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Περίληψη 

 

Το βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των 

βασικών σημείων δύο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, των 32 και 39 και του Διεθνή 

Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 7, που αφορούν τα 

χρηματοοικονομικά μέσα των επιχειρηματικών οντοτήτων. Για την καλύτερη 

παρουσίαση του θέματος η εργασία δομήθηκε σε συνολικά πέντε κεφάλαια. Το 

πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και σε αυτό αναπτύσσονται γενικά ζητήματα που 

αφορούν γενικά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως ένα σύντομο ιστορικό, τα 

επίπεδα εφαρμογής τους και ο σκοπός ύπαρξης τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

ανασκόπηση των επιστημονικών ερευνών πάνω στα λογιστικά πρότυπα που αφορούν 

τα Χρηματοοικονομικά Μέσα. Στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε την αναλυτική 

παρουσίαση του ΔΛΠ 32, στο τέταρτο κεφάλαιο την αναλυτική επίσης παρουσίαση 

του ΔΛΠ 39 και τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο της επίσης αναλυτική καταγραφή των 

σημαντικότερων σημείων του ΔΠΧΑ 7. 
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Abstract 

 

 The main object of this paper is to present the key points of two International 

Accounting Standards 32 and 39 and the International Financial Reporting Standard 7 

on financial instruments of business entities. For the best presentation of the subject 

the work was structured in a total of five chapters. The first chapter is introductory 

and develops general issues that are generally related to International Accounting 

Standards as one of their short history, application levels and their purpose of 

existence. The second chapter reviews the scientific research on the three accounting 

standards.  In the third chapter, we detailed presentation of IAS 32, the fourth chapter 

also the detailed presentation of IAS 39 and finally the fifth chapter-itemized list of 

the major points of IFRS 7. 
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Εισαγωγή 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει αναλυτικά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα 32 και 39 και το ΔΠΧΠ 7, και να παρουσιάσει τις βασικές θέσεις 

της επιστημονικής έρευνας πάνω σε αυτά. Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται στην 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρηματικών 

οντοτήτων. Το αντικείμενο μελέτης υπάγεται στην ευρύτερο κλάδο της Λογιστικής 

και ο σκοπός των προτύπων αυτών είναι η από κοινού χρήση από όλες τις χώρες, 

ενός συνόλου κανόνων και αρχών στον κλάδο αυτό. Τα ΔΛΠ δημιουργήθηκαν για να 

καλύψουν την ανάγκη για την θεμελίωση και πρακτική εφαρμογή αρχών και 

κανόνων της λογιστικής, οι οποίοι θα ήταν διεθνώς αποδεκτοί και θα ήταν σε θέση 

να διασφαλίσουν υψηλής ποιότητας οικονομική πληροφόρηση η οποία θα ήταν 

συγκρίσιμη και κατανοητή, ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία προερχόταν, και 

σε αυτό έγκειται και η σημαντικότητα ύπαρξης των εν λόγω προτύπων, αλλά και η 

σημαντικότητα του θέματος που θα μελετήσουμε γενικότερα. 

Για την παρουσίαση του θέματος πραγματοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα, 

δηλαδή συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από τρίτους ερευνητές 

σχετικά με τα βασικά ζητήματα που διαπραγματεύονται τα ως άνω διεθνή λογιστικά 

πρότυπα. Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατά βάση διεθνής. Η 

λογιστική των χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ είναι 

πολύπλοκη. Η παρούσα εργασία προσφέρει μιας σαφή επισκόπηση των σημερινών 

απαιτήσεων του ΔΛΠ 32, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 39, 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» και ΔΠΧΑ 7, 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Το πεδίο εφαρμογής των προτύπων 

είναι ιδιαίτερα ευρύ: και περιλαμβάνει οτιδήποτε πληροί τον ορισμό του 

χρηματοοικονομικού μέσου (εκτός από καθορισμένες εξαιρέσεις οι οποίες 

αναφέρονται). 
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Κεφάλαιο 1ο: Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

1.1.Εισαγωγή 

  

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί ο σκοπός και η χρησιμότητα της παρούσας 

μελέτης και θα γίνει στην ουσία μια σύντομη εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ώστε ο 

αναγνώστης να κατανοήσει την χρησιμότητα τους και τον σκοπό ύπαρξης τους. Η 

εισαγωγή αυτή θα γίνει μέσα από μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της εμφάνισης 

και εξέλιξης τους στον κλάδο της λογιστικής, ενώ γίνεται και μια σύντομη αναφορά 

στο Συμβούλιο και την Επιτροπή των Διεθνών Προτύπων, οργανισμοί – φορείς οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή τους. Τέλος γίνεται αναφορά στο 

βαθμό στον οποίο εφαρμόστηκαν στις διάφορες χώρες του κόσμου και κυρίως στην 

Ευρώπη. 

 

1.3 Σκοπός και Αντικείμενο Μελέτης 

 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 32, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 39 και το Διεθνές 

Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 7. Για το καθένα από αυτά θα 

παρουσιαστούν αναλυτικά το πεδίο εφαρμογής τους καθώς και οι διαδικασίες και τα 

πρότυπα που αυτά ορίζουν. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να προσφέρει μια 

σαφή και συνεκτική επισκόπηση των τριών αυτών προτύπων η οποία μπορεί να 

αποτελέσει και έναν οδηγό κατανόησης υιοθέτησης και εφαρμογής του λογιστικού 

πλαισίου των Χρηματοοικονομικών Μέσων. 
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1.2.Ιστορικό-Σύντομη Παρουσίαση 

 

Η ιστορική εξέλιξη του κλάδου της λογιστικής σε κάθε χώρα, κατά το 

παρελθόν, ήταν διαφορετική κυρίως λόγω των διαφορετικών οικονομικών, πολιτικών 

και νομικών καταστάσεων που κυριαρχούσαν. Με τη πάροδο όμως των ετών, οι 

ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομίες των κρατών, ανά την υφήλιο, έχουν 

δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για μία άνευ προηγουμένου ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων μέσω της τεχνολογίας και της απελευθέρωσης του εμπορίου 

(Αρναούτης, 2012).  

Η απελευθέρωση του εμπορίου και των αγορών οδήγησαν με την σειρά τους 

στην θεμελίωση οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων 

από διαφορετικά κράτη, σε βαθμό που η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

χωρών σημείωσε σημαντική αύξηση. Οι εξελίξεις αυτές επίσπευσαν την ανάγκη για 

την θεμελίωση και πρακτική εφαρμογή αρχών και κανόνων της λογιστικής, οι οποίοι 

θα ήταν διεθνώς αποδεκτοί και ήταν σε θέση να διασφαλίσουν υψηλής ποιότητας 

οικονομική πληροφόρηση η οποία θα ήταν συγκρίσιμη και κατανοητή, ανεξάρτητα 

από τη χώρα από την οποία προερχόταν (Matesetal, 2009).  

Το σύνολο αυτών των αρχών και κανόνων έχουν πλέον καθιερωθεί με τον 

όρο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards – I.A.S.) ή 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International 

FinancialReporting Standards - I.F.R.S.). Πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από τα 

Δ.Λ.Π. που βρίσκονται σε ισχύ, υπάρχουν και Δ.Λ.Π. και διερμηνείες τους που 

βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης με σκοπό τη ρύθμιση θεμάτων που δεν 

ικανοποιούνταν μέχρι τώρα (GrandThorton, 2009).  

Η προέλευση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέρχεται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τα εισήγαγε με σκοπό να κάνει τις επιχειρηματικές 

υποθέσεις και λογαριασμούς προσβάσιμους σε ολόκληρη την ήπειρο. Τα ΔΛΠ 

εξαπλώθηκαν γρήγορα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αποτελούσαν μια κοινή γλώσσα 

η οποία έδινε την δυνατότητα καλύτερης «επικοινωνίας» σε λογιστικό επίπεδο, σε 

όλο τον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι μόνο ένα μέρος των χωρών παγκοσμίως 
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χρησιμοποιούν τα ΔΛΠ, οι συμμετέχουσες χώρες όλο και αυξάνονται, αντί η 

εφαρμογή τους να περιορίζεται σε κλειστές γεωγραφικές περιοχές. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει τα ΔΛΠ. Πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι παρά 

το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. αποτελούν ένα ιδρυτικό μέλος της κίνησης για τη κατάρτιση 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η πλειοψηφία των εταιρειών της χώρας κάνουν 

χρήση των αμερικάνικων προτύπων (Generally Accepted Accounting Principles - 

G.A.A.P.). Επί του παρόντος, περίπου 120 χώρες χρησιμοποιούν τα ΔΛΠ κατά 

κάποιο τρόπο, και 90 από αυτές είναι πλήρως σύμφωνες με τους κανονισμούς τους 

(Βλάχος και Λουκάς, 2008).  

Στο πλαίσιο λοιπόν των εξελίξεων οι οποίες έλαβαν χώρα στην παγκόσμια 

οικονομία τις τελευταίες δεκαετίας και λόγω της εμφάνισης μιας σειράς εταιρικών 

σκανδάλων (π.χ. Enron, Parmalat), η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, στις 31 

Δεκεμβρίου 2001, ότι όλες οι εισηγμένες εταιρείες στις οργανωμένες ευρωπαϊκές 

κεφαλαιαγορές πρέπει να καταρτίζουν τους ενοποιημένους ισολογισμούς τους σε 

συμφωνία με τα ΔΛΠ. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε την εθελοντική 

εφαρμογή τους από τις υπόλοιπες μη εισηγμένες εταιρείες και έδωσε την δυνατότητα 

στα κράτη-μέλη να επεκτείνουν την εφαρμογή τους. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 

2005, η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών –μελών της ΕΕ, μεταξύ τους και η 

Ελλάδα, ήρθαν αντιμέτωπες με την εφαρμογή δύο λογιστικών συστημάτων, ένα που 

ίσχυε για τις εισηγμένες και ένα δεύτερο που ίσχυε  για τις μη εισηγμένες εταιρείες 

(Bellosetal, 2007).  

Σε ότι αφορά τις Ευρωπαϊκές χώρες, εδώ και πάνω από 10 χρόνια, πριν από 

το 2005, οι περισσότερες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εφάρμοζαν εγχώρια λογιστικά 

πρότυπα. Έτσι, η υιοθέτηση των ΔΛΠ στην Ευρώπη αντιπροσώπευε μία από τις 

μεγαλύτερες αλλαγές χρηματοοικονομικής αναφοράς κατά τα τελευταία χρόνια και 

ήταν αμφιλεγόμενη, δημιουργώντας συζήτηση που έφθασε στα υψηλότερα επίπεδα 

των εγχώριων κυβερνήσεων (Βλάχος και Λουκάς, 2008). Η υιοθέτηση των ΔΛΠ θα 

είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός κοινού συνόλου προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εντός της Ευρώπης, καθώς και μεταξύ της 

Ευρώπης και πολλών άλλες χωρών που απαιτούν ή επιτρέπουν την εφαρμογή των 

ΔΛΠ. Έτσι, η συζήτηση αφορούσε όχι μόνο τα οφέλη και το κόστος της ίδιας της 
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υιοθέτησης και εφαρμογής των ΔΛΠ, αλλά και την παγκόσμια σύγκλιση 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Armstrongetal, 2008).  

Η πλήρης εφαρμογή των Δ.Λ.Π. καθιερώθηκε στη χώρα μας με την ψήφιση 

των Νόμων 2992/2002 και 3229/2003. Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 

δημοσιεύτηκαν με βάση τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.) στην Ελλάδα καλύπτουν τις χρήσεις 1/1-31/12/2004 και 1/1-31/12/2005. 

Σύμφωνα με το Ν. 2992/2002, τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση των 

δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν Κατάσταση 

Οικονομικής θέσης, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Μεταβολών 

των Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και το Προσάρτημα επί των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα Δ.Λ.Π. καταρτίζουν 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σε κάθε τρίμηνο και ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης. Τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά από τις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών και προαιρετικά από τις λοιπές ανώνυμες εταιρείες, οι 

οποίες ελέγχονται από toνόμιμο ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – 

Λογιστών (ΣΟΕΛ) (Bellosetal, 2007). 

Με τον όρο, των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ορίζεται το «σύνολο γενικά 

αποδεκτών λογιστικών αρχών και κανόνων, η καθιέρωση και εφαρμογή των οποίων 

δύναται να οδηγήσει σε ομοιόμορφα καταρτισμένες οικονομικές καταστάσεις, με 

αποτέλεσμα την αξιοπιστία και συγκρισιμότητα τους σε διεθνές επίπεδο». Πιο 

αναλυτικά «τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι εγκεκριμένες εκθέσεις που δείχνουν 

πώς πρέπει να εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

συγκεκριμένοι τύποι συναλλαγών και άλλων γεγονότων»(Armstrongetal, 2008, σελ. 1). 

Τα ΔΛΠ αποτελούν ένα περιεκτικό και σταθερό, από εννοιολογική άποψη, σύνολο 

προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προσαρμοσμένο ειδικά στις ανάγκες 

των διεθνών επιχειρηματικών κύκλων (Tsalavoutasetal, 2012).  

Στόχος κάθε σύγχρονου λογιστικού συστήματος είναι η ουσιαστική και 

πραγματική αποτύπωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης 

καθώς επίσης και η ομογενής αποτίμηση για λόγους συγκρισιμότητας, στην εύλογη 

αξία. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα λογιστικά πρότυπα. Τα πιο 
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διαδεδομένα παγκοσμίως είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International 

Accounting Standards- I.A.S.), τα οποία εφαρμόζονται από το 2006 υποχρεωτικά από 

τις εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης γνωστές είναι οι Καταστάσεις 

Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (Statements Of Financial Accounting 

Standards-S.F.A.S.) που εφαρμόζονται κυρίως στις Η.Π.Α. (Αρναούτης, 2012) 

Τα ΔΛΠ είναι αναγκαία για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και 

εκθέσεων των επιχειρήσεων και κυρίως των πολυεθνικών και των εταιριών που είναι 

εισηγμένες ή πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο. Τα Δ.Λ.Π. έχουν εκδοθεί 

από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η οποία ιδρύθηκε το 1973, από 

10 χώρες μέλη των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, 

της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, του Μεξικού, της Ολλανδίας, της Αγγλίας, της 

Ιρλανδίας και των Η.Π.Α.  

Η επιτροπή (ΙΑSC) είναι ένα ανεξάρτητο, αυτοδιοικούμενο σώμα, το οποίο 

απαρτίζεται από αντιπροσωπείες 143 επαγγελματικών λογιστικών σωμάτων, από 103 

χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται μόνο απόπαρατηρητές οι οποίοι 

υιοθετούν τα λογιστικά πρότυπα τα οποία προτείνονται. Οι πράξεις της ΙΑS 

πραγματοποιούνται από ένα Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από αντιπροσωπείες 13 

χωρών και 4 οργανώσεων κατ’ ανώτατο όριο(Βλάχος και Λουκάς, 2008). 

Για να είναι αξιόπιστες αλλά και ποιοτικές οι οικονομικές καταστάσεις 

κρίνεται απαραίτητο να είναι σε αρμονία με τα Δ.Λ.Π.. Είναι απαραίτητο να υπάρξει 

μια διαβάθμιση κατά την οποία να μπορεί να γίνει σύγκριση των εκθέσεων και να 

αυξηθεί η χρησιμότητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και βρισκόμαστε στην 

ενωμένη Ευρώπη και κάτω από κοινό νόμισμα παρ’ όλα αυτά ακόμη και σήμερα 

κάθε χώρα έχει τη δική της νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει την οικονομική αποτίμηση 

των επιχειρήσεων, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές τόσο τύπου 

όσο και περιεχομένου μεταξύ των λογιστικών προτύπων των περισσοτέρων χωρών 

δεδομένου ότι κάθε χώρα πριν την θέσπιση Εθνικών διατάξεων λαμβάνει υπόψη της 

τις ανάγκες των κατοίκων της (Tsalavoutasetal, 2012).  

Είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές ότι τα Δ.Λ.Π. πρέπει να είναι αξιόπιστα 

και να μπορούν να είναι γενικής αποδοχής. Για να μπορέσει όμως να 

πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο η επιτροπή θα πρέπει να μην εξαρτάται από τους 
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εκδότες των εθνικών λογιστικών προτύπων και η δομή της πρέπει να αντικατοπτρίζει 

το διεθνές περιβάλλον και να μην στηρίζεται σε κανένα εθνικό μοντέλο. Συνεπώς η 

επιτροπή συγκεντρώνει όλα τα λογιστικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί για κάθε θέμα 

και δημιουργεί ένα Δ.Λ.Π., με στόχο να εναρμονίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

τα διαφορετικά λογιστικά πρότυπα καθώς επίσης και τις λογιστικές μεθόδους των 

διαφόρων χωρών. Τα πρότυπα αυτά έχουν στόχο να προστατεύσουν τον επενδυτή 

και περιέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τις λογιστικές οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Matesetal, 2009). 

 

1.3.Επιτροπή και Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(InternationalAccountingStandardsCommittee - I.A.S.C.) είναι υπεύθυνη για την 

έκδοση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Από την δημιουργία της μέχρι και 

σήμερα έχει αναπτύξει και αναθεωρήσει τα ΔΛΠ αρκετές φορές, μέχρι την στιγμή 

που τα βασικά πρότυπα οριστικοποιήθηκαν πριν από 15 χρόνια ύστερα από 

συμφωνία με το Διεθνή Οργανισμό Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (International 

Organisation Of Securities Commisions-IOSCO) (Bellosetal, 2007).  

H Επιτροπή συστάθηκε το 1973 ύστερα από συμφωνία των επαγγελματικών 

λογιστικών οργανισμών των κρατών της Αυστραλίας, της Αγγλίας, των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής, της Γαλλίας, του Μεξικού, του Καναδά, της Ιρλανδίας και 

της Ολλανδίας. Σκοπός της δεδομένου του  καταστατικού της το οποίο έλαβε 

έγκριση μόλις το 1992 είναι μεταξύ άλλων (Ντζανάτος, 2008): 

 Η δημιουργία και δημοσίευση Λογιστικών Προτύπων, παγκόσμιας αποδοχής, 

ως προς τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό την 

οικονομική πληροφόρηση για λήψη οικονομικών αποφάσεων. 

 Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των προτύπων. 

 Η προώθηση της χρήσης και εφαρμογής των προτύπων. 

 Η σύγκλιση των Διεθνών με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). 
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Στόχος της αποτελεί κατά βάση η δημιουργία και η δημοσιοποίηση των ΔΛΠ, 

τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται κατά την παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων ακόμη φροντίζει να γίνονται αποδεκτά σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς 

επίσης είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση και εφαρμογή τους. Περαιτέρω 

διαδικασίες που εφαρμόζει είναι η βελτίωση και η εναρμόνιση των κανόνων, των 

λογιστικών προτύπων και διαδικασιών (Armstrong, 2008).Η επιτροπή είναι καθόλα 

αρμόδια ώστε να θέτει και να εκδίδει λογιστικά πρότυπα, όμως δεν έχει και τη 

δυνατότητα να επιβάλλει διεθνή συμφωνία ή να απαιτεί συμμόρφωση προς αυτά 

εφόσον δεν υπερνικούν τους τοπικούς κανόνες(GrandThornton, 2009).  

Τον Απρίλιο του 2001, η I.A.S.C. μετονομάστηκε σε Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (InternationalAccountingStandardsBoard - I.A.S.B.), κατ’ 

αντιστοιχία με το Αμερικάνικο Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(FinancialAccountingStandardsBoard - F.A.S.B.). Το F.A.S.B. αποτελεί το όργανο 

κατάρτισης των λογιστικών προτύπων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

(Ντζανάτος, 2008).  

Εκτός από την αποδοχή των προτύπων που είχαν καταρτιστεί από την 

I.A.S.C., εξέδωσε και νέα πρότυπα με την ονομασία Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards - 

I.F.R.S.), ώστε να διακρίνονται από τα προηγούμενα (Δ.Λ.Π.). Κατ’ επέκταση 

υφίστανται πια σε ισχύ δύο κατηγορίες διεθνών προτύπων. Όσον αφορά τη σύστασή 

του, το I.A.S.B. αποτελείται από δεκατέσσερα μέλη, δώδεκα πλήρους και δύο 

μερικής απασχόλησης (GrandThornton, 2009). 

Η διαδικασία έκδοσης των Δ.Λ.Π. αποτελεί, όπως προαναφέραμε, 

αποκλειστικό προνόμιο του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Αναλυτικότερα, όταν το I.A.S.C. αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα κάποιου θέματος 

επιλέγοντάς το προς μελέτη, ορίζει επιτροπή στην οποία προεδρεύει μέλος του 

Συμβουλίου και λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι λογιστικών και άλλων 

οργανισμών(σχετιζόμενων με τα Δ.Λ.Π.). Εργασία της επιτροπής αποτελεί η έκδοση 

σχεδίου επί του συγκεκριμένου θέματος. 
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Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται, προς έγκριση, στο I.A.S.C. και απαιτείται η 

αποδοχή του από τα 2/3 των μελών, ενώ ζητείται και η γνώμη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. Κατόπιν παρατίθεται προς σχολιασμό στους ενδιαφερόμενους, δηλαδή 

στα λογιστικά σώματα, στις κυβερνήσεις, στα χρηματιστήρια, σε κρατικούς φορείς 

κ.α.. Αφήνεται σε αυτούς για μέγιστο διάστημα περί των τριών μηνών προς εξαγωγή 

σχολίων που λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη από το I.A.S.C., μέχρις ότου δύνανται να 

οδηγήσουν σε διορθωτικές αλλαγές του σχεδίου. Το τελικό σε μορφή σχέδιο τίθεται 

στη κρίση του I.A.S.C. και εφόσον λάβει την έγκριση από τα 3/4 των μελών του, 

ανακηρύσσετε σε λογιστικό πρότυπο, το οποίο εφαρμόζεται από την ημερομηνία, η 

οποία αναφέρεται στο σχέδιο αυτό(GrandThornton, 2009). 

Όσον αφορά τη γλώσσα έκδοσης του προτύπου, αυτή είναι η αγγλική με 

δυνατότητα μετάφρασής του σε εθνική γλώσσα από τα λογιστικά σώματα που 

ενδιαφέρονται, με την έγκριση πάντα της I.A.S.C.. Η ονομασία του λογιστικού αυτού 

σώματος αναφέρεται στη μετάφραση του προτύπου. Επιπροσθέτως και σε ότι αφορά 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. ή των 

Δ.Π.Χ.Π. που εκδίδονται από το I.A.S.C καθίσταται υποχρεωτική προς εφαρμογή, 

ενώ σε άλλες δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της Ε.Ε. να χαρακτηρίσουν ως 

υποχρεωτική ή όχι την εφαρμογή τους. Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουμε και την 

ύπαρξη των Διερμηνειών ως συμπληρωματικές ή επεξηγηματικές των προτύπων. 

Τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και την αναφορά στην Συμβουλευτική 

Επιτροπή Προτύπων και την Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων 

(S.A.C.) απαριθμεί, περίπου, περί τα πενήντα μέλη, τα οποία προέρχονται από 

διαφορετικές γεωγραφικές επιλογές και επαγγελματικούς χώρους και διορίζονται 

στην επιτροπή για χρονικό διάστημα τριών ετών. Συνεδριάζει τρεις φορές το έτος με 

σκοπό τη παροχή συμβουλών προς το I.A.S.B., σχετικά με τα τρέχοντα έργα και τη 

πληροφόρησή του για τις επιπτώσεις των προτύπων ως προς τους χρήστες 

(Πρωτοψάλτης, 2007). 

Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (I.F.R.I.C.) αντίστοιχα, αποτελείται από δώδεκα μέλη, με τριετή 

θητεία, τα οποία διορίζονται από τους επιτρόπους. Πραγματοποιείται μία συνεδρίαση 
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κάθε δίμηνο, με σκοπό την ερμηνεία των προτύπων και τη παροχή πληροφοριών - 

οδηγιών για θέματα που δεν καλύπτονται από τα εκδοθέντα πρότυπα. Για την 

έγκριση Διερμηνείας πρέπει να μην καταψηφιστεί από περισσότερα των τριών μελών 

(κάθε μέλος εκφράζεται μέσω μίας ψήφου) (GrandThornton, 2009). 

 

1.4.Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

 Τα ΔΛΠ εφαρμόζονται σήμερα από πολλές επιχειρήσεις, όχι μόνο σε 

Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων της 

Νότιας Κορέας, της Ινδίας, του Χονγκ Κονγκ, της Αυστραλίας, της Μαλαισίας, του 

Πακιστάν, των χωρών του ΣΣΚΠΚ (Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών 

του Κόλπου), της Ρωσίας, της Χιλής, των Φιλιππίνων, της Νότιας Αφρικής, της 

Σιγκαπούρης και της Τουρκίας, αλλά όχι των ΗΠΑ.  

Μελλοντικά αναμένεται ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ σε όλο τον κόσμο θα είναι 

επωφελής για τους επενδυτές και άλλους χρήστες οικονομικών καταστάσεων, μέσα 

από την μείωση του κόστους της σύγκρισης των εναλλακτικών επενδύσεων και την 

αύξηση της ποιότητας των πληροφοριών. Οι εταιρείες αναμένεται επίσης να 

επωφεληθούν καθώς οι επενδυτές θα είναι πιο διατεθειμένοι να τους παρέχουν 

χρηματοδότηση (GrandThornton, 2009).  

Πολλές είναι και οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε ελληνικό και διεθνές 

επίπεδο σχετικά με την εφαρμογή των ΔΛΠ στις διάφορες χώρες. Οι Bellasetal 

(2007), προσπάθησαν να προσδιορίσουν τις συνέπειες της μετάβασης των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα ΔΛΠ εντός 

των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων τους. Μετά από την σύγκριση της 

εφαρμογής των ΔΛΠ και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για το έτος 2004, τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: τα 

λογιστικά μεγέθη των ενσώματων ακινητοποιήσεων, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

και το σύνολο των υποχρεώσεων κατέγραψαν σημαντικά υψηλότερες τιμές στους 

ισολογισμούς των εταιρειών μετά τη λογιστική μετάβαση στα ΔΛΠ. Επιπλέον, τα 

ΔΛΠ αύξησαν τις διαφορές μεταξύ των εταιρειών στην πλειοψηφία των ισολογισμών 
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τους.Ταυτόχρονα, μέσα από την εξέταση της σχετικής αξίας συνάφειας των 

λογιστικών πληροφοριών, διαπιστώθηκε ότι οι λογιστικές αξίες των μετοχών, σε 

αντίθεση με τα καθαρά κέρδη, διαδραματίζουν έναπιο σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο 

των ΔΛΠ σε σύγκριση με εκείνο των ελληνικών λογιστικών προτύπων.  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι Armstrongetal (2008), εξετάζουν τις αντιδράσεις 

της Ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς σε 16 περιστατικά που σχετίζονται με την 

έκδοση των ΔΛΠ στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή υιοθέτηση των ΔΛΠ αντιπροσώπευε 

ένα σημαντικό ορόσημο προς την κατεύθυνση της σύγκλισης της 

χρηματοοικονομικής αναφοράς, ενώ ακόμα ώθησε την διαμάχηστα υψηλότερα 

επίπεδα της κυβέρνησης. Στα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφηκε μια αυξητικά 

θετική αντίδραση για τις επιχειρήσειςμε πληροφορίες προ-έγκρισης χαμηλότερης 

ποιότητας, η οποία είναι πιο έντονη σε τράπεζες, και μια σταδιακά αρνητική 

αντίδραση για τις επιχειρήσειςπου εδρεύουν σε χώρες κώδικα νόμου, σύμφωνα με τις 

ανησυχίες των επενδυτών πάνω από την επιβολή των ΔΛΠ σε αυτές τις 

χώρες(Landsman, 2006).  

Ακόμη και αν η εφαρμογή του ΔΛΠ κατέστη υποχρεωτική από το 2005, και 

μετά, πολλές επιχειρήσεις ανα τον κόσμο θεώρησαν ότι άξιζε τον κόπο να αρχίσουν 

πρόθυμα την εφαρμογή τους πριν από το έτος αυτό. Λόγω του γεγονότος αυτού, 

πολλές μελέτες πραγματοποιήθηκαν για να μελετηθούν ποια ήταν τα χαρακτηριστικά 

των εταιρειών αυτών και  κατά συνέπεια, να ανακαλύψουν τα πιθανά πλεονεκτήματα 

από την εφαρμογή των ΔΛΠ. Στις μελέτες όπως του Tarca(2002), έγινε σαφές ότι οι 

επιχειρήσεις οι οποίες εθελοντικά εφάρμοσαν τα ΔΛΠ είχαν ως κοινό παρονομαστή 

την εισαγωγή σε ξένεςχρηματιστηριακές αγορές και τη διεθνοποίηση των πωλήσεών 

τους. 

Παράλληλα, ένας μεγάλος όγκος μελετών (ενδεικτικά Rodrigues και Craig 

(2005), Larson και Street (2004)) διερεύνησαν την εναρμόνιση των εθνικών (δηλαδή 

των εγχώριων) λογιστικών προτύπων με τα ΔΛΠ. Σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, ηέννοια της εναρμόνισης έχει δύο σημασίες. Ειδικότερα, η τυπική 

επίσημη εναρμόνιση που σχετίζεται με την εναρμόνιση σε επίπεδο νομοθεσίας κα 

κανονισμών, είναι ξεχωριστή από την υλικό εναρμόνιση, η οποία σχετίζεται με την 
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εναρμόνιση σε διαδικαστικό επίπεδο που εφαρμόζεται από τις εταιρείες. Μία από τις 

μελέτες που σχετίζονται με την τυπική εναρμόνιση είναι αυτή των Fontesetal (2005). 

Μελέτες που αναφέρονται στηνυλική εναρμόνιση περιλαμβάνουν αυτή των Larson 

και Street (2004). 

Ένας άλλος τομέας που φαίνεται να σχετίζεται με τα ΔΛΠ αποτελεί το 

αντικείμενο της δημιουργικής λογιστικής ή της διαχείριση των κερδών και κατά πόσο 

αυτή είναι περιορισμένη, ανάλογα με τα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται. Οι 

Zimmermann και Gontcharov (2003) έδειξαν ότι οι γερμανικές εταιρείες 

καταφεύγουν σε ίση χειραγώγηση των κερδών τους, τόσο με τις γερμανικές 

προδιαγραφές, όσο και με τα ΔΛΠ. Αντίθετα, οι γερμανικές εταιρείες που 

εφαρμόζουν τα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα (USGAAP) παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ακρίβεια, και ως εκ τούτου υψηλότερη ποιότητα κερδών. Σε αντίθεση με 

την ανάλυση των Zimmermann και Gontcharov (2003), η ανάλυση των 

Barthetal(2005) υποστήριξαν ότι η εξέταση των εταιρειών του δείγματος που 

προέρχονται από διάφορεςχώρες, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες 

χειραγωγούν τα κέρδη τους λιγότερο όταν εφαρμόζονται τα ΔΛΠ. 

Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας, 

αν όχι η πιο δημοφιλής, που έχει απασχολήσει την χρηματοοικονομική λογιστική 

είναι η διερεύνηση των συσχετίσεων των λογιστικών πληροφοριών (δηλαδή κέρδη, 

λογιστική αξία, ταμειακές ροές, κ.λπ.) με τις τιμές των μετοχών και τις αποδόσεις 

τους. Οι Ball και Brown (1968) ήδη από πολύ παλιά διερεύνησαν την συσχέτιση των 

κερδών με τις αποδόσεις των μετοχών, και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι τιμές 

των μετοχών αντιδρούν θετικά με τα λογιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις 

δημοσιευμένες οικονομικές δηλώσεις.  

Ο κύριος στόχος της μιας σειράς από μελέτες που έγιναν κατά τα τελευταία 

χρόνια ήταν να εξεταστεί κατά πόσον η συσχέτιση μεταξύ της λογιστικής 

πληροφόρησης και των τιμών των μετοχών διαφοροποιείται ανάλογα με τα λογιστικά 

πρότυπα που εφαρμόζονται. Η ανάγκη για τη διεξαγωγή των μελετών αυτών έγινε 

ακόμη πιο ισχυρή από τη στιγμή που τα ΔΛΠ παρουσιάστηκαν. Έτσι έχει 

δημιουργηθεί πλούσια βιβλιογραφία που επικεντρώνεται σε αυτό το θέμα. 
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Πολυάριθμες μελέτες (ενδεικτικά Sami και Zhou – 2004, Lin και Chen - 2005, κλπ) 

έχουν γίνει προκειμένου να συγκριθούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τα 

Κινέζικα Λογιστικά Πρότυπα. Η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού τέτοιων μελετών 

είναι συναφείς στο γεγονός ότι στην Κίνα, λειτουργεί σε δύο οργανωμένες αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου, όπου η μία αφορούσε αποκλειστικά τους εγχώριους 

επενδυτές και η άλλη τους ξένους επενδυτές. Κάθε εταιρεία που εκδίδει τις μετοχές 

της στην εγχώρια αγορά πρέπει να συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Κινεζικά Λογιστικά Πρότυπα (CAS), ενώ οι εταιρείες που εκδίδουν 

μετοχές στη δεύτερη αγορά πρέπει να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις 

σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές των ΔΛΠ. Επιπλέον, οποιεσδήποτε εταιρείες 

που εκδίδουν μετοχές και στις δύο αγορές πρέπει να προετοιμάζουν τις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα CAS αλλά και με τα 

ΔΛΠ.  

Ωστόσο, η διεθνής βιβλιογραφία δεν επικεντρώνεται μόνο στην κινεζική 

αγορά, αλλά και στην γερμανική αγορά, καθώς συγκρίνονται τα Γερμανικά 

Λογιστικά Πρότυπα με τα ΔΛΠ. Η μελέτη των Hung και Subramanyam (2004), 

μελετώντας ογδόντα εταιρείες που εφάρμοσαν εθελοντικά τα Δ.Λ.Π., κατέληξαν 

μεταξύ άλλων ότι η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΔΛΠ σε 

σχέση με τα ΓΛΠ και σε αντίθεση με το καθαρό εισόδημα σχετίζεται περισσότερο με 

τις τιμές των μετοχών. 

 Επιπλέον, μελέτες όπως αυτή των Harris και Muller (1999) έχουν ασχοληθεί 

με την σύγκριση των ΔΛΠ με τα Αμερικανικά λογιστικά πρότυπα (US GAAP). 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

(SEC), όλες οι ξένες εταιρείες που ελπίζουν ότι θα αναγραφούν στα Αμερικανικά 

χρηματιστήρια πρέπει να συμβιβάσουν τις λογιστικές – οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τα αμερικανικά 

λογιστικά πρότυπα (US GAAP). Αυτή η συμφιλίωση έχει, ωστόσο, εγείρει σοβαρές 

αντιρρήσεις, όπως και στην πλειονότητα των περιπτώσεων θεωρείται ότι λειτουργεί 

ως εμπόδιο για πολλές εταιρείες που προσπαθούν να εισαχθούν στα Αμερικανικά 

χρηματιστήρια. 
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1.5. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 

(International Financial Reporting Standards - IFRS) σχεδιάστηκαν για να 

λειτουργήσουν ως μια κοινή παγκόσμια γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο, με σκοπό 

οι οικονομικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης να είναι κατανοητές και συγκρίσιμες 

μεταξύ των διεθνών συνόρων. Τα πρότυπα που έχουν εκδοθεί από την IASC (τον 

προκάτοχο της IASB) χρησιμοποιούνται ακόμα σήμερα και είναι τα λεγόμενα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) που παρουσιάσαμε στις προηγούμενες παραγράφους, 

ενώ τα πρότυπα που εκδίδονται από την IASB είναι τα ΔΠΧΠ.  

Η δημιουργία των ΔΠΧΠ ήταν το αποτέλεσμα μιας συνεχώς αυξανόμενης 

διεθνούς συμμετοχής στο παγκόσμιο εμπόριο και έτσι τα ΔΠΧΠ είναι πλέον 

ιδιαίτερα σημαντικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν συναλλαγές σε τρίτες 

χώρες. Η θέσπιση τους οδήγησε στην σταδιακή αντικατάσταση των πολλών και 

διαφορετικών εθνικών λογιστικών προτύπων τα οποία είχε κάθε χώρα αναπτύξει 

μεμονωμένα. Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται από 

τους λογιστές στα βιβλία των λογαριασμών της επιχείρησης, ώστε να είναι 

συγκρίσιμοι, κατανοητοί, αξιόπιστοί και κατάλληλοι σύμφωνα με τους χρήστες 

εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Τα ΔΠΧΠ, με την εξαίρεση των ΔΛΠ 29 «Οικονομικές καταστάσεις σε 

υπερπληθωριστικές οικονομίες» και ΔΕΕΧΠ 7 «Εφαρμογή της προσέγγισης 

αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29», έχουν εγκριθεί από την άποψη του ιστορικού 

παραδείγματος κόστους. Η εισαγωγή των ΔΠΧΑ ξεκίνησε ως μια προσπάθεια για 

την εναρμόνιση των λογιστικών καταστάσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η 

αξία της εναρμόνισης αυτής έγινε γρήγορα μια ελκυστική ιδέα σε όλο τον κόσμο, και 

σήμερα έχουν υιοθετηθεί σε κάποιο βαθμό από κάποιες χώρες των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο 

βαθμός στον οποίο έχει επιτευχθεί αυτή η επιδιωκόμενη εναρμόνιση αποτελεί θέμα 

συζήτησης.  



21 

 

Ωστόσο τα ΔΠΧΠ έχουν δεχθεί έντονη κριτική ιδιαίτερα, από χώρες της 

Ευρώπης. Το 2012 το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ εξέδωσε 

μια έκθεση 127 σελίδων αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις 

στις ΗΠΑ κυρίως, δεν θα πρέπει να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΠ. Το προσωπικό του 

Ιδρύματος των ΔΠΧΑ παρείχε μια λεπτομερή απάντηση για τις βασικές επικρίσεις 

στην έκθεση SEC. Επίσης μια σειρά από επικρίσεις εκφράστηκαν στις αρχές του 

2013 στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στις οποίες απάντησε ο Philippe Danjou μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του IASB. 

Οι περισσότερες επικρίσεις, ειδικά αυτές που έγιναν στην Γαλλία, αφορούσαν 

το ΔΛΠ 29 «Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες», καθότι η 

εφαρμογή του προτύπου αυτού δεν είχε κανένα θετικό αποτέλεσμα τα έξι έτη που 

τέθηκε σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του υπερπληθωρισμού στη Ζιμπάμπουε. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε πολλούς λοιπόν να αναρωτηθούν ποιος είναι ο σκοπός του, 

όταν δεν είχε καμία θετική επίδραση στη διάρκεια του υπερπληθωρισμού στη εν 

λόγω περιοχή. Το ΔΛΠ 29 επί του παρόντος υλοποιείται στην αρχική 

αναποτελεσματική μορφή του στη Βενεζουέλα και τη Λευκορωσία. Ωστόσο η IASB 

το 2012 έκανε προτάσεις ώστε το ΔΛΠ 29 να διορθωθεί, ώστε να απαιτεί καθημερινή 

τιμαριθμική αναπροσαρμογή, που θα οδηγήσει σε αποτελεσματική Συντήρηση 

Κεφαλαίου σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής Δύναμης (CMUCPP) και θα 

σταθεροποιήσει τη μη νομισματική οικονομία κατά τη διάρκεια του 

υπερπληθωρισμού. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δεν έχει 

προσφέρει καμία απάντηση μέχρι σήμερα σε αυτή την κριτική και το ΔΛΠ 29 δεν 

έχει δεχθεί κάποιες διορθώσεις. 

Σημαντική αναφορά γίνεται επίσης στην βιβλιογραφία σχετικά με την 

υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από τις διάφορες χώρες. Πριν από το 2005, οι περισσότερες 

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εφάρμοζαν εγχώρια λογιστικά πρότυπα. Έτσι, η υιοθέτηση 

των ΔΠΧΠ στην Ευρώπη αντιπροσώπευε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές 

χρηματοοικονομικής αναφοράς κατά τα τελευταία χρόνια και ήταν αμφιλεγόμενη, 

δημιουργώντας συζήτηση που έφθασε στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης.  Η 

υιοθέτηση των ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) θα είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός κοινού συνόλου 
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προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εντός της Ευρώπης, καθώς και 

μεταξύ της Ευρώπης και πολλών άλλων χωρών που απαιτούν ή επιτρέπουν την 

εφαρμογή των ΔΠΧΠ. Έτσι, η συζήτηση που αναπτύχθηκε δεν αφορούσε μόνο τα 

οφέλη και το κόστος της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, αλλά και την παγκόσμια σύγκλιση 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Οι Armstrongetal (2008), μελέτησαν ιδιαίτερα την υιοθέτηση τους σε χώρες 

της Ευρώπη αναφέροντας ότι είναι πιθανό  οι επενδυτές στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

θα αντιδράσουν θετικά σε μια προς την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ, αν, για παράδειγμα, οι 

επενδυτές αναμένουν ότι η εφαρμογή τους θα οδηγήσει σε υψηλότερη ποιότητα 

πληροφοριών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, μειώνοντας έτσι την ασυμμετρία 

πληροφόρησης μεταξύ των επιχειρήσεων και των επενδυτών και του κινδύνου των 

πληροφοριών. Οι επενδυτές, επίσης, θα μπορούσαν να πιστεύουν πως η εφαρμογή 

ενός κοινού συνόλου προτύπων θα έχει τα οφέλη της σύγκλισης, όπως η μείωση του 

κόστους της σύγκρισης της οικονομικής θέσης και της απόδοση των επιχειρήσεων σε 

όλες τις χώρες, και ότι η έκδοση των ΔΠΧΠ θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές 

κεφαλαιαγορές να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, με επακόλουθες αυξήσεις της 

ρευστότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.  

Εναλλακτικά, είναιπιθανό ότι οι επενδυτές στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα 

αντιδράσουν αρνητικά σε μια κίνηση προς την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Αυτό θα 

μπορούσε να συμβεί αν οι επενδυτές πιστεύουν ότι τα ΔΠΧΠ θα οδηγήσουν σε 

χαμηλότερη ποιότητα πληροφοριών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Για 

παράδειγμα, τα ΔΠΧΠ μπορεί να μην αντανακλούν επαρκώς τις 

περιφερειακέςδιαφορές στις οικονομίες που οδηγούν σε διαφορές στα εγχώρια 

λογιστικά πρότυπα. Επίσης, οι επενδυτές θα μπορούσαν να πιστεύουν ότι η δυναμική 

μεταβολή στην εφαρμογή και επιβολή των ΔΠΧΠ θα οδηγήσει σε αύξηση κατά την 

άσκηση της διοικητικής διακριτικής ευχέρειας. Τέλος, οι επενδυτές θα μπορούσαν να 

πιστεύουν ότι οι δαπάνες εφαρμογής και μετάβασης που συνδέονται με τα ΔΠΧΠ θα 

υπερβαίνουν τα οποιαδήποτε οφέλη (Armstrongetal, 2008). 

Για να αποκτήσουν εικόνα για τις προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με το 

καθαρό κόστος ή όφελος των ΔΠΧΠ, οι ερευνητές εξέτασαν τις τριημερείς 
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αποδόσεις της αγοράς, προσαρμοσμένες για τις επιχειρήσεις με μετοχές 

εισηγμένεςστην ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά, εστιάζοντας σε 16 γεγονότα που 

εκτίμησαν ότι επηρεάζουν την πιθανότηταυιοθέτησης των ΔΠΧΠ στην Ευρώπη. Το 

αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν μια αυξητικά θετική αντίδραση για τις 

επιχειρήσεις με χαμηλότερη προ-υιοθέτηση της ποιότητας των πληροφοριών, η οποία 

είναι συνεπής με τους επενδυτές οι οποίοι αναμένουν ότι η έγκριση των ΔΠΧΠθα 

οδηγήσει σε μεγαλύτερα ενημερωτική οφέλη για τις επιχειρήσεις αυτές. Ακόμα 

εντόπισαν μια ακόμη πιο θετικήαντίδραση για τις τράπεζες - αλλά μόνο για τις 

τράπεζες με χαμηλότερη  προ-έγκριση ποιότητας πληροφοριών. Αυτό είναι συνεπές 

με το γεγονός ότι οι επενδυτές θα αναμένουν ότι τα ΔΠΧΠ θα οδηγήσουν σε 

μεγαλύτερη βελτίωση στην ενημέρωσηποιότητας για αυτές τις τράπεζες, 

αντανακλώντας ίσως τα αντιληπτά καθαρά οφέλη που συνδέονται με την υιοθέτηση 

του αμφιλεγόμενου Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39, «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώρισηκαι Επιμέτρηση», με το οποίο μάλιστα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα 

σε επόμενο κεφάλαιο. Επίσης εντοπίστηκε μια αυξητικά θετική αντίδραση για τις 

επιχειρήσεις με υψηλότερη ασυμμετρία πληροφόρησης, η οποία είναι συνεπής με το 

ότι οι επενδυτές αναμένουν ότι τα ΔΠΧΠ θα μετριάσουν αυτή την ασυμμετρία. Το 

εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με τους επενδυτές που εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με 

την εφαρμογή των ΔΠΧΠ στις χώρες που γενικά πιστεύεται ότι έχουνλογιστικά 

πρότυπα ασθενέστερης επιβολής, αν και αυτή η αντίδραση θα μπορούσε να αποδοθεί 

σε άλλους παράγοντες που σχετίζονται με μια επιχείρηση που έχει την έδρα της σε 

μια χώρα με κώδικα νόμου. Τέλος τα ευρήματα αποκάλυψαν μια θετική αντίδραση 

στα ΔΠΧΠ για το υποσύνολο των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις πληροφορίες 

υψηλότερης ποιότητας. Στο βαθμό που οι επενδυτές αναμένουν να υπάρχουν 

ενημερωτικά οφέλη από την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ για τις εταιρείες αυτές, η 

διαπίστωση αυτή είναι συνεπής με τους επενδυτές οι οποίοι αναμένουν τα καθαρά 

οφέλη να συνδέονται με τη σύγκλιση (Armstrongetal, 2008). 

Η συζήτηση γύρω από την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ στην Ευρώπη αρχικά 

επικεντρώθηκε στην επί της ουσίαςυιοθέτηση των ΔΠΧΠ, όπως το κατά πόσον τα 

οφέλη από την αναμενόμενη αύξηση των ροών κεφαλαίων θα υπερκαλύπτουν το 

κόστος της υλοποίησης και την απώλεια της ποικιλομορφίας στα εγχώρια λογιστικά 
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πρότυπα.Η συζήτηση αργότερα επικεντρώθηκε στα ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και σε μικρότερο βαθμό στο ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση» (Bradshaw et al, 

2010).  

Οι διατάξεις σε αυτά τα δύο πρότυπα, ιδιαίτερα στο ΔΛΠ 39, είχαν τη 

δυνατότητα να επηρεάσουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

σε μεγάλο αριθμό, ιδίως τις τράπεζες. Η συζήτηση σχετικά με το ΔΛΠ 39, οδήγησε 

τελικά στην τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για έγκριση στηνΕυρώπη. Αναφορικά με το 

ΔΛΠ 39, η διαμάχη επικεντρώθηκε σε δύο τύπους απαιτήσεων. Ο πρώτος 

τύποςσχετίζεται με τη χρήση της εύλογης αξίας ως χαρακτηριστικό μέτρησης. Το 

ΔΛΠ 39 απαιτεί πολλές οικονομικά μέσα - κυρίως παράγωγα - να αναγνωρίζονται 

στην εύλογη αξία, με τις μεταβολές στην εύλογη αξία να αναγνωρίζονται στο κέρδος 

ή την ζημιά. Το ΔΛΠ 39 περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή της εύλογης αξίας, που 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις ναορίζουν αμετάκλητα χρηματοοικονομικά μέσα κατά 

την αρχική αναγνώριση ως αυτά που πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογηαξία τους, 

με τις μεταβολές στην εύλογη αξία να αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημία (Bradshaw 

et al, 2010).  

Ο δεύτερος τύπος αμφιλεγόμενων απαιτήσεων σχετίζεται με τα κριτήρια που 

πληροί τις προϋποθέσεις για λογιστική αντιστάθμιση. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

του ΔΛΠ 39 είναι συγκεκριμένα και δεν είναι εύκολο να ικανοποιηθούν. Η λογιστική 

αντιστάθμισης γενικά καταλήγει σε κέρδη (ζημίες) σε ένα αντισταθμιζόμενοστοιχείο 

και σε ζημίες (κέρδη) από ένα καθορισμένο μέσο αντιστάθμισης που αναγνωρίζεται 

ως κέρδος ή ζημία στην (Ball, 2006). Έτσι, η λογιστική αντιστάθμιση μειώνει τη 

μεταβλητότητα στο κέρδος ή την ζημία που προκύπτει. Ωστόσο, το ΔΛΠ 39 δεν 

επιτρέπει την λογιστική αντιστάθμιση για πολλά χρηματοπιστωτικά μέσα. Για 

παράδειγμα, το ΔΛΠ 39 δεν επιτρέπει την λογιστική αντιστάθμιση για τον 

επιτοκιακό κίνδυνο που σχετίζεται με τις καταθέσεις ζήτησης, ακόμη και αν οι 

ευρωπαϊκές τράπεζες συχνά υποστηρίζουν την αντιστάθμιση του κινδύνου 

αυτού(Landsman, 2006). Για πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η εύλογη αξία και η 

αντιστάθμιση απαιτήσεων του ΔΛΠ 39, διαφέρουν σημαντικά από τις απαιτήσεις των 

εγχώριων προτύπων τους. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
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εγχώριες προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν πρότυπα που να διευκρινίζουν την 

χρηματοοικονομική αναφορά για πολλά χρηματοπιστωτικά μέσα (Armstrongetal, 

2008). 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Αρθρογραφική Επισκόπηση 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Σκοπός του δευτέρου κεφαλαίου είναι η ανασκόπηση των ελληνικών και 

διεθνών επιστημονικών ερευνών οι οποίες έχουν γίνει πάνω στα ΔΛΠ 32 και 39 και 

στο ΔΠΧΠ 7. Η ελληνική βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε θέματα που 

αφορούν την εφαρμογή τους, εστιάζει όμως περισσότερο στην παρουσίαση των 

προτύπων αυτών και την καταγραφή των βασικών βημάτων για την εφαρμογή τους 

από τις επιχειρηματικές μονάδες, η οποία έγινε σε προγενέστερα κεφάλαια. Στην 

ξένη βιβλιογραφία αντίστοιχα εντοπίζονται περισσότερες αναφορές τόσο για την 

υιοθέτηση τους στις διάφορες χώρες –κατά βάση - της Ευρώπηςκαι της Ασίας, όσο 

και των δυσκολιών εφαρμογής τους, τα αποτελέσματα των οποίων θα 

παρουσιάσουμε στο κεφάλαιο αυτό. Επίσης αναφορές υπάρχουν και για τις 

επιπτώσεις εφαρμογής τους στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

 

2.2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 32 και 39 

 

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών σε συνδυασμό με τα ανοιχτά σύνορα της ΕΕ 

και την ποικιλομορφία των λογιστικών συστημάτων υπογράμμισε, ήδη εδώ και πάνω 

από δύο δεκαετίες, την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μοναδικό λογιστικό σύστημα 

που θα γινόταν αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο και το οποίο θα διευκόλυνε την 

πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το σύστημα αυτό, των διεθνών λογιστικών 

προτύπων, εφαρμόστηκε από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το κυριότερο πλεονέκτημα της υιοθέτησης ενός ενιαίου ΔΛΠ από όλες τις 

οικονομίες, καθώς και το κυριότερο επιχείρημα υπερ αυτής, είναι η συγκρισιμότητα 

των λογιστικών καταστάσεων επιχειρήσεων μεταξύ διαφορετικών κρατών. Η Wang 
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(2014) τεκμηριώνει και εμπειρικά ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ βελτίωσε όχι μόνο τη 

συγκρισιμότητα των λογιστικών καταστάσεων αλλά οδήγησε και στην ταχύτερη 

διάδοση της πληροφορίας που αφορούν τις λογιστικές καταστάσεις. Αντίθετα, οι 

Jeanjean & Stolowy (2008), για τα ΔΛΠ, είχαν διαπιστώσει ότι η συγκρισιμότητα 

των οικονομικών στοιχείων δεν επηρρεάζεται από την χρήση ενός κοινού προτύπου 

αναφοράς, αλλά από την ποιότητα της διοίκησης και την θέλησή της να 

επικοινωνήσει σε μία κοινή γλώσσα. 

Η διαδικασία υιοθέτησης και εφαρμογής των ΔΛΠ έχει ξεκινήσει από 

οργανισμούς όπως το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, πολλοί συγγραφείς 

(Cañibano & Mora, 2004) θεωρούν ότι η μεγαλύτερη ώθηση δόθηκε από πολυεθνικές 

εταιρείες. Με την παγκοσμιοποίηση των αγορών, αυξήθηκε ο αριθμός των 

πολυεθνικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια σε αρκετές χώρες 

και μαζί μεγεθύνθηκε και η ανάγκη για την τυποποίηση της λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Τα ΔΠΧΠ ήρθαν με την σειρά τους να 

καλύψουν αυτή την ανάγκη, διότι στόχος τους είναι η δημιουργία διαφανών και 

συγκρίσιμων λογιστικών και οικονομικών πληροφοριών οι οποίες θα ήταν διαθέσιμες 

σε κάθε επενδυτή παγκοσμίως. 

Ωστόσο η εφαρμογή των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ δεν αποτέλεσε απλή διαδικασία για 

καμία χώρα από όσες αποφάσισαν να τα υιοθετήσουν και στην βιβλιογραφία 

υπάρχουν πολλές αναφορές σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν πολλές 

χώρες, κυρίως της Ευρώπης και της Ασίας, οι οποίες είχαν να κάνουν με το 

κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο κάθε χώρας. Οι Street&Gray (2002), 

μελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της εταιρικής συμμόρφωσης 

με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και εντόπισαν βασικά προβλήματα στην εφαρμογή 

τόσο του ΔΛΠ 32, όσο και του ΔΛΠ 14 σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της 

Αφρικής. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας τους είναι ότι υπήρχε το έτος εκείνο, ένας 

σημαντικός βαθμός μη συμμόρφωσης με τα ΔΛΠ, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

απαιτήσεων γνωστοποίησης των ΔΛΠ. Περαιτέρω, όσον αφορά τους παράγοντες που 

σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ, η έρευνα αποκαλύπτει 

ότι υπάρχει συσχέτιση της εφαρμογής των ΔΛΠ και της χώρας στην οποία είναι 

εισηγμένες οι επιχειρήσεις οι οποίες τα εφαρμόζουν. 



28 

 

Σε παρόμοια έρευνα οι Larson&Street (2005), εξέτασαν την πρόοδο και τα 

αντιληπτά εμπόδια στη σύγκλιση των ΔΛΠ 32 και 39 σε 17 ευρωπαϊκές χώρες όταν η 

ΕΕ αποφάσισε να κάνει υποχρεωτική την εφαρμογή τους. Στο δείγμα περιλήφθηκαν 

επιχειρήσεις από 10 νέα μέλη χώρες της ΕΕ, απο υποψήφιες χώρες μέλη της ΕΕ, από 

χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), και από την Ελβετία. Από τις 

χώρες αυτές συλλέχθηκαν δεδομένα από τις έξι μεγαλύτερες διεθνείς λογιστικές 

εταιρείες κατά τη διάρκεια του 2002. Ενώ όλες οι χώρες της έρευνας θα πρέπει είτε 

να απαιτούν είτε να επιτρέπουν στις εισηγμένες εταιρείες να καταρτίζουν τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ μέχρι το 2005 

αποτελεσματικά, λίγες αναμένεται να το απαιτήσουν στην πράξη. Τα δύο πιο 

σημαντικά εμπόδια για την σύγκλιση των ΔΛΠ που προσδιορίστηκαν από την έρευνα 

φαίνεται να είναι η πολύπλοκη φύση τους, ιδιαίτερα των ΔΛΠ 32 39 που αφορούν τα 

χρηματοοικονομικά μέσα) και ο προσανατολισμό προς την φορολογία πολλών 

εθνικών λογιστικών συστημάτων. Άλλα εμπόδια για τη σύγκλιση περιλαμβάνουν τις 

υπανάπτυκτες εθνικές κεφαλαιαγορές, την ανεπαρκή καθοδήγηση στην πρώτιστη 

εφαρμογή των ΔΛΠ και την περιορισμένη εμπειρία σε ορισμένους τύπους 

συναλλαγών (π.χ. συντάξεις). 

Ο Whittington (2005) μελετάει την εφαρμογή των ΔΛΠ στην ΕυρωπαΊκή 

Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελέι σημείο αναφορά της σημασία των ΔΛΠ, 

καθώς χωρίς αυτά θα επρόκειτω για μία ενιαία αγορά με 28 διαφορετικά λογιστικά 

πρότυπα – ένα για κάθε κράτος-μέλος. Οι εναλλακτικές που θα είχε η ΕΕ ήτανη 

υιθέτηση των Αμερικάνικων Προτύπων ή των ΔΛΠ ή να φτιάξει δικά τους. Σαφώς, 

τα ΔΛΠ υπήρχαν ήδη καλύπτοντας την ανάγκλη δημιουργίας νέων, ενώ ταυτόχρονα 

έχαραν διαθνούς αναγνώρισης κι αξιοπιστίας. Παρ’όλα αυτά η Ευρωπαϊκή επιτροπή 

ήταν διστακτική να υιοθετήσει τις προτάσεις ενός ξένου ανεξάρτητου οργανισμού κι 

έτσι η εφαρμογή των ΔΛΠ από την ΕΕ ξεκίνησε τμηματικά. (Whittington, 2005) 

Ο Whittington (2005) διαπιστώνει ότι σε ο,τι αφορά την τεχνική εφαρμογή 

των ΔΛΠ αυτά καθυστέρησαν αρχικά και η πρόδος που σημειώθηκε ήταν πιο αργή 

από όσο αναμενόταν δοδμένων των στόχων για υιοθέτηση των προτύπων μέχρι το 

2005. Επιπλέον, σε πολιτικό επίπεδο οι σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και των ηγετών της ΕΕ βελτιώθηκε με σταθερά βήματα 
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γηεγονός που επιτάχυνε την υιοθέτηση των ΔΛΠ. Ενώ, τέλος, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει αναλάβει να προωθήσει και να επιβλέψει την πλήρη εφαρμογή των 

ΔΛΠ στα κράτη μέλη. 

Οι Alves&Antunes (2011), επίσης, μελετούν την Ευρωπαϊκή λογιστική 

εναρμόνιση με τα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ, και παρουσιάζουν μια ανάλυση για το πώς η 

διαδικασία αυτή αναπτύχθηκε σε δύο διαφορετικές χώρες, την Πορτογαλία και την 

Πολωνία και ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, μεταξύ άλλων και 

στην εφαρμογή του ΔΛΠ 32. Στην Πολωνία πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ υπήρχε ο 

Πολωνικός Λογιστικός Κανονισμός, ο οποίος έθετε τις βασικές αρχές της λογιστικής 

τυποποίησης. Οι διαφορές αυτού με τα ΔΛΠ ήταν ένας από τους βασικότερους 

λόγους που επιβράδυνε την διαδικασία υιοθέτησης στην συγκεκριμένη χώρα. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι διαφορές αυτές επικεντρώνονται σε ορισμένα θέματα 

που δεν καλύπτονταν από τον Πολωνικό Λογιστικό Κανονισμό (Krzywda & 

Schroeder, 2007), όπως για παράδειγμα, η λογιστική των παροχών σε εργαζόμενους, 

ή οι προσαρμογές στο πλαίσιο της συγκέντρωσης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Άλλες διαφορές υπήρξαν στα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 

υπολογίζονταν με βάση την λογιστική αξία, ή στις επενδύσεις σε ξένα νομίσματα οι 

οποίες μετατρέπονταν στο εθνικό νόμισμα κατά τον χαμηλότερο συντελεστή 

μετατροπής μεταξύ του τελευταίου ποσοστού του μήνα και του μέσου μηνιαίου 

ποσοστού που επιτρέπει την αναβολή των κερδών. Επίσης ο Πολωνικός Λογιστικός 

Κανονισμόςβασιζόταν σε κανόνες και όχι αρχές, γεγονός που προκάλεσε 

ασυμβατότητα με τα ΔΠΧΠ. 

Αντίθετα στην Πορτογαλία η εφαρμογή των ΔΛΠ 32 και 39 και ιδιαίτερα του 

ΔΠΧΠ 7 έγινε επιτακτική με την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας στην 

χώρα, η οποία έκανε πολλούς επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την 

διαφάνεια των οικονομικών πληροφοριών που παρείχαν οι επιχειρήσεις (Bhimani, 

2008). Προκειμένου λοιπόν να διευκολυνθεί η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 

επενδυτών ήταν επιτακτική ανάγκη να αποσαφηνιστεί η συνολική απόδοση των 

πορτογαλικών εισηγμένων επιχειρήσεων, και αυτό επιτάχυνε την διαδικασία 

υιοθέτησης των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ (Alves&Antunes, 2011).  
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Ένα σημαντικό πρόβλημα γενικά στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης ήταν η έλλειψη σχετικής εμπειρίας στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

που ήταν προσανατολισμένη προς τον επενδυτή, το οποίο ήταν το βασικότερο 

χαρακτηριστικό των μεταβατικών οικονομιών της Ευρώπης που κατά την τελευταία 

δεκαετία, είχαν υποστεί σημαντικές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. 

Δεδομένης λοιπόν της συμμετοχής στα ιδιωτικά κεφάλαια (των μη εισηγμένων 

εταιρειών) υπάρχει η γνώση της πραγματικής αξίας της εταιρείας και της 

κερδοφορίας της, το οποίο δεν είναι το αντικείμενο των εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο εταιρειών. Ως εκ τούτου οι μη εισηγμένες εταιρείες της αγοράς δεν 

έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να εφαρμόσουν τα ΔΠΧΠ, όπως κάνουν οι εισηγμένες 

εταιρείες κάνουν, όπου η ιδιοκτησία του κεφαλαίου και η διαχείριση της εταιρείας 

βρίσκονται σε διαφορετικά χέρια. 

Συναφή έρευνα πραγματοποίησαν και οι Texeira&Lima (2005) για την 

εφαρμογή των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 στην Πορτογαλία. Συγκεκριμένα μελέτησαν 

τους προσδιοριστικούς παράγοντες του επιπέδου γνωστοποίησης στην λογιστική των 

χρηματοπιστωτικών μέσων των πορτογαλικών εισηγμένων εταιρειών και υπολόγισαν 

τον δείκτηδημοσίευσης με βάση τα ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 για κάθε εταιρεία του 

δείγματος. Η ανάλυση περιλαμβάνει μεταβλητές που συλλέχθηκαν από εγγενή 

χαρακτηριστικά των πορτογαλικών επιχειρήσεων και τα θεσμικά κανονιστικά 

πλαίσια, όπως η κεφαλαιακή δομή και τα χαρακτηριστικά της δομής εταιρικής 

διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της θεωρίας έκτακτης ανάγκης. Οι ερευνητές κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι ο βαθμός δημοσίευσης σχετίζεται σημαντικά με το μέγεθος της 

επιχείρησης, τον τύπο του ελεγκτή, και τον οικονομικό τομέα στον οποίο υπάγεται η 

κάθε επιχείρηση. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι πριν το 2005 (πριν το ξεκίνημα της 

οικονομικής ύφεσης στην χώρα), πολλές εταιρείες δεν εφάρμοζαν τα ΔΛΠ 32 και 

ΔΛΠ 39 ως συμπληρωματικά λογιστικά πρότυπα, ούτε συμμορφώνονταν με την 

αντίστοιχη οδηγία των τοπικών λογιστικών αρχών της χώρας για την διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών μέσων.  

ΟιVialcanetetal, (2013), μελέτησαν επίσης τις επιπτώσεις εφαρμογής του 

ΔΛΠ 32 σε συνεταιρισμούς στην Ισπανία. Η εφαρμογή του ΔΛΠ 32 σε 

συνεταιρισμούς έχει δημιουργήσει μια σημαντική διαμάχη τα τελευταία χρόνια και 
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πολλές κατά καιρούς έρευνες έχουν προσπαθήσει να προβλέψουν τις πιθανές 

επιπτώσεις της εφαρμογής του. Για την διεξαγωγή αυτής της μελέτης, συλλέχθηκε 

ένα δείγμα 98 συνεταιρισμών, των οποίων ελέγχθηκαν και αναλύθηκαν τα 

οικονομικά τους στοιχεία πριν και μετά την εφαρμογή του ΔΛΠ 32, ώστε να 

καθοριστούν οι υπάρχουσες διαφορές. Επίσης πραγματοποίησαν μια ανάλυση των 

επιπτώσεων της εφαρμογής του ΔΛΠ 32 σχετικά με την οικονομική και την 

χρηματοπιστωτική κατάσταση των συνεταιρισμών, και την εξέλιξη των άυλων 

στοιχείων του ενεργητικού τους, με τη χρήση τεχνικών ανάλυσης οικονομικών 

καταστάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνα τους, επιβεβαιώνουν ότι η εφαρμογή του 

ΔΛΠ 32 προκάλεσε σημαντικές διαφορές σε ορισμένες οικονομικές συνιστώσες του 

ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών, καθώς και στους δείκτες που 

αναλύθηκαν. Οι διαφορές εντοπίζονται στην μείωση του επιπέδου της 

κεφαλαιοποίησης και της αύξησης του χρέους των συνεταιρισμών, καθώς και στην 

γενική επιδείνωση των οικονομικών δεικτών της φερεγγυότητας και της οικονομικής 

αυτονομίας. 

Σε άλλες έρευνες περισσότερο πρόσφατες, οι οποίες έγιναν υπό το φώς της 

οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη υποστηρίχθηκε η άποψη ότι η εφαρμογή των ΔΛΠ 

οδήγησε σε σημαντικές υπερεκτιμήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων μέσα από την τοποθέτηση αυστηρών περιορισμών σχετικά με την 

αναγνώριση των ζημιών των δανείων. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων ανέλαβε το έργο να εισάγει ένα εναλλακτικό μοντέλο 

αναμονής απώλειας στα πρότυπα της, το οποίο θα επέτρεπε την έγκαιρη αναγνώριση 

των ζημιών δανείου. Στο πλαίσιο αυτό ο Camfferman (2014), μελέτησε τις απώλειες 

που υπήρχαν στις επιχειρήσεις ιστορικά για τα έτη 1998 και 2003 από την υιοθέτηση 

του ΔΛΠ 39. Ο ερευνητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή αυτή στο ΔΛΠ 

39, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περνούσε τη συγκέντρωση από πλευράς των 

οφειλόμενων προτύπων, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. 

Επίσης οι Adzisetal (2016) στο ίδιο πλαίσιο, διερεύνησαν την επίδραση του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 (ΔΛΠ 39) σχετικά με τις δραστηριότητες 

εξομάλυνσηεισοδήματος και την προ-κυκλική συμπεριφορά μέσω προβλέψεων για 
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επισφαλή δάνεια, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα τραπεζών στο Χονγκ Κονγκ, για το 

διάστημα 2000-2009. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους δείχνουν ότι οι τράπεζες 

του Χονγκ Κονγκ εμπλέκονται λιγότερο σε δραστηριότητες εξομάλυνσης 

εισοδήματος μετά την συμμόρφωση τους με το ΔΛΠ 39, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις 

που να υποστηρίζουν την απώλεια δανείων των τραπεζών του Χονγκ Κονγκ που να 

εμφανίζουν μια πιο φιλο-κυκλική συμπεριφορά μετά την υιοθέτηση του ΔΛΠ 39. 

Γενικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των τραπεζικών 

οικονομικών εκθέσεων. Η μείωση του εισοδήματος καιη εξομάλυνση των 

δραστηριοτήτων μεταξύ των τραπεζών του Χονγκ Κονγκ μετά από το ΔΛΠ 39, 

υποστηρίζουν αρκετά την αποτελεσματικότητα του ΔΛΠ και οι χώρες που δεν έχουν 

ακόμη συμμορφωθεί με τα ΔΠΧΠ θα πρέπει να επισπεύσουν την διαδικασία.  

Σε απάντηση στην οικονομική κρίση, η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων εξέδωσε στις 13 Οκτωβρίου 2008 μια τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, η οποία 

επιτρέπει στους φορείς να επαναταξινομούν τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του ενεργητικού που προορίζονται για εμπόριο και τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που είναι διαθέσιμα προς πώληση. Ο Fiechter (2009) εξέτασε 

την επίδραση αυτής της αμφιλεγόμενης τροπολογίας σχετικά με τις οικονομικές 

καταστάσεις του 2008 σε 219 ευρωπαϊκές τράπεζες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το ένα τρίτο του δείγματος των τραπεζών 

λάβει εκτεταμένη αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών ανακατάταξης. Το ποσό μέση 

επαναταξινόμησης είναι 3,9% του συνόλου του ενεργητικού και 131% της 

λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης, αντίστοιχα. Περαιτέρω αναφέρεται ότι η 

διαδικασία αναταξινόμησης βοήθησε τις τράπεζες να αποφύγουν σημαντικές ζημιές 

εύλογης αξίας, και ως εκ τούτου, αναφέρουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων (ROA), απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE), 

λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και εποπτικών κεφαλαίων. Ειδικότερα, 

η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων αλλάζει τα σημάδια από μια αρνητική ROE από -

1,4% σε μια θετική απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 1,3% που οφείλεται σε 

κέρδη από τις ανακατατάξεις.  

Η μελέτη του Fiechter(2010) έγινε επίσης σε τραπεζικά ιδρύματα, όμως με 

άλλο σκοπό. Συγκεκριμένα η έρευνα εξετάζει αν η εφαρμογή της επιλογής 
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αποτίμησης στην εύλογη αξία (ΓΤΚΘ) προκάλεσε διαφορετικά επίπεδα 

μεταβλητότητας κερδών κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2006 

μέχρι τον Ιούλιο του 2007, χρησιμοποιώντας ένα διεθνές δείγμα 227 τραπεζών από 

42 χώρες. Αν και λογιστική της εύλογης αξίας γενικά πιστεύεται ότι αυξάνει τη 

μεταβλητότητα των κερδών, ο ερευνητής εντοπίζει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι 

τράπεζες που εφαρμόζουν την αποτίμηση στην εύλογη αξία με σκοπό τη μείωση των 

λογιστικών αναντιστοιχιών αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα μεταβλητότητας των 

κερδών από την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα παραμένουν σταθερά για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων του τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 

έτους 2007, διάστημα κατά το οποίο τα κέρδη τράπεζας επηρεάστηκαν σημαντικά 

από την κρίση των subprime των ΗΠΑ.  

Οι Cairnsetal, (2009), στο ίδιο μοτίβο, ερευνούν τη χρήση της αποτίμησης 

στην εύλογη αξία, σε 228 εισηγμένες εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Αυστραλία μετά την υιοθέτηση του ΔΛΠ 39 από την 1η Ιανουαρίου 2005. Οι 

ερευνητές συγκρίνουν τις επιλογές πολιτικής μεταξύ των χωρών και ερευνούν αν 

αυτές έχουν αλλάξει σε σχέση με την υποχρεωτική και την προαιρετική χρήση της 

αποτίμησης στην εύλογη αξία. Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τα 

χρηματοοικονομικά μέσα (ΔΛΠ 39) και τις πληρωμές βάσει μετοχών (ΔΠΧΠ 2) 

έχουν αυξήσει την συγκρισιμότητα, με μια ασθενέστερη ισχύ για τα βιολογικά 

περιουσιακά στοιχεία (ΔΛΠ 41). Σε σχέση με την προαιρετική χρήση της εύλογης 

αξίας, η συγκρισιμότητα αυξάνεται σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία (ΔΛΠ 16), 

επειδή ορισμένες εταιρείες διέκοψαν την αποτίμηση στην εύλογη αξία. Σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 39, η επιλογή της αποτίμησης στην εύλογη αξία για τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού και τις λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μείωσαν την 

συγκρισιμότητα. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια συντηρητική προσέγγιση ή / και 

έλλειψη κινήτρων για την χρήση της αποτίμησης στην εύλογη αξία για τις 

περισσότερες εταιρείες. Εξαιρέσεις περιλαμβάνουν ορισμένες τράπεζες και 

ασφαλιστικές εταιρείες (για άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού) και τις εταιρείες χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε ακίνητα. 

Η έρευνα της Ernst&Young (2006), τονίζει επίσης την πολυπλοκότητα 

ορισμένων ΔΛΠ, μεταξύ τους και τα ΔΛΠ 32 και 39, και το γεγονός ότι έρχονται σε 
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σύγκρουση με αρχές άλλων ΔΛΠ. Στην ίδια άποψη εμμένει και ο Tweedie (2006, 

σελ.9), αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «τα ΔΛΠ 32 και 39 είναι υπερβολικά 

πολύπλοκα και δεν συνάδουν με το εννοιολογικό πλαίσιο των άλλων ΔΛΠ». Η 

κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι τα εννοιολογικά πλαίσια του 

Ηνωμένου Βασιλείου ASB, των ΗΠΑ FASB και τηςIASBβασίζονται στην 

χρησιμότητα κάθε απόφασης που εξάγεται από την χρήση τους, ενώ αυτά των άλλων 

χωρών συχνά υιοθετούν μια προοπτική διαχείρισης (ICAS, 2007). Σύμφωνα με την 

ίδια πηγή, οι επιχειρήσεις σήμερα τείνουν να διαχειρίζονται, προσφέροντας στους 

αναλυτές πληροφορίες, οι οποίες τοποθετούνται στα μοντέλα τους. Αυτές 

περιλαμβάνουνμελλοντικές πληροφορίες, η διαχείριση των οποίων δεν μπορεί να 

καλυφθεί από ατ λογιστικά πρότυπα, και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να 

παρεμποδίσει τον στόχο της σύγκλισης των ΔΛΠ.  

Γενικά για την πολυπλοκότητα του ΔΛΠ 39 έχει γίνει εκτενής λόγος στην 

βιβλιογραφία, καθώς έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά την υποβάθμιση της 

ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων από την χρήση του. Οι περισσότερες από 

αυτές τις ανησυχίες, έχουν διατυπωθεί μέσα στο πλαίσιο της ΕΕ και αφορούν την 

αναγνώριση και επιμέτρηση, ειδικά για μεγάλες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο ορισμένων 

βιομηχανιών.  

Οι Jermakowicz και Gornik-Tomaszewski (2006) σε έρευνα τους 

διαπιστώνουν ότι τα χρηματοδοτικά μέσα δικαιολογούν τις περισσότερες 

περιπτώσεις γνωστοποίησης, με το 41% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα τους να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, για 

πρώτη φορά. Βρήκαν ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος τους είχαν 

αποκαλύψει νέα στοιχεία για πρώτη φορά μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ.  

Η Ernst & Young (2006), σε μια μελέτη σε 65 από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

από την λίστα Fortune Global 500
1
, σημείωσε ότι το 9% των τιμών των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και το 6% των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων που σχετίζονται με παράγωγα, παρουσιάστηκαν στον ισολογισμό για 

                                                           
1
Η λίστα Fortune Global 500, επίσης γνωστή και ως Global 500, είναι μια ετήσια κατάταξη των 500 

κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως, με βάση τα έσοδα που πραγματοποίησαν, η οποία δημοσιεύεται 

από το περιοδικό Fortune. 
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πρώτη φορά. Η πολυπλοκότητα του ΔΛΠ 39 γενικά έχει οδηγήσει στην γενικότερη 

άποψη ότι η εφαρμογή όλων των ΔΛΠ είναι πολύπλοκη (ICAS, 2007). ΟιDunneetal 

(2008) μελέτησαν επίσης την εφαρμογή των ΔΛΠ σε τρείς χώρες, την Μεγάλη 

Βρετανία, την Ιταλία και την Ιρλανδία και εκτός των άλλων κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το ΔΛΠ 39 είναι το πιο προβληματικό πρότυπο όσο αφορά την 

εφαρμογή του σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα.  

Προκειμένου να κατανοηθεί ο βαθμός δυσκολίας του προτύπου οι Nimeretal 

(2011), διενήργησαν μια έρευνα ώστε να εξετάσουν την επίδραση της εφαρμογής του 

ΔΛΠ 39 στις αποφάσεις των επενδυτών στην Ιορδανία, να αξιολογήσουν την 

κατανόηση του ΔΛΠ 39 από τους Ιορδανούς επενδυτές και το αποτέλεσμα της 

κατανόησης τους κατά τις επενδυτικές τους αποφάσεις και να εξετάσουν την 

επίδραση κάποιων παραγόντων όπως ο βαθμός της γνώσης και της φύσης του 

επενδυτή για το βαθμό κατανόησης του ΔΛΠ. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν 

αρχικά ότι η εφαρμογή του ΔΛΠ 39 θα επηρεάσει τα κέρδη των επιχειρήσεων και, 

κατά συνέπεια, οι επενδυτές θα μειώσουν τις επενδύσεις τους σε αυτές τις εταιρείες. 

Δεύτερον, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων τομέων της 

εκπαίδευσης, των διάφορων πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης και των 

ετών εμπειρίας των επενδυτών σε σχέση με την κατανόηση της εφαρμογής του ΔΛΠ 

39 και της επίδρασης του αλλά βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης σε επίπεδο 5%, καθώς και μεταξύ των 

ατομικών και θεσμικών επενδυτών σε επίπεδο 10%.  

 

 

2.3. Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 7 

 

Και για το ΔΠΧΠ 7 έχουν πραγματοποιηθεί συναφείς έρευνες, όπως και με τα 

ΔΛΠ 32 και 39. Οι Bradbury&Hooks (2010) εξέτασαν τις επιπτώσεις της εφαρμογής, 

του ΔΠΧΠ 7, στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων της Νέας Ζηλανδίας 

κατά τη διάρκεια των ετών 2005- 2008. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι επιπτώσεις 
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εφαρμογής του ΔΠΧΠ 7 στις οικονομικές καταστάσεις και του δείκτες που 

σχετίζονται με αυτές, σε 56 εισηγμένες επιχειρήσεις που υιοθέτησαν ή σκέφτηκαν να 

υιοθετήσουν το ΔΠΧΠ 7 για πρώτη φορά. Συνολικά, 16 από αυτές ήταν πρώιμοι 

υιοθέτες του προτύπου και 40 ήταν σε αναμονή υιοθέτησης του μέχρι η εφαρμογή 

του να γινόταν υποχρεωτική. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 87% των 

επιχειρήσεων επηρεάστηκαν απο την εφαρμογή του και πως για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις οι επιπτώσεις αυτές ήταν μικρές, με την έννοια ότι δεν είχαν σημαντικές 

συνέπειες για τους κοινούς οικονομικούς δείκτες.Τα στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων που επηρεάστηκαν περισσότερο ήτανοι υποχρεώσεις (σημείωσαν 

αύξηση για το 75% των εταιρειών) και τα ίδια κεφάλαια (σημείωσανμείωση για το 

57% των εταιρειών). Οι φόροι εισοδήματος και οι παροχές σε εργαζόμενους ήταν οι 

κύριοι λόγοι για τις αυξήσεις στις υποχρεώσεις. Επίσης τα χρηματοπιστωτικά 

μέσαήταν η πιο κοινή αιτία για τις αυξήσεις των περιουσιακών στοιχείων (στο 26% 

των επιχειρήσεων) και επηρέασαν τις επιχειρήσεις τόσο θετικά όσο και αρνητικά.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα διαφέρουν σε κάποιο βαθμό, ωστόσο από τα 

αντίστοιχα στα οποία κατέληξαν οι Hung & Subramanyam, (2007), οι οποίοι 

διεξήγαγαν ακριβώς την ίδια έρευνα σε επιχειρήσεις της Γερμανίας. Ειδικότερα, οι 

προσαρμογές των χρηματοοικονομικών μέσων ήταν πιο συχνές στις επιχειρήσεις της 

Νέας Ζηλανδίας. Στην Γερμανία η αλλαγή στα ΔΠΧΠ είχε επίσης σημαντικό 

αντίκτυπο στους κοινούς δείκτες των οικονομικών καταστάσεων. Η διάμεση τιμή για 

κάθε έναν από τους τέσσερις δείκτες: απόδοση ιδίων κεφαλαίων, απόδοση 

ενεργητικού, μόχλευση και απόδοση επί των πωλήσεων αυξήθηκαν και μειώθηκαν 

για τον δείκτη: κύκλος εργασιών ενεργητικού. Πιο αναλυτικά οι ερευνητές εξέτασαν 

τις οικονομικές επιπτώσεις δήλωση της υιοθέτησης του ΔΠΧΠ 7 στην διάρκεια των 

ετών 1998-2002. Συνολικά, το σύνολο του ενεργητικού και της λογιστικής αξίας των 

ιδίων κεφαλαίων βρέθηκαν να είναι σημαντικά μεγαλύτερο μετά την εφαρμογή του 

ενώ οι διακυμάνσεις της λογιστικής αξίας και του καθαρού εισοδήματος βρέθηκαν να 

είναι σημαντικά υψηλότερες.  

Οι Christensen et al. (2015) βάσισαν την μελέτη τους στην Γερμανία και 

ασχολήθηκαν με το κατά πόσο η λογιστικη ποιότητα των επιχειρήσεων 

επηρρεάστηκε από την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Αυτό που βρήκαν είναι ότι οι 
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επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τα πρότυπα οικειοθελώς – πριν αυτά γίνουν 

υποχρεωτικά στην Γερμανία – είναι και αυτές οι οποίες βελτίωσαν την ποιότητα της 

λογιστικής τους διοίκησης. Αντίθετα αυτές που υιοθέτησαν τα ΔΠΧΠ κατόπιν 

υποχρέωσής τουα από τον νόμο, δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη βελτίωση. 

Παρόμοια ήταν και τα ευτήματα των Katselas & Rosov (2017) για 

επιχειρήσεις δεκαέξι χωρών. Οι Katselas & Rosov (2017) μελέτησαν το φαινόμενο 

της δυσμενούς επιλογής (αποτέλεσμα ασσυμμετρίας πληροφόρησης) και βρήκαν ότι 

αυτή μειώθηκε για τις επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ 

προεραιτικά πρωτού η εφαρμογή τους προωθηθεί σε υποχρεωτικό βαθμό. 

Οι Daskeetal. (2008) εξέτασαν τις οικονομικές συνέπειες της υποχρεωτικής 

εφαρμογής του ΔΠΧΠ 7 σε ένα μεγάλο δείγμα επιχειρήσεων σε 26 χώρες για τα έτη 

2001 - 2005. Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΠ 7 φαίνεται να 

σχετίζεται θετικά με τις οικονομικές συνέπειες στη ρευστότητα της αγοράς, το 

κόστος του κεφαλαίου, και την σταθερή αξία. Αυτές οι επιπτώσεις της στην αγορά 

κεφαλαίων είναι πιο έντονες για τις επιχειρήσεις που το υιοθέτησαν εθελοντικά, και 

λιγότερο έντονες για όσες το υιοθέτησαν όταν η εφαρμογή του έγινε υποχρεωτική. Οι 

ερευνητές αναφέρουν πως η αρχική επίδραση είναι πιθανό να οφείλεται στην αυτο-

επιλογή. 

Αντίστοιχα οι Lee et al. (2008) εργαζόμενοι σε ένα δείγμα 17 ευρωπαϊκών 

χωρών για τον ίδιο σκοπό, βρήκαν πως το κόστος κεφαλαίου μειώνεται μόνο σε 

χώρες με υψηλά κίνητρα δημοσίευσης και επιβολής. Οι Barth et al. (2008) βρήκαν 

ότι η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 σχετίζεται με την υψηλότερη ποιότητα λογιστικής 

πληροφόρησης. Συγκεκριμένα οι ερευνητές μελέτησαν επιχειρήσεις από 21 χώρες 

στην Ευρώπη και την Ασία μεταξύ των ετών 1994 - 2003 και να βρήκαν πως 

υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την διαχείριση των εσόδων και περισσότερη συνάφεια 

των λογιστικών πληροφοριών για τις επιχειρήσεις του δείγματος τους από ό, τι για 

ένα αντίστοιχο δείγμα επιχειρήσεων που είχαν εφαρμόσει τα πρότυπα GAAPπου 

προτάσσουν οι ΗΠΑ.  

Αντίθετα με αυτά τα ευρήματα, οι Ahmed et al. (2013) διαπίστωσαν και 

τεκμηρίωσαν εμπειρικά ότι η υποχρεωτική υιοθέτηση των προτύπων δεν οδήγησε 
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στην βελτίωση της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης. Μελέτησαν 1600 

επιχιερήσεις από 20 χώρες οι οποίες υιοθέτησαν υποχρεωτικά τα ΔΠΧΠ το 2005, σε 

σύγκριση με 15 χώρες οι οποίες δεν τα υιοθέτησαν υποχρεωτικά. Τα ευρήματά τους 

δείχνουν ότι αυξήθηκε η εξομάλυνση του εισοδήματος και η δημιουργική λογιστική 

στην αναφορά των δεδουλευμένων, ενώ μειώθηκε η εγκυρότητα στον χρόνο 

απόδοσης των ζημιών.  

Όσον αφορά στα συγκρουώμενα αποτελέσματα των ερευνών για την 

επίδραση των ΔΛΠ και των ΔΠΧΠ στην λογισιτκή ποιότητα, οι Brown et al. (2014) 

σημειώνουν ότι αυτά οφείλονται στην παράλειψη κάποιων θεσμικών 

χαρακτηριστικών που διέπουν την κάθε οικονομία που έχει μελετηθεί. Έτσι, 

προτείνουν δύο δείκτες για την προσέγγιση της θεσμικής διάστασης στην εφαρμογή 

των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ: ένα δείκτη για το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των 

χρηματοοικονομικών και λογιστικών καταστάσεων, και έναν για την επιβολή της 

συμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά. Αν και οι δείκτες αυτοί είναι οι πρώτοι τόσο 

περιεκτικοί και συνεκτικοί, δεν υπάρχουν εμπειρικές αναλύσεις που τους έχουν 

χρησιμοποιήσει για να αξιολογήσουν τις δοαφορετικές επιπτώσεις ανά χώρα και τα 

συγκρουώμενα αποτελέσματα των ερευνών.  

Οι de Villiers et al. (2014) εξετάζουν την υιοθέτηση κοινών πλαισίων 

λογιστικής αναφοράς, όπως τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ. Αυτό που βρίσκουν είναι ότι η 

διαφορετική ερμηνία και η διαφορετική προσέγγυση των εναιίαων προτύπων από τις 

επιχειρήσεις και τα κράτη προκαλεί προβλήματα τόσο στην συγκρισιμότητά τους όσο 

και στην ταχύτερη υιοθέτησή τους. 

Οι Chen et al. (2015) μελετούν την δυνατότητα των επιχειρήσεων να 

αντλήσουν κεφάλαια από εκτός της έδρας τους χρηματιστηριακές αγορές ως 

αποτέλεσμα της υιοθέτησης των κοινών ΔΠΧΠ. Ουσιαστικά, μία επιχείρηση μπορεί 

να έχει ευκολότερη πρόσβαση σε μία ξένη χρηματαγορά όταν οι χρηματοδότες σε 

αυτή την αγορά μπορούν να τα κατανοήσουν τα οικονομικά στοιχεία της 

επιχείρησης. Έτσι, όταν αυτά τα στοιχεία έιναι σε μία κοινή γλώσσα αναφοράς, τότε 

η κατανόηση και αξιολόγησή τους είναι ευκολότερη για τους ξένους επενδυτές. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Chen et al. (2015), όντως, η υιοθέτηση των ΔΛΠ 
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διευκόλυνε την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ξένα χρηματιστήρια για να 

αντλήσουν τα κεφάλαιά τους.  

 

Όσο αφορά την δυσκολία εφαρμογής του προτύπου οι Boumedieneetal 

(2016), σε έρευνα που έκαναν σε επιχειρήσεις στην Τυνησία για την εφαρμογή των 

ΔΛΠ και ΔΠΧΠ κατέληξαν εκτός των άλλων ότι το ΔΠΧΠ 7 ήταν μεταξύ των 

τεσσάρων προτύπων που προκάλεσαν περισσότερα προβλήματα κατά την διαδικασία 

υιοθέτησης του. 

Με την έγκριση του ΔΠΧΠ 7, άλλαξε επίσης και η ευρωπαϊκή ρύθμιση των 

τραπεζικών γνωστοποιήσεων. Ο Bischof (2009) χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 171 

τραπεζών από 28 χώρες της Ευρώπης, με σκοπό να αναλύσει το αποτέλεσμα της 

πρώτης εφαρμογής του προτύπου. Ο ερευνητής αναφέρει ότι η ποιότητα της 

δημοσιοποίησης έχει γενικά αυξηθεί τόσο στις οικονομικές καταστάσεις, όσο και 

στις εκθέσεις των κινδύνων, αλλά τονίζει πως η εστίαση των γνωστοποιήσεων έχει 

μετατοπιστεί από τους αναλαμβανόμενους κινδύνους της σε ανοίγματα πιστωτικού 

κινδύνου. Το αποτέλεσμα του πρώτου χρόνου έγκρισης ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 

των χωρών. Αυτές οι διαφορές μπορούν να εξηγηθούν από διαφορές στην εφαρμογή 

και την ερμηνεία του ΔΠΧΠ 7 από την εθνική τραπεζική εποπτεία. Ο ερευνητής 

χρησιμοποιώντας εποπτικές πρακτικές στη Δανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο ως αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, έχει διακρίνει δύο προσεγγίσεις, την 

παρεμβατική και την μη παρεμβατική προσέγγιση. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι 

δεν είναι μόνο το περιεχόμενο του ΔΠΧΠ 7, αλλά και η εφαρμογή του προτύπου που 

ευθύνεται για την αύξηση της ποιότητας δημοσίευσης.  

Πιο πρόσφατα οι Cipullo&Vinciguera (2014) μελέτησαν την επίδραση των 

ΔΠΧΠ 7 και 9 στην τραπεζική ρευστότητα. Η πεποίθηση ότι οι αγορές κεφαλαίου θα 

μπορούν πάντα να ικανοποιούν τις ανάγκες ρευστότητας έχει έντονα αμφισβητηθεί 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Μία συνέπεια αυτού ήταν η εισαγωγή του 

ΔΠΧΠ 9, ως υποκατάστατο του ΔΛΠ 39, με σκοπό τη βελτίωση των μηχανισμών της 

ταξινόμησης και επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών μέσων, το οποίο μάλιστα 

θεωρείται ως μία από τις κύριες αιτίες πυροδότησης της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
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Παρά την προσπάθεια του Διεθνούς Συμβουλίου για την εισαγωγή διατάξεων που θα 

είναι σε θέση να διαβεβαιώσουν σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες για την 

αξιολόγηση των ποσών, του χρονοδιαγράμματος και της αβεβαιότητας των 

μελλοντικών ταμειακών ροών των οικονομικών οντοτήτων, υπάρχουν κάποια 

κρίσιμα σημεία που σχετίζονται με τις εν λόγω απαιτήσεις. Σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα της έρευνας τα ΔΠΧΠ θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στο 

επιχειρηματικό μοντέλο και να αποκτήσουν χαρακτηριστικά ρευστότητας που 

συνδέονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα.  

Οι Zangoetal (2015) αξιολόγησε την έκταση της υποχρεωτικής συμμόρφωσης 

14 τραπεζών της Νιγηρίας με το ΔΠΧΠ 7οι οποίες είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο. Χρησιμοποιώντας μια λίστα δημοσιοποίησης 132 υποχρεωτικών 

απαιτήσεων γνωστοποίησης, η μελέτηκαλύπτει μια περίοδο δύο ετών από το 2012 

και το 2013. Τα ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν τη μη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις γνωστοποίησης.Ωστόσο, τα επίπεδα συμμόρφωσης είναι άνω του μέσου 

όρου για τα δύο έτη υπό μελέτη, η βελτίωση αυτή, ωστόσο, καταγράφεται όταν τα 

δύο έτητης μελέτης συγκρίνονται. Με βάση τα αποτελέσματα της, συνιστάται ότι θα 

πρέπει να δοθεί επείγουσα προτεραιότητα στους μηχανισμούς παρακολούθησης και 

επιβολής του ΔΠΧΠ 7 από το Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(FRC) ειδικά για την τραπεζική επιτήρηση ενόψει της πολύπλοκης φύσης των 

τραπεζών και της ανάγκης μετριασμού της τραπεζικής κρίσης στη Νιγηρία.   

Πιο πρόσφατα, οι Capkun et al. (2016) προσπάθησαν να ρίξουν περισσότερο 

φως στα αντικρουώμενα εμπειρικά ευρήματα για τα αποτελέσματα της υιοθέτησης 

των ΔΛΠ και των ΔΠΧΠ. Σημειώνουν και τεκμηριώνουν πως στην αρχική 

υιοθέτηση των ΔΠΧΠ το 2005 χρησιμοποιήθηκαν οι ασάφειες και η ευελιξία των 

προτύπων σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς καθοδήγησης για την εφαρμογή 

των προτύπων αυτών, οδήγησε στην μεγαλύτερη δυνατότητα για διαχείριση 

(εξομάλυνση) των  κερδών. 

Κεφάλαιο 3
ο
: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 

 

3.1. Εισαγωγή 
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 Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην αναλυτική παρουσίαση του ΔΛΠ 32 το 

οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις αγοράς ή πώλησης μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων τα οποία μπορούν να διακανονιστούν συμψηφιστικά 

σε μετρητά ή άλλο χρηματοοικονομικό μέσο ή με την ανταλλαγή 

χρηματοοικονομικών μέσων. Για τον σκοπό αυτό αρχικά δίνεται ο ορισμός των 

χρηματοοικονομικών μέσων αλλά και των σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων 

ώστε να κατανοήσει καλύτερα ο αναγνώστης τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του 

προτύπου. Τέλος αναφέρουμε, πάντα σύμφωνα με το ΔΛΠ 32, πότε ένα στοιχείο 

μπορεί να ταξινομηθεί ως υποχρέωση ή ως ίδια κεφάλαια. Πρόκειται για ένα πολύ 

σημαντικό σημείο του ΔΛΠ 32, δεδομένου ότι αυτή η ταξινόμηση έχει άμεση 

επίδραση στις οικονομικές οντότητες που το εφαρμόζουν, και η επίδραση αυτή 

εμφανίζεται στα οικονομικά της αποτελέσματα και την οικονομική της θέση. 

 

3.2.Χρηματοοικονομικά Μέσα –Βασικοί Ορισμοί 

  

Η μελέτη του ΔΛΠ 32 είναι σημαντική γιατί πάνω σε αυτή βασίζεται η 

εξέταση και κατανόηση του ΔΛΠ 39 η οποία έπεται σε επόμενο κεφάλαιο.  Το ΔΛΠ 

32 παρέχει τον ορισμό του χρηματοοικονομικού μέσου ως «κάθε σύμβαση που 

δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη οικονομική 

οντότητα» (GrandThornton, 2009, σελ.4).  

Κοινά παραδείγματα χρηματοοικονομικών μέσων περιλαμβάνουν τα μετρητά, 

τις επενδύσεις σε μετοχές, τους εισπρακτέους λογαριασμούς, τους πληρωτέους 

λογαριασμούς, τα δάνεια εισπρακτέα, τα δάνεια πληρωτέα και τα παράγωγα (όπως 

προθεσμιακές συμβάσεις ή συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων). Ωστόσο, τα 

χρηματοδοτικά μέσα μπορούν επίσης να προκύψουν με λιγότερο προφανείς τρόπους, 

όπως μέσω συμβάσεων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων (GrandThornton, 2009). 
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Σύμφωνα με τους ορισμούς που παρέχονται από το ΔΛΠ 32 ένα 

«χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείοείναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που 

αποτελεί(GrandThornton, 2009, σελ.4-5): 

[1] Μετρητά 

[2] συμμετοχικό τίτλο άλλης οντότητας 

[3] συμβατικό δικαίωμα λήψης μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για τους 

δυνητικά ευνοϊκούς όρους 

[4] ορισμένα είδη συμβάσεων που δύναται να διακανονιστούν με τους 

συμμετοχικούς τίτλους της οικονομικής οντότητας» (ΔΛΠ 32). 

Επιπλέον ορίζεται και η «χρηματοοικονομική υποχρέωση ως κάθε υποχρέωση 

η οποία αφορά(GrandThornton, 2009, σελ.10): 

[1] μια συμβατική υποχρέωση παράδοσης μετρητών ή άλλων 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείο σε άλλο φορέα, ή την 

ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με μια άλλη οικονομική οντότητα 

υπό όρους δυνητικά δυσμενείς για την οικονομική οντότητα 

[2] ορισμένους τύπους συμβάσεων που δύναται να  διακανονιστούν με τους 

συμμετοχικούς τίτλους της οικονομικής οντότητας» (ΔΛΠ 32). 

Επιπλέον ένας «συμμετοχικός τίτλος είναι κάθε σύμβαση που αποδεικνύει ένα 

υπολειμματικό δικαίωμα επί των περιουσιακών στοιχείων μιας οντότητας, μετά την 

αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών της, π.χ. κοινές μετοχές»(GrandThornton, 2009, 

σελ.10). 

Τέλος δίνεται ο ορισμός του παράγωγου το οποίο με την σειρά του αποτελεί 

«ένα χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλο συμβόλαιο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

του ΔΛΠ 39 και το οποίο φέρει τα τρία ακόλουθα χαρακτηριστικά(GrandThornton, 

2009, σελ.10): 
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[1] η αξία του αλλάζει ως απάντηση σε ένα «υποκείμενο», όπως ένα 

συγκεκριμένο επιτόκιο, μια τιμή χρηματοοικονομικού μέσου, τιμές  

εμπορευμάτων, συναλλαγματικές ισοτιμίες, κλπ. 

[2] δεν απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση ή μια αρχική καθαρή επένδυση 

μικρότερη από ό, τι θα χρειαζόταν για άλλους τύπους συμβάσεων 

αναμένεται να έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις μεταβολές των 

παραγόντων της αγοράς 

[3] τοποθετείται σε μελλοντική ημερομηνία» (ΔΛΠ 32). 

 

Κατά την ανάπτυξη του θέματος επίσης γίνεται αναφορά στον εκδότη και τον 

κάτοχο των χρηματοοικονομικών μέσων, οπότε κρίνεται σκόπιμο να αποδοθεί ο 

ορισμός και αυτών με σαφήνεια. Ο κάτοχος είναι στην ουσία ο «κάτοχος 

περιουσιακών στοιχείων» και ο εκδότης είναι το μέρος εκείνο που είτε εκδίδει 

μετοχικούς τίτλους είτε έχει την ευθύνη έκδοσης τους. Αν για παράδειγμα, μια 

οντότητα Α εκδίδει κοινές μετοχές σε έναν επενδυτή, τότε ο επενδυτής είναι ο 

κάτοχος και η οντότητα Α είναι ο εκδότης. Ομοίως, αν η οντότητα Α δανείζεται από 

μια τράπεζα, η τράπεζα είναι ο κάτοχος και η οντότητα Α είναι ο εκδότης 

(ERNST&YOUNG, 2004). 

 

3.3.Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής ΔΛΠ 32 

Το ΔΛΠ 32 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις αγοράς ή πώλησης μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων τα οποία μπορούν να διακανονιστούν συμψηφιστικά 

σε μετρητά ή άλλο χρηματοοικονομικό μέσο ή με την ανταλλαγή 

χρηματοοικονομικών μέσων, με εξαίρεση τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί και 

συνεχίζουν να κατέχονται για το σκοπό της παραλαβής ή της παράδοσης του μη 

χρηματοοικονομικού στοιχείουσύμφωνα με τις αναμενόμενες απαιτήσεις αγοράς, 

πώλησης ή χρήσης της οντότητας. 

Το ΔΛΠ 32 εφαρμόζεται σε όλες τις οντότητες, εκτός εάν αυτές εμπίπτουν σε 

ένα άλλο πρότυπο ή / καιδιαφορετική λογιστική μεταχείριση. Για παράδειγμα δεν 
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ισχύει με συμμετοχές σε θυγατρικές,συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που 

αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένεςκαι Ιδιαίτερες 

Οικονομικές Καταστάσεις», το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», ή το 

ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σεΚοινοπραξίες», αντίστοιχα. Ομοίως, το ΔΛΠ 32 δεν ισχύει 

για τα δικαιώματα των εργοδοτών και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 

προγράμματα παροχών σε εργαζομένους στα οποία εφαρμόζονται στο ΔΛΠ 19 

«Παροχές σε εργαζομένους», ούτεισχύει για ασφαλιστήρια συμβόλαια όπως ορίζονται 

στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» ή οικονομικά μέσα που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4. Τέλος, το ΔΛΠ 32 δεν εφαρμόζεται σε 

χρηματοοικονομικάμέσα, συμβάσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από 

συναλλαγές πληρωμών που βασίζονται στο ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών», εκτός από τις περιορισμένες εξαιρέσεις που θεωρούνται μέσα 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 32 (EC, 2012). 

 

3.4.Υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια 

 

Όταν ένα στοιχείο ταξινομείται είτε ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως 

ίδια κεφάλαια είναι σημαντικό, δεδομένου ότι αυτή η ταξινόμηση έχει 

άμεσηεπίδραση στην οικονομική οντότητα, και ιδιαίτερα η επίδραση αυτή 

εμφανίζεται στα οικονομικά της αποτελέσματα και την οικονομική της θέση. Η 

ταξινόμηση του στοιχείου ως χρηματοοικονομική υποχρέωση συνήθως οδηγεί σε 

οποιεσδήποτε πληρωμές στο στοιχείο που αντιμετωπίζεται ως τόκος καιχρεώνεται με 

τις αποδοχές. Αυτό μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει την ικανότητα της 

οντότητας να καταβάλει μερίσματα σε μετοχές της (ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

τοπικής νομοθεσίας)(ΔΛΠ 32). 

Αντίστοιχα η ταξινόμηση του στοιχείου σε ίδια κεφάλαια αποφεύγει τον 

αρνητικό αντίκτυπο που της ευθύνη κατάταξης για αναφερθέντα κέρδη και αναλογίες 

μόχλευσης. Οδηγεί επίσης στο να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα:Αναγνώριση και Επιμέτρηση», αποφεύγοντας έτσι τις 

πολύπλοκες απαιτήσεις συνεχούς μέτρησης που θέτει το πρότυπο (ΕC, 2012). 
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Προκειμένου να προσδιοριστεί αν ένα χρηματοδοτικό μέσο θα πρέπει να 

ταξινομηθεί ως υποχρέωση ή ως ίδια κεφάλαια, το ΔΛΠ 32 χρησιμοποιεί αρχές 

βασισμένες σε ορισμούς της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και των ιδίων 

κεφαλαίων. Σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των γενικώς αποδεκτών πρακτικών σε 

πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, το ΔΛΠ 32 δεν ταξινομεί ένα χρηματοοικονομικό 

μέσο μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, βάσει της 

νομικής του μορφής. Αντ'αυτού, θεωρεί ότι η ουσία του χρηματοπιστωτικού μέσου, 

έγκειται στην εφαρμογή των ορισμών για τα συμβατικά δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις της σύμβασης (ERNST&YOUNG, 2004). 

Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων είναι συχνά ένα δύσκολο 

θέμα στην πράξη. Αυτό εν μέρει αντανακλά τις πολλές παραλλαγές όσον αφορά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οργάνων που βρίσκονται σε διαφορετικούς 

τύπους οντοτήτων και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Επιπλέον, ορισμένα μέσα έχουν 

δομηθεί με την πρόθεση της επίτευξης ιδίως των φορολογικών, λογιστικών ή 

κανονιστικών αποτελεσμάτων με την έννοια ότι το περιεχόμενό τους μπορεί να είναι 

δύσκολο να αξιολογηθεί(ΔΛΠ 32). 

Το ΔΛΠ 32 και οι αρχές κατάταξης του εφαρμόζονται μόνο στα 

χρηματοοικονομικά μέσα. Ως αποτέλεσμα, το πρότυπο δεν ασχολείται με την 

ταξινόμηση των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων τα οποία δεν είναι 

χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως συμβαίνει με τα κέρδη και τα αποθεματικά 

επανεκτίμησης. Επιπλέον δεν ασχολείται με την ταξινόμηση των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (ERNST&YOUNG, 2004). 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 32, ένα χρηματοοικονομικό μέσο μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως υποχρέωση, ως ίδια κεφάλαια ή ως ένα σύνθετο στοιχείο. Έτσι η 

κατάταξη ενός στοιχείου είτε ως υποχρέωση είτε ως ίδια κεφάλαια εξαρτάται από το 

κατά πόσον πληροί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, ο οποίος 

παρατέθηκε νωρίτερα(ΔΛΠ 32). 

Η βασική αρχή της ταξινόμησης ενός στοιχείου ως υποχρέωση, είναι ότι ένα 

χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο περιέχει μια συμβατική υποχρέωση σύμφωνα με 

την οποία ο εκδότης είναι ή μπορεί να υποχρεωθεί να παραδώσει μετρητά ή άλλο 
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χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στον κάτοχο του μέσου αποτελεί 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η αρχή αυτή αντικατοπτρίζεται στο πρώτο μέρος 

του ορισμού της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ΕC, 2012). 

Εξαιρέσεις από τη βασική αυτή αρχή ήταν όμως εισήχθησαν το 2008 από τις 

«Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 καιΔΛΠ 1: Εξαγοράσιμα χρηματοοικονομικά μέσα και 

υποχρεώσεις κατά την εκκαθάριση ». Η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων είχε ως 

αποτέλεσμα την ταξινόμηση σε ίδια κεφάλαια για τις πράξεις που διαφορετικά θα 

ταξινομούνταν ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε ορισμένες αυστηρά 

προκαθορισμένες περιπτώσεις (ΕC, 2012).  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε την απεικόνιση της 

κατάταξης ενός χρηματοοικονομικού μέσου που περιέχει την υποχρέωση για τον 

εκδότη να παραδώσει μετρητά ή άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 
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Σχήμα 2.1. Διαγραμματική Απεικόνιση της κατάταξης ενός χρηματοοικονομικού 

μέσου που περιέχει την υποχρέωση για τον εκδότη να παραδώσει μετρητά ή άλλο 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

Πηγή: GrandThornton 

 

Η εφαρμογή της βασικής αρχής της ταξινόμησης στοιχείων σε υποχρεώσεις  

για πράξεις οι οποίες μπορούν να διακανονιστούν σε ίδιους συμμετοχικούς τίτλους  

της οικονομικής οντότητας είναι πιο περίπλοκη. Η ταξινόμηση των μέσων αυτών 

Η σύμβαση περιέχει την 

υποχρέωση για τον εκδότη να 

παραδώσει μετρητά ή άλλο 

χρηματοοικονομικό μέσο; 

Όχι Ναι 

Ίδια Κεφάλαια Το μέσο εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής των διαθέσιμων από τον 

κάτοχο μέσων και υποχρεώσεων 

που προκύπτουνκατά την 

ρευστοποίηση των τροποποιήσεων; 

Όχι Ναι 

Το μέσο περιέχει τα συστατικά 

στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων; 

Είναι τα κριτήρια των διαθέσιμων 

από τον κάτοχο μέσων και 

υποχρεώσεων, προκύπτοντα κατά 

την ρευστοποίηση; 

Όχι Όχι Ναι Ναι 

Σύνθετο Μέσο 

Υποχρέωσης 

Χρηματοοικονομική 

Υποχρέωση 

Ίδια Κεφάλαια Χρηματοοικονομική 

Υποχρέωση 
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διέπεται από την λεγόμενη «σταθερή» δοκιμασία για τα μη-παράγωγα, και το 

«σταθερό για σταθερές» τεστ για τα παράγωγα. Σύμφωνα με την σταθερή δοκιμή, 

ένα μη παράγωγο συμβόλαιο θα πληροί τις προϋποθέσεις για την ταξινόμηση σε ίδια 

κεφάλαια, μόνον όταν δεν υπάρχει καμία συμβατική υποχρέωση για τον εκδότη να 

παραδώσει την μεταβλητή ποσότητα των ιδίων συμμετοχικών τίτλων του. Σύμφωνα 

με το «σταθερό για σταθερές» τεστ παραγώγων, ένα παράγωγο θα πληροί τις 

προϋποθέσεις για την ταξινόμηση του ως ίδια κεφάλαια μόνο όταν θα διευθετηθεί 

από τον εκδότη με την ανταλλαγή συγκεκριμένου ποσού μετρητών ή άλλου 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου με συγκεκριμένη ποσότητα ιδίων 

κεφαλαίων (ΕC, 2012).  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε την απεικόνιση της 

κατάταξης ενός χρηματοοικονομικού μέσου που θα διακανονιστεί με την έκδοση των 

ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας. 
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Σχήμα 3.2. Διαγραμματική Απεικόνιση της κατάταξης ενός χρηματοοικονομικού 

μέσου που θα διακανονιστεί με την έκδοση των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της 

οικονομικής οντότητας 

Πηγή:GrandThornton 

 

3.5.Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Μέσα 

 

Υπάρχουν ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιέχουν συστατικά και 

των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων. Αυτά αναφέρονται ως σύνθετα 

χρηματοοικονομικά μέσα.  

Είναι το συμβόλαιο παράγωγο ή 

μη – παράγωγο; 

Μη-Παράγωγο 

«σταθερό για σταθερές» τεστ παραγώγων: 

Μπορεί το παράγωγο να διακανονιστεί 

πέρα από την ανταλλαγή ενός 

συγκεκριμένου ποσού μετρητών ήάλλου 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου για ένα σταθερό αριθμό ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων της οντότητας; 

Όχι Όχι Ναι Ναι 

Χρηματοοικονομική 

Υποχρέωση 
Ίδια Κεφάλαια 

Παράγωγο 

Σταθερή Δοκιμή: Μπορεί η οντότητα να, 

υποχρεούται να παραδώσει μεταβλητό 

αριθμό των δικών της συμμετοχικών 

τίτλων;  

Χρηματοοικονομική 

Υποχρέωση 

Ίδια Κεφάλαια 
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Το ΔΛΠ 32 ξεχωρίζει ένα σύνθετο μέσοστα συστατικά του, των ιδίων 

κεφαλαίων και των υποχρεώσεων, κατά την αρχική αναγνώριση, μια διαδικασία που 

μερικές φορές αναφέρεται ως «λογιστική διάσπαση» (ERNST&YOUNG, 2004). Στον 

πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε τις συνέπειες της κατάταξης ενός 

σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου, είτε ως υποχρέωση ή ως ίδια κεφάλαια. 

Πίνακας 3.1. Συνέπειες της κατάταξης ενός Σύνθετου Χρηματοοικονομικού 

μέσου ως υποχρέωση ή ως ίδια κεφάλαια 

Κατάταξη Ως Υποχρέωση Κατάταξη ως Ίδια Κεφάλαια 

Το μέσο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

του ΔΛΠ 39 και ως εκ τούτου μετράται 

σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο σε 

μελλοντικές περιόδους 

Το μέσο  είναι εκτός του πεδίου 

εφαρμογής του ΔΛΠ 39 και γενικά δεν 

αποτιμάται 

Τόκοι, μερίσματα, ζημιές και κέρδη 

για το χρηματοδοτικό μέσο που 

ταξινομείται ως χρηματοοικονομική 

υποχρέωση, αναγνωρίζονται ως 

έσοδα ή έξοδα στα αποτελέσματα 

Οι διανομές προς τους κατόχους ενός 

συμμετοχικού τίτλου χρεώνονται 

από την οντότητα απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, καθαρά από κάθε σχετικό 

όφελος από τον φόρο εισοδήματος 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, τα τυχόν 

έξοδα συναλλαγής περιλαμβάνονται 

στον υπολογισμό του πραγματικού 

επιτοκίου και αποσβένονται κατά 

την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του 

μέσου (ή σε βραχύτερο χρονικό 

διάστημα όπου αυτό είναι η περίοδος 

για την οποία οι δαπάνες συναλλαγής 

αναφέρονται) 

Τα έξοδα συναλλαγής λογίζονται ως 

έκπτωση από τα ίδια κεφάλαια, καθαρά 

από κάθε σχετικό όφελος φόρου 

εισοδήματος 

Παρουσιάζονται ως υποχρέωση στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

και αυξάνουν την αναλογία χρέους-

Μειώνει την αναλογία χρέους-ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρείας, αλλά μπορεί 

να αλλοιώσει
2
 τα υπάρχοντα 

                                                           
2
Αλλοίωση ή αραίωση είναι ένας γενικός όρος που προκύπτει από την έκδοση επιπρόσθετων κοινών 

μετοχών από μια εταιρεία. Η αύξηση αυτή των κοινών μετοχών μπορεί ναπροκύψει από μια αύξηση 
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ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής 

οντότητας 

συμφέροντα των ιδίων κεφαλαίων. 

Πηγή: GrandThornton 

 

Το πρώτο βήμα για τη λογιστική παρακολούθηση κάθε μέσου είναι να 

αναλύσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτό. Ένα σύνθετο μέσο 

περιέχει στοιχεία τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά της των υποχρεώσεων και των 

ιδίων κεφαλαίων. Ένα κοινό παράδειγμα σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου είναι 

ένα μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, το οποίο συνήθως (αλλά όχι πάντα)  

αποτελείται από ένα στοιχείο υποχρέωσης σε σχέση με μια συμβατική υποχρέωση να 

παραδώσει μετρητά (ή άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο)και ένα 

συμμετοχικό τίτλο (ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς που χορηγεί στον κάτοχο το 

δικαίωμα, για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, ναμετατρέψει το ομόλογο σε ένα 

σταθερό αριθμό κοινών μετοχών της οικονομικής οντότητας).Άλλα παραδείγματα 

πιθανών σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων περιλαμβάνουν μέσα με τα 

δικαιώματα σε ένα σταθερόελάχιστο μέρισμα και επιπλέον διακριτικά μερίσματα, και 

τα μέσα με σταθερά δικαιώματα μερίσματος αλλά με το δικαίωμα να μοιραστούν στα 

εναπομένοντα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εκδότριας οντότητας κατά την 

εκκαθάριση της οικονομικής οντότητας (ERNST&YOUNG, 2004). 

Η υποχρέωση καταβολής τόκων ή μερισμάτων που είναι συνδεδεμένα με τα 

κέρδη του εκδότη είναι μια συμβατική υποχρέωση για παράδοση μετρητών, τα οποία, 

ως εκ τούτου ανταποκρίνονται στον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

Ορισμένα μέσα που περιλαμβάνουν μια τέτοια υποχρέωση περιλαμβάνουν επίσης 

ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. Για παράδειγμα, οι συμβατικές ρυθμίσεις θα 

μπορούσαν να καταστήσουν σαφές ότι οι υποχρεωτικές πληρωμές είναι ελάχιστες και 

                                                                                                                                                                      
κεφαλαίου (μεή χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης), ή με μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών, 

προνομιούχων μετοχών ή warrants. Αυτή η αλλοίωση μπορεί να αλλάξει το ποσοστό συμμετοχής, την 

ψηφοφορία του ελέγχου, τα κέρδη ανά μετοχή, ή την αξία των μεμονωμένων μετοχών.Επί της ουσίας, 

κάθε φορά που μια εταιρεία εκδίδει μετοχές, προκαλεί αλλοίωση (dilution). Με εξαίρεση να εκδίδει 

μετοχές με σκοπό να αγοραστεί μια άλλη εταιρεία, όπου τα κέρδη ανά μετοχή θα παραμείνουν 

αμετάβλητα (ή ακόμα μπορεί και να αυξηθούν), σχεδόν πάντα μια τέτοια πράξη θα προκαλέσει 

μείωσης της αξίας της μετοχής. 
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ότι επιπλέον, τα διακριτικά μερίσματα θα μπορούσαν να καταβληθούν. Ένα τέτοιο 

χαρακτηριστικό πληροί τον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων, δεδομένου ότι(ΔΛΠ 32): 

1) δεν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης μετρητών 

2) αντιπροσωπεύει ένα ενδιαφέρον για τα εναπομένοντα στοιχεία του 

ενεργητικού του εκδότη, μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων 

(ΔΛΠ 32). 

Ένα στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο εάν το 

χαρακτηριστικό προαίρεσης έχει ουσία. Δεν πρέπει να τεκμαίρεται ότι υπάρχει,  

(αφού, θεωρητικά, ο εκδότης του κάθε μέσου θα μπορούσε να αποφασίσει να κάνει 

επιπλέον διακριτικές πληρωμές). Όπως συμβαίνει με όλα τα χρηματοοικονομικά 

μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39, η ευθύνη θα πρέπει αρχικά 

να καταχωρείται στην εύλογη αξία τους. Στη συνέχεια, το μέσο αποτιμάται σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 39, σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου(ΔΛΠ 32). 

Επιπρόσθετα πολλές μετατρέψιμες ομολογίες είναι σύνθετα 

χρηματοοικονομικά μέσα. Ωστόσο, μια κοινή παρερμηνεία είναι ότι ένα μετατρέψιμο 

ομολογιακό δάνειο είναι πάντα ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό μέσο. Στην 

πραγματικότητα, ένα μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα είναι ένα σύνθετο μέσο 

όταν το μέσο που σχετίζεται με τη μετατροπή πληροί τις απαιτήσεις του 

«σταθερούγια σταθερές τεστ». Ας πάρουμε για παράδειγμα μια βρετανική εταιρεία 

της οποίας το νόμισμα είναι λίρες Αγγλίας και η οποία εκδίδει ένα μετατρέψιμο 

ομολογιακό δάνειο που έχει συναφθεί σε δολάρια ΗΠΑ. Το γεγονός ότι το ομόλογο 

είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα σημαίνει ότι το στοιχείο μετατροπής αποτυγχάνει 

την δοκιμή «σταθερού για σταθερές τεστ», καθώς ένα προκαθορισμένο ποσό σε ξένο 

νόμισμα δεν θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει ένα σταθερό ποσό μετρητών 

(ERNST&YOUNG, 2004). 

Το κλειδί είναι να εξεταστούν προσεκτικά οι όροι του κάθε χρηματοδοτικού 

μέσου για να καθοριστεί αν υπάρχουν ξεχωριστά συστατικά, και όπου υπάρχουν να 

διασαφηνιστεί αν αυτά είναι συστατικά ιδίων κεφαλαίων ή υποχρέωσης.
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Κεφάλαιο 4
ο
: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 

 

4.1. Εισαγωγή 

 Κατ’ αντιστοιχία με το προηγούμενο κεφάλαιο, το τρέχων κεφάλαιο είναι 

αφιερωμένο στην αναλυτική παρουσίαση ενός άλλου Διεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου, του ΔΛΠ 39 το οποίο ισχύει για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που 

αναφέρθηκαν στο ΔΛΠ32. Έτι αρχικά αναφέρεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής 

του προτύπου και στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις μεθόδους αποτίμησης των 

χρηματοοικονομικών μέσων έτσι όπως αυτές ορίζονται στο ΔΛΠ 39, καθώς επίσης 

και στα ενσωματωμένα παράγωγα, την διαδικασία της αποαναγνώρισης και την 

λογιστική αντιστάθμιση. 

 

4.2. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής ΔΛΠ 39 

 

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο το ΔΛΠ 39 ισχύει για κάθε 

χρηματοοικονομικό μέσο, έτσι όπως αυτό ορίζεται από το ΔΛΠ32. Το πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 39 επίσης καλύπτει ορισμένες συμβάσεις για μη 

χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως ορισμένα συμβόλαια εμπορευμάτων. Οι όροι 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, χρηματοοικονομική υποχρέωση και τα 

ίδια κεφάλαια, είναι οι ίδιοι που ορίζονται στο ΔΛΠ 32. Οι ορισμοί είναι λεπτομερείς 

και τεχνικοί. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων που 

εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 και τα οποία θα δούμε 

παρακάτω (GrandThornton, 2009).  

 

To στοιχείο 

περιλαμβάνεται στον 

ορισμό του 

χρηματοοικονομικού 

μέσου που ορίζεται 

στο ΔΛΠ 32; 

Υπάρχει πεδίο 

απαλλαγής αποτο 

ΔΛΠ 32; 

Ναι Όχι 

Εφαρμογή 

ΔΛΠ 39 
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Σχήμα 4.1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΛΠ 39 

Πηγή: GrandThornton 

 Έχοντας δώσει τον ορισμό των χρηματοδοτικών μέσων της οντότητας, μέσω 

του ΔΛΠ 32 στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι 

διάφοροι τύποι των χρηματοδοτικών μέσων εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 

39, συνήθως αντιμετωπίζονται από άλλα πρότυπα. Η βασική προσέγγιση είναι ότι, αν 

μια οικονομική οντότητα έχει συνάψει σύμβαση η οποία ανταποκρίνεται στον ορισμό 

του χρηματοοικονομικού μέσου, θα πρέπει να ευθύνεται για αυτή σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 39, εκτός αν υπάρχει κάποιο πεδίο εξαίρεσης (ERNST&YOUNG, 2004). 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα που εξαιρούνται από το ΔΛΠ 39 είναι τα 

εξής (ERNST&YOUNG, 2004): 

[1] επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (όπως 

εξετάζεται από ΔΛΠ 27, 28 και 31), και παράγωγα που σχετίζονται με 

τις επενδύσεις αυτές παραμένουν εντός του πεδίου εφαρμογής του 

ΔΛΠ 39 

[2] ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι του εκδότη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 32, 

ως εκ τούτου, προσθέτοντας περαιτέρω σημασία για τη διάκριση 

μεταξύ του χρέους (χρηματοοικονομική υποχρέωση) και των ιδίων 

κεφαλαίων 

[3] μισθώσεις (λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 17), αν το ΔΛΠ 39 

εφαρμόζεται στην αποαναγνώριση, απομείωση της μίσθωσης 

απαιτήσεων και ενσωματωμένα παράγωγα, π.χ. επιλογές 

προπληρωμής μέσα μισθώσεις 

[4] προγράμματα παροχών σε εργαζόμενους (που καλύπτονται από το 

ΔΛΠ 19) 

[5] πληρωμές μετοχών (αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 2), 

εκτός εάν εμπίπτουν στα κριτήρια που σημειώνονται για ορισμένες 

συμβάσεις αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 
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[6] τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. Αυτό είναι σημαντικό σε περίπτωση που εμπλέκονται σε 

ασφαλιστικό κίνδυνο. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ορίζονται βάσει 

του ΔΠΧΠ 4. Η διάκριση μεταξύ των ασφαλιστικών συμβάσεων και 

των χρηματοδοτικών μέσων μπορεί να απαιτεί προσεκτική ανάλυση 

με βάση το συγκεκριμένο μοτίβο γεγονότος.  

[7] ενδεχόμενο τίμημα στην απόκτηση επιχειρήσεων σε σχέση με τον 

αγοραστή (εξετάζονται από το ΔΠΧΠ 3), αν και αυτή η εξαίρεση 

αφαιρείται μετά την έγκριση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3 

(αναθεώρηση 2008), το οποίο εφαρμόζεται για περιόδους που 

ξεκινούν μετά την 1 Ιουλίου του 2009 

[8] δανειακές δεσμεύσεις, αν και το ΔΛΠ 39 περιλαμβάνει κανόνες για τις 

διατάξεις σε σχέση με τις δεσμεύσεις για την έκδοση δανείων σε 

λιγότερο από την αξία της αγοράς. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η 

δέσμευση μπορεί να διακανονιστεί συμψηφιστικά, όπως τα 

περιουσιακά στοιχεία του δανείου που πωλούνται λίγο μετά τη 

δημιουργία τους, ή όταν η οικονομική οντότητα προσδιορίζει 

δεσμεύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει αποφασίσει την 

αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση 

κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Η πρώτη φάση που ασχολείται με την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 

εκδόθηκε ως ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» τον Νοέμβριο του 2009. Οι 

απαιτήσεις για ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

και αποαναγνώριση του ενεργητικού και του παθητικού προστέθηκαν στο ΔΠΧΑ 9 

τον Οκτώβριο του 2010. Κατά συνέπεια, μέρη του ΔΛΠ 39, θα αντικατασταθούν και 

θα καταστούν άνευ αντικειμένου για ετήσιες περιόδους που ξεκίνησαν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου του 2013, η προγενέστερη εφαρμογή του επιτρέπεται το 2010. Οι 

υπόλοιπες απαιτήσεις του ΔΛΠ 39, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου 
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αντικατασταθούν στο μέλλον από το ΔΠΧΑ 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει 

την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 στο σύνολό του(ERNST&YOUNG, 2004). 

Το ΔΛΠ 39 απαιτεί ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όλα  

κατατάσσονται σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες υπαγορεύουν τη 

λογιστική μεταχείριση και οι οποίες φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα 

στοιχεία αποτιμώνται είτε στην εύλογη αξία, είτε στο αποσβεσμένο κόστος, έτσι 

ώστε να καταγράψουν μια σταθερή πραγματική απόδοση. Και οι δύο αυτές 

προσεγγίσεις θα εξηγηθούν στην συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες(ΔΛΠ 39).  

 

Πίνακας 4.1. Ταξινόμηση και Αποτίμηση των Χρηματοοικονομικών Μέσων  

Κατηγορία Περιγραφή 

Αποτίμηση 

στην 

Εύλογη 

Αξία 

Αποτίμηση στο 

Αποσβεσμένο Κόστος 

Δάνεια και 

Απαιτήσεις 

Μη εισηγμένα δανειακά 

περιουσιακά στοιχεία, τα 

οποία προέρχονται ή έχουν 

αποκτηθεί, όπου δεν 

υπάρχει καμία πρόθεση να 

πωληθεί το 

ενεργητικό σε σύντομο 

χρονικό διάστημα 

  

Διακρατούμενα μέχρι 

την λήξη 

(HeldtoMaturity - 

HTM) 

Περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτήθηκαν από την 

οικονομική οντότητα, και 

θα κρατηθούν μέχρι την 

λήξη 

  

Διακρατούμενα στην 

εύλογη αξία μέσω 

Όλα τα παράγωγά τους 

(εκτός από τα παράγωγα 
 

Εγγραφή στο κόστος αν 

η εύλογη αξία δεν 
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των αποτελεσμάτων 

(Held at fair value 

through profit - 

FVP) 

λογιστικής αντιστάθμισης). 

Λοιπά στοιχεία που 

προορίζονται για ενεργή 

διαπραγμάτευση. 

Οποιοδήποτε στοιχείο που 

ορίζεται ως τέτοιο κατά τη 

δημιουργία του, 

συμπεριλαμβανομένων και 

των υποχρεώσεων 

μπορεί να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα (πολύ 

περιορισμένη - 

χρησιμοποιήσετε μόνο 

για μη εισηγμένους 

συμμετοχικούς τίτλους 

και 

παράγωγα επ 'αυτών) 

Διαθέσιμαγιαπώληση 

(Available for Sale - 

AFS) 

Όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που δεν ανήκουν 

στις παραπάνω κατηγορίες 

 

Εγγραφή στο κόστος αν 

η εύλογη αξία δεν 

μπορεί να μετρηθεί 

αξιόπιστα (πολύ 

περιορισμένη - 

χρησιμοποιείται μόνο 

για μη εισηγμένους 

συμμετοχικούς τίτλους 

και παράγωγα αυτών) 

Πηγή: Price Water House Coopers, 2009 

 

4.3.Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων στην Εύλογη Αξία 

 

Το ΔΛΠ 39 απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αναγνωρίζει ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση στον ισολογισμό της, μόνο 

ότανκαθίσταται μέρος ενός εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού 

μέσου.Αρχική μέτρηση: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις που αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία. Αυτή είναι συνήθως η ίδια 

με την εύλογη αξία της αντιπαροχής που δόθηκε (στην περίπτωση ενός περιουσιακού 

στοιχείου) ή που λήφθηκε (στην περίπτωση μιας υποχρέωσης) (ERNST&YOUNG, 

2004).  
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Η εύλογη αξία ορίζεται ως το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα 

μπορούσε να ανταλλαχθεί, ή μία υποχρέωση να διακανονιστεί, μεταξύ δύο 

συναινούντων, πρόθυμων μερών σε μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση 

έχοντας πλήρη επίγνωση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Δεν αποτελεί 

το ποσό που μια οντότητα θα εισπράξει ή θα καταβάλει σε μια αναγκαστική 

συναλλαγή ή πώληση (GrandThornton, 2009).  

Σε μια ενεργή αγορά το ΔΛΠ 39 αναφέρει ότι η καλύτερη απόδειξη της 

εύλογης αξίας είναι ο δημοσιευμένος καθορισμός τιμών. Μπορεί να υπάρχουν 

περισσότερες από μία χρηματιστηριακές τιμές για ένα όργανο, για παράδειγμα στον 

τομέα του χονδρικού και στις αγορές λιανικής πώλησης. Η έγκυρη τιμή προς χρήση 

είναι αυτή που αναφέρεται στην πιο συμφέρουσα αγορά στην οποία η οικονομική 

οντότητα έχει άμεση πρόσβαση. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν όλες οι οντότητες να 

χρησιμοποιούν την ίδια τιμή με την εύλογη αξία τους.  

Το ΔΛΠ 39 απαιτεί τη χρήση των τιμών προσφοράς για τις θετικές θέσεις και 

τις τιμές προσφοράς για τις αρνητικές θέσεις. Όταν μια οικονομική οντότητα έχει ένα 

χαρτοφυλάκιο συμψηφισμένων συναλλαγών (δηλαδή συναλλαγές που κλείνουν την 

θέση του επενδυτή σε άλλες συναλλαγές, όπως για παράδειγμα ένας επενδυτής ενός 

δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να το πουλήσει αγοράζοντας ένα καινούργιο για τον 

ίδιο αριθμό μετοχών), οι τιμές προσφοράς ή ζήτησης των μετοχών ή των παραγώγων 

μπορούν να εφαρμοστούν στην καθαρή ανοικτή θέση, αντί σε κάθε συναλλαγή. Αυτό 

είναι σημαντικό για τους επενδυτές που τρέχουν χαρτοφυλάκια συναλλαγών και να 

διαχειρίζονται την έκθεσή τους σε καθαρή βάση και είναι σύμφωνη με τις γενικά 

αποδεκτές πρακτικές της αγοράς. Το ΔΛΠ 39 αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχουν 

περιστάσεις όπου οι τρέχουσες τιμές δεν είναι διαθέσιμες και η πιο πρόσφατη τιμή 

διαπραγμάτευσης μπορεί να είναι παλιά. Για παράδειγμα, εάν οι συνθήκες της 

αγοράς έχουν αλλάξει ή η τιμή αντιπροσώπευε μια αναγκαστική συναλλαγή πώλησης 

(GrandThornton, 2009).  

Όπου οι τιμές δεν είναι διαθέσιμες για ένα μέσο στο σύνολο του αλλά μόνο 

για τα συστατικά μέρη του, η εύλογη αξία θα πρέπει να καθορίζεται με βάση αυτά τα 

στοιχεία. Αυτό είναι σύμφωνο με την πρακτική της αγοράς και αυξάνει το φάσμα των 



59 

 

μέσων πουθα εμπίπτουν στην ενεργή κατηγορία της αγοράς (ERNST&YOUNG, 

2004). 

Για τα μέσα τα οποία εμπίπτουν σε μη ενεργές αγορές, η εύλογη αξία πρέπει 

να καθοριστεί χρησιμοποιώντας μια τεχνική αποτίμησης, όπως η ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, η τρέχουσα εύλογη αξία παρόμοιων πράξεων, η ανάλυση 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών και τα μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης. Όπου υπάρχει μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως στην αγορά, η 

οποία έχει αποδειχθεί ότι παρέχει αξιόπιστη εκτίμηση τιμών, πρέπει να ακολουθείται 

αυτή η προσέγγιση.  

 

Σχήμα 4.2. Ιεραρχία Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων στην Εύλογη Αξία 

Πηγή: Price Water House Cooper, 2009 

Το ΔΛΠ 39 αναφέρει ότι κατά την αρχική αναγνώριση η καλύτερη απόδειξη 

της εύλογης αξία είναι η τιμή της συναλλαγής. Μια εναλλακτική αποτίμηση είναι 

επιτρεπτή αν είναι με βάση τις τιμές των άλλων συναλλαγών παρατηρήσιμη στην 

αγορά, όπου όλα τα μοντέλα εισόδου είναι επαληθεύσιμα σε τιμές αγοράς. Η εξέλιξη 

αυτή είναι συνεπής με τα πρότυπα GAAP 
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(GenerallyAcceptedAccountingPrinciples)
3
και σημαίνει ότι το κέρδος ή η ζημία 

μπορεί να αναγνωριστεί σε μία ημέρα, εάν η τιμή μπορεί να προσδιοριστεί με βάση 

τα αποκλειστικά παρατηρήσιμα δεδομένα(ΔΛΠ 39).  

4.4.Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων στο Αποσβεσμένο Κόστος 

 

Το αναπόσβεστο κόστος σημαίνει καταγραφή του περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης, έτσι ώστε τα καταγεγραμμένα έσοδα ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων 

των αποσβέσεων των τυχόν εκπτώσεων ή πριμ, να αποδίδονται άμεσα στην 

απόκτηση ή τα έξοδα έκδοσης ή αμοιβών να έχουν εισπραχθεί κατά την έναρξη) να 

είναι ίσα με το πραγματικό επιτόκιο ή απόδοση. Το πραγματικό επιτόκιο ορίζεται ως 

«το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές πληρωμές 

ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, 

κατά περίπτωση, μικρότερη περίοδο στην καθαρή λογιστική αξία του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης»(ERNST&YOUNG, 2004, σελ. 7). Γιαπαράδειγμα, αν ένα 5ετές 

ομολόγο 100.000€ αγοράστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2004, σετιμή των 92.000€ 

(δηλαδή σε μια έκπτωση 8%) και πληρώνει ένα κουπόνι 5%, ηαποτελεσματική 

απόδοση είναι 6.9484324% και το αποσβεσμένο κόστος στο τέλοςκάθε έτους μπορεί 

να υπολογιστεί όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (ERNST&YOUNG, 

2004). 

Πίνακας 4.2. Υπολογισμός Αποσβεσμένου Κόστους 

Ημερομηνία 
Αποσβεσμένο 

Κόστος 
Πληρωμή 

Επιτόκιο 

στο6.9484324% 

Μεταφερθέν 

Αποσβεσμένο Κόστος 

01/01/04 92,000,000 (5,000,000) 6,392,558 93,392,558 

01/01/05 93,392558 (5,000,000) 6,489,319 94,881,877 

                                                           
3
Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική 

λογιστική που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις στην Αμερική και σε κάποιες μεμονωμένες 

χώρες της υπόλοιπου κόσμου.  
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01/01/06 94,881877 (5,000,000) 6,592,803 96,474,680 

01/01/07 96,474,680 (5,000,000) 6,703,478 98,178,158 

01/01/08 98,178.158 (105,000,000) 6,821,843 0 

 

Γενικά κάθε κόστος, υπέρ το άρτιο ή μετά από έκπτωση, θα πρέπει να 

αποσβένεται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός μέσου. Ωστόσο, εάν σχετίζεται με ένα 

μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο αναπροσαρμόζεται στα αγορά, θα αποσβένεται 

κατά τη διάρκεια της περιόδου στην επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του 

επιτοκίου (Grand Thornton, 2009).Ενώ ο υπολογισμός της πραγματικής απόδοσης 

είναι συγκριτικά εύκολος για κάθε περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ο 

υπολογισμός για τα χιλιάδες περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από μια τράπεζα 

θα απαιτήσει ένα σύστημα που θα προσφέρει μια λύση. Ωστόσο, για τυχόν στοιχεία 

που αποκτήθηκαν στο άρτιο και πληρώνουν ένα σταθερό επιτόκιο, η πραγματική 

απόδοση θα είναι συχνά ίδια με το συμβατικό επιτόκιο(Landsman, 2006). 

Για μια τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, οι σημαντικοί κανόνες για 

τον ορισμό της πραγματικής απόδοσης περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 18 «Έσοδα 

Αναγνώριση». Αυτό προϋποθέτει ότι η αποτελεσματική απόδοση σε ένα δάνειο 

περιλαμβάνει τέλη δέσμευσης (μείον τυχόν σχετικές, άμεσες δαπάνες) και τέλη 

σύνδεσης(ΔΛΠ 39). 

 

4.5.Ενσωματωμένα Παράγωγα 

 

Το ΔΛΠ 39 καθορίζει τoπαράγωγο ως ένα χρηματοοικονομικό μέσο με όλα 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Grand Thornton, 2009): 

1) Η αξία του αλλάζει ανάλογα με τις μεταβολές σε μια «βασική» τιμή ή δείκτη. 
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2) Δεν απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση ή αρχική καθαρή επένδυση που θα είναι 

μικρότερη από ό, τι θα ήταν η απαιτούμενη για να αγοράσει το υποκείμενο 

μέσο. 

3) Αποτιμάται σε μελλοντική ημερομηνία. 

Το ΔΛΠ 39 εμποδίζει την κατάχρηση των απαιτήσεων για την αποτίμηση των 

παραγώγων στην εύλογη αξία μέσω των κερδών ή των ζημιών απαιτώντας ξεχωριστή 

αναγνώριση των παράγωγων που είναι ενσωματωμένα σε ένα συμβόλαιο. Ένα 

ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο και 

λογιστικοποιείται ξεχωριστά εάν (Grand Thornton, 2009): 

1) Τα οικονομικά του δεν είναι «στενά συνδεόμενα» με εκείνα του κύριου 

συμβολαίου. 

2) Ένα χωριστό μέσο με τους ίδιους όρους όπως το ενσωματωμένο παράγωγο θα 

πληρούσε τον ορισμό ενός παραγώγου. 

3) Το σύνολο της σύμβασης δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

Ένα ενσωματωμένο παράγωγο είναι ένα συνθετικό στοιχείο ενός υβριδικού 

μέσου που περιλαμβάνει τόσο ένα παράγωγο και ένα κύριο συμβόλαιο - με την 

επίδραση ότι κάποιες από τις ταμιακές ροές του σύνθετου μέσου ποικίλουν με 

παρόμοιο τρόπο σε ένα αυτοτελές παράγωγο. Οι κανόνες για τα ενσωματωμένα 

παράγωγα στο νέο ΔΛΠ 39 έχουν ενημερωθεί για την ένταξη της καθοδήγησης που 

περιέχεται στοIAS39 IGC Q&As (IAS 39 Implementation Guidance: Questions and 

Answers)
4
. Το ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει να διαχωριστεί για να καταχωρηθεί 

στην εύλογη αξία του, με κέρδη και ζημίες που μεταφέρονται στο κέρδος ή την 

απώλεια, εάν (ERNST&YOUNG, 2004): 

i) το υβριδικό μέσο δεν έχει ήδη καταγραφεί στην εύλογη αξίαμε κέρδη και ζημίες 

που μεταφέρονται στο κέρδος ή τη ζημία 

ii) ένα ιδιαίτερο χρηματοοικονομικό μέσο με τους ίδιους όρους όπως το 

ενσωματωμένοπαράγωγο θα πληρούσε τον ορισμό ενός παραγώγου και 

                                                           
4
 Οδηγός για την Εφαρμογή του ΔΛΠ 39: Ερωτήσεις και Απαντήσεις, τον οποίο εξέδωσε η Επιτροπή 

για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
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iii) τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του ενσωματωμένου παράγωγου 

δεν είναι «στενά συνδεδεμένοι» με εκείνες του ξενιστή μέσου. 

Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 39 καθιστά σαφές ότι το ενσωματωμένο παράγωγο 

πρέπει να μετράται κατά την έναρξη στην εύλογη αξία του και η υπολειπόμενη αξία 

έχει εκχωρηθεί στο ξένο μέσο, έτσι ώστε να μην δημιουργεί κανένα κέρδος ή ζημία 

στην έναρξη.  Στις σπάνιες περιπτώσεις, όταν η εύλογη αξία του παράγωγου δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί, θα πρέπει να υπολογίζεται ως η εύλογη αξία του υβριδικού 

συμβολαίου μείον την εύλογη αξία της ξένης σύμβασης. Εάν αυτό είναι επίσης 

αδύνατον να υπολογιστεί, τότε το συνδυασμένο μέσο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

χρηματοπιστωτικό μέσο FVP(ΔΛΠ 39). 

Τα ενσωματωμένα παράγωγα απαιτήσεις του ΔΛΠ 39, προκαλούν 

προβλήματα για πολλούς φορείς που ασχολούνται με μη χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά. Αυτοί θα πρέπει να εξετάσουν 

πολύ προσεκτικά το σύνολο των συμβάσεών τους για να εξασφαλίσουν ότι δεν 

υπάρχουν ενσωματωμένα παράγωγα που πρέπει να λογιστικοποιούνται με αυτόν τον 

τρόπο, ιδίως, ενσωματωμένα σε ξένο νόμισμα και παράγωγα επί εμπορευμάτων(ΔΛΠ 

39). 

Ο παρακάτω πίνακας αντιπαραθέτει τις συμβάσεις οι οποίες έχουν 

ενσωματωμένα παράγωγα με σκοπό να εντοπίσει αυτά που δεν είναι στενά 

συνδεόμενα. 

 

Πίνακας 4.3. Στενά και μη στενά ενσωματωμένα παράγωγα προϊόντα 

Όχι Στενά Συνδεόμενα Στενά Συνδεόμενα 

Μετατροπή της καθαρής θέσης ή δικαίωμα 

πώλησης σε χρεωστικό μέσο 

Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων 

ενσωματωμένα σε ένα χρεωστικό μέσο 

Ασφάλεια χρέους με τόκους ή κεφάλαια 

συνδέονται με τις 

τιμές των εμπορευμάτων ή των ιδίων 

Συμβάσεις μίσθωσης 

τιμαριθμοποιημένες 
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κεφαλαίων 

Πιστωτικά παράγωγα ενσωματωμένα σε 

ένα ξένο χρεωστικό μέσο 

Συμβόλαια με ενσωματωμένο κατώτατο 

όριο (floor) ή ανώτατο όριο (cap)
5
 σε 

μια αγορά και πώληση συμβάσεων 

Οι πωλήσεις ή οι αγορές που είναι (α) σε 

μέτρηση νομίσματος από ένα εκ των 

μερών, (β) το νόμισμα στο οποίο τα 

προϊόντα συνήθως εκφράζονται στο 

διεθνές εμπόριο, ή (γ) το νόμισμα που 

χρησιμοποιείται συνήθως στο οικονομικό 

περιβάλλον στο οποία πραγματοποιείται 

μια συναλλαγή 

Επιλογή προ-πληρωμής σε μια υποθήκη 

όπου η τιμή άσκησης του δικαιώματος 

προαίρεσης είναι περίπου ίση με το 

αναπόσβεστο κόστος της υποθήκης για 

κάθε άσκηση ημερομηνίας 

- 

Ένα προθεσμιακό συμβόλαιο 

συναλλάγματος που προκύπτει σε 

πληρωμές σε νόμισμα αναφοράς για 

οποιοδήποτε μέρος 

- Ομόλογα διπλού νομίσματος 

Πηγή: Price Water House Cooper, 2009 

 

4.6.Διαδικασία Αποαναγνώρισης (Διαγραφής) 

 

Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι δύσκολο να εκτιμηθεί κατά πόσον ή όχι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. Για παράδειγμα, όταν ένας 

κατασκευαστής λαμβάνει ένα ποσό από έναν πελάτη για την παράδοση των 

ανταλλακτικών μερών, ο κατασκευαστής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα για την 

                                                           
5
Ένα ενσωματωμένο κατώτατο όριο (floor) ή ανώτατο όριο (cap) επιτοκίου χρωστικού τίτλου 

συνδέεται στενά με το κύριο χρεωστικό τίτλο, αν το cap είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το τρέχον 

επιτόκιο της αγοράς και το floor, είναι ίσο ή μικρότερο από το επιτόκιο της αγοράς, κατά την έκδοση 

του τίτλου και το cap ή το floor δεν έχει μόχλευση σε σχέση προς τον κύριο τίτλο. Ομοίως, οι 

προβλέψεις που περιλαμβάνονται σε συμβόλαιο αγοράς ή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ., 

ενός αγαθού) που δημιουργούν ένα ανώτατο όριο και ένα κατώτατο όριο στην τιμή που θα πληρωθεί ή 

θα ληφθεί για το περιουσιακό στοιχείου είναι στενά συνδεδεμένες με το κύριο συμβόλαιο αν 

αμφότερα το ανώτατο και το κατώτατο όριο δεν ήταν μέσα στα χρήματα κατά την έναρξη και δεν 

έχουν μόχλευση 
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απαίτηση περαιτέρω ταμειακών ροών και θα πρέπει να το αφαιρέσει από τον 

ισολογισμό. Όταν μια εταιρεία πωλεί ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών απαιτήσεων ή 

υποθηκών, προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση, θα είναι λιγότερο προφανές αν τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να διαγράφονται 

(ERNST&YOUNG, 2004). Το ακόλουθο διάγραμμα ροής συνοψίζει τα κριτήρια 

διαγραφής του ΔΛΠ 39. Μια λεπτομερής επεξήγηση κάθε βήμα ακολουθεί μετά το 

διάγραμμα ροής. 
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Σχήμα 4.2. Κριτήρια Διαγραφής Περιουσιακού Στοιχείου 

Πηγή: PriceWaterHouseCooper, 2009 

  

Ενοποίηση όλων των θυγατρικών 

Προσδιορισμός του αν το διάγραμμα ροής θα πρέπει να 

να εφαρμοστεί σε ένα μέρος ή το σύνολο ενός  περιουσιακού στοιχείου 

Υπάρχει το δικαίωμα ροής μετρητών όταν 

το περιουσιακό στοιχείο έχει λήξει; 

Αναγνώριση 

Περιουσιακού 

Στοιχείου 

Έχει η οικονομική οντότητα μεταβιβάσει τα 

δικαιώματα των ταμιακών ροών από το 

περιουσιακό στοιχείο; 

Έχει η οντότητα ανέλαβε την υποχρέωση να 

καταβάλλει τις ταμιακές ροές από το 

περιουσιακό στοιχείο; 

Συνέχιση 

Αναγνώρισης 

Περιουσιακού 

Στοιχείου 

Έχει η οντότητα μεταβιβάσει ουσιωδώς 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη; 

Διαγραφή 

Περιουσιακού 

Στοιχείου 

Έχει η οντότητα διατηρήσει ουσιωδώς όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη; 

Συνέχιση Αναγνώρισης 

Περιουσιακού 

Στοιχείου 

Έχει η οντότητα διατηρήσει τον έλεγχο του 

περιουσιακού στοιχείου; 

Διαγραφή 

Περιουσιακού 

Στοιχείου 

Συνέχιση Αναγνώρισης του περιουσιακού 

στοιχείου στο βαθμότης συνεχιζόμενης 

συμμετοχής 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Βήμα 1 

Βήμα 2 

Βήμα 3 

Βήμα 4 

Βήμα 5 

Ναι 
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Βήμα 1: Πολλές δομές αποαναγνώρισης χρησιμοποιούν οντότητες (για παράδειγμα, 

τραστ και εταιρικές σχέσεις) που έχουν ειδικά συσταθεί για την απόκτηση των 

μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού. Η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων 

σε μια τέτοια οντότητα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια νομική πώληση. 

Ωστόσο, αν η σχέση μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του εκδοχέα υποδηλώνει ότι ο 

εκχωρητής ελέγχει τον εκδοχέα, ο μεταβιβάζων πρέπει να εδραιώσει τον εκδοχέα. Οι 

αρχές αποαναγνώρισης πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται σε ένα ενοποιημένο 

επίπεδο. Μια οντότητα αρχικά ενοποιεί όλες τις θυγατρικές και τις ειδικού σκοπού 

οντότητες σύμφωνα με το ΔΛΠ 27, «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις » και στη συνέχεια εφαρμόζει τις αρχές διαγραφής στην προκύπτουσα 

ομάδα (GrandThornton, 2009). 

 

Βήμα 2:Το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστούν τα στοιχεία ενεργητικού (ή μέρος 

του ενεργητικού), που πρέπει να ελέγχονται για την διαγραφή.Οι δοκιμές μπορούν να 

εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα(ΔΛΠ 39): 

1) Ένα ολόκληρο περιουσιακό στοιχείο (για παράδειγμα, μια άνευ όρων πώληση 

ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου) 

2) Ένα πλήρως αναλογικό μερίδιο των ταμιακών ροών από ένα περιουσιακό 

στοιχείο(για παράδειγμα, η πώληση του 10% όλων των κύριων και ροών 

τόκων σε μετρητά) 

3) Συγκεκριμένα εντοπίζονται οι ταμειακές ροές από ένα περιουσιακό στοιχείο 

(γιαπαράδειγμα, η πώληση ενός τοκομεριδίου) 

4) Ένα πλήρως αναλογικό μερίδιο των προσδιοριζόμενων ταμειακών ροών από 

ένα περιουσιακό στοιχείο (για παράδειγμα, η πώληση του 10% ενός 

τοκομεριδίου). 

 

Βήμα 3: Αν τα συμβατικά δικαιώματα στις ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικά 

περιουσιακού στοιχεία (ή μέρος του ενεργητικού) έχουν λήξει ή έχουν καταπέσει, η 
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οντότητα παύει να αναγνωρίζει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Αυτό 

συμβαίνει όταν ένας οφειλέτης εκπληρώνει την υποχρέωσή του από την καταβολή 

του κατόχου του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή όταν οι 

υποχρεώσεις του οφειλέτη προς τον κάτοχο έπαυσαν (για παράδειγμα, όταν τα 

δικαιώματα απορρέουν από την επιλογή λήξης)(ΔΛΠ 39). 

 

Βήμα 4: Μια συναλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ως μεταφορά, αν η οικονομική 

οντότητα μεταβιβάζει τα συμβατικά δικαιώματα να λαμβάνει τις ταμιακές ροές σε 

τρίτο μέρος ή όπου διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα, αλλά προϋποθέτει μια 

συμβατική υποχρέωση να μεταβιβάσει αυτές τις ταμιακές ροές σε μια άλλη(ΔΛΠ 

39). 

 

Τέστ 1:Έχει η οντότητα μεταβιβάσει το δικαίωμα να λάβει τις ταμειακές ροές από το 

περιουσιακό στοιχείο; Ορισμένες συναλλαγές συνεπάγονται σαφώς τη μεταβίβαση 

των δικαιωμάτων σε μια άλλη ομάδα. Για παράδειγμα, μια οντότητα που έχει 

πουλήσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (για παράδειγμα η νομική 

πώληση ενός ομολόγου) έχει μεταβιβάσει το δικαιώματα επί των ταμιακών ροών από 

το περιουσιακό στοιχείο. Η μεταφορά τότε πρέπει να αξιολογείται στο βήμα 5 για να 

διαπιστωθεί εάν πληροί τα κριτήρια διακοπή αναγνώρισης (GrandThornton, 2009). 

Τέστ 2: Έχει η οντότητα αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει τις ταμειακές ροές 

από το περιουσιακό στοιχείο; Μια οικονομική οντότητα που διατηρεί τα συμβατικά 

δικαιώματα της για είσπραξη μετρητών ροών  από χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο μπορεί ακόμα να αναλάβει μια συμβατική υποχρέωση να μετακυλίσει τις 

ταμειακές ροές σε έναν ή περισσότερους φορείς. Η κατάσταση αυτή μπορεί να 

προκύψει, για παράδειγμα, αν ο μεταβιβάζων είναι μια οντότητα ειδικού σκοπού ή 

ένα καταπίστευμα και εκδίδει άλλα συμφέροντα στα υποκείμενα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχει για τους επενδυτές, ενώ συνεχίζει την 

εξυπηρέτηση αυτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή, την 

επιμέλεια του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου που παραμένει με τον εκχωρητή). 

Πρόσθετες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
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διευθέτηση pass-through πληροί τα κριτήρια για μεταφορά. Εφόσον πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις, η οντότητα εκτελεί το τέστ διαγραφής στο Βήμα 5, 

προκειμένου να διαπιστώσει αν πληροί τα κριτήρια αποαναγνώρισης 

(GrandThornton, 2009): 

1) Η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει τις 

ταμειακές ροές για τον εκδοχέα εκτός αν συλλέγει ισοδύναμα ταμειακών 

ροών από το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο. 

2) Η οντότητα απαγορεύεται να πωλεί ή να δεσμεύσει το αρχικό περιουσιακό 

στοιχείο, εκτός από την ασφάλεια των ενδεχόμενων δικαιούχων για την 

υποχρέωση pass-through ταμειακών ροών. 

3) Ο φορέας είναι υποχρεωμένος να αναπέμψει τυχόν ταμειακές ροές, χωρίς να 

έχει σημαντική καθυστέρηση, και με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών 

επενδύσεων. 

Εάν δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία πρέπει να παραμείνουν στον ισολογισμό(ΔΛΠ 39). 

Βήμα 5: Εκτέλεση Δοκιμών Διαγραφής 

Τεστ 1: Έχει η οντότητα μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους του κινδύνους και τα οφέλη; 

Εάν η οικονομική οντότητα μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 

οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου (για παράδειγμα, μια άνευ όρων 

πώληση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου), διαγράφει το 

περιουσιακό στοιχείο.Η μεταβίβαση των κινδύνων και ανταμοιβών αξιολογείται στο 

άνοιγμα πριν και μετά τη μεταβίβαση στο ποσό μεταβλητότητας και το 

χρονοδιάγραμμα των ταμειακών ροών που είναι πιθανό να συμβεί στην πράξη. Θα 

είναι σαφές, στις περισσότερες περιπτώσεις, αν η οικονομική οντότητα 

έχειμεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, χωρίς να 

χρειάζονται για τον υπολογισμό. Αν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέληέχουν 

μεταφερθεί, το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται.Αν η οικονομική οντότητα δεν έχει 

μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές, πραγματοποιεί το 

τεστ 2(ΔΛΠ 39). 
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Τεστ 2: Έχει η οντότητα διατηρήσει ουσιωδώς όλους του κινδύνους και τα οφέλη; Αν 

η οικονομική οντότητα διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, αυτή συνεχίζει να αναγνωρίζει το 

περιουσιακό στοιχείο. Εάν η έκθεση του μεταβιβάζοντος δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά 

ως αποτέλεσμα της μεταφοράς, έχει διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 

καιτα οφέλη της κυριότητας και δεν αναγνωρίζει το περιουσιακό στοιχείο. Για 

παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε μια πώληση και επαναγορά συναλλαγής 

όπου η τιμή επαναγοράς ορίζεται σε πωλήσεις τιμής συν την απόδοση του δανειστή, 

ή όταν μια πώληση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που 

συνοδεύεται από μια συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που μεταφέρει την 

πλήρη έκθεση πίσω στον μεταβιβάζοντα. Αν η οικονομική οντότητα δεν έχει 

διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη πραγματοποιεί το τεστ 

3(ΔΛΠ 39). 

 

Τεστ 3: Έχει η οντότητα διατηρήσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου; Αν η 

οικονομική οντότητα δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, καθορίζει 

αν έχει διατηρήσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. Ο έλεγχος βασίζεται στην 

πρακτική ικανότητα του εκδοχέα να πωλήσει το κεφάλαιο. Ο εκδοχέας δεν έχει αυτή 

την ικανότητα, αν μπορεί να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο σε όλα τα μέρη του 

μονομερώς σε μη συνδεδεμένο τρίτο πρόσωπο χωρίς να χρειάζεται να επιβάλλει 

περαιτέρω περιορισμούς στη μεταβίβαση (ERNST&YOUNG, 2004).  

Το βασικό ζήτημα είναι αυτό που ο εκδοχέας είναι σε θέση να κάνει στην 

πράξη και όχι ό, τι τα συμβατικά δικαιώματα του εκδοχέα. Ο εκδοχέας έχει στην 

πράξη την ικανότητα να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο, αν διαπραγματεύεται στην 

ενεργό αγορά επειδή ο εκδοχέας θα μπορούσε να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο 

στην αγορά αν χρειαστεί να επιστρέψει το περιουσιακό στοιχείο στον μεταβιβάζοντα. 

Εάν ένα αντικείμενο περιουσιακό στοιχείο σε ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς 

μπορεί να ληφθεί εύκολα από τον εκδοχέα στην αγορά, ο εκχωρητής έχει χάσει τον 
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έλεγχο, παρόλο που ο ίδιος έχει διατηρήσει ορισμένους από τους κινδύνους και τα 

οφέλη σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο (ERNST&YOUNG, 2004). 

Ωστόσο, το συμβατικό δικαίωμα διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου είναι 

η μικρή πρακτική χρησιμότητα εάν δεν υπάρχει αγορά για το περιουσιακό στοιχείο. 

Αν η οικονομική οντότητα έχει χάσει τον έλεγχο, διαγράφει το περιουσιακό στοιχείο. 

Αν η οικονομική οντότητα έχει διατηρήσει τον έλεγχο, συνεχίζει να αναγνωρίζει το 

περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής του(ΔΛΠ 39). 

Από τη διαγραφή ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου στο 

σύνολό του, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της αντιπαροχής που έλαβε 

(συμπεριλαμβανομένου κάθε σωρευτικού κέρδους ή ζημίας που είχε 

αναγνωριστείαπευθείας στα ίδια κεφάλαια) περιλαμβάνεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων.Αν μόνο ένα μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου παύει να υφίσταται, η προηγούμενη λογιστική αξία του 

χρηματοοικονομικούπεριουσιακού στοιχείου κατανέμεται ανάμεσα στο μέρος που 

συνεχίζει να αναγνωρίζεται και το μέρος που έχει διαγραφεί με βάση τις σχετικές 

εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης.Η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας που διατίθεται για το τμήμα που διαγράφεται 

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν σωρευμένων κερδών ή ζημιών που αφορούν το τμήμα 

διαγράφονται που είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί σταίδια κεφάλαια) και το 

εισπραχθέν τίμημα περιλαμβάνεται στο κέρδος ή ζημία από την παύση αναγνώρισης 

(ERNST&YOUNG, 2004). 

 

4.7.Λογιστική Αντιστάθμιση 

 

Το ΔΛΠ 39 απαιτεί οι αντισταθμίσεις να πληρούν ορισμένα κριτήρια ώστε να 

πληρούν τις προϋποθέσεις για λογιστική αντιστάθμιση. Αυτά περιλαμβάνουν τις 

απαιτήσεις για την επίσημη ονομασία των σχέσεων αντιστάθμισης, καθώς και 

κανόνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης.Μια σχέση 

αντιστάθμισης πληροί τις προϋποθέσεις για λογιστική αντιστάθμισης εάν, κατά την 

έναρξη της αντιστάθμισης υπάρχει επίσημητεκμηρίωση της σχέσης αντιστάθμισης 
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και στόχος της διαχείρισης του κινδύνου της οικονομικής οντότητας καιστρατηγικής 

για την ανάληψη της αντιστάθμισης (GrandThornton, 2009).   

Όλα τα παράγωγα που περιλαμβάνουν ένα εξωτερικό μέρος μπορούν να 

οριστούν ως μέσα αντιστάθμισης εκτός από ορισμένες γραπτές επιλογές. Ένα 

εξωτερικό μη παράγωγο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση δεν 

μπορεί να οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, εκτός ως αντιστάθμιση του 

συναλλαγματικού κινδύνου(ΔΛΠ 39). 

Η βασική αρχή είναι ότι το αντισταθμιζόμενο στοιχείο δημιουργεί έκθεση σε 

κίνδυνο που θα μπορούσε να επηρεάσει την κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων. Το αντισταθμισμένο στοιχείο μπορεί να είναι (GrandThorton, 2009): 

1) Ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση, ανέκκλητη 

δέσμευση ή πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή. 

2) Μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, βέβαιες 

δεσμεύσεις και πολύ πιθανές προσδοκώμενες συναλλαγές με 

παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου. 

3) Ένα μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (όπως 

η απογραφή) είτε για συναλλαγματικού κινδύνου ή του κινδύνου για 

μεταβολές στην εύλογη αξία ολόκληρου του αντικειμένου. 

4) Μια επένδυση που κρατείται μέχρι τη λήξη του συναλλαγματικού 

κινδύνου ή του πιστωτικού κινδύνου. 

5) Ένα μέρος των κινδύνων ή των ταμιακών ροών του κάθε 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης. 

6) Μια καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. 

Η λογιστική αντιστάθμισης απαγορεύεται για αντισταθμίσεις καθαρών 

θέσεων, αλλά είναι δυνατόν να παρακολουθείτε πίσω από την καθαρή θέση σε μια 

μεικτή θέση και να ορίσει ένα τμήμα της τελευταίας ως το αντισταθμιζόμενο 

στοιχείο, εφόσον πληροί τα άλλα κριτήρια για λογιστική αντιστάθμισης(ΔΛΠ 39). 
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Η λογιστική αντιστάθμισης μπορεί να εφαρμοστεί σε τρεις τύπους σχέσεις : 

αντιστάθμισης: αντισταθμίσεις εύλογης αξίας, αντισταθμίσεις ταμειακών ροών και 

αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. 

Αντιστάθμιση εύλογης αξίας 

Η αντιστάθμιση εύλογης αξίας είναι η αντιστάθμιση της έκθεσης σε 

μεταβολές στην εύλογη αξία ενός αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου ή μιας 

ευθύνης ή μίας προηγουμένως μη αναγνωρισμένης σταθερής δέσμευσης να αγοράσει 

ή να πωλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο σε καθορισμένη τιμή, ή προσδιοριζόμενου 

τμήματος ενός τέτοιου περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή σταθερής δέσμευσης, 

που οφείλεται σε συγκεκριμένο κίνδυνο και θα μπορούσε να αναφερθεί ως κέρδος ή 

ζημία. Στην αντιστάθμιση εύλογης αξίας, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου 

επιμέτρηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία (παράγωγο) ή το συνθετικό 

στοιχείο σε ξένο νόμισμα της λογιστικής αξίας της (μη παράγωγα) αναγνωρίζεται 

αμέσως στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Την ίδια στιγμή, η λογιστική 

αξία του αντισταθμιζόμενου στοιχείου προσαρμόζεται για το κέρδος ή ζημία που 

αναλογεί στον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. Η αλλαγή επίσης αναγνωρίζεται αμέσως 

στα έσοδα για να αντισταθμίσει την αξία του παραγώγου (ERNST&YOUNG, 2004).  

 

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

Μια αντιστάθμιση ταμειακών ροών είναι η αντιστάθμιση της έκθεσης στη 

μεταβλητότητα των ταμειακών ροών η οποία(ΔΛΠ 39): 

 (α) μπορεί να αποδοθεί σε έναν συγκεκριμένο κίνδυνο συνδεδεμένο με ένα 

αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση ή μια προβλεπόμενη 

συναλλαγή και  

(β) θα μπορούσε να επηρεάζει το αναφερθέν κέρδος ή ζημία. Οι αντισταθμίσεις 

συναλλαγματικού κινδύνου που συνδέονται με σταθερές δεσμεύσεις μπορούν να 

οριστούν ως αντισταθμίσεις ταμειακών ροών. Το μέρος του κέρδους ή της ζημίας του 
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μέσου αντιστάθμισης το οποίο είναι αποφασισμένο να αποτελεί μια αποτελεσματική 

αντιστάθμιση αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  

Το κέρδος ή η ζημία αναβολής στα ίδια κεφάλαια μεταφέρονται στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων όταν ρέουν  τα αντισταθμιζόμενα μετρητά. Εάν οι 

αντισταθμιζόμενες ταμειακές ροές εμφανισθούν ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης 

ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης στον 

ισολογισμό, η οντότητα μπορεί να επιλέξει να προσαρμόσει τη βάση του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης κατά το ποσό που καταχωρείται στην 

καθαρή θέση. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλες αυτού 

του είδους τις αντισταθμίσεις. Ωστόσο, μιας τέτοια βάσηπροσαρμογής απαγορεύεται 

εάν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση προκύπτει από τις 

αντισταθμίσεις ταμειακών ροών(ΔΛΠ 39). 

 

Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 21, «Οι επιδράσεις των μεταβολών στις ξένες 

επιχειρήσεις», η καθαρή επένδυση σε μια ξένη επιχείρηση είναι το ποσό των τόκων 

της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αυτής 

της λειτουργίας. Αν ένα παράγωγο ή μη παράγωγο έχει οριστεί ως αντιστάθμιση 

αυτού του συμφέροντος, το μέρος του κέρδους ή της ζημίας από το μέσο 

αντιστάθμισης που είναι αποφασισμένο να είναι μια αποτελεσματική αντιστάθμιση 

αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια (ERNST&YOUNG, 2004). 



75 

 

 

Κεφάλαιο 4
ο
: Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

7 

4.1. Εισαγωγή 

 Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην παρουσίαση του προτύπου 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 7  σύμφωνα με το οποίο όλες οι επιχειρηματικές 

μονάδες είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις ώστε 

να γίνεται η αξιολόγηση της οικονομικής τους θέσης από τους επενδυτές. Αρχικά 

λοιπόν παρουσιάζεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 7 και στην 

συνέχεια αναφέρονται οι κατηγορίες και η σημασία των χρηματοοικονομικών μέσων 

για την οικονομική θέση και απόδοση της επιχείρησης, καθώς και οι κίνδυνοι που 

σχετίζονται με αυτά (πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος αγοράς). 

 

4.2. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής 

 

Ο σκοπός του ΔΠΧΠ 7 είναι να υποχρεωθούν οι οντότητες να γνωστοποιούν 

τις οικονομικές τους καταστάσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να αξιολογήσουν 

(EC, 2012): 

1) τη σημασία των χρηματοοικονομικών μέσων για την οικονομική κατάσταση 

της επιχειρηματικής οντότητας 

2) τη φύση και την έκταση των κινδύνων που απορρέουν από τα 

χρηματοοικονομικά μέσα στα οποία η οντότητα εκτέθηκε κατά την περίοδο 

και στο τέλος της περιόδου αναφοράς, και πώς η οντότητα διαχειρίζεται τους 

εν λόγω κινδύνους. 

Οι ποιοτικές αυτές πληροφορίες περιγράφουν τους στόχους της διοίκησης, τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Οι ποσοτικές 

γνωστοποιήσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο κάθε 

οντότητα εκτίθεται σε κίνδυνο, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται εσωτερικά 
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από τα βασικά διοικητικά στελέχη. Σε συνδυασμός αυτές οι πληροφορίες παρέχουν 

μια επισκόπηση της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων της οντότητας και των 

ανοιγμάτων προς τους κινδύνους που δημιουργεί.  

Το ΔΠΧΠ 7 εφαρμόζεται σε όλες τις οικονομικές οντότητες, 

συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν λίγα χρηματοπιστωτικά μέσα και σε 

εκείνες που έχουν πολλά χρηματοπιστωτικά μέσα. Όταν το παρόν ΔΠΧΠ απαιτεί 

γνωστοποιήσεις ανά κατηγορία χρηματοοικονομικού μέσου, η οντότητα ομαδοποιεί 

τα χρηματοοικονομικά μέσα σε κατηγορίες οι οποίες είναι κατάλληλες για τη φύση 

των πληροφοριών που αποκαλύπτονται και λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των 

εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων. Η οντότητα παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε 

να είναι δυνατή η συμφωνία τους με τα σχετικά συγκεκριμένα κονδύλια στον 

ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικής της θέσης (EC, 2012). Οι αρχές του 

παρόντος ΔΠΧΠ συμπληρώνουν τις αρχές για την αναγνώριση, τη μέτρηση και την 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που 

παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB ή το Διοικητικό 

Συμβούλιο) οριστικοποίησαν τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά 

μέσα: Γνωστοποιήσεις τον Μάρτιο του 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές 

αντικατοπτρίζουν την απόκριση της IASB στο αίτημα των χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων που το ΔΠΧΠ 7 εισάγει, μια ιεραρχία της εύλογης αξίας στις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του, παρόμοια με εκείνη που απαιτείται στην ASC 

820, επιμετρήσεις στην εύλογη αξία και τις γνωστοποιήσεις (ASC 820) των FASB 

Λογιστικών Προτύπων. Οι τροποποιήσεις απαιτούν την εφαρμογή για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009 (EC, 2012).  

 

4.3.Κατηγορίες και Σημασία Χρηματοοικονομικών Μέσων για την 

Οικονομική Θέση και την Απόδοση 
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Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί ότι η κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων σε 

εύλογη αξία καθορίζεται με αναφορά στην πηγή των εισροών που χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Η ταξινόμηση αυτή χρησιμοποιεί την 

ακόλουθη ιεραρχία τριών επιπέδων (ΔΠΧΠ 7): 

• Επίπεδο 1 - χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για 

πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 

• Επίπεδο 2 - εισροές πλην των χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο 

επίπεδο 1 που είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, 

είτε άμεσα (δηλαδή, ως τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιμές) 

• Επίπεδο 3 - εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν 

βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (μη παρατηρήσιμες εισροές). 

Επίσης γίνεται χρήση των μεθόδων αποτίμησης. Η ιεραρχία της εύλογης 

αξίας επικεντρώνεται στις εισροές που χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση των 

τεχνικών. Ενώ η διαθεσιμότητα των εισόδων μπορεί να επηρεάσει την τεχνική 

αποτίμησης που επιλέγεται για τη μέτρηση της εύλογης αξίας, το ΔΠΧΠ 7 δεν δίνει 

προτεραιότητα στη χρήση μιας τεχνικής έναντι  μιας άλλης.  Ο προσδιορισμός της 

τεχνικής αποτίμησης που θα χρησιμοποιηθεί απαιτεί σημαντική κρίση και είναι 

ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού που 

μετριέται και η αγορά στην οποία οι συμμετέχοντες θα συναλλάσσονται με την 

πώληση, τη μεταφορά ή τη διευθέτηση του περιουσιακού στοιχείου ή της 

υποχρέωσης (ΔΠΧΠ 7). 

 

4.3.1. Επίπεδο 1 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 7, ένας δημοσιευμένος καθορισμός τιμών σε μια 

ενεργό αγορά είναι η καλύτερη εκτίμηση της εύλογης αξίας. Ως εκ τούτου, η 

οικονομική οντότητα πρέπει να χρησιμοποιεί τον δημοσιευμένο καθορισμό των 

τιμών, εφόσον διατίθενται. Οι εισηγμένες τιμές σε ενεργές αγορές δεν θα πρέπει να 

ρυθμίζονται κατά τον καθορισμό της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που είναι πανομοιότυπες με εκείνες που αφορούν τις εισαγωγικές, 
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καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι αυτές οι τιμές παρέχουν την πιο 

αξιόπιστη απόδειξη της εύλογης αξίας (ΔΠΧΠ 7). 

Υπάρχει επίσης και ένας αριθμός καταστάσεων όπου το μέσο δεν μπορεί 

γενικά να χαρακτηριστεί ως επιπέδου 1, αλλά θα πρέπει κατά κανόνα να καταταχθεί 

στο επίπεδο 2 ή 3. Αρχικά γίνεται λόγος για τα συμβόλαια παραγώγων. Δεδομένης 

της φύσης τους, δεν θα έπρεπε κανονικά κάποιος να περιμένει ότι τα συμβόλαια 

παραγώγων έχουν ταξινομηθεί ως επιπέδου 1 μετρήσεις στις γνωστοποιήσεις δίκαιης 

ιεραρχίας αξίας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 7. Η σύμβαση εξωχρηματιστηριακών 

παραγώγων είναι μια μοναδική διμερής σύμβαση μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων 

για τα οποία οι χρηματιστηριακές τιμές δεν είναι συνεχώς διαθέσιμες.  

Στο επίπεδο 1 επίσης δεν υπάγονται οι εναλλακτικές μέθοδοι τιμολόγησης. 

Όταν μια οικονομική οντότητα έχει ένα μεγάλο αριθμό παρόμοιων στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού για τα οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν τιμές, αλλά αυτές 

οι χρηματιστηριακές τιμές δεν είναι εύκολα προσβάσιμες για κάθε επιμέρους 

περιουσιακό στοιχείο και υποχρέωση, οι φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν 

εναλλακτικές μεθόδους τιμολόγησης που δεν βασίζονται αποκλειστικά στις 

εισηγμένες τιμές, ως ένα πρακτικό μέσο για να διευκολυνθεί η διοικητική 

επιβάρυνση που συνδέεται με την απόκτηση χρηματιστηριακών τιμών για κάθε 

επιμέρους μέσο. Ωστόσο, αν μια οικονομική οντότητα επιλέξει να χρησιμοποιήσει 

μια εναλλακτική μέθοδος τιμολόγησης, ως πρακτική λύση είναι η εύλογη αξία 

μέτρησης που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή,  δεν θα θεωρείται μια 

μέτρηση του επιπέδου 1 (EC, 2012). 

Τέλος στο επίπεδο 1 δεν υπάγονται οι αναγραφόμενες τιμές που δεν είναι 

αντιπροσωπευτικές της εύλογης αξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια 

χρηματιστηριακή τιμή σε μια ενεργό αγορά δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πιστά την 

εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης κατά την ημερομηνία 

αποτίμησης. Σε μια τέτοια περίπτωση οι οικονομικές οντότητες μπορούν να την 

προσαρμόσουν στην εισηγμένη τιμή (ΔΠΧΠ 7).  
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4.3.2. Επίπεδο 2 

Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που αξιολογούνται στο επίπεδο 2 

περιλαμβάνουν χρηματιστηριακές τιμές (σε μη ενεργές αγορές ή σε ενεργές αγορές 

για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις), και τις εισροές άλλων 

χρηματιστηριακών τιμών που είναι παρατηρήσιμες, για το περιουσιακό στοιχείο ή 

την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή, προερχόμενο 

από τιμές). Εναλλακτικά οι είσοδοι θα κατηγοριοποιούνται ως το επίπεδο 3 της 

εύλογης ιεραρχίας αξίας, και θα μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιπέδου 2, εάν 

μπορούν να επιβεβαιώνονται από παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Οι είσοδοι 

επιπέδου 2 θα πρέπει να είναι παρατηρήσιμοι (είτε άμεσα είτε έμμεσα, όπως μέσω 

επιβεβαίωσης με τα δεδομένα της αγοράς) για ουσιαστικά την πλήρη συμβατική 

διάρκεια του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης που μετράται (ΔΠΧΠ 7). 

 

4.3.3. Επίπεδο 3 

Το ΔΠΧΑ επιτρέπει τη χρήση αφανών στοιχείων για τη μέτρηση της εύλογης 

αξίας σε περιπτώσεις όπου τα παρατηρήσιμα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα. Τα μη 

παρατηρήσιμα δεδομένα που είναι σημαντικά για την μέτρηση της εύλογης αξίας θα 

οδηγήσουν σε ολόκληρη την επιμέτρηση της εύλογης αξίας που κατηγοριοποιούνται 

στο επίπεδο 3 (ΔΠΧΠ 7). 

 

4.4. Χρηματοοικονομικά Μέσα και Κίνδυνοι 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 7 η οντότητα είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί 

πληροφορίες οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών της 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση και την έκταση των κινδύνων που 

απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα στα οποία είναι εκτεθειμένη η οντότητα 

την ημερομηνία αναφοράς. Στους εν λόγω κινδύνους συγκαταλέγονται συνήθως ο 

πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αγοράς, χωρίς να 

αποκλείονται άλλοι κίνδυνοι(EC, 2012).  
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4.4.1. Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με όλες τις μορφές επενδύσεων καθώς 

περιλαμβάνεται σε όλες τις συναλλαγές οι οποίες εμπεριέχουν μελλοντικές 

πληρωμές. Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά το ενδεχόμενο μη τήρησης μιας 

προσυμφωνημένης συναλλαγής. Ο κίνδυνος της μη τήρησης μιας συναλλαγής είναι 

συχνά συναρτώμενοι στην σύγχρονη εποχή, ιδιαίτερα στον κλάδο των τραπεζών που 

τα τελευταία έτη αντιμετωπίζει έντονα φαινόμενα διαγραφής δανείων που δεν 

εξυπηρετούνται. Η μη τήρηση μιας συμφωνίας υπό την άρνηση πληρωμής επιδράει 

αρνητικά πάνω στις ταμειακές ροές μιας επένδυσης (cash-flows) αλλά και κατά 

κανόνα υποχρεώνει την μερική διαγραφή στοιχείων του ενεργητικού και συνεπώς την 

μείωση της λογιστικής αξίας μιας επένδυσης (Landsman, 2006). 

Ως πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται επίσης και ο κίνδυνος ενός 

χρηματοοικονομικού ιδρύματος  ο οποίος απορρέει από την μη επαρκή ανταπόκριση 

του ιδρύματος στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων του προς τους πιστωτές του. Η 

μη επαρκής αυτή ανταπόδοση του χρηματοοικονομικού ιδρύματος έχει να κάνει με 

την καθυστερημένη αποπληρωμή των υποχρεώσεων του, ή την αποφυγή της 

αποπληρωμής τους. Κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές μπορεί να αποδίδεται από 

την μία πλευρά στην αδυναμία του χρηματοοικονομικού ιδρύματος να τηρήσει τις 

υποχρεώσεις του (όπως χρηματοοικονομική αποτυχία ή πτώχευση) και από την άλλη 

πλευρά στη συστηματική αποφυγή της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών από το 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα(EC, 2012). 

 

4.4.2. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Οι επιχειρήσεις και τα πιστωτικό ιδρύματα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 

ρευστότητας ο οποίος συνδέεται βασικά με τον ετεροχρονισμό των απαιτήσεων και 

των υποχρεώσεων της επιχείρησης. Ο κίνδυνος ρευστότητας πιο αναλυτικά είναι 

σχετισμένος με τις πραγματικές επενδύσεις, καθώς επίσης και με τις αϋλες 

επενδύσεις σε διαπραγματεύσιμες αξίες με μικρή εμπορευσιμότητα. Ο κίνδυνος 
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ρευστότητας συνίσταται στην αδυναμία ρευστοποίησης μιας επένδυσης και κατά 

ακολουθία στην αδυναμία συγκέντρωσης ρευστότητας. Η έλλειψη ρευστότητας μιας 

οντότητας είναι δυνατόν να προξενήσει ως επακόλουθο την μη τήρηση ορισμένων 

συμφωνιών πληρωμής.  

Ως εκ τούτου μια κερδοφόρα επένδυση δεν ενδείκνυται να είναι απλώς 

ασφαλής και επικερδής, αλλά και να είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμη. Ευχερώς 

ρευστοποιήσιμες είναι ιδιαζόντως οι επενδύσεις σε άυλους διαπραγματεύσιμους 

τίτλους (ομόλογα, μετοχές, νομίσματα, πολύτιμα μέταλλα, παράγωγα προϊόντα κτλ) 

με την εξαίρεση αξιών οι οποίες επιδεικνύουν ιδιαζόντως χαμηλή εμπορευσιμότητα 

(π.χ. οι περιφερειακές μετοχές μιας χρηματιστηριακής αγοράς). 

 

4.4.3. Κίνδυνος Αγοράς 

 

Ο κίνδυνος της αγοράς αφορά επενδύσεις οι οποίες συνδέονται με τις 

διακυμάνσεις των τιμών μιας αγοράς και πρόκειται στην ουσία για τον κίνδυνο που 

προέρχεται από την μεταβολή των τιμών ενός προϊόντος στις διεθνείς ή στις τοπικές 

αγορές. Πρόκειται για μια από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες μορφές επενδυτικού 

κινδύνου και η εμφάνιση του μπορεί να οφείλεται σε μια μεγάλη σειρά παραγόντων 

οι οποίοι σχετίζονται με απότομες μεταστροφές της προσφοράς και της ζήτησης ενός 

προϊόντος και κατά συνέπεια απότομες μεταβολές στις τιμές πώλησης του.  

Ο κίνδυνος της αγοράς πηγάζει από την αβεβαιότητα αναφορικά με τις 

συντελούμενες αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων, των χρηματιστηριακών τιμών, των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και λοιπών συναφών παραμέτρων της αγοράς, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεταβολή στη συναλλαγή στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού. Πιο αναλυτικά ο κίνδυνος αγοράς παρουσιάζεται όταν το 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα συναλλάσσει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αντί 

να τα διαφυλάσσει για μακροπρόθεσμη επένδυση. 

Επίσης, ο κίνδυνος αγοράς μπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως απόλυτος, ο 

οποίος μετριέται από τις ενδεχόμενες απώλειες, όπως είναι δολάρια, ευρώ, είτε ως 
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σχετικός, ο οποίος υπολογίζεται σε σχέση με ένα συγκριτικό δείκτη. Δηλωτικές 

συνιστώσες του κινδύνου αγοράς που μελετάμε αποτελεί ο επιτοκιακός κίνδυνος ο 

οποίος ανακύπτει από μια ενδεχόμενη αύξηση στα επιτόκια που οδηγεί σε πτώση 

των τιμών των ομολόγων και ο συναλλαγματικός κίνδυνος ο οποίος μπορεί να 

προέλθει από μια πτώση της αξίας του συνόλου των τίτλων οι οποίοι εκφράζονται σε 

αυτό το νόμισμα(EC, 2012). 
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Συμπεράσματα 

 

Οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής των χρηματοοικονομικών μέσων  

απευθύνεται σε τρία πρότυπα: το ΔΛΠ 32, το οποίο ασχολείται με τη διάκριση των 

υποχρεώσεων από τα ίδια κεφάλαια, το ΔΛΠ 39, το οποίο περιέχει τις απαιτήσεις για 

την αναγνώριση και αποτίμηση και το ΔΠΧΑ 7, το οποίο ασχολείται με τις 

γνωστοποιήσεις. Ο στόχος των τριών προτύπων είναι να θεσπιστούν απαιτήσεις για 

όλες τις πτυχές της λογιστικής για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης 

της διάκρισης των υποχρεώσεων από τα ίδια κεφάλαια, συμψηφισμού, την 

αναγνώριση, την αποαναγνώριση (διαγραφή), την μέτρηση, την λογιστική 

αντιστάθμιση και την δημοσίευση. 

Το πεδίο εφαρμογής των προτύπων είναι πολύ μεγάλο. Τα πρότυπα 

καλύπτουν όλα τα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 

απαιτήσεων, υποχρεώσεων, επενδύσεων σε ομόλογα και μετοχών, δανείων και 

παραγώγων. Επίσης, ισχύουν για ορισμένες συμβάσεις αγοράς ή πώλησης μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (όπως τα εμπορεύματα) που μπορεί να 

είναι καθαρά και διακανονίζονται τοις μετρητοίς ή με άλλο χρηματοοικονομικό 

μέσο. Η φύση και τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών μέσων στα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα που μελετάμε περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν συνήθως να ανταλλαγούν με μετρητά. Αυτά 

αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και γνωστοποιούνται 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 7. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν συμβατικά δικαιώματα ή 

υποχρεώσεις για την είσπραξη ή πληρωμή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι 

μετρητά, ένα συμβατικό δικαίωμα λήψης μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου, ένα συμβατικό δικαίωμα να ανταλλάξει χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις με μία άλλη οντότητα υπό όρους δυνητικά 

ευνοϊκούς, ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 
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Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτελεί μια συμβατική υποχρέωση να 

παραδώσει μετρητά ή άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή να 

ανταλλάξει χρηματοοικονομικά μέσα με μία άλλη οντότητα υπό όρους δυνητικά 

δυσμενείς. Ένας συμμετοχικός τίτλος είναι κάθε σύμβαση που αποδεικνύει ένα 

υπολειμματικό δικαίωμα στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, μετά την αφαίρεση 

όλων των υποχρεώσεών της. 

Ένα παράγωγο είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο που αντλεί την αξία του από 

μια υποκείμενη τιμή ή δείκτη, απαιτεί ελάχιστη ή καμία αρχική επένδυση και με 

διακανονισμό σε μελλοντική ημερομηνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμβάσεις 

προβλέπουν να λαμβάνονται ή να παραδίδονται τα ίδια κεφάλαια μιας εταιρείας 

μπορεί επίσης να είναι παράγωγα. 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της υιοθέτησης και της εφαρμογής των ΔΛΠ και 

των ΔΠΧΠ, η βιβλιογραφική έρευνα δεν έχει καταφέρει ακόμα να συμφωνήσει. 

Υπάρχει διαφωνία ώς προς τις θετικές επιπτώσεις της εφαρμογής των ΔΛΠ και 

ΔΠΧΠ σε ο,τι αφορά την ποιότητα των λογιστικών αναφορών, την καταπολέμηση 

της δημιουργικής λογιστικής και την δημιουτργία μιάς κοινής γλώσσας αναφοράς για 

όλα τα κράτη. Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η θέληση της διοίκησης να έχει 

ένα κοινό και διαυγή κώδικα επικοινωνίας. Τέλος, σε αυτό που συμφωνεί η 

βιβλιογραφία είναι ότι η εθελοντική υιοθέτηση των ενιαίων αυτών προτύπων 

οδήγησε πράγματι σε βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών αναφορών. Ίσως, η 

θέληση της διοίκησης για διαύγεια είνα αθυτή που την έσπρωξε στην υιοθέτηση του 

κοινού κώδικα αναφοράς.  

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να παρουσιάσουν τις αλλαγές που θα 

αναμορφώσουν το λογιστικό πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών Μέσων με την 

εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο θα 

αντικαταστήσει το υπάρχον ΔΛΠ 39 αρχής γενομένης από την 1
η
 Ιανουαρίου του 

2018. 
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Επίσης, οι μελλοντικές μελέτες μπορούν να ρίξουν φώς στα αντικρουόμενα 

ευρήματα για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των ΔΛΠ και των ΔΠΧΠ. Πρέπει να 

αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών που επηρεάζουν άμεσα τα 

αποτελέσματα αυτά (λογιστική ποιότητα και δυσμενής επιλογή λόγω ασύμμετρης 

πληροφόρησης), ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουν υπό ποιές προϋποθέσεις 

υπάρχου θετικές επιπτώσεις και υπό ποιές άλλες αυτές οι θετικές επιδράσεις 

ακυρώνονται. Είναι σημαντικό να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές να γνωρίζουν τα 

προβλήματα που πορκύπτουν και τις αιτίες τους ώστε αυτά να αντιμετωπίζονται. 

Τέλος, πρέπει να μελετηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την θέληση της 

επιχείρησης να υιοθετήσει έναν κοινό κώδικα αναφοράς, καθώς η έρευνες μέχρι 

τώρα δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν αυτούς τους παράγοντες. Αυτό γιατί, όπως 

διαπιστώθηκε βιβλιογραφικά, όταν η εταιρία υιοθετέι εθελοντικά τα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ 

τότε κυρίως βελτιώνεται η λογιστική ποιότητα και η ροή της πλοροφορίας. Είναι 

σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζουμε για ποιύς λόγους η επιχείρηση και η διοίκησή της 

θέλει να υιοθετήσει τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ εθελοντικά κι όχι γιατί την υποχρεώνει η 

νομοθεσία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να γνωρίζουμε πως θα προωθήσουμε 

την ευρεία υιοθέτηση των προτύπων. 
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