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2 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Η Ιζφηεηα ζηελ Πιεξνθφξεζε 

• H Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή ζηνρεχεη λα δεκηνπξγεί εμσζηξεθή 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ: 

 Iζφηηκε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία 

 Aληηθεηκεληθή θαη πιήξεο πιεξνθφξεζε 

 Αμηφπηζηε πγθξηζηκφηεηα 

 αθήλεηα 

 πλέπεηα 

 Οπζηαζηηθφηεηα 



3 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ΓΛΠ 

• Δπηηάρπλζε ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο 

• Γηεζλείο Γξαζηεξηφηεηεο 

• πλζεηφηεηα Οηθνλνκηθψλ Οληνηήησλ (ζπγαηξηθέο-

ζπγγελείο) 

• Πνιιαπιά Κέληξα Δπνπηείαο 

• πγθξηζηκφηεηα Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ 

• πλνρή θαη Οκνηνκνξθία Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ 

• Απνηειεζκαηηθή θπθινθνξία θεθαιαίσλ 
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Απνδέθηεο Πιεξνθφξεζεο 

•  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΣΑΙΡΟΙ ΜΔ ΑΜΔΗ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΗ ΥΔΗ: 
 Μέηνρνη 

 Πηζησηέο 

 Πξνκεζεπηέο 

 Πειάηεο 

 Δξγαδφκελνη 

 Αληηζπκβαιιφκελνη 

 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΣΑΙΡΟΙ ΜΔ ΔΜΜΔΗ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΗ ΥΔΗ: 
 Δπελδπηέο 

 Αγνξέο 

 Αμηνινγεηέο 

 Δπφπηεο 

 Σνπηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

 Αλαιπηέο 

 Γεκφζην (Φνξνινγηθέο Αξρέο, Κνηλσληθή Αζθάιηζε θιπ) 
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Σξάπεδεο θαη Κξίζε 

• Πξνβιήκαηα παξνρήο ξεπζηφηεηαο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα σο 

απφηνθν ησλ θιπδσληζκψλ ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη έληνλνο 

αληαγσληζκφο γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηεηαθψλ θαηαζέζεσλ.  

• Οη ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηνξίδνπλ ηηο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

• Γαλεηαθά ραξηνθπιάθηα είηε ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη βξαδέσο ιφγσ 

θεθηεκέλεο ηαρχηεηαο απφ ηελ εθπιήξσζε δεζκεχζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

(financing commitments) είηε εκθαλίδνπλ αδπλακίεο απνπιεξσκήο θαη 

επηζθάιεηεο 

• Σα φπνηα απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε δελ είλαη 

εθηθηφ λα επαλαπαηξηζηνχλ, ιφγσ δεζκεχζεσλ πξνο ηηο ηνπηθέο 

θπβεξλήζεηο θαη ην ΓΝΣ. 
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Η ζπνπδαηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο ζηηο ηξάπεδεο 

• Σν επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη δερζεί πιήζνο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

• Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα πιεξνθφξεζεο ζηηο αλεπηπγκέλεο 

αγνξέο ζρεηίδεηαη πξψηηζηα κε ηηο δνκηθέο αιιαγέο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, ηνλ αληίθηππν ησλ 

πξφζθαησλ εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ αιιά θαη ηηο επξχηεξεο επηπηψζεηο πνπ 

έρεη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο κηαο 

ρψξαο.  

• Όζνλ αθνξά ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, αθφκα θη αλ ε αλαδφκεζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ζηηο ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο θαη θεληξηθήο 

Δπξψπεο, ππάξρεη αλάγθε γηα πνιιέο αθφκα ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  
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Η ζπνπδαηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο ζηηο ηξάπεδεο 

• Ο ξφινο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζηελ βησζηκφηεηα θπξίσο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ γίλεηαη επδηάθξηηνο, εάλ αλαινγηζηνχκε ην 

εκβξπαθφ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κέγεζνο ησλ θεθαιαηαγνξψλ ζηηο 

ρψξεο απηέο. 

• πλνιηθά, νη αιιαγέο ζην επξσπατθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δεκηνχξγεζαλ λέεο επθαηξίεο θαη θηλδχλνπο αιιά θαη 

λέεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο επφπηεο θαη ηνπο ξπζκηζηέο. 

• Σα αλαπηπζζφκελα αιιά θαη ηα αλεπηπγκέλα επξσπατθά ηξαπεδηθά 

ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζε ζέκαηα 

πιεξνθφξεζεο, αληαγσληζκνχ, θεξδνθνξίαο θαη κεηαξξπζκίζεσλ.  

• Η θαηαλφεζε απηψλ ησλ κεραληζκψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηδηαίηεξα ζηνλ 

θαιχηεξν ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ 

απνηειεζκαηηθψλ θαλνληζκψλ.  
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Η εκαζία ηεο Πνηφηεηαο ηεο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο-
Υξήζηεο 

• Η ζεκαζία ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθνξίαο ηφζν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, φζν θαη ζηελ άζθεζε 

ειέγρνπ, είηε εζσηεξηθνχ είηε εμσηεξηθνχ, είλαη πξφδειε θαη απηαπφδεηθηε 

κηαο θαη απνηειεί ηαπηφρξνλα πξνυπφζεζε αιιά θαη ζπζηαηηθφ ησλ δχν 

απηψλ θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ. 

• Η ζεκαζία απηή εληζρχεηαη κε ηδηαίηεξε επίηαζε ζην ρψξν ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο εμ αηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη ηξάπεδεο ηφζν ζηελ νηθνλνκία,φζν θαη ζηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα. 

• Οη επηκέξνπο νκάδεο ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ (Stakeholders) ησλ 

ηξαπεδψλ επξίζθνληαη ζε κία ζπλερή δηάδξαζε κε απηέο κέζσ ελεξγεηψλ 

θαη ζηάζεσλ νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ θαζνξίδνληαη απφ ηελ πνζφηεηα θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ 

κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο επηδφζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ. 
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Η εκαζία ηεο Πνηφηεηαο ηεο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο-
Υξήζηεο 

• Οη Αγορές  αληηδξνχλ άκεζα ζε νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε ινγηζηηθή 

πιεξνθνξία ή πξφβιεςε ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο δεκνζηεπφκελεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηηκψληαο αλά πάζα ζηηγκή ηελ αμία 

ησλ ηδίσλ ηνπο θεθαιαίσλ, ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαζψο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο γηα ηελ κειινληηθή ηνπο επίδνζε.  

• Δίλαη πξνθαλέο φηη ην παγθφζκην απηφ ζχζηεκα θεθαιαηαγνξψλ, νίθσλ 

αμηνιφγεζεο, αλαιπηψλ θαη ελ δπλάκεη επελδπηψλ έρεη πςειέο απαηηήζεηο 

αμηφπηζηεο, έγθπξεο θαη έγθαηξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

•  ην πιαίζην απηφ νη ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο δεκνζηεχνπλ θαη’ειάρηζην 

ηξηκεληαίεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη θνηλνπνηνχλ ηηο κεληαίεο 

ινγηζηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 
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Η εκαζία ηεο Πνηφηεηαο ηεο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο-
Υξήζηεο 

• Οη αληηζπκβαιιφκελνη Πελάηες  ησλ ηξαπεδψλ, είηε είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πηζησηέο-θαηαζέηεο,  είηε δαλεηνιήπηεο-πειάηεο, 

ελδηαθέξνληαη έληνλα ηφζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηνπνζεηήζεψλ ηνπο, φζν 

θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ –δαλεηνδνηήζεσλ, ηελ ηήξεζε ησλ 

φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθή  δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θ.α.  

• Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη νκάδεο απηέο λα παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά 

θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα επαλαθαζνξίδνπλ ηελ 

ζηάζε ηνπο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξαπεδηθφ ίδξπκα. 

• Oι Μέηοτοι απνηεινχλ ηνλ θπζηθφ απνδέθηε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηνπο άκεζα ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηεο επέλδπζήο ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ εληνιψλ 

θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο επηινγψλ δηνίθεζεο. 
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Η εκαζία ηεο Πνηφηεηαο ηεο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο-
Υξήζηεο 

• Οι Εργαζόμενοι ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα απνηεινχλ 

κηα πνιπάξηζκε θνηλσληθή νκάδα άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ γηα 

πιεξνθφξεζε κε  βάζε ηελ νπνία θαζνξίδνπλ θαη απηνί ηελ 

εξγαζηαθή ζηάζε θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

• Οι Επόπηες: ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν ν ξφινο ηνπ 

επνπηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ επνπηηθψλ νξγάλσλ είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Αξθεί λα αλαθεξζεί ελδεηθηηθά κφλν ε 

ζπλερήο επνπηεία ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ζηαζκηζκέλα ζηνηρεία ηνπ Λνγηζηηθψλ 

Δθζέζεσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ  (επηηξνπή Βαζηιείαο Ι, 

ΙΙ, ΙΙΙ). 
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Η εκαζία ηεο Πνηφηεηαο ηεο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο 

• Με βάζε ηα παξαπάλσ έρνπλ αλαιεθζεί δηάθνξεο δξάζεηο ηφζν ζε εζληθφ 

φζν θαη ππεξεζληθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ηφζν ε αμηνπηζηία 

φζν θαη ε ζρεηηθφηεηα-θαηαιιειφηεηα ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ.  

• Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο Βαζηιείαο, νη νδεγίεο ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ, ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ηα θιαδηθά ινγηζηηθά 

ζρέδηα, θιπ. απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα απηψλ ησλ δξάζεσλ. 

• Η εθαξκνγή ηππνπνηεκέλσλ θαη εληαίσλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ θαη κεζφδσλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηζρχεη θαη γηα ηηο ηξάπεδεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε θαζφζνλ αλαιακβάλνπλ 

θαηά ηε δξάζε ηνπο πνιιαπινχο θαη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο.  
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Σξαπεδηθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο 
(Basel Committee on Banking  Supervision)  

• θνπφο : πξνψζεζε εληαίσλ θαλφλσλ 
επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο  

• 1974  :Ίδξπζε απφ θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη 
επνπηηθέο αξρέο G-10. 

• Έδξα :BIS ζηελ Βαζηιεία Διβεηίαο  

• 1988  :πλζήθε Βαζηιείαο Ι  «Καλφλεο 
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηελ επνπηεία 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηξαπεδψλ » 

• 1996 : Γηεχξπλζε Βαζηιείαο Ι κε  
ελζσκάησζε  θαλφλσλ επνπηείαο θαη 
θηλδχλνπ αγνξάο (Υαξη/θίνπ πλαιιαγψλ) 

• 2007 :πλζήθε Βαζηιείαο II.  

• 2013: πλζήθε Βαζηιείαο ΙΙΙ.  
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Βαζηιεία ΙΙ : 3 ππιψλεο 

• Ππιψλαο I: κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ  
ππνρξεψζεσλ ηξαπεδψλ γηα ηελ θάιπςε θηλδχλσλ ηζνινγηζκνχ 
ηνπο (Πηζησηηθνχ + Αγνξάο + Λεηηνπξγηθνχ) θαη ηελ πξνζηαζία 
ησλ θαηαζεηψλ  

• Ππιψλαο II: δηαδηθαζίεο επνπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο 
ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θηλδχλσλ 
ησλ ηξαπεδψλ   

• Ππιψλαο III: Πεηζαξρία ηεο Αγνξάο (θαλφλεο πιεξνθφξεζεο 
επελδπηψλ γηα θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ 
ηξαπεδψλ, κε ζηφρν απμεκέλε δηαθάλεηα ηζνινγηζκψλ θαη 
θαιχηεξε αμηνιφγεζε management απφ ηελ αγνξά )  
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Βαζηιεία ΙΙ θαη ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Κξίζε 

• Η πηζησηηθή θξίζε θαηάθεξε ηζρπξφ πιήγκα ζηελ αμηνπηζηία 
θαη πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ratings 
ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ rating agencies.  

• Πξνζπάζεηεο λέαο αλαζεψξεζεο ηεο Βαζηιείαο ΙΙ κε έκθαζε 
ζηελ  

 ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ηηηινπνηήζεσλ  δαλείσλ  θαη 
πηζησηηθψλ παξαγψγσλ,  

 αχμεζεο θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ,  

 επηβνιήο αλψηαηνπ δείθηε δαλεηαθήο  επηβάξπλζεο 
ηξαπεδηθψλ ηζνινγηζκψλ, 

 αλαζεψξεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ  ινγηζηηθψλ 
πξνβιέςεσλ (ΓΛΠ 39)  

 επηβνιήο θαλφλσλ επνπηείαο ηεο ξεπζηφηεηαο  ησλ 
ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ. 
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Βαζηιεία ΙΙI 

 

• ηφρνο ηνπ λένπ πιαηζίνπ ε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
πνζφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ   φπσο επίζεο 
θαη αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο.  

• H κείσζε θηλήηξσλ έλαληη ησλ ηξαπεδψλ λα αλαιακβάλνπλ 
ππεξβνιηθνχο θηλδχλνπο θαη δεκηνπξγία επαξθψλ θεθαιαηαθά 
απνζεκάησλ.  
 πληειεζηήο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο 

 πληειεζηήο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Γείθηεο θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο 

 Μείσζε πξνθπθιηθφηεηαο 

 Γηαρείξηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 
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Σξαπεδηθέο Πξνβιέςεηο θαη Γηαρείξηζε Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ  

• Οη πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ απνηεινχλ βαζηθφ 
κέζν πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ Δλεξγεηηθνχ 
ζηελ πεξηνδηθή απνηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ 
δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ.  

• Απνηεινχλ ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο ηξαπεδηθήο 
θεξδνθνξίαο, επεξεάδνπλ άκεζα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη 
φγθν ηδίσλ θεθαιαίσλ, κέζσ δε απηψλ θαη ην επίπεδν ηνπ 
δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ . 

• Δθ ησλ πξαγκάησλ απνηεινχλ θεληξηθφ άμνλα ησλ 
ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πηζησηηθψλ 
θηλδχλσλ θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηξαπεδηθψλ 
νξγαληζκψλ, ε δε αμηνπηζηία ηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο 
δηαθάλεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηζνινγηζκψλ. 
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Οη πξνβιέςεηο 

• Βαζηιεία ΙΙ : νη πξνβιέςεηο ζην επίθεληξν ηεο λέαο 
κεζνδνινγίαο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη 
ησλ θαλφλσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, κε 
ζηφρν ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ  

• ΓΛΠ: νη πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ επίζεο ζην 
επίθεληξν ησλ πξνηάζεσλ γηα  εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο 
ηεο εχινγεο αμίαο (fair value accounting) θαη ζηελ 
απνηίκεζε ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ κε ζηφρν ηελ  
δηαθάλεηα ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ηελ αληηθεηκεληθή 
ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ.  
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Οη πξνβιέςεηο 

• Αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ Δπηηξνπήο Βαζηιείαο 
(BIS) θαη IASB ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ 
ζρεδηαζκνχ εληαίνπ ππνδείγκαηνο 
πιεξνθφξεζεο γηα επνπηηθνχο θνξείο θαη 
επελδπηέο 
 Δπνπηηθέο αξρέο:  πξνηεξαηφηεηα ζηελ ζηαζεξφηεηα 

ηξαπεδψλ θαη αγνξψλ  

 Λνγηζηηθέο αξρέο: πξνηεξαηφηεηα ζηελ αληηθεηκεληθή 
ελεκέξσζε κεηφρσλ /επελδπηψλ   
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Πξνβιέςεηο ex-post θαη ex- ante  

• Εποπηικές αρτές : Η παξαδνζηαθή κεζνδνινγία ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ex post, 
ήηνη επί ήδε θαζπζηεξεκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δαλείσλ (εηδηθέο πξνβιέςεηο), 
παξάγνληαο αζηάζεηαο θαη πξν-θπθιηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηζνινγηζκψλ θαη 
αγνξψλ.   

• Παξάγνληαο αζηάζεηαο θαη νη πξνηάζεηο IASB γηα ζπλερή απνηίκεζε ρνξεγήζεσλ 
ζηελ εχινγε αμία ( fair value).  

• Πξνηίκεζε ζηνλ ζρεκαηηζκφ γεληθψλ πξνβιέςεσλ επί δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ γηα 
δεκηνπξγία εθ ησλ πξνηέξσλ απνζεκαηηθψλ θάιπςεο δεκηψλ ( πξνβιέςεηο ex ante) , 
κε βάζε πηζαλφηεηεο αζέηεζεο          (probabilities of default) πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηα ζπζηήκαηα rating ησλ ηξαπεδψλ θαη ειέγρνληαη κε ζπκπιεξσκαηηθά πνηνηηθά 
θξηηήξηα θαη ζπζρεηίζεηο κε ηελ θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.  

• Λογιζηικές αρτές (IASB): ηφρνο ε αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ – αλάγθε 
ζπλερνχο απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ (mark to 
market), κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα απνηίκεζεο, ζε ζπλάξηεζε ηφζν κε ηελ 
εμέιημε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ δαλεηνιεπηψλ, φζν θαη κε ηηο ηάζεηο ηεο 
απαηηνχκελεο απφδνζεο εθ κέξνπο ησλ κεηφρσλ.  

  



21 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δηδηθά Θέκαηα Πιεξνθφξεζεο 

• Δηδηθά ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 32 θαη 39 (θαζψο θαη ηα IFRS 7 θαη 9) 

ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (Financial Instruments) 

έρνπλ θχξηα εθαξκνγή ζηηο ηξάπεδεο ηφζν ζην Eλεξγεηηθφ ηνπο (ρνξεγήζεηο 

ρξεφγξαθα, παξάγσγα, θιπ)., φζν θαη ζην Παζεηηθφ (θαηαζέζεηο, 

νκνινγηαθά δάλεηα, παξάγσγα, Futures, Options, θιπ.). 

• Υξεκαηννηθνλνκηθφ Μέζν είλαη θάζε ζχκβαζε ε νπνία ζηελ κελ κία 

ζπκβαιιφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα δεκηνπξγεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ζηε δε άιιε ζπκβαιιφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν Τπνρξεψζεσλ ή Καζαξάο Θέζεσο. 

• πλεπαθφινπζα, ε αλαγλψξηζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ζχκθσλα 

κε ηα πην πάλσ πξφηππα πξέπεη λα γίλεηαη ζηνπο Ιζνινγηζκνχο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, θαηαζηνχλ ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζηε ζχκβαζε πνπ πεξηέρεη ηνπο φξνπο έθδνζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

κέζνπ.  
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Δηδηθά Θέκαηα Πιεξνθφξεζεο 

• Σν πφηε θαζίζηαηαη έλα κέξνο «ζπκβαιιφκελν» απηφ εξκελεχεηαη απφ ηνπο 

ηζρχνληεο θαηά ηφπνπο θαλφλεο δηθαίνπ. Π.ρ. ζε έλα δάλεην δελ αξθεί ε ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο αιιά πξέπεη λα γίλεη θαη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ ρξεκάησλ, 

ελψ, ζε έλα νκνινγηαθφ δάλεην πξέπεη λα απνθηεζεί / κεηαβηβαζζεί ε θπξηφηεηα ηνπ 

ηίηινπ θ.ν.θ.    

• Η δηαθνπή ηεο αλαγλψξηζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, δειαδή ε πιήξεο ή 

κεξηθή δηαγξαθή ηνπ απφ ηνλ Ιζνινγηζκφ, γηα ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ζηηο ρξεκαηνξξνέο πνπ απνξξένπλ 

απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ( ή κέξνπο ηνπ) έρνπλ  ιήμεη.  

• Παξάδεηγκα , ε νιηθή ή κεξηθή εμφθιεζε κηαο απαίηεζεο. Γηα δε ηα  ζηνηρεία ηνπ 

Παζεηηθνχ φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε έρεη θαζ’ νηνλδήπνηε  ηξφπν 

ηαθηνπνηεζεί (εμφθιεζε, ξχζκηζε). 
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Δηδηθά Θέκαηα Πιεξνθφξεζεο 

• Γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 
 Παξάζεζε ηεο Λνγηζηηθήο αμίαο αλά θαηεγνξία απνηίκεζεο (δηαθξάηεζε, 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θ.α.) θαη αληηπαξαβνιή ηεο 

πξνο ηελ εχινγε αμία (Fair Value). 

 Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα αλά θαηεγνξία απνηίκεζεο (έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο, ακνηβέο, 

πξνκήζεηεο). 

 Αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ( ηδηαίηεξα φηαλ δελ 

ηεθκεξηψλεηαη απφ δεδνκέλα αγνξψλ). 

 Αλαθνξά ζηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ζηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ είηε κέζσ ηνπ Πίλαθα απνηειεζκάησλ είηε απεπζείαο ζηα Ιδηα 

Κεθάιαηα. 

 Αλαθνξά ζηηο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ή έρνπλ 

δνζεί σο εγγπήζεηο. 

 Αλαθνξά ζηα επνπηηθά θεθάιαηα θαη ζηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. 

 Αλαθνξά ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θηλδχλσλ θαη ζηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψλεη ε δηνίθεζε. 

•   
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Δηδηθά Θέκαηα Πιεξνθφξεζεο 

• Δχινγε αμία έλαληη ηζηνξηθνχ θφζηνπο 

 Σν ηζηνξηθφ θφζηνο βαζίδεηαη ζηηο αξρηθέο αμίεο θηήζεσο (εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ αλαγλψξηζεο ελδερφκελεο απνκείσζεο –impairment ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ) θαη πιαηζηψλεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ζχλεζεο- 

ζπληεξεηηθφηεηαο, ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ 

ζπζρεηηζκνχ εμφδσλ-εζφδσλ. 

 Η εχινγε αμία εθθξάδεη ην ρξεκαηηθφ κέγεζνο κε ην νπνίν ηα ζπκβαιιφκελα 

εθνπζίσο κέξε ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη ππφ ζπλήζεηο φξνπο αγνξάο ζα 

κπνξνχζαλ λα αληαιιάμνπλ έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή λα δηαθαλνλίζνπλ 

κηα ππνρξέσζε ηνπ παζεηηθνχ. 

 Αλ ππάξρεη ηηκή αγνξάο (Market Price) ε νπνία λα δηακνξθψλεηαη γηα ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ζε ζπλζήθεο ελεξγνχ αγνξάο, ε νπνία παξάιιεια λα 

δηαζέηεη επαξθή ξεπζηφηεηα, ηφηε απηή ε ηηκή ζεσξείηαη σο ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο εχινγεο αμίαο. 

 Δάλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή αγνξά ηφηε ν αμηφπηζηνο ππνινγηζκφο εχινγεο αμίαο 

βαζίδεηαη ζε εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο, επηηφθηα πξνεμφθιεζεο κειινληηθψλ ξνψλ 

πηζηνπνηεκέλα ζε αγνξέο, ζε ππνδείγκαηα θαη αιγνξίζκνπο ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ κεηαβιεηέο κεηξήζηκεο θαηά αμηφπηζην ηξφπν, θ.ν.θ. ε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ε ζρεηηθή κεζνδνινγία. 
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πκπεξάζκαηα 

• Οη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ησλ αγνξψλ ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο 

θξίζεσλ δεκηνπξγνχλ κεγάια πξνβιήκαηα απνηίκεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο δηαθνξέο απηέο. 

•  Η δηεζλήο ινγηζηηθή θνηλφηεηα θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο 

δηαβνπιεχνληαη έληνλα γηα ηελ ελζσκάησζε πξνζθάησλ 

εκπεηξηψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλνπνηνχκελεο ινγηζηηθήο 

πιεξνθνξίαο.  

 




