
 

 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr                

 

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2018  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   01/2018 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2395/2017 αναφορικά με το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. 

 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε το Διεθνές Πρότυπο 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Το ΔΠΧΑ 9 έχει ως στόχο να 
βελτιώσει τη χρηματοοικονομική αναφορά για τα χρηματοοικονομικά μέσα, αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες που 
προέκυψαν σε αυτόν τον τομέα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όσον αφορά την αναγνώριση 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αντικαθιστά το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39. Η Επιτροπή ενέκρινε το ΔΠΧΑ 9 μέσω του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2067. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επενδυτικές εταιρείες («ιδρύματα») που 
χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΑ για την κατάρτιση των  χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων καλούνται να 
εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα.  
 
Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση προβλέψεων για τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημίες και, κατά συνέπεια, σε μείωση του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 των ιδρυμάτων.   
 
Όταν ο ισολογισμός ανοίγματος ενός ιδρύματος κατά την ημέρα πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 αντανακλά 
μείωση στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ως αποτέλεσμα αυξημένων προβλέψεων για 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης πιστωτικής αξίας, πρέπει 
να δίνεται η δυνατότητα στο ίδρυμα να συμπεριλάβει στο κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 ένα τμήμα των 
αυξημένων προβλέψεων για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για μια μεταβατική περίοδο. Η εν λόγω μεταβατική 
περίοδος πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια πέντε χρόνια και να ξεκινά το 2018. Το τμήμα των προβλέψεων για 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που δύναται να περιληφθεί στο κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 πρέπει 
να βαίνει μειούμενο ώσπου να μηδενιστεί, προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 από 
την αμέσως επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης της μεταβατικής περιόδου.  
 
 Τα ιδρύματα θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα εφαρμόσουν τις εν λόγω μεταβατικές ρυθμίσεις και να 
ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια αρχή.  Τα ιδρύματα που αποφασίζουν να εφαρμόσουν τις μεταβατικές 
ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9, θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα ίδια κεφάλαιά τους, τους δείκτες κεφαλαίου τους και 
τους δείκτες μόχλευσης τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων ώστε να καταστεί δυνατό 
για το κοινό ο προσδιορισμός της επίπτωσης των εν λόγω ρυθμίσεων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό δείτε τον κάτωθι σύνδεσμο: 
 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2395/2017 (EL) 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2395/2017 (EN) 

 
 

 Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ  
 

       Παναγιώτης Γιαννόπουλος 
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