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 Παρϋχεται μϋςω των δημοςιευόμενων οικονομικών 
καταςτϊςεων και αποςκοπεύ ςτο να παρϊςχει ςτουσ 
χρόςτεσ, κυρύωσ αναλυτϋσ και επενδυτϋσ, όλεσ εκεύνεσ τισ 
αναγκαύεσ πληροφορύεσ για τη λόψη ϋλλογων 
οικονομικών αποφϊςεων. 

 Ιδιαύτερη ςημαςύα ϋχουν οι πληροφορύεσ που 
προβλϋπονται μϋςω των ημειώςεων (notes). 

 Από όλεσ τισ πληροφορύεσ, εκεύνεσ που διαδραματύζουν 
καθοριςτικό ρόλο ςτισ αξιολογόςεισ εύναι αυτϋσ που 
ϋχουν ςχϋςη με την ανϊληψη και διαχεύριςη κινδύνων. 



Πιςτωτικόσ 

υναλλαγματικόσ 

Επιτοκιακόσ 

Εμπορευμϊτων 



Πρόκειται για τον κύνδυνο που προϋρχεται από την αδυναμύα 
ό και την απροθυμύα των πελατών και χρεωςτών μασ να μασ 
επιςτρϋψουν τα χρόματα που μασ οφεύλουν. 



Πρόκειται για τον κύνδυνο που προϋρχεται από ανοικτϋσ 
ςυναλλαγματικϋσ θϋςεισ (positions) που διατηρούν οι 
επιχειρόςεισ. 



Ανοικτό ςυναλλαγματικό θϋςη υφύςταται όταν υπϊρχει 
διαφορϊ μεταξύ απαιτόςεων και υποχρεώςεων ςε ϋνα 
συγκεκριμένο  νόμιςμα. 



 Αν Ε > Τ, λϋμε ότι ϋχουμε θετικό ςυναλλαγματικό θϋςη ό 
ότι εύμαςτε long  ό ότι ϋχουμε υπερ-αγορϋσ ςτο 
ςυγκεκριμϋνο νόμιςμα. 

 Αν Ε < Τ, λϋμε ότι ϋχουμε αρνητικό ςυναλλαγματικό θϋςη 
ό ότι εύμαςτε short  ό ότι ϋχουμε υπερ-πωλόςεισ ςτο 
ςυγκεκριμϋνο νόμιςμα. 

 Αν Ε = Τ, λϋμε ότι ϋχουμε εξιςωμϋνη ςυναλλαγματικό 
θϋςη ό ότι εύμαςτε square  ςτο ςυγκεκριμϋνο νόμιςμα. 



 Αν Ε > Τ, θα υποςτούμε ζημύεσ από υποτύμηςη του ξϋνου 
νομύςματοσ, γιατύ θα μειωθεύ ςε όρουσ τοπικού 
νομύςματοσ η αξύα των απαιτόςεών μασ. 

 Αν Ε < Τ, θα υποςτούμε ζημύεσ από ανατύμηςη του ξϋνου 
νομύςματοσ, γιατύ θα οφεύλουμε περιςςότερα ςε όρουσ 
τοπικού νομύςματοσ. 

 Αν Ε = Τ, οποιαδόποτε αρνητικό επύδραςη ςτη μύα πλευρϊ 
του ιςολογιςμού θα ϋχει ύςη θετικό επύδραςη ςτην ϊλλη 
πλευρϊ. 



Προκύπτει από: 

α. τη διαφορϊ (θετικό ό αρνητικό) ςτο χρόνο 
επανατιμολόγηςησ (χρονικό αναντιςτοιχύα-time mismatch) 
μεταξύ των τοκοφόρων ςτοιχεύων ενεργητικού και 
υποχρεώςεων, 

β. την κατεύθυνςη μεταβολόσ των επιτοκύων (αύξηςη ό 
μεύωςη). 



τοιχεύα με ςταθερϊ επιτόκια τοιχεύα με μεταβαλλόμενα επιτόκια 
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την περύπτωςη τοκοφόρων ςτοιχεύων με ςταθερό επιτόκιο, 
προκαλούνται κϋρδη ό ζημύεσ που αναγνωρύζονται ςτο 
λογαριαςμό αποτελεςμϊτων χρόςεωσ. 

την περύπτωςη τοκοφόρων ςτοιχεύων με μεταβαλλόμενο 
επιτόκιο προκαλεύται αύξηςη ό μεύωςη των καθαρών 
ταμειακών ροών, επηρεϊζοντασ ϋμμεςα τα αποτελϋςματα. 
την περύπτωςη τησ μεύωςησ, ο κύνδυνοσ αυτόσ λϋγεται 
«κύνδυνοσ επανεπϋνδυςησ» (reinvestment risk) ςτην πλευρϊ 
του ενεργητικού ό «κύνδυνοσ επαναχρηματοδότηςησ»  
(refinancing risk) ςτην πλευρϊ των υποχρεώςεων. 



 Κύνδυνοσ μεταβολόσ τησ εύλογησ αξύασ ςτοιχεύων 
ενεργητικού και υποχρεώςεων που ςυνδϋονται με 
ςταθερϊ επιτόκια, λόγω μεταβολόσ των επιτοκύων 

 Κύνδυνοσ μεταβολόσ των μελλοντικών ταμειακών ροών 
από ςτοιχεύα ενεργητικού και υποχρεώςεων που 
ςυνδϋονται με μεταβαλλόμενα επιτόκια 



α. με προληπτικϊ μϋτρα 

Χρηςιμοποιούνται ςτην περύπτωςη τησ διαχεύριςησ του 
πιςτωτικού κινδύνου, π.χ. λεπτομερόσ ϋλεγχοσ του 
δανειζόμενου, καθοριςμόσ επιπϋδων ανϊληψησ κινδύνου, 
λόψη εμπρϊγματων και μη αςφαλειών (ενεχύρων, υποθηκων 
κλπ). 

β. με φυςικό αντιςτϊθμιςη, δημιουργώντασ δηλ. μια 
αντύθετη θϋςη. Αν π.χ. προβλϋπεται ότι θα ϋχω θετικϋσ ροϋσ 
ςε δολϊρια δανεύζομαι όχι ςε ευρώ αλλϊ ςε δολϊρια. 

γ. με τεχνικό αντιςτϊθμιςη, δηλ. με τη χρόςη παραγώγων. 



Τποχρεώνει τισ επιχειρόςεισ να παρϋχουν μϋςω των 
οικονομικών τουσ καταςτϊςεων πληροφορύεσ που να 
βοηθούν τουσ χρόςτεσ να εκτιμούν: 

α.  τη ςημαςύα των χρηματοοικονομικών μϋςων ςτη 
διαμόρφωςη τησ χρηματοοικονομικόσ τουσ θϋςησ και των 
επιδόςεών τουσ, 

β. τη φύςη και την ϋκταςη των κινδύνων που εκπορεύονται 
από θϋςεισ ςε χρηματοοικονομικϊ μϋςα που οι οικονομικϋσ 
οντότητεσ εύχαν τόςο κατϊ τη διϊρκεια όςο και ςτο τϋλοσ 
τησ επιςκοπούμενησ περιόδου, καθώσ και το πώσ οι 
οντότητεσ διαχειρύζονται τουσ κινδύνουσ αυτούσ. 

 



Σο IFRS 7 εφαρμόζεται τόςο ςε χρηματοοικονομικϊ μϋςα 
που ϋχουν αναγνωριςτεύ, όςο και ς’ αυτϊ που δεν ϋχουν 
αναγνωριςτεύ ακόμη. 

 
 αναγνωριςμϋνα  μη αναγνωριςμϋνα 

   
ςτο πεδύο εφαρμογόσ του IFRS 9 περιλαμβϊνονται  
     οριςμϋνα που, ενώ εύναι 
     εκτόσ πεδύου εφαρμογόσ 
     του IFRS 9, εύναι εντόσ 
     του πεδύου εφαρμογόσ 
     του IFRS 7 



Σο IFRS7 απαιτεί από τισ επιχειριςεισ να 
δίνουν λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθ φφςθ 
και τθν ζκταςθ των κινδφνων που ζχουν 
αναλάβει, κακώσ και το πώσ 
διαχειρίηονται τουσ κινδφνουσ αυτοφσ. 




