  ο 

βαθμός στον οποίο οι μεταβολές των χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία τους 

επηρεάζουν την τιμή της μετοχής των μελετώμενων τραπεζών και κατ’ επέκταση το βαθμό στον 

οποίο τα αποτελέσματα αυτά επηρεάζουν τις αποφάσεις των επενδυτών. Ακόμα, μέσω της 

παραπάνω μελέτης, φαίνεται τελικά ο βαθμός στον οποίο η επιμέτρηση στην εύλογη αξία 

απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στις οικονομικές 

καταστάσεις των οικονομικών οντοτήτων. 

Για το σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν στοιχεία από τις οικονομικές εκθέσεις των ελληνικών 

τραπεζών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών και στην πορεία με τη βοήθεια μιας 
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παλινδρόμησης εκτιμήθηκε ο βαθμός στον οποίο η επιμέτρηση σε εύλογη αξία επηρεάζει τα κέρδη 

ανά μετοχή και κατ’ επέκταση τις επενδυτικές αποφάσεις. 

Στην εργασία που ακολουθεί παρουσιάζεται, αρχικά στο Κεφάλαιο 2, μια επισκόπηση στην 

αρθρογραφία και τη βιβλιογραφία που αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και πιο 

συγκεκριμένα στη σημασία της εύλογης αξίας και στο πώς αυτή επηρεάζει την απεικόνιση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων στις καταστάσεις σύμφωνα με απόψεις και μελέτες που έχουν 

εκπονηθεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο του Διεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 39, το πεδίο εφαρμογής του, βασικοί ορισμοί για την κατανόηση εννοιών όπως τα 

χρηματοοικονομικά μέσα, παράγωγα, εύλογη αξία κλπ και το πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης 

των παραπάνω στοιχείων που αυτό θέτει. Επιπλέον, για την καλύτερη κατανόηση και το πλαίσιο 

εφαρμογής του παραπάνω προτύπου κρίθηκε σκόπιμη η παρουσίαση και του Διεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 32 όπου αναλύεται ο τρόπος παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μέσων όπως και οι 

κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Ακόμα, για την 

κάλυψη του διεθνούς πλαισίου που αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα γίνεται μια αναφορά στο 

ρόλο του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7, το οποίο θέτει το πλαίσιο των 

γνωστοποιήσεων των επιχειρήσεων στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το πρότυπο αυτό είναι πολύ 

σημαντικό καθώς μέσω των γνωστοποιήσεων η επιχείρηση αναγνωρίζει η ίδια δυνάμεις και 

αδυναμίες που έχει, αλλά παράλληλα εμφανίζεται και η πραγματική εικόνα της στο επενδυτικό 

κοινό. Στο τέλος, για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων και το 

θεσμικό πλαίσιο που τα καθορίζει, γίνεται αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο αυτά 

αντιμετωπίζονται με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και πιο συγκεκριμένα στον νόμο 4308 

του 2014 που εισήγαγε τις τελευταίες τροποποιήσεις. 

Κατόπιν, ακολουθεί μια εμπειρική μελέτη, η οποία αφορά το βαθμό στον οποίο οι μεταβολές 

στην εύλογη αξία επηρεάζουν την τιμή της μετοχής και κατ’ επέκταση το βαθμό στον οποίο οι 

επενδυτικές αποφάσεις επηρεάζονται από τις παραπάνω μεταβολές. 

Τέλος, παραθέτονται τα συμπεράσματα, τα οποία προέκυψαν από την παραπάνω εμπειρική 

μελέτη, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον και με τις οποίες ολοκληρώνεται η 

παρούσα διπλωματική εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η εύλογη αξία και ο ρόλος της στην αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων παίζει πολύ μεγάλο 

ρόλο και έχει αποτελέσει ανά καιρούς αντικείμενο «διαμάχης» ανάμεσα στους υποστηρικτές της και 

σε αυτούς που εκφράζουν αντιρρήσεις και αμφιβολίες αναφορικά με την ορθότητα της χρήσης της. 

Η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία υποστηρίζεται λόγω της 

σημαντικής επίδρασής της στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Εντούτοις, υπάρχει ένα κόστος, που 

ενδέχεται να προκύψει για τους επενδυτές αναφορικά με τα ήδη επιμετρημένα περιουσιακά στοιχεία 

των επιχειρήσεων, το οποίο αφορά στην ακρίβεια με την οποία τα περιουσιακά στοιχεία αυτά έχουν 

επιμετρηθεί, ώστε η αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης και τα πιθανά 

κέρδη να μπορούν να υπολογιστούν με αξιοπιστία. Αυτό το «κόστος αξιοπιστίας» επιβαρύνεται από 

το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενεργές αγορές για μερικά περιουσιακά στοιχεία, όπως συγκεκριμένα 

χρηματοπιστωτικά μέσα η εύλογη αξία των οποίων πρέπει να υπολογιστεί από τους διαχειριστές, 

πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε χειραγώγηση των αποτελεσμάτων και της εικόνας της 

επιχείρησης. Για τη μελέτη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που πηγάζουν από τη 

χρήση της εύλογης αξίας έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και τοποθετήσεις τόσο από ακαδημαϊκούς 

όσο και από ερευνητές. Η αντικατάσταση της παραδοσιακής μεθόδου επιμέτρησης των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων στο ιστορικό κόστος με τη χρήση της μεθόδου της εύλογης αξίας 

έχει θεωρηθεί μεγάλη αλλαγή και αποτελεί επίμαχο θέμα.  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται αρχικά ο ορισμός της εύλογης αξίας, όπως αυτή 

ορίζεται με βάση τα λογιστικά δεδομένα και ειδικότερα το ΔΛΠ 39. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται 

οι απόψεις τόσο των υποστηρικτών της εύλογης αξίας όσο και αυτών που στάθηκαν κατά της 

υιοθέτησής της καθώς και ο ρόλος που παίζει αυτή στις επενδυτικές αποφάσεις και στην εικόνα που 

εμφανίζει μια επιχείρηση. Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η 

εφαρμογή της εύλογης αξίας έχει οδηγήσει σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και έχει βοηθήσει τους 

επενδυτές να λαμβάνουν αποφάσεις ορθότερα και ότι υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής μιας εμπειρικής 

μελέτης για να στηρίξει αυτή τη θέση.  

Αρχικά, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 (παράγραφος 

9), «Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού θα μπορούσε να 

ανταλλαγεί ή ένα στοιχείο υποχρεώσεων να διακανονιστεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη 

θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια μιας συναλλαγής που 
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διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση».  Πριν από την εφαρμογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία, 

η λογιστική των χρηματοοικονομικών μέσων είχε επικεντρωθεί στη διατήρηση του αρχικού κόστους 

κτήσης των χρηματοοικονομικών μέσων κατά τη σύνταξη του ισολογισμού. Απαιτούνταν 

γνωστοποιήσεις καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα υποσημειώσεις, 

αναφορικά με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς των χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία άνηκαν 

στις επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο, όμως, οι επιχειρήσεις απέφευγαν να αναφέρουν κέρδη ή 

ζημίες κτήσης που προέκυπταν από τις αλλαγές στις τιμές των χρηματοοικονομικών μέσων που 

επικρατούσαν στην αγορά εκτός και αν,  ή μέχρι αυτά να πωληθούν. Σε αυτό το σημείο, όμως, 

υπήρξαν ακαδημαϊκοί όπως και αναλυτές οι οποίοι «κατήγγειλαν», ότι αυτού του είδους η 

προσέγγιση επέτρεπε στις επιχειρήσεις να εμφανίζουν επιλεκτικά τα κέρδη και τις ζημίες τους. Με 

την πώληση μετοχών με ενσωματωμένο κέρδος, οι επιχειρήσεις θα παρουσίαζαν αύξηση εσόδων και 

κερδών ανά μετοχή (earnings per share- EPS) και αν υπήρχαν απροσδόκητα κέρδη και η επιχείρηση 

ήθελε να αντισταθμίσει τα κέρδη αυτά θα μπορούσε να πουλήσει χρεόγραφα, τα οποία θα 

διαπραγματευόταν κάτω του πραγματικού κόστους. Ως εκ τούτου, η επιμέτρηση στην εύλογη αξία 

απαιτεί να αναφέρονται άμεσα οι αλλαγές στις αγοραίες τιμές των χρηματοοικονομικών μέσων 

(King, 2009). Συνεπώς, η επιμέτρηση στην εύλογη αξία υποστηρίζεται από την άποψη ότι παρέχει 

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πληροφορίες, οι οποίες είναι περισσότερο χρήσιμες 

και αξιόπιστες.  

Ωστόσο, οι υπόλοιποι στόχοι των οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή η κατανόηση, η 

αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα είναι εφικτοί μόνο στην περίπτωση που το νόημα της εύλογης 

αξίας είναι σαφές και ξεκάθαρο, δηλαδή όταν αυτή μπορεί να υπολογιστεί με απόλυτη αξιοπιστία. 

Στην απουσία, λοιπόν, μιας ενεργούς αγοράς η εύλογη αξία θα πρέπει να υπολογίζεται και αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο αξιόπιστες πληροφορίες δεδομένου, ότι πολλοί διαχειριστές μπορεί 

να χρησιμοποιήσουν την κρίση τους και να χειραγωγήσουν τις λογιστικές πληροφορίες (Hodder et 

al., 2006).  

Ακόμα, σύμφωνα με τον Ronen, οι εισροές από την εύλογη αξία είναι δυνητικά υποκειμενικές 

με κίνδυνο εμφάνισης τυχαίου σφάλματος, το οποίο θα οδηγήσει σε πολύ σημαντικές στρεβλώσεις 

τόσο του ισολογισμού όσο και της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, με τη 

χρήση της επιμέτρησης στην εύλογη αξία υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί μεταβλητότητα 

στον ισολογισμό και στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και ως αποτέλεσμα θα 

επηρεαστούν η χρηματοοικονομική απόδοση και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της επιχείρησης 

(Ronen, 2008). 

Η διαστρέβλωση των κερδών μέσω της επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και των θεμάτων 

αντιστάθμισης της εύλογης αξίας αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να περιορίσουν την 
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ισχύ και τη δυνατότητα εφαρμογής της λογιστικής της εύλογης αξίας για την επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών μέσων (Hitz, 2007).  

Από την άλλη μεριά, η βιβλιογραφία της λογιστικής θεωρίας είναι γεμάτη από τα επιχειρήματα 

λογιστών μελετητών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η λογιστική του ιστορικού κόστους είναι 

ξεπερασμένη και δε σχετίζεται με τη χρηματοοικονομική λήψη αποφάσεων και έτσι πρέπει να 

αντικατασταθεί με τη λογιστική της επιμέτρησης στην εύλογη αξία. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι 

υπάρχουν βασικές ελλείψεις που συνδέονται με τη λογιστική του ιστορικού κόστους που 

περιλαμβάνουν την αδυναμία του κατά τις περιόδους πληθωρισμού (Deegan and Unerman, 2006), 

την αποτυχία του να αναγνωρίσει μη πραγματοποιηθείσες αυξήσεις στις τιμές των περιουσιακών 

στοιχείων καθώς και την αδυναμία του παροχής συγκρίσιμων πληροφοριών (Reahi- Belkaoui, 

2004). Με δεδομένα τα παραπάνω, η χρήση της εύλογης αξίας προτάθηκε ως εναλλακτικός τρόπος 

αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των 

χρηματοοικονομικών μέσων η εύλογη αξία θεωρείται πιο σημαντική από την επιμέτρηση στο 

ιστορικό κόστος και σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται το ίδιο αξιόπιστη ιδίως όταν οι τρέχουσες 

τιμές της αγοράς είναι άμεσα διαθέσιμες. Οι επιμετρήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων στην 

εύλογη αξία τους αντιμετωπίζονται ως η αντανάκλαση των εκτιμήσεων της αγοράς για τις 

επιπτώσεις των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών στα χρηματοοικονομικά μέσα, δεν επηρεάζονται 

από το παρελθόν του χρηματοοικονομικού μέσου ούτε από την συγκεκριμένη επιχείρηση που το 

κατείχε (Carroll et al., 2003) και τέλος, επιτρέπουν την επαρκή αποτύπωση των δραστηριοτήτων 

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης (Gebhardt et al.,2004). Ως εκ τούτου, η εύλογη αξία μπορεί ορθά να θεωρηθεί ότι 

αντανακλά την αξία (και όχι το κόστος) και την αληθινή οικονομική ουσία (Penman, 2007). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Barlev και Haddad, η λογιστική της εύλογης αξίας σε αντίθεση με 

τη λογιστική του ιστορικού κόστους παρέχει καλύτερη λογιστική εναρμόνιση σε διεθνές επίπεδο 

(Barlev and Haddad, 2007). Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές σύμφωνα με 

τους οποίους η εφαρμογή της εύλογης αξίας αποτυπώνει με ορθότερο τρόπο τα στοιχεία του 

ισολογισμού σε σύγκριση με τη μέθοδο του ιστορικού κόστους (Danbolt, 2008, Eccher et al., 1996).  

 Ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ της χρήσης της εύλογης αξίας είναι ότι η πληροφόρηση που παρέχει 

επιτρέπει στο επενδυτικό κοινό και γενικότερα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογούν τις συνέπειες των επενδυτικών και χρηματοοικονομικών στρατηγικών των οικονομικών 

οντοτήτων (Penman, 2008).  Καθώς, λοιπόν, τα στοιχεία αποτυπώνονται στην εύλογη αξία τους η 

προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται στο πως η αξία των κεφαλαίων τους μεταβάλλεται στο 

πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους και 
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στις διαδικασίες που ακολουθούν τα διοικητικά στελέχη, ώστε να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των 

επενδυτών (Barlev and Haddad, 2003). 

Τις διαμάχες αναφορικά με την υιοθέτηση της χρήσης της εύλογης αξίας ήρθε να εντείνει το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39, το οποίο δέχτηκε αρκετή κριτική. Το ΔΛΠ 39 απαιτεί το 

μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό στην εύλογη αξία τους. Αυτό συνεπάγεται ότι τα 

κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα θα εμφανίζονται και θα 

καταγράφονται ακόμα και αν δεν έχει γίνει αντιληπτή η ύπαρξή τους. Τα αποτελέσματα από την 

επιμέτρηση στην εύλογη αξία θα μεταφέρονται είτε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

είτε κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια. Βέβαια, οι υποστηρικτές της επιμέτρησης στην εύλογη αξία 

θέτουν ως υπόθεση, ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι αποτελεσματικές. 

Συμπέρασμα από την παραπάνω επισκόπηση, στην υπάρχουσα αρθρογραφία και βιβλιογραφία, 

είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη χρήσης της επιμέτρησης στην εύλογη αξία τόσο για τις ίδιες τις 

οικονομικές οντότητες όσο και για τους χρήστες των οικονομικών τους καταστάσεων και κυρίως 

του επενδυτικού κοινού. 

Κατόπιν μελέτης των παραπάνω απόψεων και έχοντας ως κύριο άξονα το ΔΛΠ 39 

πραγματοποιήθηκε η συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Τα άρθρα και η βιβλιογραφία 

που μελετήθηκαν αφορούν την καθιέρωση της χρήσης της εύλογης αξίας ως βασικής μεθόδου 

αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων και την επίδραση που αυτή έχει στα αποτελέσματα που 

εμφανίζουν οι επιχειρήσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις.  

Ειδικότερα, η εν λόγω διπλωματική εργασία προσανατολίστηκε στον ελλαδικό χώρο καθώς 

μέχρι πρότινος και με βάση τα ΕΛΠ όπως αυτά ορίζονται από το Ν.4308/141, τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος και μετά την αρχική αναγνώριση επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσης μείον τις ζημίες απομείωσης. Ο παραπάνω νόμος, όμως, δίνει και τη δυνατότητα 

αποτίμησης στοιχείων στην εύλογη αξία τους, αλλά μόνο στην περίπτωση που αυτή είναι δυνατόν 

να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Έτσι, λοιπόν, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει εάν τελικά η χρήση της 

εύλογης αξίας (όπως ορίζει το ΔΛΠ 39), συγκεκριμένα από τράπεζες της Ελλάδας, έχει ως 

αποτέλεσμα να απεικονίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια και αξιοπιστία τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω τραπεζών και εάν η επίδραση που έχουν οι 

μεταβολές της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων στα κέρδη ανά μετοχή 

αποτελούν βασικό παράγοντα για τις αποφάσεις του επενδυτικού κοινού. 

                                                      
1 Ν.4308/14, αρ.19, παρ 2.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα πρότυπα που αφορούν τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία. Για να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τα 

χρηματοοικονομικά μέσα, γίνεται παρακάτω η παρουσίαση του ΔΛΠ 32: Παρουσίαση 

Χρηματοοικονομικών Μέσων όπου τα χρηματοοικονομικά μέσα χωρίζονται σε κατηγορίες, βάσει 

των οποίων παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών οντοτήτων και γίνεται 

στη συνέχεια η αποτίμησή τους. Κατόπιν, θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση του ΔΛΠ 39: 

Αναγνώριση και Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Μέσων που ασχολείται με τις μεθόδους 

αποτίμησης των εν λόγω στοιχείων καθώς και του ΔΠΧΑ 7: Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών 

Μέσων που αναφέρει τις γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που είναι υποχρεωμένη 

να κάνει η οικονομική οντότητα. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με αναφορά στο Ν4308/14 που 

αντιμετωπίζει τα χρηματοοικονομικά μέσα με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και ο οποίος 

εισάγει τις τελευταίες τροποποιήσεις αναφορικά με αυτά. 

 

 

3.2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 32: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

 

3.2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

Το ΔΛΠ 32 εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις για τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τις 

χρήσεις που αρχίζουν από ή μετά την 1/1/2005.2 Σκοπός του παρόντος προτύπου είναι να 

ταξινομήσει τα χρηματοοικονομικά μέσα σε χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, σε 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καθώς και σε συμμετοχικούς τίτλους. Επίσης, παρέχει 

                                                      
2 ΔΛΠ 32, παρ 96. 
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πληροφόρηση αναφορικά με την ταξινόμηση των τόκων, μερισμάτων, κερδών ή ζημιών. Τέλος, 

ασχολείται με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις θα πρέπει να συμψηφίζονται.3 Το παρόν πρότυπο συμπληρώνει 

τις αρχές που θέτει το ΔΛΠ 39 για την επιμέτρηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων καθώς και τις αρχές που θέτει το ΔΠΧΑ 7 για τις γνωστοποιήσεις πληροφοριών που αφορούν 

τα εν λόγω μέσα.4 

 

Όσο αφορά στο πεδίο εφαρμογής του, το ΔΛΠ 32 εφαρμόζεται για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα 

εκτός από: 

 

  (α) δικαιώματα σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα 

ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31. 

 

  (β) υποχρεώσεις από ασφαλιστικές συμβάσεις. Ωστόσο εφαρμόζεται σε παράγωγα που είναι 

ενσωματωμένα σε αυτές. 

 

  (γ) υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδοτών για προγράμματα παροχών σε εργαζομένους, για τα 

οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 19 (Παροχές σε Εργαζομένους). 

 

  (δ) τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία εμπεριέχουν χαρακτηριστικό προαιρετικής συμμετοχής 

και για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 4 (Ασφαλιστικές Συμβάσεις). 

 

  (ε) τα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις συναλλαγές 

πληρωμής που βασίζονται στην αξία των μετοχών στις οποίες εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 2 (Πληρωμές 

Βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους).5 

 

 

 

                                                      
3 ΔΛΠ 32, παρ 2. 
4 ΔΛΠ 32, παρ 3. 
5 ΔΛΠ 32, παρ 4. 
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3.2.2 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

 

 

Ένα χρηματοπιστωτικό μέσο εντάσσεται στις υποχρεώσεις ή στα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με την 

οικονομική ουσία του και τους όρους του διακανονισμού του και όχι σύμφωνα με τον νομικό τύπο 

βάσει του οποίου έχει εκδοθεί.6 

Η ταξινόμησή του γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, 

στα στοιχεία ενεργητικού ή στους συμμετοχικούς τίτλους με βάση την εκτίμηση της ουσίας του. 

Αυτή η ένταξη ισχύει μέχρι την ημερομηνία όπου το χρηματοπιστωτικό μέσο ια διαγραφεί από τον 

ισολογισμό της οικονομικής οντότητας. 

Η ειδοποιός διαφορά που διαχωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση από ένα συμμετοχικό 

τίτλο είναι η ύπαρξη συμβατικής δέσμευσης του εκδότη, στην περίπτωση της χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης, να παραδώσει μετρητά ή ένα άλλο χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού στον 

αντισυμβαλλόμενο με δυνητικά δυσμενείς όρους για τον ίδιο Ο τρόπος διακανονισμού της 

συγκεκριμένης υποχρέωσης δεν επηρεάζει τη φύση του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Στην αντίθετη περίπτωση, ένας συμμετοχικός τίτλος, ο οποίος αποτελεί τμήμα των ιδίων 

κεφαλαίων, αναγνωρίζεται όταν το χρηματοοικονομικό μέσο δε δημιουργεί στον εκδότη υποχρέωση 

να παραδώσει μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή να ανταλλάξει χρηματοπιστωτικά 

μέσα κάτω από δυσμενείς όρους.7 

Ακόμα, ως συμμετοχικοί τίτλοι αναγνωρίζονται χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία θα 

διακανονιστούν με ίδιους συμμετοχικούς τίτλους του εκδότη και σε αυτή την περίπτωση θα είναι 

είτε: 

 ένα παράγωγο, το οποίο θα διακανονιστεί από τον εκδότη με την ανταλλαγή είτε ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού είτε ενός συγκεκριμένου ποσού μετρητών 

με έναν καθορισμένο αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων ή 

 ένα μη παράγωγο, το οποίο περιλαμβάνει δέσμευση του εκδότη, η οποία είναι όμως μη 

συμβατική, για παράδοση ενός μεταβλητού αριθμού συμμετοχικών του τίτλων. 

 

 

 

 

                                                      
6 ΔΛΠ 32, παρ 15. 
7 Νεγκάκης (2015) 
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3.2.3 ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

 

3.2.3.1 ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ 

ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

 

 

Ο εκδότης ενός χρηματοοικονομικού μέσου θα πρέπει να αξιολογήσει τους όρους του μέσου, έτσι 

ώστε να αναγνωρίσει αν περιέχει στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων όσο και στοιχείο υποχρέωσης. Σε 

αυτή την περίπτωση, ένα μέρος του χρηματοοικονομικού μέσου θα ταξινομηθεί ως συμμετοχικός 

τίτλος ή ως υποχρέωση αντίστοιχα.8 Τα χρηματοοικονομικά μέσα με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά 

ονομάζονται σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα. Για παράδειγμα, ένα ομόλογο το οποίο μπορεί να 

μετατραπεί σε συγκεκριμένο αριθμό κοινών μετοχών μιας οικονομικής οντότητας αποτελεί σύνθετο 

χρηματοοικονομικό μέσο. Ο διαχωρισμός καθώς και η ταξινόμηση ενός σύνθετου 

χρηματοοικονομικού μέσου γίνεται κατά την έκδοσή του και δε μεταβάλλεται κατά τη διάρκειά του, 

ανεξάρτητα από το αν θα μετατραπεί τελικά στο σύνολό του σε συμμετοχικό τίτλο.9 

Για το διαχωρισμό ενός τέτοιου μέσου και τον προσδιορισμό του συνθετικού στοιχείου των 

ιδίων κεφαλαίων και του ποσού της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η επιχείρηση προσδιορίζει τη 

λογιστική αξία του στοιχείου της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η οποία ισούται με την εύλογη 

αξία της υποχρέωσης κατά την ημερομηνία έκδοσης του χρηματοοικονομικού μέσου. 

  Στην αρχική αναγνώριση, η εύλογη αξία του σύνθετου μέσου είναι η παρούσα αξία των 

μελλοντικών ταμειακών ροών όπως αυτές έχουν οριστεί. Οι ταμειακές αυτές ροές προεξοφλούνται 

με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς σε χρηματοοικονομικά μέσα συγκρίσιμου πιστωτικού κινδύνου. 

Εντούτοις, συνεχίζουν να παρέχουν με τους ίδιους όρους τις ίδιες ταμειακές ροές απλά χωρίς το 

δικαίωμα μετατροπής. 

Αν η επιχείρηση αναγνωρίσει ότι το χρηματοοικονομικό μέσο περιλαμβάνει εκτός από το 

στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων και άλλα παράγωγα στοιχεία, η αξία των τελευταίων περιλαμβάνεται 

στο στοιχείο της υποχρέωσης. 

Για τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας του συμμετοχικού τίτλου αρκεί η αφαίρεση της 

εύλογης αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης από τη συνολική εύλογη αξία του σύνθετου 

                                                      
8 ΔΛΠ 32, παρ 28. 
9 ΔΛΠ 32, παρ 30. 
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χρηματοοικονομικού μέσου.10 Έτσι, λοιπόν, η εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση ενός 

σύνθετου μέσου ισούται σε κάθε περίπτωση με το άθροισμα των αναπροσαρμοσμένων αξιών 

στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων και της υποχρέωσης. Κατά την αρχική αναγνώριση των σύνθετων 

χρηματοοικονομικών μέσων δεν προκύπτει κέρδος ή ζημιά. 

 

 

3.2.3.2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ 

ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  

 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση των σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων οι λογιστικοί χειρισμοί 

που ακολουθούνται από τον εκδότη είναι οι εξής: 

 

 Τα έξοδα που απορρέουν από τα σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται στα 

κέρδη ή στις ζημιές με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, έτσι ώστε να επιμερίζονται 

ομοιόμορφα στις περιόδους που αφορούν.11 

 

 Κατά τη λήξη ενός μετατρέψιμου χρηματοοικονομικού μέσου η επιχείρηση το 

αποαναγνωρίζει από στοιχείο υποχρέωσης και το αναγνωρίζει στα ίδια κεφάλαια. Κατά τη 

μετατροπή στη λήξη δεν υφίσταται ζημιά ή κέρδος.12 

 

 Αν πριν από τη λήξη ενός μετατρέψιμου χρηματοοικονομικού μέσου η επιχείρηση προβεί σε 

αποαναγνώρισή του, λόγω επαναγοράς ή μέσω πρόωρης εξόφλησής του, τότε κατανέμει το 

τυχόν αντάλλαγμα και τα έξοδα συναλλαγών που έχουν προκύψει στα στοιχεία των ιδίων 

κεφαλαίων και της υποχρέωσης κατά την ημερομηνία που διεκπεραιώθηκε η συναλλαγή. Για 

την κατανομή του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε και του κόστους συναλλαγής που 

προέκυψε στα διακεκριμένα στοιχεία, η επιχείρηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο που 

χρησιμοποίησε κατά την αρχική κατανομή στα επιμέρους στοιχεία του τμήματος που έλαβε, 

όταν εκδόθηκε το μετατρέψιμο μέσο.  Έτσι, λοιπόν, η ζημιά ή το κέρδος που σχετίζεται με το 

στοιχείο της υποχρέωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου, ενώ το ποσό του 

                                                      
10 ΔΛΠ 32, παρ 32. 
11 ΔΛΠ 32 ,παρ ΟΕ27. 
12 ΔΛΠ 32, παρ ΟΕ32. 
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ανταλλάγματος που αφορά το στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων κατανέμεται στα ίδια 

κεφάλαια.13 

 

 Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιδιώκει πρόωρη μετατροπή ενός μετατρέψιμου μέσου, 

μπορεί να τροποποιήσει τους όρους του. Η διαφορά, η οποία θα προκύψει την ημερομηνία 

αυτής της μετατροπής, έγκειται στην εύλογη αξία του ανταλλάγματος που θα λάβει ο 

κάτοχος του μετατρέψιμου μέσου με τους καινούριους όρους και στην εύλογη αξία του 

ανταλλάγματος που θα λάμβανε ο κάτοχος σύμφωνα με τους αρχικούς όρους και 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου ως ζημιά.14 

 

 

3.2.4 ΤΟΚΟΙ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

 

 

Οι τόκοι, τα μερίσματα, τα κέρδη και οι ζημίες των χρηματοπιστωτικών μέσων αναγνωρίζονται ως 

έσοδα ή ως έξοδα στα αποτελέσματα αναλόγως με το αν το μέσο αυτό κατατάσσεται ως 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως συμμετοχικός τίτλος.15 

Για την αναγνώριση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από ένα χρηματοοικονομικό μέσο 

γίνονται οι παρακάτω διαδικασίες: 

i. Τα κόστη που προκύπτουν από συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζονται αφαιρετικά 

από τα ίδια κεφάλαια, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε όφελος φόρου εισοδήματος. 

ii. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημιές που αφορούν ένα χρηματοοικονομικό μέσο ή ένα 

συνθετικό μέρος του, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. 

iii. Μερίσματα ή διανομές της επιχείρησης προς τους κατόχους συμμετοχικών τίτλων 

χρεώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και είναι απαλλαγμένα από κάθε σχετικό όφελος 

φόρου εισοδήματος.16 

 

                                                      
13 ΔΛΠ 32, παρ ΟΕ33, ΟΕ35. 
14 ΔΛΠ 32, παρ 35. 
15 ΔΛΠ 32, παρ 36. 
16 ΔΛΠ 32, παρ 37,38,39,40. 
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Η σωστή ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού μέσου ως χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή 

ως συμμετοχικού τίτλου είναι πολύ βασικό ζήτημα, καθώς  αποτελεί τη βάση αναγνώρισης των 

τόκων, μερισμάτων, κερδών ή ζημιών στα αποτελέσματα της περιόδου αναφοράς.  

 

 

3.2.5 ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

 

Όταν μια επιχείρηση επανακτήσει για οποιονδήποτε λόγο ίδιες μετοχές της, τότε αυτές δεν 

εμφανίζονται ως στοιχείο του ενεργητικού, αλλά παρουσιάζονται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαιά 

της. Κατά την απόκτηση, ακύρωση ή πώληση ιδίων μετοχών δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή 

ζημία. Τα ποσά από τέτοιου είδους συναλλαγές δεν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αλλά 

στα ίδια κεφάλαια της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης ή γνωστοποιούνται στις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της. Εάν οι ίδιοι 

συμμετοχικοί τίτλοι που θα επανακτήσει η οικονομική οντότητα προέρχονται από συνδεδεμένα 

μέρη, τότε οι γνωστοποιήσεις θα γίνονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων 

Μερών.17 

 

 

3.2.6 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

 

Το δικαίωμα συμψηφισμού αναφέρεται σε ένα ασκητό κατά το νόμο δικαίωμα του οφειλέτη/της 

οικονομικής οντότητας να συμψηφίσει μια υποχρέωση του με μια απαίτησή του και να καταβάλλει 

στην πορεία ή να εισπράξει αντίστοιχα τη διαφορά που προκύπτει. Το δικαίωμα συμψηφισμού 

δύναται να ασκηθεί, όταν ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει ή να απαλείψει ολόκληρο ή μέρος του 

ποσού που οφείλει σε κάποιον, συμψηφίζοντάς το με μια απαίτησή του. Μετά το συμψηφισμό τους, 

ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση εμφανίζονται 

με ένα συνολικό ποσό στην οικονομική κατάσταση της οντότητας.18 Η ύπαρξη και μόνο του 

                                                      
17 ΔΛΠ 32, παρ 33, 34. 
18 Νεγκάκης (2015) 
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παραπάνω δικαιώματος δε δικαιολογεί απαραίτητα από μόνη της το συμψηφισμό, ειδικά στην 

περίπτωση που η οικονομική οντότητα δεν έχει πρόθεση να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. 

Το ΔΛΠ 32 απαιτεί την εμφάνιση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων συμψηφιστικά, όταν αυτή αφορά στις αναμενόμενες 

μελλοντικές ταμιακές ροές που θα προκύψουν από το διακανονισμό δύο ή και περισσότερων 

χρηματοοικονομικών μέσων.19 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να 

συμψηφίζονται και να εμφανίζονται με το καθαρό ποσό στον Ισολογισμό μιας επιχείρησης μόνο 

όταν: 

 Υπάρχει ισχυρό νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν τα καταχωρημένα ποσά 

 Προβλέπεται διακανονισμός με βάση το καθαρό υπόλοιπο 

 Υπάρχει παράλληλος διακανονισμός μιας απαίτησης και μιας υποχρέωσης20 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και μερικές προϋποθέσεις με βάση τις οποίες οι παραπάνω διατάξεις της 

παραγράφου 43 του παρόντος προτύπου δεν ισχύουν και έτσι ο συμψηφισμός δε δύναται να 

εφαρμοστεί. Οι περιπτώσεις είναι οι εξής: 

1. γίνεται απομίμηση των χαρακτηριστικών ενός απλού χρηματοοικονομικού μέσου με τη χρήση 

πολλών και διαφορετικών χρηματοοικονομικών μέσων 

2. οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία απορρέουν από 

χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία ενώ έχουν την ίδια πρωτογενή έκθεση στον κίνδυνο, εντούτοις 

αφορούν διαφορετικούς αντισυμβαλλόμενους. 

3. τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι ενεχυριασμένα, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, 

ώστε να λειτουργήσουν ως εγγύηση για χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

4. οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται αναμένονται να καλυφθούν από τρίτο άτομο και 

5. τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσφέρονται για το διακανονισμό δεν 

έχουν γίνει αποδεκτά από τον πιστωτή για το διακανονισμό της δέσμευσης.21 

 

Αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων, αυτές που προβλέπονταν 

από το ΔΛΠ32, αυτές μεταφέρθηκαν τον Αύγουστο του 2005 στο ΔΠΧΑ 7 και εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παραγράφου 13Α.22 Στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου προτύπου εμπίπτουν 

                                                      
19 ΔΛΠ 32, παρ 46. 
20 ΔΛΠ 32, παρ 42,43. 
21 ΔΛΠ 32, παρ 49. 
22 Ντζανάτος (2008) 
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τόσο αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις, όσο και μη αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία, ενώ εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω προτύπου, εντούτοις βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του 

ΔΛΠ 39. Οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται απαιτούν την παράθεση ποσοτικών και ποιοτικών 

πληροφοριών και ο βαθμός λεπτομέρειας των γνωστοποιήσεων πρέπει να θεωρείται αρκετά 

ικανοποιητικός, ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες των χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων.   

 

 

 3.3 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 39: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

  

 

3.3.1  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

Το ΔΛΠ 39 εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την 

ή μετά την 01/01/2005. Σκοπός του Δ.Λ.Π.39 είναι να διευκολύνει την κατανόηση των 

χρηματοοικονομικών μέσων από τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς 

επίσης και να αποσαφηνίσει την επίδρασή τους στην οικονομική θέση, τις ταμειακές ροές και τα 

συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων.    Ακόμα, θέτει τις αρχές για την αναγνώριση και την επιμέτρηση 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

καθώς και ορισμένων συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων.23 

 

Το παρόν πρότυπο εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις και για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα 

εκτός από: 

 

  (α) εκείνες τις συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που 

αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με τα ΔΛΠ 27 (Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 

Καταστάσεις), ΔΛΠ 28 (Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις) και ΔΛΠ 31 (Συμμετοχές σε 

Κοινοπραξίες). Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις θα εφαρμόζουν το παρόν πρότυπο για τη συμμετοχή 

                                                      
23 ΔΛΠ 39, παρ 1. 
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σε μια θυγατρική, συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, η οποία σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα 

αντιμετωπίζεται λογιστικά με βάση το ΔΛΠ 39. Ακόμα, το ΔΛΠ 39 θα εφαρμόζεται σε παράγωγα 

που αφορούν συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εκτός και αν το 

παράγωγο ανταποκρίνεται στον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου της επιχείρησης σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 32. 

 

  (β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από μισθώματα για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 17. 

Ωστόσο: 

i. απαιτήσεις από μισθώματα που αναγνωρίζονται από τον εκμισθωτή υπόκεινται στις 

διατάξεις του ΔΛΠ 39 που αφορούν στη διαγραφή και στην απομείωση της αξίας τους 

ii. υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις που αναγνωρίζονται από τον εκμισθωτή 

υπόκεινται στις διατάξεις του ΔΛΠ 39 που αφορούν στη διαγραφή του παρόντος προτύπου 

και 

iii. παράγωγα που ενσωματώνονται σε μισθώσεις υπόκεινται στις διατάξεις του ΔΛΠ 39 που 

αφορούν σε ενσωματωμένα παράγωγα 

 

  (γ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών σύμφωνα με προγράμματα παροχών σε 

εργαζομένους στα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 19 (Παροχές σε Εργαζομένους). 

 

  (δ) χρηματοοικονομικά μέσα εκδοθέντα από την επιχείρηση, τα οποία ανταποκρίνονται στον 

ορισμό του συμμετοχικού τίτλου του ΔΛΠ 32 (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και 

δικαιωμάτων αγοράς μετοχών) ή που ταξινομούνται ως συμμετοχικοί τίτλοι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΛΠ 32 αναφορικά με τα διαθέσιμα από τον κάτοχο χρηματοοικονομικά μέσα, που 

περιλαμβάνουν μια δέσμευση για παράδοση σε ένα άλλο μέρος ενός κατ’ αναλογία μεριδίου των 

καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της κατά την εκκαθάριση. Ωστόσο, ο κάτοχος τέτοιων 

συμμετοχικών τίτλων θα εφαρμόζει το παρόν πρότυπο (ΔΛΠ 39) στα μέσα αυτά, εκτός αν 

ανταποκρίνονται στην πρώτη εξαίρεση (περίπτωση (α)). 

 

  (ε) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν: 

i. από ασφαλιστικές συμβάσεις όπως ορίζονται στο ΔΠΧΑ 4 (Ασφαλιστήρια Συμβόλαια), 

εκτός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ενός εκδότη που απορρέουν από μια ασφαλιστική 

σύμβαση που ανταποκρίνεται στον ορισμό της σύμβασης της χρηματοοικονομικής 

εγγύησης ή 
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ii. από μια σύμβαση που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4 διότι περιλαμβάνει 

ένα συμφωνητικό προαιρετικής συμμετοχής. 

Όμως, το ΔΛΠ 39 ισχύει για ένα ενσωματωμένο παράγωγο σε ένα συμβόλαιο που εντάσσεται 

στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4, εάν το παράγωγο καθ’ αυτό δεν αποτελεί συμβόλαιο το οποίο 

υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4. Ακόμα, εάν ο εκδότης των συμβολαίων 

χρηματοοικονομικής εγγύησης έχει αναφέρει προηγουμένως ρητά ότι θεωρεί τις εν λόγω συμβάσεις 

ως ασφαλιστικές συμβάσεις και έχει εφαρμόσει λογιστικό χειρισμό που ισχύει για αυτές, τότε έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει αν θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39 ή το ΔΠΧΑ 4 για τα εν λόγω συμβόλαια 

χρηματοοικονομικής εγγύησης. Ο εκδότης δύναται να κάνει την επιλογή αυτή σύμβαση προς 

σύμβαση, αλλά η επιλογή που κάνει για κάθε σύμβαση είναι αμετάκλητη. 

 

  (στ) τις συμβάσεις για τη μελλοντική αγορά ή πώληση μιας αποκτώμενης επιχείρησης μεταξύ μιας 

αποκτώσας επιχείρησης και ενός πωλητή σε μια συνένωση επιχειρήσεων. 

 

  (ζ) τις δανειακές δεσμεύσεις, εκτός εκείνων που περιγράφονται στο ΔΛΠ 39. Ο εκδότης δανειακών 

δεσμεύσεων θα εφαρμόζει το ΔΛΠ 37 (Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Στοιχεία Ενεργητικού) σε δανειακές δεσμεύσεις που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του 

ΔΛΠ 39. Ωστόσο, όλες οι δανειακές συμβάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος προτύπου 

που αφορούν στην παύση αναγνώρισης. 

 

  (η) τα χρηματοοικονομικά μέσα, τις συμβάσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν σε συμφωνίες 

αμοιβών που βασίζονται σε μετοχές στις οποίες εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 2, εκτός από συμβάσεις που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προτύπου οι οποίες είναι οι εξής: 

i. δανειακές δεσμεύσεις που η επιχείρηση ορίζει ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσα των αποτελεσμάτων 

ii. δανειακές δεσμεύσεις που μπορούν να διακανονιστούν συμψηφιστικά τοις μετρητοίς ή με 

την παράδοση ή την έκδοση άλλου χρηματοοικονομικού μέσου. Οι εν λόγω δανειακές 

δεσμεύσεις αποτελούν παράγωγα 

iii. δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της αγοράς 

 

  (θ) τα δικαιώματα σε πληρωμές για την αποζημίωση της επιχείρησης για έξοδα στα οποία είναι 

υποχρεωμένη να προβεί προκειμένου να διακανονίσει μια υποχρέωση που αναγνωρίζει ως 

πρόβλεψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 ή για τα οποία είχε αναγνωρίσει πρόβλεψη, σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 37, σε προγενέστερη περίοδο. 
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Ακόμα, το ΔΛΠ 39 εφαρμόζεται στα συμβόλαια αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων, τα οποία μπορούν να διακανονιστούν συμψηφιστικά ή τοις μετρητοίς ή με άλλο 

χρηματοοικονομικό μέσο ή με την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων, σαν τα συμβόλαια να 

ήταν χρηματοοικονομικά μέσα. Εξαίρεση αποτελούν τα συμβόλαια που συνάφθηκαν και 

συνεχίζονται να κατέχονται για την παραλαβή ή την παράδοση μη χρηματοοικονομικού στοιχείου, 

σύμφωνα με τις αναμενόμενες απαιτήσεις της επιχείρησης για την αγορά, πώληση ή χρήση.24 

 

 

3.3.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του ΔΛΠ 39 παρατίθενται παρακάτω μερικοί ορισμοί όπως δίνονται 

στο ΔΛΠ 32, το οποίο θα αναλυθεί διεξοδικότερα στην Ενότητα 4. 

 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε μια επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 

ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 

 

Χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού είναι κάθε στοιχείο του ενεργητικού που 

αφορά σε: 

i. ταμειακά διαθέσιμα 

ii. συμβατικό δικαίωμα λήψης μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του 

ενεργητικού από άλλη επιχείρηση. 

iii. συμβατικό δικαίωμα ανταλλαγής χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με μια άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά ευνοϊκούς για 

την επιχείρηση 

iv. κάθε τίτλο συμμετοχής σε άλλη επιχείρηση ή 

v. μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδεχομένως να διακανονιστεί με συμμετοχικούς 

τίτλους της ίδιας επιχείρησης και είναι : 

                                                      
24 ΔΛΠ 39, παρ 2. 
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  α. ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να 

υποχρεωθεί να λάβει έναν μεταβλητό αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της ίδιας 

επιχείρησης ή 

  β. ένα παράγωγο για το οποίο θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού 

ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού με έναν καθορισμένο αριθμό 

συμμετοχικών τίτλων της ίδιας της επιχείρησης. Για αυτό το σκοπό, στους ίδιους 

συμμετοχικούς τίτλους της επιχείρησης δε συμπεριλαμβάνονται διαθέσιμα από τον κάτοχο 

χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ή 

χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία επιβάλλουν σε μια επιχείρηση την παράδοση σε ένα 

άλλο μέρος ενός κατ’ αναλογία μεριδίου των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της κατά 

την εκκαθάριση και ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ή μέσα τα οποία είναι 

συμβόλαια για μελλοντική παράδοση ή παραλαβή ιδίων συμμετοχικών τίτλων της 

επιχείρησης. 

 

  Χρηματοοικονομική υποχρέωση είναι κάθε υποχρέωση που αφορά σε: 

i. συμβατική υποχρέωση για παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του 

ενεργητικού σε μια άλλη επιχείρηση 

ii. συμβατική υποχρέωση για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς για την 

επιχείρηση ή 

iii. μια σύμβαση, η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο 

της ίδιας της επιχείρησης και είναι: 

  α. ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να 

υποχρεωθεί να παραδώσει ένα μεταβλητό αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της ή 

  β. ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλου 

χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού με έναν καθορισμένο αριθμό ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, στους ίδιους συμμετοχικούς 

τίτλους της επιχείρησης δε συμπεριλαμβάνονται διαθέσιμα από τον κάτοχο 

χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ή 

χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία επιβάλλουν στην επιχείρηση  μια υποχρέωση παράδοσης 

σε ένα άλλο μέρος ενός κατ’ αναλογία μεριδίου των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού 

της κατά την εκκαθάριση και ταξινομούνται ως στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ή μέσα τα οποία 



28 
 

είναι συμβόλαια για μελλοντική παράδοση ή παραλαβή ιδίων συμμετοχικών τίτλων της 

επιχείρησης.25 

 

 Συμμετοχικός τίτλος είναι κάθε σύμβαση που αποδεικνύει το καθαρό δικαίωμα στα ίδια 

κεφάλαια μιας άλλης επιχείρησης.26 

 

 Παράγωγο είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλο συμβόλαιο που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 39 και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

i. η αξία του μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή ενός καθορισμένου επιτοκίου, τιμής 

χρηματοοικονομικού μέσου, τιμής εμπορεύματος, συναλλαγματικής ισοτιμίας, δείκτη τιμών 

ή επιτοκίων, πιστοληπτικής διαβάθμισης ή πιστωτικού δείκτη ή συναφούς μεταβλητής. 

ii. δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση σε σχέση με 

άλλους τύπους συμβάσεων που έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις μεταβολές των 

συνθηκών της αγοράς και 

iii. διακανονίζεται σε μια μελλοντική ημερομηνία. 

 

 Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θα 

μπορούσε να ανταλλαγεί ή μια χρηματοοικονομική υποχρέωση να διακανονιστεί μεταξύ δύο μερών 

που ενεργούν με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς και με τη θέλησή τους, στα πλαίσια μιας 

συναλλαγής που γίνεται καθαρά σε εμπορική βάση. 27 

 

 Ενσωματωμένο παράγωγο είναι ένα επιμέρους στοιχείο ενός σύνθετου χρηματοοικονομικού 

μέσου, το οποίο περιλαμβάνει και ένα μη παράγωγο κύριο συμβόλαιο και με αυτό τον τρόπο οι 

ταμιακές ροές του κινούνται παρόμοια με αυτές ενός αυτοτελούς παραγώγου. Οι μόνες περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ένα ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο είναι όταν (α) 

τα χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι που απορρέουν από ένα ενσωματωμένο παράγωγο δε συνδέονται 

με αυτά που απορρέουν από το κύριο συμβόλαιο, (β) ένα άλλο ιδιαίτερο χρηματοοικονομικό μέσο 

έχει τους ίδιους όρους με ένα ενσωματωμένο παράγωγο θα πληρούσε τον ορισμό ενός παραγώγου 

και (γ) δε γίνεται επιμέτρηση του σύνθετου μέσου στην εύλογη αξία με αναγνώριση των μεταβολών 

στα αποτελέσματα.28 

 

                                                      
25 ΔΛΠ 32, παρ 11. 
26 Grant Thornton (2009) 
27 ΔΛΠ 39, παρ 9. 
28 ΔΛΠ 39, παρ 10. 
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3.3.3 ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

 

Η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση, όταν και μόνο όταν καθίσταται ένας εκ των συμβαλλόμενων του 

χρηματοοικονομικού μέσου.29 

 

 

 3.3.3.1 ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό μέσο θα πρέπει να κατατάσσεται ως 

χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού, ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως 

συμμετοχικός τίτλος με βάση την ουσία της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με τους ορισμούς των 

ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.  

 Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 μια οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και να 

αποαναγνωρίσει τα χρηματοοικονομικά μέσα με δύο διαφορετικές μεθόδους: 

 τη λογιστική της ημερομηνίας διακανονισμού. Η παραπάνω ημερομηνία αποτελεί την 

ημερομηνία παράδοσης του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου κατά την οποία η 

οικονομική οντότητα λογιστικοποιεί κάθε μεταβολή της εύλογης αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου που έχει ληφθεί. Ωστόσο, αν τα ληφθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία τηρούνται στο κόστος ή στο αποσβεσμένο κόστος, η μεταβολή της αξίας δεν 

αναγνωρίζεται, αλλά αντιθέτως αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα για τα περιουσιακά 

στοιχεία που τηρούνται στην εύλογη αξία τους μέσω αποτελεσμάτων και στα ίδια κεφάλαια 

για τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάχθηκαν ως διαθέσιμα προς πώληση.30  

 τη λογιστική της ημερομηνίας εμπορικής συναλλαγής, η οποία είναι εκείνη όπου η 

οικονομική οντότητα δεσμεύεται για την αγορά ή την πώληση ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου.31 

 Η μέθοδος που θα επιλέξει η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις αγορές ή 

πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία. 

                                                      
29 ΔΛΠ 39, παρ 14. 
30 ΔΛΠ 39, παρ ΟΕ56. 
31 ΔΛΠ 39, παρ ΟΕ55. 
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Ως αποτέλεσμα, υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των στοιχείων που κατέχονται για εμπορική 

εκμετάλλευση και αυτών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι 

παραπάνω κατηγορίες αναλύονται στη συνέχεια. 

 

 

3.3.3.2 ΑΠΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ο όρος αποαναγνώριση αναφέρεται στη διαγραφή ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης από την 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης μιας επιχείρησης. 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού διαγράφεται από τις Οικονομικές 

Καταστάσεις όταν: 

 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του εν λόγω 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου32 

 η οικονομική οντότητα μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο και αυτή η μεταβίβαση 

καλύπτει τις προϋποθέσεις της αποαναγνώρισής του.33 

 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις της 

επιχείρησης μόνο όταν η δέσμευση που απορρέει από το συμβόλαιο εξοφληθεί, δηλαδή όταν 

εκπληρωθεί, ακυρωθεί ή εκπνεύσει. 

 

 

3.3.4 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

 

 

Μια οικονομική οντότητα μπορεί να μεταβιβάσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

μόνο στις περιπτώσεις όπου: 

o μπορούν να μεταβιβαστούν και τα συμβατικά δικαιώματα των ταμιακών ροών του 

συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

                                                      
32 ΔΛΠ 39, παρ 18,19. 
33 ΔΛΠ 39, παρ 17. 
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o μπορεί η ίδια να διατηρήσει τα συμβατικά δικαιώματα των ταμιακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, αλλά αναλαμβάνει συμβατική δέσμευση να 

καταβάλλει τις εν λόγω ταμιακές ροές στον παραλήπτη, όπως ορίζει το πρότυπο.34 

Βέβαια, στην περίπτωση μεταβίβασης αξιολογείται πάντα ο βαθμός διατήρησης κινδύνων και 

ωφελειών που απορρέουν από την κυριότητα του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.35 

Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα συνεχίζει να αναγνωρίζει ένα μεταβιβαζόμενο 

περιουσιακό στοιχείο, δεν έχει τη δυνατότητα να συμψηφίσει το περιουσιακό στοιχείο και τη 

συνδεδεμένη με αυτό υποχρέωση. Ομοίως, η οικονομική οντότητα δε θα συμψηφίσει οποιοδήποτε 

έσοδο ανακύψει από το μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο με τα έξοδα που πραγματοποιούνται 

επί της συνδεδεμένης υποχρέωσης.  

Αν η οικονομική οντότητα (εκχωρητής) εκχωρήσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο και παρέχει εξασφαλίσεις εκτός μετρητών (π.χ. χρεωστικοί και συμμετοχικοί τίτλοι) στον 

εκδοχέα, η λογιστική αντιμετώπιση της εξασφάλισης τόσο από τον εκχωρητή όσο και από τον 

εκδοχέα θα εξαρτηθεί από το εάν ο δεύτερος έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή να επανενεχυριάσει  την 

εξασφάλιση που του παρέχεται, ή από τυχόν αθέτηση των υποχρεώσεων από τη μεριά του 

εκχωρητή.  

Στην πρώτη που ο εκδοχέας έχει δικαίωμα πώλησης ή επανενεχυρίασης, τότε ο εκχωρητής 

ανακατατάσσει εκείνο το περιουσιακό στοιχείο στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και το 

εμφανίζει ξεχωριστά από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αντίστοιχα, αν η εξασφάλιση πωληθεί από 

τον εκδοχέα, τότε αυτός αναγνωρίζει το προϊόν της πώλησης καθώς και μια δέσμευση, η οποία 

αποτιμάται στην εύλογη αξία, ώστε να αντανακλά τη δέσμευσή του να επιστρέψει την εξασφάλιση. 

Στη δεύτερη περίπτωση, όπου ο εκχωρητής αθετήσει τους όρους της σύμβασης και δεν υπάρχει 

πλέον το δικαίωμα εξαγοράς της εξασφάλισης, τότε ο ίδιος διαγράφει την εξασφάλιση, ενώ ο 

εκδοχέας την αναγνωρίζει ως περιουσιακό του στοιχείο που αποτιμήθηκε αρχικά στην εύλογη αξία. 

Από την άλλη, αν ο εκδοχέας έχει ήδη προβεί σε πώληση της εξασφάλισης, τότε παύει να 

αναγνωρίζει τη δέσμευση που έχει να την επιστρέψει. Ο εκχωρητής συνεχίζει να απεικονίζει την 

εξασφάλιση ως περιουσιακό στοιχείο του, ενώ ο εκδοχέας δεν την αναγνωρίζει ως περιουσιακό 

στοιχείο.36 

  

                                                      
34 ΔΛΠ 39, παρ 18. 
35 ΔΛΠ 39, παρ 20. 
36 ΔΛΠ 39, παρ 36,37. 
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3.3.5 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

 

3.3.5.1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

 

 

1. Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μια χρηματοοικονομική υποχρέωση, 

που είναι στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αρχικά λογίζονται στις εύλογες αξίες 

τους. 

2. Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μια χρηματοοικονομική υποχρέωση, 

που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αρχικά λογίζονται στις εύλογες αξίες 

τους πλέον τα άμεσα κόστη από τη συναλλαγή. 

3. Αν χρησιμοποιείται η ημερομηνία διακανονισμού για χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια αποτιμώνται στο κόστος ή στο αναπόσβεστο κόστος, τότε 

ως εύλογη αξία χρησιμοποιείται η αξία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής37. 

 

 

3.3.5.2 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

 

Για τη μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων το ΔΛΠ 39 τα κατατάσσει σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις οικονομικές οντότητες, 

καθώς ορίζουν τη βάση με την οποία θα αποτιμηθούν τα χρηματοοικονομικά μέσα όπως επίσης και 

το λογιστικό χειρισμό του κέρδους ή της ζημίας που θα προκύψει κατά την αποτίμησή τους.  

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού χωρίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: 

Α. Δάνεια και απαιτήσεις 

Β. Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις 

                                                      
37 Ντζανάτος (2008) 
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Γ. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού  

Δ. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων 

Οι παραπάνω κατηγορίες χρησιμοποιούνται στην επιμέτρηση και στην αναγνώριση του κέρδους 

ή της ζημίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προτύπου. Όλα τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 

ελέγχονται για τυχόν απομειώσεις. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί, ότι αν η εύλογη αξία ενός 

προγενέστερα αναγνωρισμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου είναι αρνητική, τότε 

αυτό μετατρέπεται σε χρηματοοικονομική υποχρέωση.38 Οι πληροφορίες που απαιτούνται 

γνωστοποιούνται στις σημειώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 7. 

 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις δύο παρακάτω κατηγορίες: 

 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώμενες στο αποσβεσμένο κόστος με χρήση της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 

 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων.39 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται ως αντισταθμισμένα στοιχεία, 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής αντιστάθμισης.40 

 

 

Α. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του ενεργητικού τα οποία έχουν καθορισμένες καταβολές και διαπραγματεύονται εκτός 

οργανωμένης αγοράς. Για τη μεταγενέστερη αποτίμησή τους διακρίνονται σε αυτά τα οποία δεν 

έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης και αυτά τα οποία έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης. 

  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις με καθορισμένη ημερομηνία λήξης αποτιμώνται στο αποσβεσμένο 

κόστος με χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο, 

                                                      
38 ΔΛΠ 39, παρ ΟΕ66. 
39 Grant Thornton (2009) 
40 Νεγκάκης (2015) 
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υπολογίζεται το αποσβεσμένο κόστος του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού και οι 

τόκοι κατατάσσονται στα διάφορα έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Από την άλλη μεριά, δάνεια 

και απαιτήσεις που δεν έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης αποτιμώνται στο κόστος τους. 

Τα παραπάνω χρηματοοικονομικά στοιχεία υπόκεινται σε τουλάχιστον ετήσιο έλεγχο για 

πιθανή ζημιά εξαιτίας της μείωσης της αξίας τους. Έτσι, όταν η παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμειακών ροών του δανείου είναι μικρότερη από το κόστος ή από το αποσβεσμένο κόστος, τότε το 

στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό, δηλαδή στην παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμειακών ροών. Ως αποτέλεσμα, η λογιστική αξία του μειώνεται και το ποσό της ζημιάς που 

προκύπτει αναγνωρίζεται στα κέρδη ή τις ζημιές της περιόδου. 

 

 

Β. ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

 

Ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις χαρακτηρίζονται μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία τα οποία έχουν καθορισμένες καταβολές και τα οποία η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 

διακρατήσει ως τη λήξη τους. Η συνηθέστερη κατηγορία τέτοιων στοιχείων είναι τα ομόλογα.  

Από τη στιγμή που μια επιχείρηση αποδείξει τη δυνατότητα και την πρόθεσή της να κρατήσει 

μια επένδυση ως τη λήξη της, τότε αυτή εντάσσεται άμεσα στο χαρτοφυλάκιο των διακρατούμενων 

έως τη λήξη επενδύσεων και η εύλογη αξία της δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές της αγοράς. Αυτό 

συνεπάγεται, ότι κατάλληλη βάση για την αποτίμηση τέτοιων στοιχείων είναι το αποσβεσμένο 

κόστος. 

Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να ελέγχει συχνά την περίπτωση ζημιάς των παραπάνω 

στοιχείων λόγω μείωσης της αξίας τους. Στην περίπτωση αυτή η λογιστική αξία της επένδυσης 

μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό της. 

 

 

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

είναι μη παράγωγα στοιχεία του ενεργητικού. Για τη μεταγενέστερη αποτίμησή τους, 

χρησιμοποιείται η εύλογη αξία τους, όταν αυτή μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία. Σε αυτή την 
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περίπτωση τα έξοδα που δημιουργήθηκαν στην οικονομική οντότητα κατά την πώλησή τους 

συνυπολογίζονται.  

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας δεν είναι αξιόπιστος ή είναι αδύνατος, 

τότε η μεταγενέστερη αποτίμηση των παραπάνω στοιχείων γίνεται στο κόστος κτήσης τους. 

Κατά την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού, τυχόν κέρδη ή ζημιές που θα προκύψουν, αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα 

και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια-αποθεματικά της επιχείρησης μέχρι τη στιγμή της 

αποαναγνώρισης του εν λόγω στοιχείου. 

 

 

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 σε αυτή την κατηγορία ανήκουν χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού τα οποία: 

 χαρακτηρίζονται από την οικονομική οντότητα ως διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς 

 η οικονομική οντότητα τα ορίζει ως στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά 

τη φάση της αρχικής αναγνώρισης με μεταφορά των μεταβολών στα κέρδη ή στις ζημιές 

κάθε περιόδου. 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της κατηγορίας αυτής, ύστερα από αναθεώρηση του ΔΛΠ 39 το 

Δεκέμβριο του 200341, αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους χωρίς, όμως, την προσθήκη σε 

αυτήν των εξόδων συναλλαγής. Μετά την αρχική τους αναγνώριση αποτιμώνται και πάλι στην 

εύλογη αξία τους χωρίς να αφαιρούνται τυχόν έξοδα που προέκυψαν κατά την πώλησή τους. Τυχόν 

διαφορές από προηγούμενη αποτίμηση αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημιά και κατατάσσονται στα 

αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου. 

Στην περίπτωση που η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στην 

εύλογη αξία τους δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, τότε υποχρεωτικά τα παραπάνω στοιχεία 

αποτιμώνται στο κόστος τους. 

 

 

                                                      
41 Grant Thornton (2009) 
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3.3.6 ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

 

 

Όταν μεταβάλλεται η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και δημιουργούνται κέρδη ή ζημίες γίνεται η εξής λογιστική 

αντιμετώπιση: 

 

i. κέρδη/ζημίες που προκύπτουν από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή 

μια χρηματοοικονομική υποχρέωση και κατατάσσονται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

ii. κέρδη/ζημίες ενός διαθεσίμου προς πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου θα αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα μέχρι την παύση 

αναγνώρισης του εν λόγω στοιχείου εκτός από ζημίες απομείωσης και 

συναλλαγματικά κέρδη/ζημίες.42 

 

Χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία απεικονίζονται στο αποσβεσμένο κόστος και δημιουργούν 

κέρδη ή ζημία αυτά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν παύει να αναγνωρίζεται ή 

απομειώνεται το εν λόγω χρηματοοικονομικό στοιχείο μέσω της διαδικασίας των αποσβέσεων.43 

Τέλος, αν η οικονομική οντότητα χρησιμοποιήσει τη λογιστική της ημερομηνίας διακανονισμού 

τότε δεν αναγνωρίζονται μεταβολές στην εύλογη αξία που τυχόν θα προκύψουν, για περιουσιακά 

στοιχεία που εμφανίζονται στο κόστος ή στο αποσβεσμένο κόστος εκτός των ζημιών απομείωσης. 

Βέβαια αν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, τότε οι 

μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται είτε στα ίδια κεφάλαια είτε στα αποτελέσματα.44 

 

 

3.3.7 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 

 

Η αντιστάθμιση αφορά τις ενέργειες μιας οικονομικής οντότητας με σκοπό τη μείωση του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου που προκύπτει από μεταβολές στις τιμές της αγοράς, μέσω της 

αγοράς ή της πώλησης παραγώγων. Με την αντιστάθμιση προσδιορίζονται ένα ή περισσότερα μέσα 

                                                      
42 ΔΛΠ 39, παρ 55. 
43 ΔΛΠ 39, παρ 56. 
44 ΔΛΠ 39, παρ 57. 
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αντιστάθμισης, έτσι ώστε η μεταβολή των στοιχείων αυτών να συμψηφίσει τη μεταβολή ενός 

αντισταθμισμένου στοιχείου συνολικά ή μεμονωμένα45. Ως αντισταθμισμένα στοιχεία μπορούν να 

θεωρηθούν τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις, μια βέβαιη δέσμευση, μια 

πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή, μια καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό κ.α. Για 

να υπάρξει αντισταθμιστική σχέση  θα πρέπει αρχικά η αντιστάθμιση να είναι αποτελεσματική και 

κατ’ επέκταση η αποτίμηση του βαθμού αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης να είναι 

αξιόπιστη.  

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης υπολογίζεται ανάλογα με το βαθμό 

επίτευξης συμψηφισμού των ταμιακών ροών ή των μεταβολών στην εύλογη αξία, οι οποίες 

αποδίδονται στον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο που υφίσταται στη συγκεκριμένη αντισταθμιστική 

σχέση.46 

 

 

3.3.7.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 

 

Το ΔΛΠ 39 δεν περιορίζει τις συνθήκες προσδιορισμού ενός παραγώγου ως μέσο αντιστάθμισης, 

εφόσον τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που θέτει, εκτός της περίπτωσης ορισμένων 

πωληθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης47. Όμως, ένα μια μη παράγωγη χρηματοοικονομική 

υποχρέωση ή ένα μη παράγωγο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο μπορούν να 

προσδιοριστούν ως μέσα αντιστάθμισης μόνο για την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου. Τα 

χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως μέσα αντιστάθμισης είναι αυτά τα 

οποία εμπλέκουν μέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα.48  

Κατά κανόνα, η αποτίμηση της αξίας ενός αντισταθμιστικού μέσου γίνεται στο σύνολό του και 

γι’ αυτό το λόγο η οικονομική οντότητα προσδιορίζει τη σχέση αντιστάθμισης για ένα μέσο 

αντιστάθμισης χωρίς να το διαχωρίζει. Εξαιρέσεις αποτελούν οι εξής περιπτώσεις: 

 

i. ο διαχωρισμός της εσωτερικής από τη διαχρονική αξία ενός συμβολαίου δικαιώματος 

προαίρεσης και ο προσδιορισμός ως μέσου αντιστάθμισης μόνο της μεταβολής της 

εσωτερικής αξίας ενός δικαιώματος προαίρεσης χωρίς τη μεταβολή στη διαχρονική του αξία. 

                                                      
45 Grant Thornton (2009) 
46 ΔΛΠ 39, παρ ΟΕ105. 
47 Νεγκάκης (2015) 
48 ΔΛΠ 39, παρ 73. 
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ii. ο διαχωρισμός του στοιχείου του επιτοκίου και της τρέχουσας τιμής ενός προθεσμιακού 

συμβολαίου. 

 

Ένα στοιχείο, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, μπορεί να αναγνωριστεί ως αντισταθμιστικό μέσο για 

περισσότερα από ένα είδη κινδύνου με την προϋπόθεση, όμως, να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι 

αντισταθμιζόμενοι κίνδυνοι, να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης και τέλος, 

να μπορεί να επιβεβαιώνεται η αντιστοίχιση του αντισταθμιστικού μέσου με τα διάφορα είδη 

κινδύνου.49 

Ακόμα, τα παράγωγα ή τμήματα αυτών μπορούν να ληφθούν συνδυαστικά και να 

προσδιοριστούν από κοινού ως μέσο αντιστάθμισης συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου ο 

κίνδυνος που ανακύπτει από ένα παράγωγο αντισταθμίζει τον κίνδυνο που ανακύπτει από ένα 

άλλο.50 

 

 

3.3.7.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

Η αντιστάθμιση της εύλογης αξίας ή των ταμιακών ροών ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης υφίσταται μόνο εάν η οικονομική οντότητα 

βρίσκεται σε θέση να μετρήσει αξιόπιστα την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης. 

Το τμήμα μιας αντιστάθμισης εύλογης αξίας που αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο ενός 

χαρτοφυλακίου, που απαρτίζεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, 

μπορεί να προσδιοριστεί με βάση ένα ποσό συναλλάγματος, αντί ως μεμονωμένα περιουσιακά 

στοιχεία. Αν το χαρτοφυλάκιο απαρτίζεται τόσο από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όσο 

και από υποχρεώσεις, τότε το προσδιοριζόμενο ποσό συναλλάγματος αποτελεί αντίστοιχα ένα ποσό 

περιουσιακών στοιχείων ή ένα ποσό υποχρεώσεων. Εντούτοις, απαγορεύεται ο προσδιορισμός ενός 

καθαρού ποσού που περιλαμβάνει τόσο περιουσιακά στοιχεία όσο και υποχρεώσεις.51 

Στην περίπτωση που προσδιορίζεται ως αντισταθμιζόμενο στοιχείο ένα μη χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, αυτό μπορεί να αντισταθμίζεται είτε έναντι του 

συναλλαγματικού κινδύνου, είτε έναντι οποιουδήποτε κινδύνου στο σύνολό του στην περίπτωση 

                                                      
49 ΔΛΠ 39, παρ 74. 
50 ΔΛΠ 39, παρ 77. 
51 ΔΛΠ 39, παρ 81, 81Α. 
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που είναι δύσκολο να απομονωθεί η επιρροή που έχουν οι εν λόγω κίνδυνοι στην εύλογη αξία ή στις 

ταμιακές ροές του. 

Όσον αφορά τις ομάδες περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, τα στοιχεία που απαρτίζουν 

την ομάδα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και είναι απαραίτητο να μοιράζονται την έκθεση στον 

κίνδυνο για τον οποίο γίνεται η αντιστάθμιση. Έτσι, η συνολική μεταβολή της εύλογης αξίας της 

ομάδας των στοιχείων υπολογίζεται ότι θα είναι ανάλογη της αντίστοιχης μεταβολής των επιμέρους 

στοιχείων της ομάδας52. 

 

3.3.7.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 

 

Η λογιστική αντιστάθμισης αναγνωρίζει τη συμψηφιστική επίδραση των μεταβολών των εύλογων 

αξιών τόσο του αντισταθμιζόμενου στοιχείου όσο και του μέσου αντιστάθμισης στα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 υπάρχουν τριών τύπων σχέσεις αντιστάθμισης:53 

 

1. Αντιστάθμιση εύλογης αξίας: αφορά στην αντιστάθμιση των κινδύνων που μπορούν να 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα εξαιτίας μεταβολών στην εύλογη αξία ενός αναγνωρισμένου 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, μιας αναγνωρισμένης βέβαιης δέσμευσης, ή μέρους 

αυτών. 

Για το λογιστικό χειρισμό αυτού του είδους αντιστάθμισης, η οικονομική οντότητα (α) 

αναγνωρίζει στα αποτελέσματα το κέρδος ή τη ζημία που προέκυψε από μεταβολές στην εύλογη 

αξία του μέσου αντιστάθμισης ή του τμήματος της λογιστικής αξίας του μέσου αντιστάθμισης που 

αφορά στοιχείο σε ξένο νόμισμα και αποτιμάται με βάση το ΔΛΠ 21 και (β) αναπροσαρμόζει τη 

λογιστική αξία του αντισταθμιζόμενου στοιχείου με βάση το κέρδος ή τη ζημία που προέκυψε από 

αυτό και σχετίζεται με τον αντισταθμισμένο κίνδυνο. Η παραπάνω ενέργεια εκτελείται από την 

οικονομική οντότητα μόνο αν η αποτίμηση του αντισταθμισμένου στοιχείου γίνεται στο κόστος. Αν, 

όμως, το εν λόγω στοιχείο είναι διαθέσιμο προς πώληση τότε το κέρδος ή η ζημιά που αφορά τον 

αντισταθμισμένο κίνδυνο αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Όσον αφορά τη διακοπή μιας αντιστάθμισης εύλογης αξίας, αυτή συμβαίνει στις εξής 

περιπτώσεις: 

                                                      
52 Νεγκάκης (2015) 
53 ΔΛΠ 39, παρ 86. 
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i. Όταν το αντισταθμιστικό χρηματοοικονομικό μέσο πωληθεί, ασκηθεί, εκπνεύσει ή 

διαγραφεί 

ii. Όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αντισταθμιστικής λογιστικής και 

iii. Όταν η οικονομική οντότητα ανακαλέσει τον προσδιορισμό54 

 

2. Αντιστάθμιση ταμιακών ροών: καλύπτει την αντιστάθμιση των κινδύνων που μπορούν να 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα λόγω μεταβολών στις ταμιακές ροές και σχετίζονται με ένα 

αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ή μια προσδοκώμενη συναλλαγή. 

Σε αυτό το είδος αντιστάθμισης το τμήμα του κέρδους ή της ζημίας που προέρχεται από το 

αντισταθμιστικό μέσο και αναγνωρίζεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση, καταχωρείται στα ίδια 

κεφάλαια μέσω της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και το μη αποτελεσματικό τμήμα 

του κέρδους ή της ζημίας του μέσου αντιστάθμισης καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

Για το λογιστικό χειρισμό αυτού του είδους αντιστάθμισης η οικονομική οντότητα (α) 

προσαρμόζει το συνθετικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, που αφορά το αντισταθμισμένο στοιχείο, 

στο μικρότερο ποσό μεταξύ του συνολικού κέρδους ή ζημίας του αντισταθμιστικού μέσου και της 

συνολικής μεταβολής της εύλογης αξίας των μελλοντικών ταμιακών ροών, που αναμένονται από το 

αντισταθμισμένο στοιχείο από την αρχή της αντιστάθμισης, (β) αναγνωρίζει στα αποτελέσματα το 

κέρδος ή τη ζημία που απομένει στο μέσο αντιστάθμισης ή στο προσδιοριζόμενο συνθετικό στοιχείο 

αυτού και (γ) καταγράφει στα αποτελέσματα το συνθετικό στοιχείο του κέρδους ή της ζημίας  ή των 

ταμιακών ροών που αφορούν το μέσο αντιστάθμισης, που εξαιρείται από την αξιολόγηση της 

αντισταθμιστικής αποτελεσματικότητας, λόγω της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων της 

οντότητας.55 

Η διακοπή της αντιστάθμισης ταμιακών ροών γίνεται για τους ίδιους  λόγους με τη διακοπή της 

αντιστάθμισης εύλογης αξίας πλέον όταν η προσδοκώμενη συναλλαγή δεν αναμένεται να συμβεί. 

 

3. Αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό: όπως ορίζεται από το 

ΔΛΠ 21. 

Ο λογιστικός χειρισμός του συγκεκριμένου τύπου αντιστάθμισης είναι παρόμοιος με το 

λογιστικό χειρισμό για την αντιστάθμιση ταμιακών ροών. Πιο συγκεκριμένα η οικονομική οντότητα 

(α) καταχωρεί το τμήμα του κέρδους ή της ζημίας του αντισταθμιστικού μέσου που θεωρείται ως 

αποτελεσματική αντιστάθμιση στα ίδια κεφάλαια μέσω της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων 

                                                      
54 ΔΛΠ 39, παρ 91. 
55 ΔΛΠ 39, παρ 96. 
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Κεφαλαίων κατά τη διάθεση της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό και (β) καταχωρεί στα 

αποτελέσματα το τμήμα που αναγνωρίζεται ως μη αποτελεσματικό.56 

 

Για να ολοκληρωθεί η αναφορά στα χρηματοοικονομικά μέσα, γίνεται παρακάτω μια συνοπτική 

αναφορά στο ΔΠΧΑ 7, το οποίο αφορά τις γνωστοποιήσεις των οικονομικών μονάδων σχετικά με 

τα χρηματοοικονομικά μέσα και με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο λειτουργούν οι οικονομικές οντότητες όσο αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα. 

 

 

 3.4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 7: 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

 

3.3.1 ΣΤΟΧΟΣ 

 

 

Στόχος του ΔΠΧΑ 7 είναι να εμφανίσει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις που κάθε οικονομική 

οντότητα υποχρεούται να παραθέσει στις οικονομικές της καταστάσεις, έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα 

μέρη να λαμβάνουν επαρκείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες. Οι δυνατότητες που παρέχονται 

στους χρήστες μέσω αυτών των πληροφοριών είναι: 

  

 η αξιολόγηση της σημαντικότητας των χρηματοοικονομικών μέσων για την οικονομική θέση 

και την απόδοση της οικονομικής μονάδας καθώς επίσης και  

 η αναγνώριση των κινδύνων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα, στους οποίους 

εκτέθηκε η οικονομική οντότητα την περίοδο αναφοράς και κατ’ επέκταση ο τρόπος με τον 

οποίο η οικονομική οντότητα διαχειρίστηκε αυτούς τους κινδύνους.57  

 

Οι γνωστοποιήσεις που θα δημοσιεύουν οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να διέπονται τόσο 

από ποιοτικά όσο και από ποσοτικά χαρακτηριστικά. Ο βαθμός λεπτομέρειας των γνωστοποιήσεων 

                                                      
56 ΔΛΠ 39, παρ 102. 
57 ΔΠΧΑ 7, παρ 1. 
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θα πρέπει να είναι στο κατάλληλο επίπεδο, ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να τις 

θεωρούν απόλυτα χρήσιμες και σχετικές. 

   

 

3.4.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

Το παρόν πρότυπο εφαρμόζεται για όλες τις οικονομικές οντότητες εκτός από τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 (α) τις συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες που αντιμετωπίζονται 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 27(Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις), το ΔΛΠ 

28(Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις) ή το ΔΛΠ 31(Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες). Στην 

περίπτωση που τα παραπάνω πρότυπα επιτρέπουν σε μια οντότητα να εφαρμόσει τις απαιτήσεις για 

γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 39, τότε οι εν λόγω οντότητες εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των ΔΛΠ 27, 28 

και 31 πλέον εκείνες του παρόντος ΔΠΧΑ. Τέλος, οι οντότητες θα εφαρμόζουν το παρόν ΔΠΧΑ σε 

παράγωγα που αφορούν συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρίες/ κοινοπραξίες εκτός αν το 

παράγωγο ανταποκρίνεται στον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου του ΔΛΠ 32. 

 (β) δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών σύμφωνα με προγράμματα παροχών σε εργαζομένους, 

στα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 19(Παροχές Εργαζομένων). 

 (γ) συμβάσεις για ενδεχόμενη αντιπαροχή σε μια συνένωση επιχειρήσεων, ενώ η εξαίρεση αυτή 

αφορά μόνο τον αποκτώντα. 

 (δ) ασφαλιστήρια συμβόλαια όπως αυτά ορίζονται στο ΔΠΧΑ 4(Ασφαλιστήρια Συμβόλαια), 

ωστόσο το παρόν ΔΠΧΑ εφαρμόζεται σε παράγωγα, τα οποία ενσωματώνονται σε ασφαλιστήρια 

συμβόλαια εάν το ΔΛΠ 39 απαιτεί από την οντότητα να τα καταχωρήσει λογιστικά ξεχωριστά.58 

 

 

3.4.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στο ΔΠΧΑ 7 κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούν τα στοιχεία και το 

επίπεδο των γνωστοποιήσεων.  

                                                      
58 ΔΠΧΑ 7, παρ 3. 
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Έτσι, τα στοιχεία των γνωστοποιήσεων είναι αρχικά πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των 

χρηματοοικονομικών μέσων και στη συνέχεια πληροφορίες αναφορικά με τη φύση και την έκταση 

των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων. Στην περίπτωση που 

το παρόν πρότυπο απαιτεί γνωστοποιήσεις ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, τότε η 

οικονομική οντότητα οργανώνει τα συγκεκριμένα μέσα σε κατηγορίες οι γνωστοποιήσεις των 

οποίων λαμβάνουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά των εν λόγω μέσων.59 

Το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να αναλύονται οι γνωστοποιήσεις έχει τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η επιχείρηση στις γνωστοποιήσεις αναφορικά με 

τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον κίνδυνο ρευστότητας, χωρίς να αποκλείονται και 

τα υπόλοιπα είδη κινδύνων. 

Συμπερασματικά, θα πρέπει οι χρήστες να μπορούν να αξιολογήσουν τη φύση και την έκταση 

των κινδύνων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε να λαμβάνουν τις καλύτερες 

δυνατές επενδυτικές αποφάσεις. 

 

 

 3.5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Ν.4308/14 

 

 

Κατόπιν παρουσίασης του θεσμικού πλαισίου των ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 θα δούμε τον 

τρόπο προσέγγισής τους και από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα τις διατάξεις 

του Ν.4308/14, ο οποίος εισήγαγε τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις αναφορικά με το χειρισμό των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 19 του παραπάνω νόμου, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, ενώ μετά την αρχική τους αναγνώριση επιμετρώνται 

στο κόστος μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. Πιο συγκεκριμένα, μετά την αρχική αναγνώριση τα 

έντοκα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση είτε της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, είτε με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους (παρ.2, 

ν.4308/14), αν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει μεγάλη επίπτωση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους κτήσης χρησιμοποιείται 

μόνο για την επιμέτρηση έντοκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι 

                                                      
59 ΔΠΧΑ 7, παρ 6. 
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εκείνα που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων ακόμα και εάν αυτό δεν ορίζεται 

ρητά.60 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης μόνο όταν 

υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις οι οποίες υφίστανται όταν: 

1. Ο εκδότης ή ο υπόχρεος των χρηματοοικονομικών στοιχείων αντιμετωπίζουν προφανείς και 

σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες 

2. Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι σημαντικά υψηλότερη από την 

εύλογη αξίας τους (όταν αυτή υφίσταται) 

3. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αθέτησης των βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, η οποία οφείλεται σε δυσμενείς εθνικές/ διεθνείς/ 

τοπικές συνθήκες 

Ενώ, ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου 

είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οικονομική οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο 

αυτό. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και όταν οι συνθήκες 

που τις προκάλεσαν παύουν τότε αναστρέφονται σε αυτήν ως κέρδη. Η αναστροφή αυτή γίνεται 

μέχρι την αξία που θα είχε το στοιχείο στην περίπτωση που δεν είχε αναγνωριστεί εξ αρχής ζημία 

απομείωσης.  

Τέλος, αναφορικά με την παύση αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, η οντότητα παύει να τα αναγνωρίζει όταν (α) εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί 

των ταμιακών ροών του στοιχείου ή όταν (β) μεταβιβάσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την κυριότητα των στοιχείων αυτών. Στην παύση αναγνώρισης των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και του 

ανταλλάγματος που λαμβάνεται, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ ζημία στα αποτελέσματα. 

Όσο αφορά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, το άρθρο 22 του ίδιου νόμου ορίζει ότι αυτές 

αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του 

σταθερού επιτοκίου, εάν η επιμέτρηση έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Οι τόκοι που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

ως έξοδα στα αποτελέσματα, εκτός και αν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων.61 

Παύση αναγνώρισης μια χρηματοοικονομικής υποχρέωσης γίνεται όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει ενώ η διαφορά της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης και νέων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

                                                      
60 Ν.4308/14, άρ.19, παρ 3. 
61 Ν.4308/14, άρ.22, παρ 6. 
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Ωστόσο, μαζί με τις παραπάνω διατάξεις, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις να επιμετρώνται και στην εύλογη 

αξία με την προϋπόθεση αυτή να μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Σε αντίθετη περίπτωση τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία θα επιμετρώνται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. 

Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία, οι διαφορές από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται ως στοιχείο της 

καθαρής θέσης κατά την περίοδο που προκύπτουν. Το παραπάνω κονδύλι μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα όταν τα εν λόγω στοιχεία διαγραφούν ή υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ότι έχουν 

απομειωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 19. Η ζημία απομείωσης μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα, όταν οι λόγοι που την προκάλεσαν παύσουν να ισχύουν. 

Ακόμα, στην περίπτωση που υπάρχουν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, παράγωγα που δεν 

κατέχονται για αντιστάθμιση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία οι διαφορές από την 

επιμέτρησή τους αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες την περίοδο που προκύπτουν. 

 

 

 3.6 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΛΠ ΚΑΙ ΔΛΠ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

 

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) δεν υπήρχε ένα ενιαίο πλαίσιο λογιστικής 

διαχείρισης των χρηματοοικονομικών μέσων, αλλά μόνο ξεχωριστοί λογιστικοί χειρισμοί για κάθε 

μια κατηγορία που αναφέρεται ως χρηματοοικονομικό μέσο. 

Οι βασικότερες διαφορές μεταξύ των ΕΛΠ και ΔΛΠ, οι οποίες αφορούν το λογιστικό χειρισμό 

των χρηματοοικονομικών μέσων, συνοψίζονται ως εξής: 

 Αδυναμία αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών μέσω ως μια ομάδα, σύμφωνα με τα 

ΕΛΠ, αλλά συγκεκριμένοι λογιστικοί χειρισμοί με βάση τους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ( 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο). Ακόμα, σε αντίθεση με το ΔΛΠ 39 τα ΕΛΠ δεν 

περιελάμβαναν τον όρο «αντιστάθμιση» ούτε κανένα λογιστικό πλαίσιο χειρισμού των 

αντισταθμίσεων. 

 Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων βάσει τα ΔΛΠ γίνεται με συγκεκριμένες 

μεθόδους αποτίμησης και τα ίδια τα μέσα χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Σε αντίθεση με 
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αυτό, στα ΕΛΠ τα στοιχεία καταχωρούνταν στη χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσης και 

τρέχουσας αξίας και στην περίπτωση υποτίμησης, η ζημία υπολογιζόταν με άλλο τρόπο. 

 Το ΔΠΧΠ 7 ορίζει εκτενέστερα το πλαίσιο των γνωστοποιήσεων που πρέπει να γίνονται από 

τις οικονομικές οντότητες στις οικονομικές καταστάσεις τους σε αντίθεση με τα ΕΛΠ. Σε 

αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη λογιστική αντιστάθμισης, 

κάτι που απουσίαζε από τα ΕΛΠ.62 

  

                                                      
62 Νεγκάκης (2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 

Στο παρακάτω κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που διεξάχθηκε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στις τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών. Στόχος της εμπειρικής έρευνας είναι να μελετήσουμε, εάν οι μεταβολές στην εύλογη αξία 

έχουν επίδραση στη σχέση μεταξύ των στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και την 

τιμή της μετοχής και στη σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή και την τιμή της μετοχής. 

Κατόπιν, από τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε καταλήγουμε, μεταξύ και των υπολοίπων 

συμπερασμάτων, στο πόσο επηρεάζει η επιμέτρηση στην εύλογη αξία τις μεταβολές στην τιμή της 

μετοχής και το βαθμό στον οποίο επηρεάζονται οι επενδυτικές αποφάσεις από τις παραπάνω 

μεταβολές. 

 Η έρευνα εστιάζεται στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας. Η επιλογή 

του συγκεκριμένου κλάδου δεν έγινε τυχαία, καθώς είναι γνωστό ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά μέσα σε βαθμό εκτενέστερο από άλλες επιχειρήσεις, οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους. Επίσης, είναι γεγονός ότι, καθώς τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ, η αρχή της 

επιμέτρησης στην εύλογη αξία εφαρμόζεται στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών και γι’ αυτό το 

λόγο το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε σε αυτό τον κλάδο. 

 Το δείγμα αποτελείται από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι εισηγμένα στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων Compustat. Τα στοιχεία, τα 

οποία συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, συγκεντρώθηκαν από τις δημοσιευμένες οικονομικές 

εκθέσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις σημειώσεις, οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων και περιλαμβάνουν αναλυτικές 

πληροφορίες αναφορικά με στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων και αφορούν την 

χρονική περίοδο από το 2005 έως και το 2014. Στο δείγμα που συγκεντρώθηκε περιλαμβάνονται 
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δεδομένα από το σύνολο των εισηγμένων στο ΧΑΑ τραπεζών, τα οποία αναφέρονται στην περίοδο 

πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η παρακάτω. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

χρησιμοποιήσαμε ένα υπόδειγμα, που βασίζεται στο υπόδειγμα των Feltham and Ohlson (Feltham  

and Ohlson, 1995 και Ohlson, 1995), το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε επιστημονικές έρευνες 

στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στο οποίο εισάγαμε 

ψευδομεταβλητές, για να δούμε πως συσχετίζονται οι μεταβολές στην εύλογη αξία των ιδίων 

κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων με τις μεταβολές στην τιμή της μετοχής. Τα στοιχεία, στα οποία 

επικεντρώθηκε η μελέτη που ακολουθεί, είναι τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του αποθεματικού της καθαρής θέσης στο τέλος κάθε έτους και το υπόλοιπο των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων που είναι αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 

εξίσου στο τέλος κάθε έτους σύμφωνα με τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τις σημειώσεις των 

οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 δύο από τις τέσσερις 

κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται τα χρηματοοικονομικά μέσα μετά την αρχική τους 

αναγνώριση και ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός καθώς ορίζουν τη βάση με την οποία θα 

αποτιμηθούν τα χρηματοοικονομικά μέσα όπως επίσης και το λογιστικό χειρισμό του κέρδους ή της 

ζημίας που θα προκύψει κατά την αποτίμησή τους. 

 Βασική μας υπόθεση είναι ότι η αγορά είναι «ενεργή» και «αποτελεσματική». Σε μια τέτοια 

αγορά ο υπολογισμός της εύλογης αξίας είναι αξιόπιστος και δεν μπορεί να χειραγωγηθεί και οι 

τρέχουσες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους και οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν 

πλήρως όλο το φάσμα των πληροφοριών από γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί και από όσα 

αναμένεται να λάβουν χώρα. 

 

 

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 

 

Το υπόδειγμα του Ohlson του 1995 είναι ένα υπόδειγμα, το οποίο υποθέτει ότι υπάρχει γραμμική 

συσχέτιση μεταξύ του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων, των καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων 

(κέρδη/ζημίες) και της τιμής της μετοχής. Το υπόδειγμα αποτελεί γραμμική παλινδρόμηση και μας 

δείχνει τις μεταβολές που υφίστανται στην τιμή της μετοχής όταν μεταβάλλονται τα κέρδη ανά 
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μετοχή και η λογιστική αξίας των ιδίων κεφαλαίων της μετοχής αντίστοιχα. Συνοψίζεται στη 

συνάρτηση που ακολουθεί: 

 

PRIi,t = a0 + a1BVPSi,t + a2EPSi,t + ei,t     (1) 

 Όπου: 

 

 PRIi,t = η τιμή της μετοχής της τράπεζας i στο χρόνο t 

 BVPSi,t = η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή της τράπεζας i στο τέλος της 

περιόδου t 

 EPSi,t = τα συνολικά καθαρά κέρδη προ φόρων ανά μετοχή της τράπεζας i στο τέλος της 

περιόδου t  

 ei,t = τα κατάλοιπα της γραμμικής παλινδρόμησης 

  

 

 

 Στο παραπάνω υπόδειγμα εισάγαμε ψευδομεταβλητές με βάση τις οποίες το υπόδειγμα 

μετατράπηκε ως εξής: 

 

 

PRIi,t = a0 + a1BVPSi,t + a2EPSi,t + a3AFS_Di,t + a4AFS_Di,t * BVi,t + ei,t  (2)    

 

   PRIi,t = a0 + a1BVPSi,t + a2EPSi,t+ a5FV_Gi,t + a6FV_Gi,t * EPSi,t + ei,t  (3) 

 

 

 Όπου: 

 

 AFS_Di,t = ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 εάν υπάρχει μεταβολή στα διαθέσιμα προς 

πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των αποθεματικών της τράπεζας i στο τέλος της 

περιόδου t 

 FV_Gi,t = ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 εάν υπάρχουν κέρδη/ζημιές από αποτίμηση 

στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων της τράπεζας i στο τέλος της περιόδου t  

 AFS_Di,t * BVi,t= γινόμενο των μεταβολών AFS*BV 
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 FV_Gi,t * EPSi,t= γινόμενο των μεταβλητών FV*EPS  

  

Οι ψευδομεταβλητές που εισήχθηκαν έχουν δυνατότητα να παίρνουν τις τιμές «0» και «1». Η τιμή 

«1» δίνεται όταν παρατηρείται μεταβολή στην εύλογη αξία ενώ η τιμή «0» δίνεται σε κάθε άλλη 

περίπτωση. 

 

 

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

 

Πίνακας Περιγραφικής Στατιστικής 

 

 

Το δείγμα που εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα περιλαμβάνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αφορά τη χρονική περίοδο από το έτος 2005 

έως το έτος 2014. Τα δεδομένα για το συγκεκριμένο δείγμα συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων 

Compustat. 

 Ακολουθεί ο πίνακας 4.1 ο οποίος περιέχει τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και 

περιλαμβάνει τη μέση τιμή, τη διάμεσο, το μέγιστο όριο, το ελάχιστο όριο, την τυπική απόκλιση και 

τέλος τον αριθμό παρατηρήσεων για το συγκεκριμένο δείγμα. 
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Πίνακας 4.1 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 

 

PRI BV EAR AFS_D FV_G

 Mean 1,69 1,69 1,69 0,27 0,69

 Median 0,99 1,04 0,02 0,00 1,00

 Maximum 6,03 5,00 0,38 1,00 1,00

 Minimum 0,12 0,26 -6,02 0,00 0,00

 Std. Dev. 1,54 0,71 0,96 0,45 0,47

 

Σημείωση: τα αποτελέσματα του πίνακα προκύπτουν από τα δεδομένα των σημειώσεων των οικονομικών 

εκθέσεων των εισηγμένων στο ΧΑΑ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (σύμφωνα με τα στοιχεία της Compustat 

Global) και αφορούν τη χρονική περίοδο από το 2006 έως το 2014. Όλες οι μεταβλητές  αποπληθωρίστηκαν με 

τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του προηγούμενου έτους.  

 

 

Για όλες τις συνεχείς μεταβλητές του υποδείγματός μας έχει αφαιρεθεί το 1% των ανώτατων και 

κατώτατων άκρων τους, ώστε να αποφευχθούν πιθανές επιδράσεις των ακραίων παρατηρήσεων του 

δείγματος. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα εξετάστηκε το κατά πόσο η μέση τιμή και η διάμεσος 

της κάθε μεταβλητής διαφέρουν στις τιμές τους. Παρατηρείται ότι σε κάποιες περιπτώσεις η μέση 

τιμή και η διάμεσος έχουν κάποιες αποκλίσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούμε από τον 

πίνακα, ωστόσο δεν υπάρχουν ακραίες διαφορές στις τιμές που παίρνουν. 

 

 

Μήτρα Συσχετίσεων (correlation matrix) 

 

 

Η μήτρα συσχετίσεων μας δείχνει τους συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών. Παρακάτω, 

παρατίθεται ο πίνακας 4.2 που αποτελεί τη μήτρα συσχετίσεων που προέκυψε από την ανάλυση των 

μεταβλητών PRI που είναι η τιμή της μετοχής, BV που είναι η λογιστική αξία, EAR που 

απεικονίζουν τα κέρδη και AFS_D, FV_G που απεικονίζουν τις μεταβολές στα αποθεματικά 

διαθέσιμα προς πώληση καθώς και στα στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

αντίστοιχα 
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Πίνακας 4.2 

Μήτρα Συσχετίσεων(Correlation Matrix) 

 

Probability PRI BV EAR AFS_D FV_G 

PRI 1

BV 0,61 1

EAR 0,45 0,33 1

AFS_D 0,14 0,11 -0,02 1

FV_G 0,12 0,23 0,09 0,03 1  

Σημείωση: τα αποτελέσματα του πίνακα προκύπτουν από τα δεδομένα των σημειώσεων των οικονομικών 

εκθέσεων των εισηγμένων στο ΧΑΑ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (σύμφωνα με τα στοιχεία της Compustat 

Global) και αφορούν τη χρονική περίοδο από το 2006 έως το 2014. Όλες οι μεταβλητές  αποπληθωρίστηκαν με 

τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του προηγούμενου έτους. 

 

 

Για το σχηματισμό της παραπάνω μήτρας συσχετίσεων όλες οι μεταβλητές αποπληθωρίστηκαν με 

τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του προηγούμενου έτους, ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα 

ετεροσκεδαστικότητας, δηλαδή μια άνιση διασπορά, και συνεπώς τα φαινόμενα κλίμακας. Οι 

μεταβλητές πάνω στις οποίες μελετήθηκε η μεταξύ τους συσχέτιση βρίσκονται στην πρώτη 

οριζόντια γραμμή και στην πρώτη κάθετη στήλη αντίστοιχα. Η τιμή της μετοχής είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή που υπάρχει στο χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα, ενώ οι υπόλοιπες που εμφανίζονται 

αποτελούν τις ανεξάρτητες. Οι τιμές, οι οποίες είναι σε bolt, δηλώνουν τους συντελεστές συσχέτισης 

που έχουν p value μικρότερη του 0,10. Η παραπάνω μήτρα συσχετίσεων μας πληροφορεί ότι δεν 

υπάρχουν ενδείξεις πολυσυγγραμμικότητας.  

 

 

Αποτελέσματα Έρευνας 

 

 

Για να τρέξουμε το υπόδειγμα (2) στην παλινδρόμηση, το χωρίσαμε σε 2 επιμέρους γραμμικά 

υποδείγματα. Τα αποτελέσματα του πίνακα 4.3 μας πληροφορούν για τις μεταβολές που συμβαίνουν 

στην τιμή της μετοχής όταν τα αποθεματικά των ιδίων κεφαλαίων μεταβάλλονται θετικά. 
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Πίνακας 4.3 

PRIi,t = a0 + a1BVPSi,t + a2EPSi,t + a3AFS_Di,t + a4AFS_Di,t * BVi,t + ei,t  (2)    

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0,33 0,53 -0,62 0,54

BV 1,72 0,47 3,70 0,00

EAR 0,02 0,15 0,15 0,88

AFS_D 1,13 0,90 1,25 0,22

AFS_D*BV -0,84 0,56 -1,51 0,14

Adjusted R-squared 0,280662  

Σημείωση: τα αποτελέσματα του πίνακα προκύπτουν από τα δεδομένα των σημειώσεων των οικονομικών 

εκθέσεων των εισηγμένων στο ΧΑΑ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (σύμφωνα με τα στοιχεία της Compustat 

Global) και αφορούν τη χρονική περίοδο από το 2006 έως το 2014. Όλες οι μεταβλητές  αποπληθωρίστηκαν με 

τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του προηγούμενου έτους. Οι μεταβλητές που είναι σε bolt είναι στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο <5%. 

 

 

Το παραπάνω υπόδειγμα (2) μας δείχνει ποιες θα είναι οι μεταβολές στην τιμή της μετοχής μετά από 

μια μεταβολή και συγκεκριμένα μια αύξηση στα αποθεματικά των ιδίων κεφαλαίων. Τα στοιχεία τα 

οποία αναλύουμε από τον παραπάνω πίνακα είναι οι συντελεστές a1, a2, a3, a4 οι οποίοι βρίσκονται 

στη στήλη Coefficient, η στήλη t-statistic που μας δείχνει κατά πόσο μια μεταβλητή είναι στατιστικά 

σημαντική, το Adjusted R2 που μας πληροφορεί το ποσοστό στο οποίο το παρόν μοντέλο ερμηνεύει 

τα δεδομένα και τέλος το τυπικό σφάλμα που απεικονίζεται στη στήλη Std.Error. 

 

 Οι συντελεστές a1, a2, a3, a4 μας δείχνουν κατά πόσο σχετίζεται η εξαρτημένη μεταβλητή με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Όσο υψηλότερη τιμή παίρνουν οι συντελεστές, τόσο μεγαλύτερη είναι και 

η συσχέτιση. Παρατηρούμε, ότι ο συντελεστής της μεταβλητής AFS_D είναι 1,13 και της 

AFS_D*BV είναι -0,84. Ωστόσο είναι στατιστικά ασήμαντοι. 

 

 Η στήλη t-statistic μας ενημερώνει κατά πόσο είναι μια μεταβλητή στατιστικά σημαντική ή όχι 

και υπολογίζεται ως το πηλίκο του συντελεστή (coefficient) με την τυπική απόκλιση (std.error). 

Όταν το t-statistic λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες του 1,96, τότε θεωρούμε ότι η μεταβλητή που 
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εξετάζουμε είναι στατιστική σημαντική σε επίπεδο 5%, δηλαδή επιδρά σημαντικά πάνω στην 

εξαρτημένη μεταβλητή. Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το μόνο μέγεθος που είναι 

στατιστικά σημαντικό για τον προσδιορισμό της τιμής της μετοχής είναι το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων ανά μετοχή καθώς παίρνει την τιμή των 3,69 μονάδων. 

  

 Το Adjusted R2 μας πληροφορεί κατά πόσο το παραπάνω μοντέλο ερμηνεύει τα δεδομένα μας 

και παίρνει τιμές από 0 μέχρι και 1. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι για να αξιολογεί μοντέλα τα 

οποία παίρνουν παραπάνω από μια ανεξάρτητες μεταβλητές. Για το συγκεκριμένο δείκτη, όσο 

μεγαλύτερη είναι η τιμή που παίρνει, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό θεωρείται το μοντέλο. Ο 

παραπάνω πίνακας μας πληροφορεί ότι η τιμή του Adjusted R2 είναι 0,28 πράγμα το οποίο σημαίνει 

ότι με βάση τη χρήση του υποδείγματος (2) οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να ερμηνεύσουν το 

28% των μεταβολών στην τιμή της μετοχής. 

 

 Η μέση απόκλιση ανάμεσα στην πραγματική τιμή και την εκτιμώμενη τιμή της μεταβλητής 

ονομάζεται τυπικό σφάλμα (st.error). Στην περίπτωση που το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης είναι 

μικρό, τότε οι παρατηρούμενες και οι εκτιμώμενες τιμές δε διαφέρουν κατά πολύ και η 

παλινδρόμηση μας δίνει μια καλή περιγραφή μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Αν το τυπικό σφάλμα είναι μεγάλο, τότε δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι έχουμε 

καλή περιγραφή της σχέσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 4.3 το σύνολο των τυπικών 

σφαλμάτων δεν υπερβαίνει τη μονάδα πράγμα που σημαίνει ότι η ευθεία παλινδρόμησης μας δίνει 

καλή περιγραφή μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

 

Ο πίνακας 4.4 μας δίνει αποτελέσματα του δεύτερου σκέλους του γραμμικού υποδείγματος, με βάση 

τα οποία συμπεραίνουμε ποιες είναι οι μεταβολές που συμβαίνουν στην τιμή της μετοχής όταν 

μεταβάλλονται θετικά τα στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 
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Πίνακας 4.4 

PRIi,t = a0 + a1BVPSi,t + a2EPSi,t+ a5FV_Gi,t + a6FV_Gi,t * EPSi,t + ei,t  (3) 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0,18 0,35 -0,51 0,6

BV 1,56 0,21 7,3 0

EAR -0,16 0,09 -1,79 0,08

FV_G 0,21 0,39 0,54 0,58

FV_G*EAR 1,44 0,44 3,24 0,002

Adjusted R-squared 0,36  

Σημείωση: τα αποτελέσματα του πίνακα προκύπτουν από τα δεδομένα των σημειώσεων των οικονομικών 

εκθέσεων των εισηγμένων στο ΧΑΑ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (σύμφωνα με τα στοιχεία της Compustat 

Global) και αφορούν τη χρονική περίοδο από το 2006 έως το 2014. Όλες οι μεταβλητές  αποπληθωρίστηκαν με 

τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του προηγούμενου έτους. Οι μεταβλητές που είναι σε bolt είναι στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο <5%. 

 

Το παραπάνω υπόδειγμα (3) μας δείχνει ποιες θα είναι οι μεταβολές στην τιμή της μετοχής όταν τα 

στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων είναι διαφορετικά από το 0. 

 

Οι συντελεστές a1, a2, a5, a6 μας δείχνουν κατά πόσο σχετίζεται η εξαρτημένη μεταβλητή με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Όσο υψηλότερη τιμή παίρνουν οι συντελεστές, τόσο μεγαλύτερη είναι και 

η συσχέτιση. Παρατηρούμε, ότι ο συντελεστής της μεταβλητής FV_G είναι 0,21 και της μεταβλητής 

FV_G*EAR είναι 1,44. Ωστόσο μόνο ο δεύτερος είναι στατιστικά σημαντικός. Ειδικότερα, όσο 

αφορά το πληροφοριακό περιεχόμενο της στήλης t-statistic μας ενημερώνει ότι το μέγεθος το οποίο 

είναι στατιστικά σημαντικό για τον προσδιορισμό της τιμής της μετοχής είναι το γινόμενο των 

στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων επί των κερδών καθώς παίρνει την τιμή των 3,24 

μονάδων και όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι μεταβλητές που παίρνουν τιμή t-statistic άνω των 2 

μονάδων είναι στατιστικά σημαντικές. 

 

Η τιμή του Adjusted R2 είναι 0,36 μονάδες πράγμα το οποίο μας πληροφορεί, ότι με βάση τη 

χρήση του υποδείγματος (3) οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να ερμηνεύσουν το 36% των 

μεταβολών στην τιμή της μετοχής. 
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 Τέλος, το σύνολο των τυπικών σφαλμάτων (st.error) του πίνακα 4.4 δεν υπερβαίνει τη 

μονάδα πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι η ευθεία παλινδρόμησης μας δίνει καλή περιγραφή μεταξύ 

της εξαρτημένης μεταβλητής και των ανεξάρτητων μεταβλητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η επιμέτρηση στην εύλογη αξία αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια 

και ακρίβεια τις μεταβολές που συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή στην αγορά και έτσι το πληροφοριακό 

περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών οντοτήτων δίνει πιο αξιόπιστες 

πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό. 

 Κατόπιν διεξαγωγής της παραπάνω έρευνας, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4, 

συμπεραίνεται ότι οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων επηρεάζουν την 

τιμή της μετοχής σε κάθε περίπτωση. Το δείγμα αποτελείται από τράπεζες οι οποίες είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αφορά τα έτη από το 2005 έως και το 2014.Τα μεγέθη που 

μελετήθηκαν ήταν τα αποθεματικά των εισηγμένων αυτών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα 

στοιχεία των οποίων αντλήθηκαν από τις οικονομικές τους εκθέσεις τους, και τα στοιχεία στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων τα μεγέθη των οποίων αντλήθηκαν εξίσου από τις 

οικονομικές εκθέσεις των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

 Όσο αφορά τη σχέση που έχουν οι μεταβολές στην εύλογη αξία των αποθεματικών με τις 

μεταβολές στην τιμή της μετοχής, φαίνεται ότι μια αύξηση στην εύλογη αξία των αποθεματικών 

επιδρά αρνητικά στην τιμή της μετοχής, οπότε τόσο τα αποθεματικά όσο και η τιμή της μετοχής 

μειώνονται. 

 Όσο αφορά τη σχέση που έχουν οι μεταβολές στην εύλογη αξία των κερδών/ζημιών στα 

αποτελέσματα με τις μεταβολές στην τιμή της μετοχής, φαίνεται ότι μια αύξηση στην εύλογη αξία 

αυτών των στοιχείων επιδρά αρνητικά στην τιμή της μετοχής, οπότε ενώ τα στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων αυξάνονται, η τιμή της μετοχής μειώνεται. 

 Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι οι μεταβολές στην εύλογη αξία επηρεάζουν σε ικανοποιητικό 

βαθμό, σύμφωνα και με το δείκτη Adjusted R2, την τιμή της μετοχής πράγμα το οποίο τονίζει τη 

σημασία επιμέτρησης στην εύλογη αξία. Καθώς υπάρχουν μεταβολές στην τιμή της μετοχής, οι 

οποίες οφείλονται σε μεταβολές στην εύλογη αξία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτικές 

αποφάσεις επηρεάζονται και αυτές με τη σειρά τους από την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων στην εύλογη αξία τους και το επενδυτικό κοινό λαμβάνει υπόψη του τα επιμετρημένα σε 



58 
 

εύλογη αξία στοιχεία και τις μεταβολές του για να επενδύσει με τον κατάλληλο τρόπο το κεφάλαιό 

του.  

 Καθώς, λοιπόν, τονίστηκε η σημασία της επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της παραπάνω παλινδρόμησης, και φάνηκε η επιρροή που ασκεί στην τιμή της 

μετοχής καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλες οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα όσες είναι εισηγμένες 

στο ΧΑΑ θα πρέπει να επιμετρούν τα στοιχεία τους σε εύλογη αξία, ώστε να προσφέρουν στο 

επενδυτικό κοινό τους τη δυνατότητα να έχει σωστή πληροφόρηση αναφορικά με την πραγματική 

οικονομική κατάσταση τους και με αυτό τον τρόπο να διευκολύνουν τις επενδυτικές αποφάσεις. 

Επίσης, με τη συνεχόμενη αύξηση του όγκου των χρηματοοικονομικών προϊόντων η λογιστική 

αντιμετώπιση τους θα αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, οπότε με την 

επιμέτρηση στην εύλογη αξία μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος αυτού. 

Ο λόγος είναι η τυποποίηση της μεθόδου αποτίμησης, αλλά και η ουσία του πληροφοριακού 

περιεχομένου που προσφέρει η επιμέτρηση στην εύλογη αξία στο επενδυτικό κοινό, η οποία είναι 

αξιόπιστη. 

 Η παρούσα έρευνα που εκπονήθηκε αντιμετώπισε τις μεταβολές στην τιμή αναφορικά μόνο 

με τις μεταβολές στα αποθεματικά και στα στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που 

απαντώνται στις οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων στο ΧΑΑ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Μια άλλη έρευνα, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ταυτόχρονα με τα 

παραπάνω στοιχεία να εξετάσει και την επίδραση που είχε η κρίση στην ελληνική κοινωνία στις 

μεταβολές της τιμής ανά μετοχή. Ακόμα, κάποια άλλη έρευνα μπορεί να επεκταθεί και στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναπτυσσόμενων χωρών μελετώντας κατά πόσο αξιόπιστα μπορεί να 

υπολογιστεί η εύλογη αξία και πόσο αυτή με τη σειρά της επηρεάζει τις τιμές των μετοχών και τις 

επενδυτικές αποφάσεις. 
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