
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΔΠΧΑ 9 ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 

Στο πλαίσιο του μετριασμού των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωναϊού covid-19 στην 

οικονομία, τις οποίες επωμίζονται ιδιώτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πολλές κυβερνήσεις ανά 

την Ευρώπη αποφάσισαν την λήψη ελαφρυντικών μέτρων για τους οικονομικά πληττόμενους, όπως 

ενδεικτικά την αναστολή αποπληρωμής δανείων, διευκολύνσεις υπερανάληψης χρημάτων και 

υποθηκών, εγγυήσεις για τα δάνεια και άλλες διευκολύνσεις για την ρευστότητα μεμονωμένων 

επιχειρήσεων και βιομηχανιών. 

Η ESMA παρατηρεί ότι, στο ίδιο πλαίσιο, πολλοί εκδότες έχουν εκουσίως λάβει μέτρα για την 

διευκόλυνση των οφειλετών τους όπως επαναδιαπραγμάτευση, παράταση ή αναδιάταξη των 

ταμειακών ροών, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια επίδραση στην καθαρή παρούσα αξία των 

ταμειακών ροών. Δεδομένου ότι τα μέτρα μπορεί να λάβουν διάφορες μορφές, οι εκδότες θα 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στις επιπτώσεις που μπορεί αυτά να έχουν, 

ειδικά σε σχέση με το ΔΠΧΑ 9. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εκδότες οφείλουν να αξιολογήσουν 

τις συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να διακρίνουν ποια μέτρα επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους και 

ποια απλώς βοηθούν την περιορισμένη ρευστότητα των οφειλετών. 

H ESMA, σε δήλωσή της (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-

951_statement_on_ifrs_9_implications_of_covid-19_related_support_measures.pdf), θίγει τα 

ζητήματα που παρουσιάζονται κατωτέρω συνοπτικά, σε σχέση με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στην 

επερχόμενη περιοδική αναφορά που οφείλουν να συντάξουν οι εκδότες στην Ε.Ε: 

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Η ESMA καλεί τους εκδότες να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που δύνανται να έχουν τα μέτρα 

ελάφρυνσης και εν γένει η οικονομική στήριξη, στην κατάσταση των αναγνωρισμένων 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα κρίσιμο είναι το ενδεχόμενο να επέλθει 

τροποποίηση της κατάστασης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων η οποία μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την παύση της αναγνώρισης αυτών ως τέτοιων. 

Εξαιτίας της έλλειψης κατευθυντήριων γραμμών στο ΔΠΧΑ 9 οι εκδότες εφαρμόζουν δικές τους 

λογιστικές αρχές ακολουθώντας, εκτός από τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, και τις λογιστικές αρχές του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 με τίτλο «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών 

εκτιμήσεων και λάθη». Για τον καθορισμό της παύσης αναγνώρισης του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αξιολογηθεί αν η τροποποίηση του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου θεωρείται ουσιώδης ή μη. Η ESMA κρίνει ότι η τροποποίηση του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν θεωρείται ουσιώδης όταν τα μέτρα στήριξης 

παρέχουν προσωρινή οικονομική ανακούφιση στους οφειλέτες και δεν επηρεάζεται σημαντικά ή 

καθαρή οικονομική αξία του περιουσιακού στοιχείου (δανείου). 

Η ESMA υπογραμμίζει την ανάγκη οι εκδότες (α) να αναφέρουν την λογιστική πολιτική που 

ακολουθούν για να καθορίσουν αν μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης και εφόσον αυτό είναι 

απαραίτητο για την κατανόηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και (β) να αναφέρουν τα 
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συμπεράσματα που επηρεάζουν σημαντικά τα ποσά που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Κατά το ΔΠΧΑ 9, οι εκδότες οφείλουν να αξιολογούν κατά την ημερομηνία αναφοράς αν ο 

πιστωτικός κίνδυνος του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου έχει αυξηθεί σημαντικά σε 

σχέση την αρχική του αναγνώριση. Για την εκτίμηση της σημαντικής αύξησης του πιστωτικού 

κινδύνου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, κατά την ESMA ένα σύνολο ποιοτικών και ποσοτικών 

κριτηρίων και να καταγράφονται οι αλλαγές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

καθ’όλη την διάρκεια ζωής του. 

Επίσης, η ESMA επισημαίνει ότι πολλές κυβερνήσεις θεσπίζουν μέτρα οικονομικής στήριξης για 

πληττόμενες επιχειρήσεις. Η ESMA λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα μέτρα ποικίλουν και ότι 

σκοπός τους είναι να μειώσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις των συνεπειών της εξάπλωσης του covid-

19, στις περιπτώσεις που τα μέτρα αυτά επηρεάζουν (δηλ. μειώνουν) τον κίνδυνο μη εξόφλησης 

του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου καθ’όλη την διάρκεια ζωής του, θα πρέπει να 

συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου του συγκεκριμένου 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Ακόμη, για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου 

του μέσου είναι απαραίτητη μία ανάλυση για τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτά τα μέτρα 

εφαρμόζονται. 

Η ESMA επισημαίνει ότι αν δεν είναι εύκολο να συλλεχθούν σύγχρονες πληροφορίες για τις υπό 

εξέταση εκθέσεις (σε κίνδυνο) χωρίς αδικαιολόγητο κόστος και προσπάθεια, οι εκδότες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για την αξιολόγηση της σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου πληροφορίες που έχουν συλλεγεί στο παρελθόν. 

Παρά το γεγονός ότι η αδυναμία πληρωμών για πάνω από 30 ημέρες κατά τεκμήριο συνεπάγεται 

την σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, το τεκμήριο αυτό μπορεί να ανατραπεί. Η ESMA 

καλεί τους εκδότες να εξετάζουν προσεκτικά κάθε φορά που προσπαθούν να ανατρέψουν αυτό το 

τεκμήριο αν οι νέες οικονομικές συνθήκες λόγω covid-19 και τα μέτρα στήριξης αποτελούν επαρκή 

δικαιολογητική βάση για την ανατροπή του τεκμηρίου και να γνωστοποιούν το συμπέρασμά τους. 

Παρέλκει να αναφερθεί ότι για τις περιπτώσεις όπου οι εκδότες δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν 

τις επιπτώσεις του covid-19 σε ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, 

μπορούν να διενεργήσουν την αξιολόγηση σε συλλογικό επίπεδο, ήτοι σε μία ομάδα ή υπο-ομάδα 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Τέλος, κατά την παροχή οικονομικών διευκολύνσεων από τους εκδότες προς τους οφειλέτες, οι 

εκδότες πρέπει να αξιολογούν κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυνος του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου έχει πράγματι αυξηθεί λόγω των συνθηκών ή απλώς ο οφειλέτης βιώνει 

προσωρινά μια περίοδο περιορισμένης ρευστότητας. 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

Το μοντέλο της εκτίμησης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών του ΔΠΧΑ 9 απαιτεί οι εκδότες να 

υπολογίζουν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες με βάση μια προορατική πληροφόρηση η οποία 

απαιτείται να αντικατοπτρίζει «ένα ποσό που έχει καθοριστεί αμερόληπτα και έχει σταθμιστεί 

βάσει πιθανοτήτων, το οποίο καθορίζεται μέσω της αξιολόγησης ενός εύρους πιθανών εκβάσεων» 



και λαμβάνοντας υπόψη «λογικές και βάσιμες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες χωρίς 

αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια και αφορούν παρελθόντα γεγονότα, τρέχουσες συνθήκες και 

προβλέψεις των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών». 

Οι εκδότες οφείλουν να εκτιμούν σε ποια έκταση ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας και οι απρόοπτες 

μεταβολές στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές μπορούν να επηρεάσουν την ζωή του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι αναπόσπαστες από την 

εφαρμογή του προτύπου για την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και η ESMA 

τονίζει ότι το Πρότυπο δεν προβλέπει κανέναν αυτοματισμό ως προς το πώς τέτοιοι συγκυριακοί 

παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια. Μάλιστα, δεδομένης 

της έλλειψης διαθέσιμης αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με αυτές τις εκτιμήσεις, οι εκδότες θα 

δυσκολευτούν να κάνουν βραχυπρόθεσμες οικονομικές προβλέψεις τις οποίες να μπορούν να 

υποστηρίξουν με εύλογα επιχειρήματα. 

Τέλος, σύμφωνα με την ESMA, κατά τη διενέργεια προβλέψεων, οι εκδότες οφείλουν να λαμβάνουν 

υπόψη τη φύση της παρούσας οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, αν και οι επιπτώσεις του covid-19 

αναμένονται να είναι προσωρινές, οι συνέπειες των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης (π.χ. πάγωμα 

χρέους) ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων καθ’ όλη 

τη διάρκεια ζωής τους απαιτούν μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις. 

4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ 

Tα κράτη μέλη σχεδιάζουν να παρέχουν εγγυήσεις για τα ανοίγματα των εκδοτών. Μπορεί τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά των σχεδιαζόμενων μέτρων να διαφέρουν αλλά η κεντρική ιδέα είναι 

κοινή: η παροχή μερικής ή πλήρους κάλυψης των ποσών που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν επηρεαστεί. 

H ΕSMA διαπιστώνει ότι η αξιολόγηση της σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου βασίζεται 

στις μεταβολές του κινδύνου αδυναμίας πληρωμής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου σε σύγκριση με την αρχική του αναγνώριση, ανεξάρτητα αν θα αναγνωριστούν οι 

μελλοντικές ζημίες ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι η αξία των εξασφαλίσεων ή η παροχή οποιασδήποτε 

εγγύησης δεν επηρεάζει την αξιολόγηση της σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου. 

Ωστόσο, η ESMA τονίζει ότι η παροχή πιστωτικών ενισχύσεων μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο 

υπολογισμού των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών με κριτήριο το αν θεωρούνται αναπόσπαστο 

μέρος των συμβατικών όρων ή κρίνονται κατά περίπτωση από τον εκδότη. Για τον υπολογισμό των 

αναμενόμενων οικονομικών ζημιών ο εκδότης πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ταμειακές ροές 

που προέρχονται από την ρευστοποίηση εξασφαλίσεων ή άλλων πιστωτικών ενισχύσεων οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών όρων του δανείου και δεν αναγνωρίζονται 

ξεχωριστά. Η Ομάδα Μεταβατικών Πόρων για την Απομείωση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων 

(Transition Resource Group for Impairment of Financial Instruments) παρατήρησε ότι οι πιστωτικές 

ενισχύσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτές που ρητά αποτελούν μέρος των συμβατικών όρων. 

Αυτή ακριβώς είναι και η περίπτωση της παροχής δημόσιας εγγύησης σε συνδυασμό με την ευρεία, 

εκ του νόμου, εφαρμογή του μέτρου της αναστολής χρέους και άλλα μέτρα οικονομικής 

ελάφρυνσης. Όποια και αν είναι η αξιολόγηση μιας δημόσιας εγγύησης, αυτή θα πρέπει κατά την 

ESMA να αναφέρεται και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 



5. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Η ESMA υπογραμμίζει την σημασία όλων των γνωστοποιήσεων σχετικών με τις τρέχουσες αλλά και 

τις μελλοντικές επιπτώσεις του covid-19, σε συμμόρφωση με το ΔΠΧΑ 7. Οι γνωστοποιήσεις 

διευκολύνουν τους αναγνώστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές όπως καταγράφονται στις καταστάσεις και να κατανοήσουν τις 

υποθέσεις και τα συμπεράσματα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Αυτό βοηθά στο να εξαχθούν 

συμπεράσματα αναφορικά με τον τρόπο και το βαθμό που οι επιπτώσεις του covid-19 και τα 

οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης λήφθηκαν υπόψη για την εκτίμηση της σημαντικής αύξησης του 

πιστωτικού κινδύνου και των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. 

Όσον αφορά στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ESMA κρίνοντας το μέγεθος των 

πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων θεωρεί ότι ακόμη και στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται επαρκείς πληροφορίες ώστε οι επενδυτές να κατανοούν 

τα σημαντικά γεγονότα και μεταβολές που έχουν συμβεί από το χρόνο σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων της τελευταίας ετήσιας περιόδου αναφοράς. Όπως επίσης, θα πρέπει να παρέχεται 

και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει τον αναγνώστη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αντιληφθεί τις επιπτώσεις του covid-19 συνολικά στην 

χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις του εκδότη. 

Η ESMA υπενθυμίζει στου εκδότες να συμπεριλάβουν και στις εκθέσεις διαχείρισης μία περιγραφή 

των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν λόγω της εξάπλωσης του covid-

19. 

Τέλος, η ΕSMA υπενθυμίζει στους εκδότες την υποχρέωσή τους να γνωστοποιούν όσο το δυνατόν 

συντομότερα κάθε σημαντική πληροφορία σχετική με τις επιπτώσεις του COVID-19 σε σχέση με 

την χρηματοοικονομική τους κατάσταση και τις προοπτικές τους, σε συμμόρφωση με τον 

Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΜΑR). 


