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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να µελετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα και το Solvency II στους ισολογισµούς των ασφαλιστικών εταιριών,
εστιάζοντας

στον

εκσυγχρονισµό

και

στην

ανάπτυξη

επένδυσης.

Η

µεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών δεδοµένων,
τα οποία συλλέχθηκαν µέσα από βιβλία άρθρα σε περιοδικά αλλά και µέσα
από επίσηµους διαδικτυακούς τόπους. Η εργασία ολοκληρώνεται µέσα από
πέντε κεφάλαια.
Το

πρώτο

αποσαφηνίζοντας

κεφάλαιο
εννοιολογικά

αναφέρεται
τον

όρο

γενικά

στις

«ασφάλεια»,

ασφάλειες,

παρουσιάζοντας

διάφορες ασφαλιστικές έννοιες και τέλος παραθέτοντας την ασφάλιση των
ατυχηµάτων και των ασθενειών.
Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και
συγκεκριµένα στα ∆ΛΠ 1, 2, 12, 16, 17 και 23. Επίσης αναφέρεται στη
λογιστική απεικόνιση του φόρου εισοδήµατος της χρήσεως και στη λογιστική
αντιµετώπιση των αναβαλλόµενων φορολογικών χρεώσεων .
Το κεφάλαιο τρία παρουσιάζει τη λειτουργία των ασφαλιστικών
εταιριών σε σχέση µε το Solvency II και το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο
αναλύει τη στρατηγική των ασφαλιστικών εταιριών αναφορικά µε το Solvency
II.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Στη καθηµερινότητα του το άτοµο εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους σε
διάφορες εκφάνσεις της ζωής του. Όπου και να βρίσκεται το άτοµο είτε στο
σπίτι του είτε στη δουλειά του ή οπουδήποτε αλλού µπορεί να κινδυνεύει η
σωµατική του ακεραιότητα από διάφορους κινδύνους. Σκοπός του ανθρώπου
πρέπει να είναι η µείωση των διαφόρων κινδύνων στους οποίους µπορεί να
εκτίθεται στη καθηµερινότητα του.
Η ασφάλεια είναι ένας κοινός τρόπος για να µειώσει το άτοµο τους
κινδύνους στους οποίους υποβάλλεται στη καθηµερινότητα του. Η ασφάλεια
είναι ένας κοινότυπος τρόπος για να διασφαλίσει το άτοµο ένα ποσό
χρηµάτων τα οποία µπορεί να του φανούν χρήσιµα, εφόσον και αν του συµβεί
το

οποιαδήποτε

ατύχηµα.

Ως

ατυχήµατα

µπορεί

να

οριστούν

τα

αυτοκινητιστικά, το σπάσιµο κάποιου µέλος του σώµατος, ακόµα και τα
ατυχήµατα που οδηγούν στο θάνατο (Robertson, 1974).
Σε γενικές γραµµές τα άτοµα προβαίνουν σ’ ασφαλιστικά συµβόλαια
προκειµένου να µειώσουν αλλά και να αποφύγουν συγκεκριµένα ρίσκα.
Παρόλη τη σηµασία ενός ασφαλιστικού συµβολαίου έχει αποδειχτεί ότι το 44%
του πληθυσµού της γης δεν έχει αγοράσει την οποιαδήποτε ασφάλεια είτε
ζωής, είτε υγείας, είτε προσωπική κ.λ.π.
Το ερώτηµα είναι γιατί ένα ποσοστό του πληθυσµού δεν ασφαλίζεται,
πιθανόν το ποσοστό αυτό αγνοεί τα ευεργετήµατα των ασφαλειών,
θεωρώντας µάλιστα ότι δε θα τους συµβεί ποτέ τίποτα το οποίο θα προσβάλει
την υγεία τους. Αυτό βέβαια το φαινόµενο δεν παρουσιάζεται µόνο στις
ασφάλειες αλλά γενικότερα στη καθηµερινότητα πολλών ανθρώπων,
συγκεκριµένα ο Robertson το 1974 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µια µεγάλη
µερίδα πολιτών δε φορούν ζώνη στο αυτοκίνητο ενώ γνωρίζουν τη σηµασία
της για την ασφάλεια τους (Robertson, 1974).
Η σηµασία της ασφάλισης σαν ένα µέσω προστασίας του ατόµου µε τα
χρόνια αποχτά αξία για το άτοµο. Η κάλυψη από διάφορα ρίσκα θεωρείται
πια κοµµάτι του µηνιαίου εισοδήµατος του νοικοκυριού, µ’ αυτό εννοούµε ότι
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τα νοικοκυριά επενδύουν από το µηνιαίο εισοδήµατος του για να
εξασφαλιστούν οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Η ασφαλιστική κάλυψη µειώνει στις
µέρες µας το άγχος των πολιτών έναντι διαφόρων περιστατικών που µπορεί
να τους συµβούν, η οικονοµική επένδυση στην οποία µπορεί να προβεί ένας
πολίτης στις µέρες σε κάποια οποιαδήποτε ασφάλεια, θεωρείται ως σηµαντική
µια και αποτελεί µια ουσιαστική επένδυση για το µέλλον του. Γενικά µια
ασφάλεια βοηθά το άτοµο ν’ αντιµετωπίσει διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα
της ζωής του, τα οποία δεν αναφέρονται πάντα σε κάποιο ατύχηµα, µπορεί να
έχουν να κάνουν µε το µέλλον του τη συνταξιοδότηση του, την επένδυση των
χρηµάτων του κ.λ.π (Robertson, 1974).
Κάποια είδη ασφάλισης είναι υποχρεωτικά όπως η ασφάλιση του
αυτοκινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική παγκοσµίως. Από την άλλη κάποια
άλλη είδη δεν είναι υποχρεωτικά και ουσιαστικά η χρήση τους ή όχι έχει να
κάνει µε τη πρόθεση του καταναλωτή.
Για παράδειγµα η ασφάλεια ζωής η οποία είναι από τις ποιο
σηµαντικές αλλά και ακριβές ασφάλειες αναφέρεται στην επιθυµία του
καταναλωτή να προβεί σ’ αυτή κατανοώντας τη σηµασία της για το µέλλον
του, αλλά και για την οικογένεια του. Η ασφάλεια από ότι καταλαβαίνουµε
είναι µια υπηρεσία η οποία πωλείται µε βάση τις προθέσεις του καταναλωτή,
ουσιαστικά βασίζεται στη πρόθεση του αν θέλει να προστατευθεί ή όχι από
διάφορα δεινά τα οποία µπορεί και να τον βρουν.

Οι

ασφαλιστές

βασίζονται σ’ αυτό το δεδοµένο για να πωλήσουν τις υπηρεσίες τους, είτε
δηµιουργούν την ανάγκη είτε την αναγνωρίζουν και την «εκµεταλλεύονται». Οι
ασφαλιστές δέχονται πιέσεις στη πώληση όχι µόνο από τον ανταγωνισµό
αλλά και από τη δυσπιστία των πελατών (Challis, 1999).
Ο Challis το 1999 σηµειώνει ότι οι ασφαλιστές πρέπει να δουλέψουν
σκληρά για να ξεπεράσουν την άσχηµη εικόνα που έχουν, πρέπει να πείσουν
την αγορά ότι ενδιαφέρονται πραγµατικά για το καλό των πελατών τους πέρα
από τις δικές τους ανάγκες, οι οποίες µεταφράζονται σε επίτευξη στόχων. Ο
συγγραφέας αναφέρει ότι οι ασφαλιστές πρέπει να συνδέονται µε τους
πελάτες τους.

7

Οι ασφαλιστές θα πρέπει να χτίζουν µια καλή σχέση µε τους πελάτες
τους βελτιώνοντας και τη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι
ασφαλιστές θα πρέπει να προσδιορίζουν µε ακρίβεια τις ανάγκες των
πελατών τους και να προσπαθούν να τις καλύψουν. Η πληροφόρηση µπορεί
να βοηθήσει τον ασφαλιστή να πετύχει τους στόχους του. Τα βασικά σηµεία
πληροφόρησης είναι τα ακόλουθα (Rossum, 2007):
1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των πελατών.
2. Λόγοι που µπορεί ένας πελάτης να ασφαλιστεί.
3. ∆ιαδικασία αγοράς.

1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ
Ασφάλιση είναι η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων µε
την µεταφορά τους σε ασφαλιστές, που συµφωνούν, έναντι ασφαλίστρου, να
αποζηµιώνουν τους ασφαλισµένους για τυχαίες ζηµιές ή να παρέχουν άλλες
χρηµατικές παροχές ή υπηρεσίες, που συνδέονται µε τον κίνδυνο (Rossum,
2007).
Ασφαλισµένος: Ασφαλισµένος είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
το οποίο συνοµολογείται η ασφάλιση.
Συµβαλλόµενος

"Λήπτης

της

Ασφάλισης":Συµβαλλόµενος

ή

Λήπτης της Ασφάλισης είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συνάπτει την
σύµβαση ασφάλισης µε τον ασφαλιστή, το οποίο είναι υποχρεωµένο να
πληρώνει το ασφάλιστρο, έχοντας ταυτόχρονα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύµβαση.
Ασφάλισµα:Ασφάλισµα λέγεται η οικονοµική θυσία στην οποία
υποβάλλεται ο ασφαλιστής, προκειµένου να αποκαταστήσει τις ζηµιές ή τις
απώλειες που υπέστησαν τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα.
∆ικαιούχος του Ασφαλίσµατος:∆ικαιούχος του Ασφαλίσµατος είναι
το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται το συνολικό ή εν µέρει
ασφάλισµα.
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Ασφαλιστικός Κίνδυνος:Κίνδυνος στην ασφαλιστική τεχνική είναι η
δυνατότητα που υπάρχει να συµβεί κάποιο γεγονός, που σαν συνέπειά του
θα έχει ή τη µείωση της περιουσίας κάποιου προσώπου ή την ανάγκη
αυξήσεώς της, προκειµένου να αντιµετωπιστεί µια έκτακτη ανάγκη.
Αντικείµενο της Ασφαλίσεως: Αντικείµενο της ασφαλίσεως µπορεί να
είναι οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, πραγµατικής οικονοµικής αξίας, ή
οποιοδήποτε περιστατικό, η πραγµατοποίηση του οποίου ενδέχεται να
προκαλέσει την απώλεια κάποιου νοµικού δικαιώµατος, ή την δηµιουργία
κάποιας νοµικής ευθύνης.
Ασφαλιστικό Συµφέρον:Ασφαλιστικό συµφέρον, είναι το οικονοµικό
ενδιαφέρον που προκύπτει για τον ασφαλιζόµενο, από την διατάραξη της
νοµικά κατοχυρωµένης σχέσεως, που τον συνδέει µε το αντικείµενο της
ασφαλίσεως (Rossum, 2007).
Ασφαλιστική Αξία:Ασφαλιστική Αξία λέµε την ανά πάσα στιγµή
οικονοµική αξία των ασφαλισµένων αντικειµένων.
Ασφαλιστικό Ποσό:Ασφαλιστικό ποσό είναι το ποσόν για το οποίο θα
πρέπει να συνοµολογείται κάθε φορά η ασφαλιστική σύµβαση, το οποίο
αποτελεί ταυτόχρονα και το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή.
Υπερασφάλιση – Υπασφάλιση:Υπερασφάλιση έχουµε όταν το
καλυπτόµενο κεφάλαιο είναι µεγαλύτερο από την ασφαλιστική αξία.
Υπασφάλιση έχουµε όταν το καλυπτόµενο κεφάλαιο είναι µικρότερο από την
ασφαλιστική αξία.
Συνασφάλιση - ∆ιπλή Ασφάλιση:Συνασφάλιση έχουµε όταν το ίδιο
το συµφέρον ασφαλίζεται κατά του ίδιου κινδύνου και για την ίδια χρονική
στιγµή σε περισσότερους από έναν ασφαλιστές και τα επιµέρους ασφαλιστικά
ποσά δεν υπερβαίνουν συνολικά την ασφαλιστική αξία. ∆ιπλή ασφάλιση
αντιθέτως έχουµε όταν πλήρως ασφαλισµένα οικονοµικά αγαθά ασφαλίζονται
εκ νέου, µερικώς ή ολικώς.
∆ιαχείριση των Κινδύνων ( Risks Management):Με τον όρο
διαχείριση Κινδύνων εννοούµε µια διαδικασία λογικής αντιµετωπίσεως των
κινδύνων στους οποίους µια οικονοµική ή κοινωνική µονάδα είναι εκτεθειµένη,
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ή ενδεχοµένως ή ενδεχοµένως θα εκτεθεί στο µέλλον, ανεξάρτητα εάν
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, για οικογένεια, για επιχείρηση ή ακόµα για
κάποιο ευρύτερο κοινωνικό οργανισµό( δήµος, κοινότητα κ.ο.κ).
Ασφαλιστικός Πράκτορας:Ασφαλιστικός Πράκτορας είναι το φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικό έργο την ανάληψη, απ΄ ευθείας ή
µέσω άλλων διαµεσολαβούντων (Ασφαλιστικών Συµβούλων), ασφαλιστικών
εργασιών, για λογαριασµό µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
µε τις οποίες έχει συνάψει σύµβαση ασφαλιστικής πρακτορεύσεως και από τις
οποίες αµείβεται µε προµήθεια (Rossum, 2007).
Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας παρουσιάζει προτείνει, προπαρασκευάζει,
προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή µέσω συνεργατών του, τις ασφαλιστικές
συµβάσεις των πελατών του, µε τις επιχειρήσεις που συνεργάζεται.
Μεσίτης Ασφαλίσεων:Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το πρόσωπο που
έχει, ως αποκλειστικό έργο, τη δια λογαριασµό του ασφαλιζοµένου αναζήτηση
των πλέον επωφελών προϋποθέσεων ασφαλιστικής καλύψεως, των κινδύνων
έναντι των οποίων ο τελευταίος επιθυµεί να τύχει ασφαλιστικής προστασίας.
Συντονιστής Ασφαλιστικών Συµβούλων:Συντονιστής ασφαλιστικών
συµβούλων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που για λογαριασµό µιας
ασφαλιστικής επιχειρήσεως, διαµεσολαβεί, έναντι προµηθείας, στην σύναψη
ασφαλιστικών συµβάσεων, διαµέσου µιας οµάδας Ασφαλιστικών Συµβούλων,
τους οποίους στρατολογεί, επιλέγει, εκπαιδεύει, κατευθύνει και συντονίζει.
Ασφαλιστικός Σύµβουλος: Ασφαλιστικός είναι το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται, µε σύµβαση έργου, µε Ασφαλιστικές
Επιχειρήσεις,

Ασφαλιστικούς

πράκτορες,

Μεσίτες

ή

Συντονιστές

Ασφαλιστικών Συµβούλων, στους οποίους τοποθετεί τις εργασίες των
πελατών του µε αντίστοιχες ασφαλιστικές συµβάσεις. Αντικείµενο της
δραστηριότητας

του

Ασφαλιστικού

Συµβούλου

είναι

η

µελέτη

της

ασφαλιστικής αγοράς καθώς και η µελέτη και ανάλυση των ασφαλιστικών
αναγκών των υποψήφιων πελατών του, προκειµένου να παρουσιάσει και να
προτείνει, κάθε φορά τις ποιο ενδεδειγµένες ασφαλιστικές λύσεις στους
πελάτες του (Rossum, 2007).
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1.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Ασφάλιση

Μόνιµης

Ανικανότητας:

Μια

σοβαρή

ανικανότητα

συνεπάγεται σηµαντική απώλεια εσόδων από εργασία. Εάν δεν υπάρχουν
εισοδήµατα από άλλες πηγές, η ασφάλιση ανικανότητας θα βοηθήσει στην
αντιµετώπιση

της

οικονοµικής

ανασφάλειας.

Η

εν

λόγω

ασφάλιση,

εξασφαλίζει σε περίπτωση µόνιµης ανικανότητας που προέρχεται από
ατύχηµα ή ασθένεια και διαρκεί πάνω από µια περίοδο, συνήθως ένα χρόνο,
ένα προσυµφωνηµένο ποσό εφάπαξ ή τµηµατικά.
Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήµατος: Η ασφάλιση αυτή έχει σκοπό να
αποκαταστήσει το εισόδηµα που χάνει ο ασφαλισµένος, όταν από ατύχηµα ή
ασθένεια δεν µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα από το οποίο ζει. Η παροχή
καταβάλλεται περιοδικά (συνήθως µηνιαίως ή εβδοµαδιαίως) Η µέγιστη
περίοδος λήψης της παροχής αυτής είναι συνήθως 2 χρόνια (Yung-Ming,
2009).
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήµατος: Οι κίνδυνοι που καλύπτονται
από την ασφάλιση των προσωπικών ατυχηµάτων είναι οι παρακάτω
(Accenture, 2005):
1 Απώλεια Ζωής από ατύχηµα.
2 Μόνιµη Ολική Απώλεια Ικανότητα για εργασία από ατύχηµα.
3 Μόνιµη Μερική Απώλεια Ικανότητα για εργασία από ατύχηµα.
4 ∆ιπλασιασµός της αποζηµιώσεως, εάν το ατύχηµα συµβεί ενόσω ο
ασφαλισµένος βρίσκετε σε ∆ηµόσιο κτήριο, ανελκυστήρα, µέσο µαζικής
µεταφοράς (λεωφορείο, τρένο, ταξί ή αεροπλάνο)

καθώς και σε

περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος που τυχόν συµβεί, είτε οδηγώντας ο
ίδιος, είτε ως πεζός.
6. Απώλεια εισοδήµατος λόγω Πρόσκαιρης ολικής / µερικής ανικανότητας
από ατύχηµα.
7. Ιατροφαρµακευτικά έξοδα συνεπεία ατυχήµατος.
Ασφάλιση Νοσοκοµειακού Επιδόµατος: Εάν ο ασφαλισµένος
νοσηλευτεί σε νοσοκοµείο λόγω ατυχήµατος, ασθενείας ή τοκετού η
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ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει ηµερήσιο επίδοµα, για ποσό που έχει
συµφωνηθεί, για κάθε ηµέρα παραµονής στο νοσοκοµείο αλλά και για όσες
µέρες παραµείνει στο σπίτι για ανάρρωση.
Ασφάλιση

Χειρουργικού

Επιδόµατος:Εάν

ο

ασφαλισµένος

υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση εντός νοσοκοµείου λόγω ατυχήµατος ή
ασθενείας, η εταιρεία θα του καταβάλει ποσοστό του ποσού που έχει
συµφωνηθεί, ανάλογα µε την σοβαρότητα της εγχειρήσεως.
Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών:Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος
προσβληθεί (απαιτείτε µόνο διάγνωση) από Καρκίνο, Καρδιακή προσβολή,
Εγχείρηση στεφανιαίας αρτηρίας (By- Pass), Εγκεφαλικό επεισόδιο, Νεφρική
ανεπάρκεια, Παράλυση / Παραπληγία, Απώλεια οράσεως, Απώλεια ενός
άκρου, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαµβάνει να καταβάλει το κεφάλαιο που
έχει συµφωνηθεί, δίνοντας το πρώτο 50% του κεφαλαίου εντός 15 ηµερών
από την ηµεροµηνία της διαγνώσεως και το υπόλοιπο 50% ένα µήνα µετά
(Challis, 1999).
Ασφάλιση Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρων:Σε περίπτωση
που ο ασφαλισµένος λόγω ατυχήµατος ή ασθενείας καταστεί Μόνιµα και
Ολικά ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλµατός του, η ασφαλιστική
εταιρεία τον απαλλάσσει από την πληρωµή των ασφαλίστρων του
ασφαλιστηρίου του µέχρι και ισοβίως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) διαµορφώνονται και εκδίδονται
από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC). Πάνω από 150
χώρες διαθέτουν εκπροσώπους στην Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η Ελλάδα.
Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν έχουν πιο µεγάλη ισχύ από αυτή
των

τοπικών

κανόνων,

δηλαδή

των

εγχώριων

κανονισµών

της

συγκεκριµένης χώρας. Κάποιες χώρες έχουν υιοθετήσει τα ∆ΛΠ ως τα
εθνικά τους πρότυπα και σε χρηµατιστήρια αρκετών χωρών αποδέχονται τις
οικονοµικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, έστω
και αν δεν έχουν υιοθετήσει τα πρότυπα συνολικά.
Στην Ελλάδα, οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε
τον νόµο 2190/1920 και τα λογιστικά πρότυπα εκδίδονται από υπουργείο
Εθνικής Οικονοµίας. Παρόλα αυτά οι ελληνικές εταιρίες που έχουν εισαχθεί
στο Χρηµατιστήριο είναι υποχρεωµένες να φτιάχνουν τις λογιστικές τους
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ αρχίζοντας από το οικονοµικό έτος 2005.
Επιπλέον πολλές εταιρίες, αν και δεν είναι υποχρεωµένες να ετοιµάσουν τις
λογιστικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, τις ετοιµάζουν σύµφωνα µε
αυτά διότι πολλές τράπεζες και πολλοί επενδυτές ζητούν τέτοιου είδους
λογιστικές καταστάσεις.
Παρόλα αυτά υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ∆ΛΠ και
των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Όσον αφορά τα έξοδα θα κάνουµε
µια ανάλυση των πιο χαρακτηριστικών παραδειγµάτων του λογιστικού
χειρισµού τους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
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2.1. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1
«Πλαίσιο

Καταρτίσεως

Και

Παρουσιάσεως

Των

Οικονοµικών

Καταστάσεων»
2.1.1. Εισαγωγή
Το πρώτο διεθνές λογιστικό πρότυπο αναφέρεται στην παρουσίαση
των οικονοµικών καταστάσεων (Framework for the Preparation and
Presentation of

Financial Statements). Εκδόθηκε το 1997

και άρχισε να

εφαρµόζεται από τις χρήσεις που άρχιζαν από ή µετά την 1η Ιουλίου 1998.
Αντικατέστησε δύο πρότυπα : το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 5 «Πληροφορίες
που πρέπει να γνωστοποιούνται µε τις οικονοµικές καταστάσεις»

και το

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 13 «Εµφάνιση του κυκλοφορούντος ενεργητικού
και των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων» (Λεβέντης, 2003, a, σελ.13 – 18).
Ο κύριος σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τη βάση σύµφωνα
µε την οποία θα πρέπει να παρουσιάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις
προκειµένου να µπορούν να συγκριθούν τόσο µε τις οικονοµικές καταστάσεις
της ίδιας επιχείρησης µεταξύ διαφορετικών χρήσεων όσο και µε τις
οικονοµικές καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων κατά την ίδια χρήση. Για την
επίτευξη του σκοπού αυτού το εν λόγω Πρότυπο θέτει γενικές αρχές, οδηγίες
και τις ελάχιστες δυνατόν απαιτήσεις για το περιεχόµενο και κατ’ επέκταση
την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Συνεπώς, οι διατάξεις αυτού
του Προτύπου χαρακτηρίζονται από ευελιξία και µπορούν να εφαρµοστούν
από κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου κλάδου. Ωστόσο, σε ορισµένους κλάδους
τηρούνται και επιπρόσθετες διατάξεις, οι οποίες υπάγονται σε άλλα πρότυπα.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρεται ο τραπεζικός κλάδος όπου οι
τράπεζες θα πρέπει να τηρούν και τις διατάξεις του ∆ιεθνούς Λογιστικού
Προτύπου 30 «Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών
και των οµοίων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων».
Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται τόσο στις οικονοµικές καταστάσεις
µεµονωµένων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών και των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων,

όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές

καταστάσεις οµίλων επιχειρήσεων. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσίαση
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες συντάσσονται
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σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, µε τις οικονοµικές καταστάσεις
της µητρικής εταιρείας, µε την προϋπόθεση να γνωστοποιείται σαφώς στο
Προσάρτηµα η βάση κατάρτισης της καθεµιάς. Εντούτοις, το Πρότυπο δεν
εφαρµόζεται στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Ορίζεται ότι τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα τίθενται σε ισχύ µόνο στις οικονοµικές καταστάσεις και όχι
σε άλλες πληροφορίες, που µπορούν να ληφθούν από την ετήσια έκθεση. Η
παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων αναλύεται στο
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική παρουσίαση»
(Σακέλλης, 2002, σελ.35 επ.).
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι το συγκεκριµένο
πρότυπο απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε οικονοµικές µονάδες που έχουν
ως βασικό στόχο την επίτευξη κέρδους ή, µε άλλα λόγια, τη µεγιστοποίηση
του πλούτου των µετόχων. Γενικότερα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν
συνταχθεί για κερδοσκοπικές οικονοµικές µονάδες και χρειάζεται να υποστούν
σηµαντικές αλλαγές για να εφαρµοστούν και σε µη κερδοσκοπικές οικονοµικές
µονάδες.

2.1.2. Σκοπός και Ευθύνη Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων µίας επιχείρησης πρέπει να
περιλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεωτικές καταστάσεις : (Σιµωνετάτος,
2002β, σελ.16)
1. Ισολογισµό
2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως
3. Κατάσταση µεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων
4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών
5. Λογιστικές Μέθοδοι και Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις.
Σκοπός

των

οικονοµικών

καταστάσεων

είναι

να

παρέχουν

πληροφορίες χρήσιµες και αξιόπιστες για το ενεργητικό, τις υποχρεώσεις, τα
ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα και τις ταµιακές ροές της επιχείρησης. Τα
προαναφερόµενα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για την πρόβλεψη
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µελλοντικών ταµιακών ροών και γενικά για τη λήψη ορθών επιχειρηµατικών
αποφάσεων.
Το Πρότυπο ορίζει ότι ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης έχει το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο
και / ή άλλο διοικητικό της όργανο.

2.1.3. Συµµόρφωση και Παρεκκλίσεις από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί η έννοια της
ακριβοδίκαιης παρουσίασης. Βασική αρχή του Προτύπου είναι η ακριβοδίκαιη
παρουσίαση της οικονοµικής θέσης,

της οικονοµικής απόδοσης και των

ταµιακών ροών µιας επιχείρησης µέσω των οικονοµικών καταστάσεων
(Duckman & Davis & Ducks, 2001, σελ.87). Η ακριβοδίκαιη παρουσίαση
επιτυγχάνεται µε πλήρη συµµόρφωση προς τα εφαρµοστέα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα. Προϋποθέτει να εφαρµόζονται οι επιλεγόµενες λογιστικές µέθοδοι
και να παρέχονται πρόσθετες γνωστοποιήσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 ορίζει ότι όταν οι οικονοµικές
καταστάσεις µιας επιχείρησης συµµορφώνονται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα,

η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός.

Η

γνωστοποίηση αυτή γίνεται στο Προσάρτηµα. Ωστόσο, σε περίπτωση που
µια επιχείρηση έχει σηµαντικές παρεκκλίσεις από τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα δεν θα πρέπει να γνωστοποιεί συµµόρφωση µε αυτά.

Ο

διαχωρισµός αυτός γίνεται προκειµένου να αποφευχθεί η επιλεκτική
εφαρµογή των προτύπων (Σακέλλης, 2002, σελ.45 επ.).
Η απόκλιση από ή η µη εφαρµογή ενός συγκεκριµένου προτύπου
επιτρέπεται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις και όταν συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις :
•

Η εφαρµογή του µπορεί να επιδράσει µε αρνητικό τρόπο στην
παρουσίαση της αληθινής και δίκαιης εικόνας των οικονοµικών
καταστάσεων.

•

Η παρέκκλιση από τη ρύθµιση είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η
ακριβοδίκαιη παρουσίαση.
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Σε περίπτωση αναγκαίας παρέκκλισης από κάποια ρύθµιση λογιστικού
προτύπου η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί : (Γεωργίου, 2003, σελ.6 επ.)
i. Το πρότυπο από το οποίο έγινε η παρέκκλιση.
ii. Τους λόγους της παρέκκλισης.
iii. Το σηµείο στο οποίο έγινε η παρέκκλιση.
iv.

Την οικονοµική επίπτωση της παρέκκλισης για κάθε χρήση που

παρουσιάζεται.

2.1.4. Ανάλυση των Οικονοµικών Καταστάσεων
2.1.4.1. Ισολογισµός
Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 δεν απαιτεί από την επιχείρηση να
υιοθετεί ένα συγκεκριµένο τύπο Ισολογισµού. Ο τύπος του Ισολογισµού
εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Κάθε
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να καθορίσει,

ανάλογα µε τη φύση των

δραστηριοτήτων της, αν πρέπει ή όχι να παρουσιάσει τα κυκλοφορούντα και
τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία,

τις βραχυπρόθεσµες και τις

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως ξεχωριστές κατηγορίες στον πίνακα του
Ισολογισµού (Λεβέντης, 2002, b,

σελ.15 – 20).

Όταν γίνεται ξεχωριστή

αναφορά στις παραπάνω κατηγορίες εφαρµόζονται κανονικά οι διατάξεις των
προτύπων.

Στην περίπτωση, όµως, που η επιχείρηση δεν διακρίνει τα

παραπάνω στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις πρέπει να
παρουσιάζονται κατά τη σειρά ρευστοποίησής τους.
Ο Ισολογισµός µιας επιχείρησης θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία σύµφωνα µε τις οδηγίες των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων: (Σακέλλης, 2002, σελ.71 επ.)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

1. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά
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2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

2. Προβλέψεις

3. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα

3. ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

4. Αποθέµατα

4.

Μακροπρόθεσµες

έντοκες

υποχρεώσεις
5. Απαιτήσεις από πελάτες και 5. Υποχρεώσεις προς προµηθευτές και
λοιπές απαιτήσεις
6.

Ταµειακά

λοιπές υποχρεώσεις
διαθέσιµα

και 6. Φορολογικές υποχρεώσεις

ταµειακά ισοδύναµα
7. Φορολογικές απαιτήσεις

2.1.4.2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως
Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως θα πρέπει να περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : (Γεωργίου, 2003, σελ.9 επ.)
1. Οργανικά Έσοδα
2. Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης (Μικτό Αποτέλεσµα)
3. Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
4. Μερίδιο κέρδους ή ζηµίας που προέρχεται από συγγενείς επιχειρήσεις ή
κοινοπραξίες
5. Φορολογία εισοδήµατος χρήσεως
6. Έκτακτα κονδύλια
7. Κέρδη ή ζηµίες χρήσεως µετά φόρων
8. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
9. Καθαρό κέρδος ή ζηµία χρήσεως.
Η παραπάνω µορφή της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως δεν
επεξηγεί

την

ανάλυση

των

δαπανών
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που

πραγµατοποιούνται

στις

λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Σύµφωνα µε το Πρότυπο, η
επιχείρηση θα πρέπει να αναλύει και να ταξινοµεί τις δαπάνες µε δύο
µεθόδους :
•

Μέθοδος ταξινόµησης των δαπανών κατ’

είδος :

Οι δαπάνες

µεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως µε βάση τη
φύση τους,

όπως οι δαπάνες διαφήµισης,

οι µισθοί και τα

ηµεροµίσθια.
•

Μέθοδος ταξινόµησης των δαπανών κατά δραστηριότητα ή λειτουργία :
Οι δαπάνες ταξινοµούνται σε κατηγορίες ανάλογα µε το αν αποτελούν
µέρος του κόστους πωληθέντων, των εξόδων διοίκησης και διάθεσης.
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2.1.4.3. Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
Οι µεταβολές στα ίδια κεφάλαια µιας επιχείρησης µεταξύ των Ισολογισµών
της προηγούµενης και της παρούσας χρήσεως συνεπάγονται µεταβολή
(αύξηση ή µείωση)

στην καθαρή θέση ή περιουσία της (Σακέλλης, 2002,

σελ.81 επ.). Η συγκεκριµένη κατάσταση θα πρέπει να δείχνει :
•

Το καθαρό κέρδος ή τη ζηµία της χρήσεως

•

Κάθε έσοδο και έξοδο που µεταφέρεται στην καθαρή θέση

•

Την επίδραση που ασκεί η µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους και η
διόρθωση βασικών λαθών – η συγκεκριµένη µέθοδος αναλύεται στο
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Καθαρό κέρδος ή ζηµία χρήσεως,
βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους».

2.1.4.4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Πραγµατοποιείται ανάλυση της εν λόγω κατάστασης στο ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών».

2.1.4.5. Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων
Το

Προσάρτηµα

επεξηγήσεις

και

των

οικονοµικών

αναλύσεις των

καταστάσεων

λογαριασµών

του

περιλαµβάνει

Ισολογισµού,

της

Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως, της Κατάστασης Μεταβολών των
Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταµειακών Ροών. Επίσης, γνωστοποιεί
πληροφορίες,

οι οποίες δεν παρουσιάζονται αλλού στις οικονοµικές

καταστάσεις καθώς και πληροφορίες προκειµένου να εξασφαλίζεται µια
ακριβοδίκαιη παρουσίαση (Σακέλλης, 2002,

σελ.83 επ.). Τέλος, στο

Προσάρτηµα γνωστοποιούνται η έδρα, η νοµική µορφή, η χώρα ίδρυσης, η
φύση των εργασιών, η επωνυµία της µητρικής αν πρόκειται για όµιλο
επιχειρήσεων, ο αριθµός των εργαζοµένων της επιχείρησης.
2.1.5. Παρουσίαση των Λογιστικών Μεθόδων
Κατά το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 απαιτείται από τη διοίκηση µιας
επιχείρησης να εφαρµόζει τις λογιστικές µεθόδους ούτως ώστε οι οικονοµικές
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καταστάσεις να συµµορφώνονται µε τις ρυθµίσεις των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων.

Ωστόσο, ορισµένα θέµατα δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως ή

έχουν αναπτυχθεί µερικώς από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τέτοια θέµατα
αφορούν,

κυρίως,

λογιστικές µεθόδους για συγκεκριµένους κλάδους

επιχειρήσεων, όπως των ασφαλιστικών και των πετρελαϊκών εταιρειών. Σε
αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούνται οι θέσεις γνωστών Λογιστικών
Σωµάτων (π.χ.

η F.A.S.B. στις Η.Π.Α.). Υπάρχουν µόνο τα εξής ∆ιεθνή

Λογιστικά Πρότυπα που καλύπτουν τις ανάγκες ορισµένων κλάδων :
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 30

το

«Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές

καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων»
και το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41

«Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις»

(Λεβέντης, 2003α, σελ.13 – 18).

2.1.6. Βασικές ∆ιαφορές µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
(Ε.Γ.Λ.Σ.)
Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 παρουσιάζει ορισµένες ουσιαστικές
διαφορές µε το λογιστικό σχέδιο της χώρας µας.

Αναλυτικά,

η ελληνική

νοµοθεσία δεν απαιτεί την κατάρτιση της Κατάστασης Μεταβολής των Ιδίων
Κεφαλαίων και της Κατάστασης των Ταµειακών Ροών. Όσον αφορά τις
οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων,

το κενό αυτό καλύπτεται σε

µεγάλο βαθµό από τη σύνταξη του Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων. Στον
εν λόγω πίνακα εµφανίζονται µεταβολές της καθαρής θέσης της επιχείρησης,
οι οποίες προήλθαν είτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως – αυξήσεις µετοχικών
κεφαλαίων, ληφθείσες επιχορηγήσεις κ.τ.λ. – είτε µέσω της διανοµής των
αποτελεσµάτων στο τέλος της χρήσεως. Επίσης, περιέχονται οι απαραίτητες
πληροφορίες, οι οποίες αιτιολογούν τις µεταβολές της καθαρής θέσης (Φίλος,
2001α, σελ.578 επ.).
Ως προς την Κατάσταση Ταµειακών Ροών, αναφέρεται ότι κατά την
ελληνική νοµοθεσία, η σύνταξη µιας τέτοιας κατάστασης είναι υποχρεωτική
αποκλειστικά και µόνο για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Αξιών
επιχειρήσεις κατόπιν σχετικής απαίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για
τις µη εισηγµένες επιχειρήσεις δεν επιβάλλεται η κατάρτιση αυτής της
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κατάστασης. Περισσότερη ανάλυση πραγµατοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών».
Μια επόµενη σηµαντική διαφορά έγκειται στο περιεχόµενο του
Προσαρτήµατος. Σύµφωνα µε τον Ν.2190 / 1029 περί ανωνύµων εταιρειών
και τη φορολογική νοµοθεσία, οι πληροφορίες, οι οποίες γνωστοποιούνται
στο Προσάρτηµα, υστερούν σε µεγάλο βαθµό από αυτά που προβλέπει το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1. Κατ’ επέκταση, οι χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων λαµβάνουν ελλιπείς πληροφορίες. Αντίθετα, σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο

1

το Προσάρτηµα αποτελεί φορέα

απαραίτητων και ουσιωδών πληροφοριών (Σακέλλης, 2002, σελ.86 επ.). Για
παράδειγµα,

οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Προσάρτηµα

αφορούν το µισθωµένο µε χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµό
Λογιστικό Πρότυπο 17),

(∆ιεθνές

τις συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις

(∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24),

στοιχεία σχετικά µε προβλέψεις,

ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37).
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις οικονοµικές καταστάσεις που
απαιτούνται από τα διεθνή και τα ελληνικά πρότυπα :
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

1. Ισολογισµός

1. Ισολογισµός

2.

Κατάσταση

Αποτελεσµάτων 2.

Χρήσεως

3.

Κατάσταση

Αποτελεσµάτων

Χρήσεως

Πίνακας

∆ιαθέσεως 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων

Αποτελεσµάτων

Κεφαλαίων

4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (για 4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών
τις εισηγµένες εταιρίες)

5. Προσάρτηµα

5. Προσάρτηµα

2.2. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ»
2.2.1. Εισαγωγή
Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο υπ’

αριθµόν 2

αναφέρεται στα

αποθέµατα (Inventories). Εκδόθηκε το 1999 µε αναδροµική έναρξη ισχύος
από τις χρήσεις που άρχιζαν από ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1995. Σκοπός
αυτού του προτύπου είναι να περιγράψει τον τρόπο του λογιστικού χειρισµού
των αποθεµάτων στα πλαίσια της λογιστικής του ιστορικού κόστους καθώς
και τον τρόπο αποτίµησης και παρουσίασής τους στις οικονοµικές
καταστάσεις µιας επιχείρησης.
Η λογιστική αξία των αποθεµάτων, που είναι το κόστος πωληθέντων,
που πουλήθηκαν µεταφέρεται στα έξοδα της χρήσεως στην οποία
καταχωρήθηκε το σχετικό έσοδο.
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Τα

ποσά

κάθε

υποτίµησης των αποθεµάτων στην καθαρή

ρευστοποιήσιµη αξία και όλες οι ζηµίες των αποθεµάτων πρέπει να
καταχωρούνται στα έξοδα χρήσεως κατά την οποία προέκυψε η υποτίµηση
ή η ζηµιά. Το ποσό κάθε αναστροφής της υποτίµησης των αποθεµάτων,
που προκύπτει από µία αύξηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας,
πρέπει να καταχωρείται σε µείωση του ποσού της υποτιµήσεως των
αποθεµάτων που βάρυνε τα έξοδα, κατά την χρήση στην οποία συνέβη η
αναστροφή, δηλαδή στα αποτελέσµατα σε µείωση του κόστους των
πωληθέντων.
Το κόστος των αναλωµένων αποθεµάτων είναι δυνατό να έχει
επιβαρυντική επίπτωση στο κόστος άλλων παραγόµενων περιουσιακών
στοιχείων, όπως π.χ. το κόστος ίδια κατασκευαζόµενου πάγιου στοιχείου.
Το κόστος των αποθεµάτων αυτών ενσωµατώνεται στο κόστος του παγίου
και αποσβένεται στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του.
•

Το εν λόγω Πρότυπο εφαρµόζεται σε πρώτες ύλες, προϊόντα,
εµπορεύµατα και γενικότερα σε αγαθά που είτε προορίζονται προς
πώληση είτε υπόκεινται σε µεταποιητική διαδικασία. Εντούτοις, το
συγκεκριµένο Πρότυπο δεν καλύπτει τη λογιστική παρακολούθηση των
ακόλουθων κατηγοριών αποθεµάτων: (Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών,
1998, σελ.21 επ.)

•

τις εργασίες σε εξέλιξη από συµβάσεις κατασκευής έργων,
οποίες εφαρµόζεται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11

για τις

«Συµβάσεις

κατασκευής έργων»,
•

τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία υπάγονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο

32

«Χρηµατοοικονοµικά

µέσα

:

Γνωστοποίηση

και

παρουσίαση»,
•

τα αποθέµατα παραγωγής ζώων, γεωργικών και δασικών προϊόντων,
µεταλλευµάτων από εξόρυξη κατά την έκταση που αυτά αποτιµώνται
στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους σύµφωνα µε τις καθιερωµένες
πρακτικές από τις επιχειρήσεις των κλάδων αυτών,
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•

τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε γεωργικές
δραστηριότητες, καθώς αναλύονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41
«Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις».

2.2.2. Έννοια και Κόστος των Αποθεµάτων
Αξίζει να αποσαφηνιστεί στο σηµείο αυτό η έννοια των αποθεµάτων. Τα
αποθέµατα είναι υλικά ή ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που : (Σακέλλης,
2002, σελ.103 επ.)
•

προορίζονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της
επιχείρησης,

•

βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής και προορίζονται για
πώληση(υλικά

σε

κατεργασία,

παραγωγή

σε

εξέλιξη

ή

ηµικατειργασµένα υλικά),
•

είναι σε µορφή υλικών ή εφοδίων για να αναλωθούν στην παραγωγική
διαδικασία ή στην παροχή υπηρεσιών.
Με

άλλα

λόγια,

συνήθεις

κατηγορίες

αποθεµάτων

είναι

τα

εµπορεύµατα, οι πρώτες ύλες, τα υλικά παραγωγής, η παραγωγή σε εξέλιξη
και τα έτοιµα προϊόντα.
αποσβέσεις και

∆ιευκρινίζεται ότι τα πάγια που υπόκεινται σε

αγαθά που όταν χρησιµοποιούνται εντάσσονται στην

κατηγορία των παγίων δεν εµπίπτουν στην έννοια των αποθεµάτων.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,

αποθέµατα

συνιστούν τα είδη κόστους των υπηρεσιών, για τα οποία η επιχείρηση δεν
έχει ακόµη καταχωρίσει τα σχετικά έσοδα. Τα αποθέµατα του παρέχοντος
υπηρεσίες µπορεί ακόµη να προσδιορίζονται ως εργασίες σε εξέλιξη.
Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προτύπου τα αποθέµατα εµφανίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις και στα λογιστικά βιβλία µιας επιχείρησης σε τιµές
που αντιπροσωπεύουν το ιστορικό κόστος τους. Ορίζεται ότι «το ιστορικό
κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει τις δαπάνες αγοράς, το
κόστος µετατροπής και τις άλλες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να
φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση» (Σώµα
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Ορκωτών Ελεγκτών, 1998, σελ.7). Ειδικότερα, το κόστος των αποθεµάτων
διακρίνεται σε :
1. κόστος αγοράς
2. κόστος µετατροπής
3. λοιπές δαπάνες.

Πιο συγκεκριµένα :
Α) Το κόστος αγοράς των αποθεµάτων περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους
εισαγωγικούς δασµούς, τα µεταφορικά έξοδα, τους όποιους άλλους φόρους
και άλλα έξοδα που αφορούν την αγορά των έτοιµων αγαθών, υλικών και
υπηρεσιών. Οι εκπτώσεις επί των αγορών, βεβαίως, µειώνουν το κόστος
αγοράς. Στο κόστος αγοράς µπορεί, επίσης, να συµπεριλαµβάνονται και οι
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν στην περίπτωση που τα
εµπορεύµατα ή οι πρώτες ύλες προέρχονται από χώρες µε διαφορετικό
νόµισµα.
Β) Το κόστος µετατροπής των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που
σχετίζονται µε την παραγωγική διαδικασία και πιο συγκεκριµένα τα άµεσα
εργατικά έξοδα και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα (σταθερά και µεταβλητά).
Επίσης, περιλαµβάνει την κατανοµή των σταθερών και των µεταβλητών
εξόδων παραγωγής 1,

τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µετατροπή των

υλικών σε έτοιµα αγαθά (Σακέλλης, 2002, σελ.104 επ.).
Ο ορισµός αυτός του κόστους µετατροπής συµπίπτει µε τον αντίστοιχο
ορισµό του

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) για το κόστος

µετατροπής ή κατεργασίας (conversion cost).
Γ) Οι «λοιπές δαπάνες» περιλαµβάνονται στο ιστορικό κόστος των
αποθεµάτων µόνο στην έκταση που πραγµατοποιούνται για να τα φέρουν στη
θέση και στην κατάστασή τους (Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, 1998, σελ. 9). Για
τις
1

επιχειρήσεις

παροχής

υπηρεσιών

το

κόστος

των

αποθεµάτων

Ως σταθερά έξοδα παραγωγής αναφέρονται οι δαπάνες παραγωγής που

παραµένουν σταθερές ανεξαρτήτου όγκου παραγωγής (π.χ. αποσβέσεις κτιριακών
εγκαταστάσεων). Ως µεταβλητά έξοδα παραγωγής αναφέρονται οι δαπάνες παραγωγής που
µεταβάλλονται µε τον όγκο της παραγωγής (π.χ. έµµεση εργασία).
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περιλαµβάνει την εργασία και τις λοιπές δαπάνες του άµεσα απασχολούµενου
προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών, όπως είναι τα έξοδα
διακίνησης,

διαµονής και διατροφής.

Ωστόσο,

δαπάνες που σχετίζονται µε τις πωλήσεις και

η εργασία και οι λοιπές
το διοικητικό προσωπικό

καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιούνται και
δεν λαµβάνονται υπόψη στο κόστος αποθεµάτων (Σακέλλης, 2002, σελ.109).

2.2.3. Αποτίµηση των Αποθεµάτων
Η αποτίµηση των αποθεµάτων έχει µεγάλη σηµασία για τον
προσδιορισµό και την εµφάνιση του ισολογισµού και της κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσεως κάθε επιχείρησης. Ο βασικός κανόνας αποτίµησης
των αποθεµάτων ορίζει ότι τα αποθέµατα πρέπει να αποτιµώνται στη
χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους – ή τιµής κτήσεως – και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας.
Με τον όρο «τιµή κτήσεως» εννοείται το ιστορικό κόστος παραγωγής
των προϊόντων ή απόκτησης των εµπορευµάτων.

Με τον όρο

«καθαρή

ρευστοποιήσιµη αξία» εννοείται η αναµενόµενη τιµή πώλησης των προϊόντων
ή των εµπορευµάτων, τα οποία έχουν υποστεί φθορά ή ζηµία και είναι
αδύνατον να πωληθούν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται (Γεωργίου,
2003, σελ.21). Η τιµή αυτή είναι µειωµένη µε τα όποια έξοδα απαιτούνται για
να πραγµατοποιηθεί η πώλησή τους.
Η αποτίµηση των αποθεµάτων στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους
και τιµής ρευστοποίησης θεµελιώνεται στις εξής λογιστικές αρχές:
1. στην αρχή του χρονικού συσχετισµού εξόδων και εσόδων (matching
principle),

σύµφωνα µε την οποία το κόστος των αποθεµάτων

αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά την περίοδο αναγνώρισης του σχετικού
εσόδου που προκύπτει από την πώληση των αποθεµάτων (Duckman
& Davis & Ducks, 2001, σελ.40)
2. στην

αρχή

της

συντηρητικότητας (conservation constraint) που

ορίζει ότι επιλέγεται και εφαρµόζεται εκείνη η λογιστική µέθοδος που
έχει την µικρότερη ευνοϊκή επίδραση στην καθαρά θέση της
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επιχείρησης και που περιορίζει το βαθµό της αβεβαιότητας σχετικά µε
το ύψος των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα
της επιχείρησης (Duckman & Davis & Ducks, 2001, 44).
Για την εξεύρεση της τιµής αποτίµησης των αποθεµάτων το Πρότυπο
προβλέπει

ότι

η

σύγκριση

µεταξύ

τιµής

κτήσεως

και

καθαρής

ρευστοποιήσιµης αξίας πρέπει να γίνεται κατ’ είδος αποθέµατος. Εντούτοις,
σε ορισµένες περιπτώσεις η σύγκριση µπορεί να απαιτεί να γίνεται σε
οµαδοποιηµένα όµοια ή συγγενή είδη. Αυτό µπορεί να συµβεί µε είδη
αποθεµάτων που αφορούν την ίδια παραγωγική γραµµή,

έχουν όµοιους

σκοπούς ή τελικές χρήσεις, παράγονται και διατίθενται στην αγορά της ίδιας
γεωργικής περιοχής και δεν µπορούν πρακτικά να αποτιµηθούν ξεχωριστά
από τα άλλα είδη αυτής της παραγωγικής γραµµής

(Σώµα Ορκωτών

Ελεγκτών, 1998, σελ.13).
Ειδικότερα, το Πρότυπο αναφέρει ότι όταν η τιµή κτήσεως είναι
χαµηλότερη της καθαρής ρευστοποιήσιµής αξίας,

δεν πραγµατοποιείται

καµία ενέργεια ή διόρθωση. Αντίθετα, όταν η τιµή κτήσεως είναι µεγαλύτερη
από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία,

τότε τα αποθέµατα,

που θα

περιληφθούν στα τελικά αποθέµατα της επιχείρησης, θα έχουν τιµή µονάδος
µειωµένη κατά το ποσό της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.
Η µείωση αυτή αποτελεί ζηµία για την επιχείρηση και θα πρέπει να
αναγνωριστεί 2 µέσα στην περίοδο που εντοπίζεται.
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, αν υποτεθεί ότι δεν υφίστανται πλέον οι
συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω υποτίµηση,

τότε το ποσό της

υποτίµησης αναστρέφεται προκειµένου η νέα λογιστική αξία να είναι η
χαµηλότερη

µεταξύ

του

κόστους

και

της

αναθεωρηµένης

καθαρής

ρευστοποιήσιµης αξίας. Ακολουθεί ένα παράδειγµα αναστροφής της ζηµίας
από την αποτίµηση των αποθεµάτων : έστω ότι σε προηγούµενη χρήση ένα
προϊόν ή εµπόρευµα δεν πωλήθηκε και καταχωρήθηκε στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία (ζηµία), ενώ στην τρέχουσα χρήση η τιµή πώλησης του
2

Με τον όρο «αναγνώριση» εννοείται η καταχώριση – της ζηµίας στην προκειµένη

περίπτωση – στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
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αυξάνεται. Αν τελικά πωληθεί την επόµενη χρήση η ζηµία της αποτίµησης
αναστρέφεται (Γεωργίου, 2003, σελ.22).
Η µεταβολή της µεθόδου αποτίµησης των αποθεµάτων συνιστά
µεταβολή της λογιστικής µεθόδου και, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 8 «Καθαρό Κέρδος ή ζηµία χρήσεως, βασικά λάθη και µεταβολές
στις λογιστικές µεθόδους», µπορεί να γίνει µόνο όταν απαιτείται από το νόµο,
από όργανο θέσπισης Λογιστικών Προτύπων ή όταν η µεταβολή θα καταλήξει
σε ορθότερη παρουσίαση των γεγονότων στις οικονοµικές καταστάσεις της
επιχείρησης. Η αλλαγή της µεθόδου αποτίµησης και η επίπτωση στο
αποτέλεσµα προ φόρων της χρήσεως πρέπει να αναφέρονται στις
δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις.

2.2.4. Κοστολογικές Μέθοδοι Προσδιορισµού των Αποθεµάτων που
Αντικαθίστανται µε Κανονική Ροή
Το Πρότυπο διακρίνει τα αποθέµατα που αντικαθίστανται µε κανονική
ροή από τα αποθέµατα που δεν αντικαθίστανται µε κανονική ροή. Ο όρος
«κανονική ροή» περιλαµβάνει τα αγοραζόµενα από τις εµπορικές επιχειρήσεις
αποθέµατα µε συνεχή ροή καθώς και τα παραγόµενα από τις βιοµηχανικές
επιχειρήσεις αποθέµατα, τα αποκαλούµενα προϊόντα «µαζικής παραγωγής».
Ως βασικές µέθοδοι προσδιορισµού του κόστους των αποθεµάτων αυτής της
κατηγορίας θεωρούνται τόσο η FIFO (First In First Out) όσο η µέθοδος του
Μέσου Σταθµικού Κόστους (Weighted Average Cost) (Σακέλλης, 2002,
σελ.113 επ.).
Συγκεκριµένα, µε τη µέθοδο FIFO, η οποία λέγεται και µέθοδος της
σειράς εξαντλήσεως των αποθεµάτων,

τα αποθέµατα που αγοράζονται ή

παράγονται πρώτα πωλούνται πρώτα και κατ’

επέκταση τα αποθέµατα

λήξεως είναι τα πρόσφατα αγορασθέντα ή παραχθέντα.
Σε ότι αφορά τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους, το Πρότυπο
αναφέρει ότι το κόστος προσδιορίζεται από το µέσο σταθµικό κόστος των
οµοίων ειδών στην αρχή της χρήσεως και το κόστος των οµοίων ειδών που
αγοράστηκαν ή παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως.

Το µέσο

σταθµικό κόστος της µονάδας υπολογίζεται από την διαίρεση του συνολικού
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κόστους των αποθεµάτων που προορίζονται για πώληση προς το σύνολο
των µονάδων για πώληση.
Ως εναλλακτική µέθοδος προτείνεται η LIFO (Last In First Out).
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο τα αποθέµατα που αγοράζονται ή παράγονται
τελευταία πωλούνται πρώτα και κατ’ επέκταση τα αποθέµατα λήξεως είναι
εκείνα που έχουν αγοραστεί ή παραχθεί πρώτα. Όταν εφαρµόζεται η µέθοδος
LIFO

το Πρότυπο θέτει ως προϋπόθεση οι οικονοµικές καταστάσεις να

εµφανίζουν τη διαφορά µεταξύ της αξίας των αποθεµάτων του ισολογισµού
και είτε του µικρότερου ποσού που θα προέκυπτε αν η αποτίµηση είχε γίνει
στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής ιστορικού κόστους και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας είτε του µικρότερου ποσού µεταξύ του τρέχοντος
κόστους κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας (Epstein & Mirza, 2002, σελ.228).
2.2.5. Κοστολογικές Μέθοδοι Προσδιορισµού των Αποθεµάτων που δεν
Αντικαθίστανται µε Κανονική Ροή
Τα παραγόµενα αποθέµατα της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται ως
προϊόντα εξατοµικευµένης παραγωγής ή παραγωγής κατά παραγγελία. Στην
κατηγορία
επιχειρήσεις

των
που

επιχειρήσεων
παράγουν

εξατοµικευµένης
ή

κατασκευάζουν

παραγωγής

υπάγονται

εξατοµικευµένα,

µη

τυποποιηµένα έργα ή προϊόντα, όπως είναι οι κατασκευαστικές και
βιοµηχανικές επιχειρήσεις.
Το Πρότυπο αναφέρει ότι ο προσδιορισµός του κόστους των
αποθεµάτων που δεν αντικαθίστανται µε κανονική ροή και των αγαθών ή
υπηρεσιών που παράγονται και διαχωρίζονται για ειδικούς σκοπούς πρέπει
να γίνεται µε τη µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους. Η έννοια του
εξατοµικευµένου κόστους αφορά συγκεκριµένες δαπάνες που βαρύνουν
συγκεκριµένα είδη αποθέµατος (Σακέλλης, 2002, σελ.123 επ.).

2.2.6. Καταχώριση στα Έξοδα
Η λογιστική αξία των αποθεµάτων που πωλήθηκαν µεταφέρεται στα
έξοδα της χρήσεως στην οποία καταχωρήθηκε το σχετικό έσοδο.
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Επίσης,

τα ποσά της υποτίµησης των αποθεµάτων στην καθαρή

ρευστοποιήσιµη αξία καθώς και οι ζηµίες των αποθεµάτων καταχωρούνται
στα έξοδα της χρήσεως που πραγµατοποιήθηκε η υποτίµηση ή η ζηµία. Το
ποσό της αναστροφής της υποτίµησης των αποθεµάτων καταχωρείται στα
αποτελέσµατα χρήσεως µε µείωση του κόστους των πωληθέντων

(Σώµα

Ορκωτών Ελεγκτών, 1998, σελ.14 επ.)

2.2.7. Γνωστοποιήσεις
Οι οικονοµικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης αναφορικά µε τα
αποθέµατα πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες ως προς :
(Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, 1998, σελ.15 επ.)
•

Τις λογιστικές αρχές και µεθόδους για την αποτίµηση των αποθεµάτων.

•

Τη λογιστική αξία των αποθεµάτων, των οποίων η αποτίµηση έγινε µε
βάση την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία.

•

Τη συνολική λογιστική αξία των αποθεµάτων και τη λογιστική αξία ανά
κατηγορία αποθεµάτων.

•

Τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της αξίας των αποθεµάτων και της
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, δηλαδή το ποσό της αναστροφής της
υποτίµησης και τους παράγοντες δηµιουργίας της.

•

Την αξία των αποθεµάτων που έχουν τεθεί ως εγγύηση για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τρίτους.

2.2.8. Βασικές ∆ιαφορές µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
(Ε.Γ.Λ.Σ.)
Η σύγκριση των ελληνικών και των διεθνών λογιστικών προτύπων
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Μια
πρώτη και βασική διαφορά αφορά τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος
κτήσεως των αποθεµάτων. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα περιλαµβάνουν
στο κόστος κτήσεως συναλλαγµατικές διαφορές και τόκους δανείων, εφόσον
συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις που ορίζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά
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Πρότυπα 21 «Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος» και
23

«Κόστος δανεισµού» αντίστοιχα. Ωστόσο, κατά τα ελληνικά πρότυπα,

αυτές οι δαπάνες δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως.
Ως προς τους κανόνες αποτίµησης των αποθεµάτων,

το Ελληνικό

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, ο νόµος περί ανωνύµων εταιρειών Ν.2190 / 1920
και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ορίζουν ότι τα αποθέµατα
αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως ή
ιστορικού κόστους, της τρέχουσας τιµής

3

και της καθαρής ρευστοποιήσιµης

αξίας τους κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αν η τρέχουσα τιµή είναι
χαµηλότερη από την τιµή κτήσεως, αλλά µεγαλύτερη από την καθαρή αξία
ρευστοποίησης, τότε η αποτίµηση γίνεται στη χαµηλότερη αξία, δηλαδή στην
καθαρή αξία ρευστοποίησης.
Αντίθετα, το Πρότυπο δεν αναφέρει τις τρέχουσες τιµές, αλλά η
αποτίµηση

αφορά

µόνο

την

τιµή

κτήσεως

και

την

καθαρή

αξία

ρευστοποίησης. Για παράδειγµα, αν υποτεθεί ότι η τιµή κτήσεως είναι
€10.000, η τρέχουσα τιµή είναι €5.000 και η καθαρή αξία ρευστοποίησης είναι
€8.000. Κατά τα ελληνικά πρότυπα, η τρέχουσα τιµή είναι χαµηλότερη τόσο
της καθαρής αξίας ρευστοποίησης όσο και της τιµής κτήσεως. Κατ’ επέκταση
η αποτίµηση θα γίνει στην τρέχουσα τιµή, δηλαδή στις €5.000. Σύµφωνα,
όµως, µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η αποτίµηση θα γίνει στην καθαρή
αξία ρευστοποίησης, δηλαδή στις €8.000. (Ξένος, 1999, σελ.89 επ.)
Επιπλέον, το λογιστικό σχέδιο της χώρας µας δεν αποδέχεται την
αποτίµηση σε οµαδοποιηµένα όµοια ή συγγενή είδη. Αντίθετα, στο ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 2 επιτρέπεται η αποτίµηση στα προαναφερόµενα είδη.
Εξίσου

σηµαντική

διαφορά

προκύπτει

ως

προς

τις

µεθόδους

προσδιορισµού του κόστους των αποθεµάτων. Σύµφωνα µε την ελληνική
νοµοθεσία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσδιορισµού του κόστους των
αποθεµάτων :
3

Είναι η τιµή στην οποία η επιχείρηση µπορεί να αγοράσει ή να παράγει τα

αποθέµατα κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού.
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1. η µέθοδος του µέσου σταθµικού µέσου,
2. η µέθοδος FIFO,
3. η µέθοδος LIFO,
4. η µέθοδος του βασικού αποθέµατος,
5. η µέθοδος του πρότυπου κόστους
6. η µέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους.

Ωστόσο, το Πρότυπο 2 απαιτεί από τις επιχειρήσεις να εφαρµόζουν τη
µέθοδο FIFO, του µέσου σταθµικού κόστους και εναλλακτικά τη µέθοδο LIFO.
Ειδικά, όµως, για τα αποθέµατα που δεν αντικαθίστανται µε κανονική ροή ή
που παράγονται και διαχωρίζονται για ειδικούς σκοπούς,

πρέπει να

χρησιµοποιείται η µέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους αυτών. Συνεπώς,
οι µέθοδοι που αναγνωρίζονται και επιβάλλονται είναι σαφώς λιγότερες από
τα ελληνικά πρότυπα (Κοτσιλίνης, 2003, σελ.5).
Οι ισχύουσες στη χώρα µας διατάξεις θεωρούν ότι η θεµελιώδης αρχή
της συνέπειας έχει µέγιστη σηµασία για την αποτίµηση των αποθεµάτων.
Πράγµατι, µε βάση αυτή τη λογιστική αρχή η επιχείρηση υποχρεούται να
εφαρµόζει κατά πάγιο τρόπο τις µεθόδους που έχει επιλέξει για την
αποτίµηση των αποθεµάτων και να µην τις µεταβάλει από χρήση σε χρήση.
Κατ’

εξαίρεση,

µεταβολή της µεθόδου αποτίµησης επιτρέπεται κατόπιν

έγκρισης της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. Αντίθετα, το ∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 2 επιτρέπει τη µεταβολή των µεθόδων αποτίµησης των αποθεµάτων
συνοδευόµενη από τις κατάλληλες γνωστοποιήσεις.
Σχετικά µε τη λογιστική του φόρου εισοδήµατος υπάρχουν οι
ακόλουθες δύο εκδοχές:
α. Ο φόρος εισοδήµατος δεν είναι δαπάνη της χρήσεως και
συνεπώς δεν αλλάζει το αποτέλεσµα της χρήσεως, αλλά αποτελεί
συµµετοχή του κράτους στο αποτέλεσµα αυτό.
Οι ακολουθούντες την εκδοχή αυτή εφαρµόζουν την µέθοδο γνωστή
µε το όνοµα «µέθοδος του πληρωτέου φόρου», κατά την οποία αφαιρείται
από τα διατιθέµενα κέρδη ποσό ίσο µε την υπολογιζόµενη υποχρέωση για
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φόρο εισοδήµατος, ασχέτως αν υπολογίζεται και συνεπώς καταβάλλεται
φόρος εισοδήµατος µεγαλύτερος ή µικρότερος από αυτόν που αναλογεί στη
χρήση, λόγω ύπαρξης προσωρινών διαφορών µεταξύ λογιστικών και
φορολογητέων κερδών. Οι διαφορές που προκύπτουν µεταξύ λογιστικών
και φορολογητέων κερδών απλώς αναφέρονται στο προσάρτηµα των
οικονοµικών καταστάσεων, χωρίς να είναι απαραίτητος κάποιος άλλος
λογιστικός χειρισµός.
Την εκδοχή αυτή υιοθετεί το Ε.ΓΛΣ., γι’ αυτό και ο φόρος
εισοδήµατος βαρύνει το λογαριασµό 88β «αποτελέσµατα προς διάθεση»
και όχι το λογαριασµό 86 «αποτελέσµατα χρήσεως».
β. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί δαπάνη της χρήσεως στην οποία
πραγµατοποιήθηκε το εισόδηµα επί του οποίου αυτός υπολογίστηκε και
συνεπώς ο φόρος διαµορφώνει το αποτέλεσµα της χρήσεως. Ο φόρος
πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο στο λογαριασµό «αποτελέσµατα
χρήσεως» και όχι στο λ/σµο «αποτελέσµατα προς διάθεση».
Εφόσον κατά την εκδοχή αυτή ο φόρος εισοδήµατος θεωρείται έξοδο
της χρήσεως, πρέπει να υπάγεται στις ίδιες λογιστικές αρχές που
εφαρµόζονται για όλα τα είδη εξόδων, δηλαδή το ποσό του φόρου να είναι
αυτό που αναλογεί, να σχετίζεται και να απορρέει από τα λογιστικά έσοδα
και έξοδα που ανήκουν στη χρήση και διαµορφώνουν το αποτέλεσµα αυτής.
Συνεπώς, οι προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικών και φορολογητέων
µεγεθών πρέπει να βαρύνουν ή να ωφελούν τις χρήσεις στις οποίες οι
διαφορές αυτές οριστικοποιούνται και από προσωρινές µετατρέπονται σε
οριστικές.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτή την εκδοχή, οι διαφορές µεταξύ
λογιστικών και φορολογικών µεγεθών πρέπει να λογιστικοποιούνται και όχι
απλώς να αναφέρονται ως γνωστοποιήσεις στο προσάρτηµα κλπ, όπως
γίνεται βάσει της προηγούµενης εκδοχής. Για τη λογιστικοποίηση των
διαφορών αυτών προτείνονται οι ακόλουθες µέθοδοι:
βα) Μέθοδος της αναβολής:
Η µέθοδος αυτή βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στο λ/σµό
«αποτελέσµατα χρήσεως» και έχει ως σκοπό να βαρύνει τη χρήση µόνο µε
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το φόρο εισοδήµατος που αναλογεί στο λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσεως
και στις καλούµενες «οριστικές διαφορές»,

µεταξύ

λογιστικών και

φορολογικών εξόδων και εσόδων της χρήσεως, ενώ οι προσωρινές
χρονικές

διαφορές

εµφανίζονται

στον

των

εξόδων

ισολογισµό

–

ως

εσόδων

λογιστικοποιούνται

αναβαλλόµενες

υποχρεώσεις

και
ή

απαιτήσεις µέχρι να οριστικοποιηθούν, οπότε θεωρούνται ως βέβαιες και
εκκαθαρισµένες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις για φόρο εισοδήµατος.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η δαπάνη του φόρου της χρήσεως
περιλαµβάνει:
−

την πρόβλεψη για πληρωτέους φόρους και

−

την επίπτωση επί του φόρου εισοδήµατος των χρονικών

λογιστικών διαφορών που αναβάλλεται για άλλη ή άλλες χρήσεις.
Σηµειώνεται ότι οι χρονικές λογιστικές διαφορές µεταξύ λογιστικού
αποτελέσµατος της χρήσεως και φορολογητέου εισοδήµατος αυτής και ότι
οι διαφορές αυτές διακρίνονται σε οριστικές και προσωρινές. Οι τελευταίες
δηµιουργούνται σε µία χρήση και τακτοποιούνται σε επόµενη ή επόµενες
χρήσεις.
β) Η µέθοδος της υποχρέωσης:
Η µέθοδος της υποχρέωσης επιδιώκει να προσδιορίσει µε σαφήνεια
την υποχρέωση της επιχείρησης από φόρο εισοδήµατος όχι µόνο βάσει των
εσόδων – εξόδων που αναγράφονται στο λογαριασµό «αποτελέσµατα
χρήσεως», αλλά και βάσει των µεγεθών που αναγράφονται στον
ισολογισµό και τα οποία περιλαµβάνουν «προσωρινές διαφορές» µεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογητέας αξίας αυτών.
Πράγµατι, ο ισολογισµός είναι ένας µεταβατικός λογαριασµός, ένα
προκαταρκτικό στάδιο έναντι του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως»,
ορισµένα στοιχεία του οποίου περικλείουν διαφορές µεταξύ της λογιστικής
αξίας µε την οποία εµφανίζονται στον ισολογισµό και της αντίστοιχης αξίας
που είναι αναγνωρίσιµη φορολογικά. Οι διαφορές της λογιστικής αξίας και
της αντίστοιχα φορολογικώς αναγνωριζοµένης αξίας αποτελούν τις
καλούµενες «προσωρινές διαφορές», οι οποίες διαφορές θα επηρεάσουν
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είτε αυξητικά είτε µειωτικά το φόρο εισοδήµατος, όταν τα µεγέθη αυτά του
ισολογισµού

εισπραχθούν

ή

εξοφληθούν

ή

µεταφερθούν

στα

«αποτελέσµατα χρήσεως». Για όσο χρονικό διάστηµα οι προσωρινές αυτές
διαφορές βρίσκονται στον ισολογισµό περικλείουν φόρο εισοδήµατος, ο
οποίος πρέπει να λογίζεται και να εµφανίζεται στον ισολογισµό ως
«αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος», όπως θα αποσαφηνιστεί παρακάτω
µε παραδείγµατα.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ο φόρος της χρήσεως περιλαµβάνει:
−

το ποσό που προβλέπεται να πληρωθεί ή έχει προπληρωθεί

λόγω λογιστικών διαφορών, που δηµιουργούνται ή τακτοποιούνται στην
τρέχουσα χρήση,
−

τις προσαρµογές των υπολοίπων των αναβαλλόµενων φόρων

που εµφανίζονται στον ισολογισµό λόγω µεταβολών στους φορολογικούς
συντελεστές ή λόγω επιβολής νέων φόρων.
Σηµειώνεται ότι οι προσαρµογές των υπολοίπων αναβαλλόµενων
φόρων, καθώς και οι δηµιουργουµένας ή τακτοποιούµενες λογιστικά
χρονικές λογιστικές διαφορές στην τρέχουσα χρήση υπολογίζονται µε βάση
τους ισχύοντες για τη χρήση φορολογικούς συντελεστές.
Το αρχικό ∆.Λ.Π. 12 «Φόρος Εισοδήµατος» (1979) επέβαλλε την
παρακολούθηση του φόρου εισοδήµατος µε τη µέθοδο της υποχρεώσεως
που προσδιορίζεται µε βάση το λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως»
(χρονικές διαφορές). Το αναθεωρηµένο (το 2000) λογιστικό Πρότυπο
απαγορεύει τη µέθοδο της αναβολής και επιβάλλει τη µέθοδο της
υποχρέωσης µε βάση τον ισολογισµό (προσωρινές διαφορές).

2.2.8.1 Λογιστική απεικόνιση του φόρου εισοδήµατος της χρήσεως
Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσεως και των προηγούµενων χρήσεων
πρέπει να καταχωρείται ως υποχρέωση κατά το ποσό που δεν έχει
καταβληθεί. Αν το ποσό του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί για την
τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις, υπερβαίνει το οφειλόµενο ποσό γι’
αυτές τις χρήσεις, το επιπλέον ποσό πρέπει να καταχωρείται ως απαίτηση.
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Παράδειγµα:
Ας υποθέσουµε ότι ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών της
χρήσεως 20+1 ανέρχεται σε 1.000.000 και ότι η προκαταβολή, που
καταβλήθηκε έναντι του φόρου αυτού, ανέρχεται σε 550.000.
Θα γίνει η εγγραφή:
Αποτελέσµατα χρήσεως
1.000.000

(Φόρος εισοδήµατος)
(εις) Απαιτήσεις
Ελληνικό ∆ηµόσιο – Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος

550.000

Υποχρεώσεις
Οφειλόµενες φόρος εισοδήµατος

450.000

Εάν η προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος ανερχόταν για
παράδειγµα σε 1.200.000, ο λογαριασµός «Απαιτήσεις / Ελληνικό ∆ηµόσιο /
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος», θα ήταν χρεωµένος µε ποσό 200.000.
Σε περίπτωση που η χρήση κλείσει µε ζηµία, η οποία µπορεί να
συµψηφιστεί µε κέρδη προηγούµενων χρήσεων, για την ανάκτηση φόρου
προηγούµενης

χρήσεως,

το

ανακτώµενο

ποσό

φόρου

πρέπει

να

καταχωρείται ως απαίτηση στη χρήση που προκύπτει η ζηµία, επειδή
υπάρχει η πιθανότητα ότι η ωφέλεια (ο φόρος) θα εισρεύσει στην
επιχείρηση και επειδή η ωφέλεια αυτή µπορεί να αποτιµηθεί βάσιµα.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα στην Ελλάδα φορολογική νοµοθεσία, ο
συµψηφισµός ζηµιών χρήσεως µε φορολογηθέντα κέρδη προηγούµενων
χρήσεων δεν οδηγεί σε επιστροφή του φόρου που καταβλήθηκε στο
παρελθόν για το ποσό των κερδών που διατέθηκε για την κάλυψη της
ζηµίας.
Η κάλυψη της ζηµίας χρήσεως στην Ελλάδα επιτρέπεται µόνο µε
κέρδη των πέντε επόµενων χρήσεων, οπότε η συµψηφιζόµενη ζηµία
πιθανόν να περιλαµβάνει κάποιο φορολογικό πλεονέκτηµα.
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2.2.8.2. Λογιστική αντιµετώπιση των φορολογητέων προσωρινών
διαφορών που προκύπτουν από τον ισολογισµό
Το Πρότυπο ορίζει ότι «για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές

πρέπει

να

καταχωρείται

µια

αναβαλλόµενη

φορολογική

υποχρέωση, εκτός αν η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει
από:
(α) υπεραξία της οποία η απόσβεση δεν εκπίπτει φορολογικά ή
(β) την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή
υποχρέωση από συναλλαγή η οποία:
−

δεν συνίσταται σε ενοποίηση επιχειρήσεων, και

−

κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το

λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία)
(Πρότυπο 15).
Ένα

περιουσιακό

στοιχείο

καταχωρείται

στο

ενεργητικό

του

ισολογισµού µε την προσδοκία ότι η λογιστική του αξία θα ανακτηθεί µε τη
µορφή οικονοµικών ωφελειών, που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση σε
χρήσεις που θα γίνουν στο µέλλον.
Στην περίπτωση όµως που η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει τη φορολογική του βάση, το ποσό των φορολογητέων
οικονοµικών ωφελειών (έσοδα, εισπράξεις κλπ.) θα υπερβαίνει το ποσό
που θα επιτρέπεται για έκπτωση από το φορολογητέου εισόδηµα. Η
διαφορά αυτή είναι µια φορολογητέα προσωρινή διαφορά και η υποχρέωση
καταβολής του προκύπτοντος φόρου εισοδήµατος σε µελλοντικές χρήσεις
είναι µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Παραστατικότερα:
Λογιστική βάση
Λογιστική αξία
περιουσία

-

Φορολογική βάση
[Αναγνωριζόµενο
φορολογικά ποσό]
300.000

Παράδειγµα 1ο

38

Φορολογητέα
Προσωρινή

=

∆ιαφορά
300.000

Λογιστική αξία µηχανήµατος

1.000.000

µείον: Συσσωρευµένες λογιστικές αποσβέσεις (µε βάση την
ωφέλιµη ζωή)

400.000

Λογιστική αναπόσβεστη αξία (λογιστική βάση)

600.000

Φορολογική αναπόσβεστη αξία (µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές)

200.000

(1.000.000 – 800.000 αποσβέσεις)

400.000

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά
Με

συντελεστή

φορολογία

35%

προκύπτει

αναβαλλόµενη

φορολογική υποχρέωση 140.000 (400.000 Χ 35%) και θα γίνει η εγγραφή:
Αποτελέσµατα χρήσεως
140.000

(Φόρος εισοδήµατος)
(εις) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

140.000

(Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος)

Καθώς

η

λογιστική

αξία

του

µηχανήµατος

αποσβένεται,

η

φορολογητέα προσωρινή διαφορά θα αναστρέφεται και η επιχείρηση θα
αποκτά ένα φορολογικό κέρδος. Για να γίνει πιο αντιληπτό το παράδειγµα,
ας υποθέσουµε ότι η αναπόσβεστη λογιστική και φορολογική αξία
αποσβένονται ολοκληρωτικά στην επόµενη χρήση και ότι τα λογιστικά
έσοδα της χρήσης αυτής ανέρχονται σε 600.000, όση και η αναπόσβεστη
λογιστική αξία, οπότε το λογιστικό κέρδος της χρήσεως αυτής θα είναι ίση
µε µηδέν. Η απόσβεση όµως, που αναγνωρίζεται φορολογικά ανέρχεται
µόνο σε 200.000, οπότε η διαφορά των 400.000 (600.000-200.000) θα
υπαχθεί σε φόρο εισοδήµατος 140.000 (400.000 Χ 35%), µολονότι η χρήση
δεν κατέλειπε λογιστικά κέρδη. ∆ηλαδή έχουµε:
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Λογιστικά έξοδα χρήσεως

600.000

Μείον: αποσβέσεις χρήσεως

600.000

Λογιστικό αποτέλεσµα χρήσεως

0

Λογιστική αξία (λογιστική βάση)

600.000

Φορολογική βάση

200.000

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά

400.000

Οφειλόµενος φόρος εισοδήµατος 140.000 (400.000 Χ 35%), οπότε
γίνεται η εγγραφή:
140.000

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
(Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος)
(εις) Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

140.000

(Οφειλόµενος φόρος εισοδήµατος)

Το Πρότυπο απαιτεί την καταχώρηση όλων των αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων, εκτός από τις φορολογικές υποχρεώσεις που
προκύπτουν από:
−

υπεραξία,

η

απόσβεση

της

οποίας

δεν

αναγνωρίζεται

φορολογικά,
−

την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου,

−

τις

σχετιζόµενες

µε

επενδύσεις

σε

θυγατρικές,

µε

υποκαταστήµατα, µε συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξία.

2.3 ∆ΛΠ 12 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά µε τη λογιστική του φόρου εισοδήµατος υπάρχουν οι
ακόλουθες δύο εκδοχές (Φίλος, 2001):
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α. Ο φόρος εισοδήµατος δεν είναι δαπάνη της χρήσεως και συνεπώς
δεν αλλάζει το αποτέλεσµα της χρήσεως, αλλά αποτελεί συµµετοχή του
κράτους στο αποτέλεσµα αυτό.
Οι ακολουθούντες την εκδοχή αυτή εφαρµόζουν την µέθοδο γνωστή
µε το όνοµα «µέθοδος του πληρωτέου φόρου», κατά την οποία αφαιρείται
από τα διατιθέµενα κέρδη ποσό ίσο µε την υπολογιζόµενη υποχρέωση για
φόρο εισοδήµατος, ασχέτως αν υπολογίζεται και συνεπώς καταβάλλεται
φόρος εισοδήµατος µεγαλύτερος ή µικρότερος από αυτόν που αναλογεί στη
χρήση, λόγω ύπαρξης προσωρινών διαφορών µεταξύ λογιστικών και
φορολογητέων κερδών. Οι διαφορές που προκύπτουν µεταξύ λογιστικών
και φορολογητέων κερδών απλώς αναφέρονται στο προσάρτηµα των
οικονοµικών καταστάσεων, χωρίς να είναι απαραίτητος κάποιος άλλος
λογιστικός χειρισµός.
Την εκδοχή αυτή υιοθετεί το Ε.ΓΛΣ., γι’ αυτό και ο φόρος
εισοδήµατος βαρύνει το λογαριασµό 88β «αποτελέσµατα προς διάθεση»
και όχι το λογαριασµό 86 «αποτελέσµατα χρήσεως».
β. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί δαπάνη της χρήσεως στην οποία
πραγµατοποιήθηκε το εισόδηµα επί του οποίου αυτός υπολογίστηκε και
συνεπώς ο φόρος διαµορφώνει το αποτέλεσµα της χρήσεως. Ο φόρος
πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο στο λογαριασµό «αποτελέσµατα
χρήσεως» και όχι στο λ/σµο «αποτελέσµατα προς διάθεση».
Εφόσον κατά την εκδοχή αυτή ο φόρος εισοδήµατος θεωρείται έξοδο
της χρήσεως, πρέπει να υπάγεται στις ίδιες λογιστικές αρχές που
εφαρµόζονται για όλα τα είδη εξόδων, δηλαδή το ποσό του φόρου να είναι
αυτό που αναλογεί, να σχετίζεται και να απορρέει από τα λογιστικά έσοδα
και έξοδα που ανήκουν στη χρήση και διαµορφώνουν το αποτέλεσµα αυτής.
Συνεπώς, οι προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικών και φορολογητέων
µεγεθών πρέπει να βαρύνουν ή να ωφελούν τις χρήσεις στις οποίες οι
διαφορές αυτές οριστικοποιούνται και από προσωρινές µετατρέπονται σε
οριστικές.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτή την εκδοχή, οι διαφορές µεταξύ
λογιστικών και φορολογικών µεγεθών πρέπει να λογιστικοποιούνται και όχι
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απλώς να αναφέρονται ως γνωστοποιήσεις στο προσάρτηµα κλπ, όπως
γίνεται βάσει της προηγούµενης εκδοχής. Για τη λογιστικοποίηση των
διαφορών αυτών προτείνονται οι ακόλουθες µέθοδοι:
βα) Μέθοδος της αναβολής:
Η µέθοδος αυτή βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στο λ/σµό
«αποτελέσµατα χρήσεως» και έχει ως σκοπό να βαρύνει τη χρήση µόνο µε
το φόρο εισοδήµατος που αναλογεί στο λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσεως
και στις καλούµενες «οριστικές διαφορές»,

µεταξύ

λογιστικών και

φορολογικών εξόδων και εσόδων της χρήσεως, ενώ οι προσωρινές
χρονικές

διαφορές

εµφανίζονται

στον

των

εξόδων

ισολογισµό

–

ως

εσόδων

λογιστικοποιούνται

αναβαλλόµενες

υποχρεώσεις

και
ή

απαιτήσεις µέχρι να οριστικοποιηθούν, οπότε θεωρούνται ως βέβαιες και
εκκαθαρισµένες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις για φόρο εισοδήµατος.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η δαπάνη του φόρου της χρήσεως
περιλαµβάνει:
−

την πρόβλεψη για πληρωτέους φόρους και

−

την επίπτωση επί του φόρου εισοδήµατος των χρονικών

λογιστικών διαφορών που αναβάλλεται για άλλη ή άλλες χρήσεις.
Σηµειώνεται ότι οι χρονικές λογιστικές διαφορές µεταξύ λογιστικού
αποτελέσµατος της χρήσεως και φορολογητέου εισοδήµατος αυτής και ότι
οι διαφορές αυτές διακρίνονται σε οριστικές και προσωρινές. Οι τελευταίες
δηµιουργούνται σε µία χρήση και τακτοποιούνται σε επόµενη ή επόµενες
χρήσεις.
β) Η µέθοδος της υποχρέωσης:
Η µέθοδος της υποχρέωσης επιδιώκει να προσδιορίσει µε σαφήνεια
την υποχρέωση της επιχείρησης από φόρο εισοδήµατος όχι µόνο βάσει των
εσόδων – εξόδων που αναγράφονται στο λογαριασµό «αποτελέσµατα
χρήσεως», αλλά και βάσει των µεγεθών που αναγράφονται στον
ισολογισµό και τα οποία περιλαµβάνουν «προσωρινές διαφορές» µεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογητέας αξίας αυτών.
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Πράγµατι, ο ισολογισµός είναι ένας µεταβατικός λογαριασµός, ένα
προκαταρκτικό στάδιο έναντι του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως»,
ορισµένα στοιχεία του οποίου περικλείουν διαφορές µεταξύ της λογιστικής
αξίας µε την οποία εµφανίζονται στον ισολογισµό και της αντίστοιχης αξίας
που είναι αναγνωρίσιµη φορολογικά. Οι διαφορές της λογιστικής αξίας και
της αντίστοιχα φορολογικώς αναγνωριζοµένης αξίας αποτελούν τις
καλούµενες «προσωρινές διαφορές», οι οποίες διαφορές θα επηρεάσουν
είτε αυξητικά είτε µειωτικά το φόρο εισοδήµατος, όταν τα µεγέθη αυτά του
ισολογισµού

εισπραχθούν

ή

εξοφληθούν

ή

µεταφερθούν

στα

«αποτελέσµατα χρήσεως». Για όσο χρονικό διάστηµα οι προσωρινές αυτές
διαφορές βρίσκονται στον ισολογισµό περικλείουν φόρο εισοδήµατος, ο
οποίος πρέπει να λογίζεται και να εµφανίζεται στον ισολογισµό ως
«αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος», όπως θα αποσαφηνιστεί παρακάτω
µε παραδείγµατα.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ο φόρος της χρήσεως περιλαµβάνει:
−

το ποσό που προβλέπεται να πληρωθεί ή έχει προπληρωθεί

λόγω λογιστικών διαφορών, που δηµιουργούνται ή τακτοποιούνται στην
τρέχουσα χρήση,
−

τις προσαρµογές των υπολοίπων των αναβαλλόµενων φόρων

που εµφανίζονται στον ισολογισµό λόγω µεταβολών στους φορολογικούς
συντελεστές ή λόγω επιβολής νέων φόρων.
Σηµειώνεται ότι οι προσαρµογές των υπολοίπων αναβαλλόµενων
φόρων, καθώς και οι δηµιουργουµένας ή τακτοποιούµενες λογιστικά
χρονικές λογιστικές διαφορές στην τρέχουσα χρήση υπολογίζονται µε βάση
τους ισχύοντες για τη χρήση φορολογικούς συντελεστές.
Το αρχικό ∆.Λ.Π. 12 «Φόρος Εισοδήµατος» (1979) επέβαλλε την
παρακολούθηση του φόρου εισοδήµατος µε τη µέθοδο της υποχρεώσεως
που προσδιορίζεται µε βάση το λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως»
(χρονικές διαφορές). Το αναθεωρηµένο (το 2000) λογιστικό Πρότυπο
απαγορεύει τη µέθοδο της αναβολής και επιβάλλει τη µέθοδο της
υποχρέωσης µε βάση τον ισολογισµό (προσωρινές διαφορές).
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2.4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσεως και των προηγούµενων χρήσεων
πρέπει να καταχωρείται ως υποχρέωση κατά το ποσό που δεν έχει
καταβληθεί. Αν το ποσό του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί για την
τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις, υπερβαίνει το οφειλόµενο ποσό γι’
αυτές τις χρήσεις, το επιπλέον ποσό πρέπει να καταχωρείται ως απαίτηση
(Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, 1998).
Παράδειγµα:
Ας υποθέσουµε ότι ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών της
χρήσεως 20+1 ανέρχεται σε 1.000.000 και ότι η προκαταβολή, που
καταβλήθηκε έναντι του φόρου αυτού, ανέρχεται σε 550.000.
Θα γίνει η εγγραφή:
Αποτελέσµατα χρήσεως
1.000.000

(Φόρος εισοδήµατος)
(εις) Απαιτήσεις
Ελληνικό

∆ηµόσιο

–

Προκαταβολή

φόρου

εισοδήµατος

550.000

Υποχρεώσεις
Οφειλόµενες φόρος εισοδήµατος

450.000

Εάν η προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος ανερχόταν για
παράδειγµα σε 1.200.000, ο λογαριασµός «Απαιτήσεις / Ελληνικό ∆ηµόσιο /
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος», θα ήταν χρεωµένος µε ποσό 200.000.
Σε περίπτωση που η χρήση κλείσει µε ζηµία, η οποία µπορεί να
συµψηφιστεί µε κέρδη προηγούµενων χρήσεων, για την ανάκτηση φόρου
προηγούµενης

χρήσεως,

το

ανακτώµενο
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ποσό

φόρου

πρέπει

να

καταχωρείται ως απαίτηση στη χρήση που προκύπτει η ζηµία, επειδή
υπάρχει η πιθανότητα ότι η ωφέλεια (ο φόρος) θα εισρεύσει στην
επιχείρηση και επειδή η ωφέλεια αυτή µπορεί να αποτιµηθεί βάσιµα.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα στην Ελλάδα φορολογική νοµοθεσία, ο
συµψηφισµός ζηµιών χρήσεως µε φορολογηθέντα κέρδη προηγούµενων
χρήσεων δεν οδηγεί σε επιστροφή του φόρου που καταβλήθηκε στο
παρελθόν για το ποσό των κερδών που διατέθηκε για την κάλυψη της
ζηµίας.
Η κάλυψη της ζηµίας χρήσεως στην Ελλάδα επιτρέπεται µόνο µε
κέρδη των πέντε επόµενων χρήσεων, οπότε η συµψηφιζόµενη ζηµία
πιθανόν να περιλαµβάνει κάποιο φορολογικό πλεονέκτηµα.

2.5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
2.5.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Το Πρότυπο ορίζει ότι «για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές

πρέπει

να

καταχωρείται

µια

αναβαλλόµενη

φορολογική

υποχρέωση, εκτός αν η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει
από (Σιµωνετάτος, 2002):
(α) υπεραξία της οποία η απόσβεση δεν εκπίπτει φορολογικά ή
(β) την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή
υποχρέωση από συναλλαγή η οποία:
−

δεν συνίσταται σε ενοποίηση επιχειρήσεων, και

−

κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το

λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία)
(Πρότυπο 15).
Ένα

περιουσιακό

στοιχείο

καταχωρείται

στο

ενεργητικό

του

ισολογισµού µε την προσδοκία ότι η λογιστική του αξία θα ανακτηθεί µε τη
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µορφή οικονοµικών ωφελειών, που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση σε
χρήσεις που θα γίνουν στο µέλλον.
Στην περίπτωση όµως που η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει τη φορολογική του βάση, το ποσό των φορολογητέων
οικονοµικών ωφελειών (έσοδα, εισπράξεις κλπ.) θα υπερβαίνει το ποσό
που θα επιτρέπεται για έκπτωση από το φορολογητέου εισόδηµα. Η
διαφορά αυτή είναι µια φορολογητέα προσωρινή διαφορά και η υποχρέωση
καταβολής του προκύπτοντος φόρου εισοδήµατος σε µελλοντικές χρήσεις
είναι µια αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Παραστατικότερα:
Λογιστική βάση
Λογιστική αξία

Παράδειγµα

περιουσία

Φορολογητέα
Προσωρινή

Φορολογική βάση
[Αναγνωριζόµενο
1ο
φορολογικά
ποσό]
300.000

∆ιαφορά
300.000

Λογιστική αξία µηχανήµατος

1.000.000

µείον: Συσσωρευµένες λογιστικές αποσβέσεις (µε βάση την
ωφέλιµη ζωή)

400.000

Λογιστική αναπόσβεστη αξία (λογιστική βάση)

600.000

Φορολογική αναπόσβεστη αξία (µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές)

200.000

(1.000.000 – 800.000 αποσβέσεις)

400.000

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά
Με

συντελεστή

φορολογία

35%

προκύπτει

αναβαλλόµενη

φορολογική υποχρέωση 140.000 (400.000 Χ 35%) και θα γίνει η εγγραφή:
Αποτελέσµατα χρήσεως
(Φόρος εισοδήµατος)

140.000

(εις) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
(Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος)

140.000
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Καθώς

η

λογιστική

αξία

του

µηχανήµατος

αποσβένεται,

η

φορολογητέα προσωρινή διαφορά θα αναστρέφεται και η επιχείρηση θα
αποκτά ένα φορολογικό κέρδος. Για να γίνει πιο αντιληπτό το παράδειγµα,
ας υποθέσουµε ότι η αναπόσβεστη λογιστική και φορολογική αξία
αποσβένονται ολοκληρωτικά στην επόµενη χρήση και ότι τα λογιστικά
έσοδα της χρήσης αυτής ανέρχονται σε 600.000, όση και η αναπόσβεστη
λογιστική αξία, οπότε το λογιστικό κέρδος της χρήσεως αυτής θα είναι ίση
µε µηδέν. Η απόσβεση όµως, που αναγνωρίζεται φορολογικά ανέρχεται
µόνο σε 200.000, οπότε η διαφορά των 400.000 (600.000-200.000) θα
υπαχθεί σε φόρο εισοδήµατος 140.000 (400.000 Χ 35%), µολονότι η χρήση
δεν κατέλειπε λογιστικά κέρδη. ∆ηλαδή έχουµε:

Λογιστικά έξοδα χρήσεως

600.000

Μείον: αποσβέσεις χρήσεως

600.000

Λογιστικό αποτέλεσµα χρήσεως

0

Λογιστική αξία (λογιστική βάση)

600.000

Φορολογική βάση

200.000

Φορολογητέα προσωρινή διαφορά

400.000

Οφειλόµενος φόρος εισοδήµατος 140.000 (400.000 Χ 35%), οπότε
γίνεται η εγγραφή:
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

140.000

(Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος)
(εις) Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
(Οφειλόµενος φόρος εισοδήµατος)

140.000
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Το Πρότυπο απαιτεί την καταχώρηση όλων των αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων, εκτός από τις φορολογικές υποχρεώσεις που
προκύπτουν από:
−

υπεραξία,

η

απόσβεση

της

οποίας

δεν

αναγνωρίζεται

φορολογικά,
−

την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου,

−

τις

σχετιζόµενες

µε

επενδύσεις

σε

θυγατρικές,

µε

υποκαταστήµατα, µε συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξία.
2.5.2 ∆ΛΠ 16 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κατά το IAS 16 «Οι δαπάνες επισκευών και συντήρησης ενός
ενσώµατου παγίου, γίνονται για να αποκαταστήσουν ή να διατηρήσουν τα
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, τα οποία η επιχείρηση µπορεί να αναµένει
από την αρχικός προσδιορισµένη κανονική απόδοση του παγίου. Οι
δαπάνες

αυτές

καταχωρούνται

συνήθως

στα

έξοδα,

όταν

πραγµατοποιούνται (Στεργίου, 2002).
Για παράδειγµα, το κόστος συντήρησης ή επιθεώρησης των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού αποτελεί συνήθως έξοδο, δεδοµένου
ότι δεν αυξάνει, αλλά αποκαθιστά την αρχικώς προσδιορισµένη κανονική
απόδοση». Με τη διερµηνεία SIC 23 ορίστηκε ο λογιστικός χειρισµός των
εξόδων σηµαντικής επιθεώρησης ή γενικής επισκευής του παγίου στοιχείου.
Στην ερµηνεία αυτή ορίζονται τα εξής: «Το κόστος µιας σηµαντικής
επιθεώρησης ή γενικής επισκευής ενός στοιχείου των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων που πραγµατοποιείται σε κανονικά διαστήµατα κατά τη
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου και έγινε για να
επιτραπεί η συνεχιζόµενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να
καταχωρείται ως έξοδο στη χρήση στην οποία πραγµατοποιείται εκτός αν:
(α) συνεπής µε το ∆ΛΠ 16 παράγραφο 12, η επιχείρηση έχει
διαπιστώσει ως ένα ξεχωριστό συνθετικό µέρος του περιουσιακού στοιχείου
ένα ποσό που αντιπροσωπεύει σηµαντική επιθεώρηση ή γενική επισκευή
και έχει ήδη αποσβεστεί αυτό το συνθετικό στοιχείο για να αντανακλά την
ανάλωση των ωφελειών, που αντικαθίστανται ή συσσωρεύονται από τη
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µεταγενέστερη

σηµαντική

επιθεώρηση

ή

γενική

επισκευή

(είτε

το

περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται στο ιστορικό κόστος είτε στην
αναπροσαρµοσµένη αξία).
(β) πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται
µε το περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, και
(γ) το κόστος της σηµαντικής επιθεωρήσεως ή γενικής επισκευής
στην επιχείρηση µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

2.5.3 ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κατά το IAS 16 «απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή του
αποσβεστέου ποσού ενός πάγιου στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής του». Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της απόσβεσης όπως αυτοί
ορίζονται από τον προαναφερθέντα ορισµό, είναι το «αποσβεστέο ποσό»
και η «ωφέλιµη ζωή» του πάγιου στοιχείου.
«Αποσβεστέο ποσό είναι το κόστος ενός πάγιου στοιχείου ή άλλο
ποσό που υποκαθιστά το κόστος στις οικονοµικές καταστάσεις αφού
αφαιρείται η υπολειµµατική αξία του» (Πρότυπο 6). Αποσβεστέο ποσό,
λοιπόν, είναι η λογιστική αξία του στοιχείου, µειωµένη κατά την
υπολειµµατική του αξία. Κατά τον ορισµό που δίνει το IAS 16, ωφέλιµη ζωή
ενός πάγιου στοιχείου είναι (Στεργίου, 2002):
−

είτε το χρονικό διάστηµα για το οποίο ένα πάγιο στοιχείο

αναµένεται να χρησιµοποιείται από την επιχείρηση,
−

είτε ο αριθµός των µονάδων παραγωγής ή όµοιων µονάδων,

που περιµένει να λάβει η επιχείρηση από το πάγιο στοιχείο.
Οι Κανόνες που διέπουν τις αποσβέσεις των ενσώµατων πάγιων
στοιχείων είναι οι ακόλουθες:
•

∆.Λ.Π.

Οι κανόνες που διέπουν τη διενέργεια των αποσβέσεων των πάγιων
στοιχείων καθιερώνονται µε την 41 του IAS 16 και είναι οι ακόλουθοι:
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α. Το αποσβεστέο ποσό ενός ενσώµατου πάγιου στοιχείου πρέπει
να κατανέµεται συστηµατικά σε όλη την ωφέλιµη ζωή του. Η απόσβεση
πρέπει να λογίζεται έστω κι αν η αξία του πάγιου στοιχείου υπερβαίνει τη
λογιστική αξία του (Πρότυπο 42).
β. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης πρέπει να φανερώνει
το ρυθµό ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών του στοιχείου από την
εταιρεία.
γ Η δαπάνη απόσβεσης για κάθε χρήση πρέπει να βαρύνει τα
αποτελέσµατα, εκτός αν συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου
περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή όταν κοστολογείται.
Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτελούν πάγια στοιχεία που ξεχωρίζονται
µεταξύ τους και αντιµετωπίζονται διαφορετικά για λογιστικούς λόγους, έστω
και αν αποκτώνται µαζί. Κανονικά, τα οικόπεδα έχουν απεριόριστη ζωή και,
συνεπώς δεν είναι αποσβέσιµα. Τα κτίρια έχουν περιορισµένη ζωή και,
συνεπώς, είναι αποσβέσιµα. Μια αύξηση στην αξία του εδάφους στο οποίο
βρίσκεται ένα κτίριο, δεν επηρεάζει τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής
του κτιρίου.
•

ν. 2190/1920

Με εξαίρεση την περίπτωση της υποτιµήσεως της αξίας τους, τα
ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται σύµφωνα µε την αξία
της τιµής κτήσεως ή του κόστους κατασκευής τους. Η αξία αυτή αυξάνεται
µε τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων και µειώνεται µε τις αποσβέσεις
που προβλέπονται από το νόµο (άρθρο 43 παράγραφος 5α του ν.
2190/1920).
Ο νόµος δίνει επιπλέον το µέτρο των αποσβέσεων το οποίο ορίζει ότι
η απόσβεση καθενός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι ανάλογη της
ετήσιας µειώσεως της αξίας του, που οφείλεται τόσο στη χρησιµοποίηση
του στοιχείου αυτού, όσο και στην πάροδο του χρόνου και στην οικονοµική
απαξίωσή του (άρθρο 43 παραγρ. 5δ, εδαφ. α’ του ν. 2190/1920). Η ίδια
διάταξη ορίζει ακόµη ότι η απόσβεση του κάθε στοιχείου πρέπει να γίνεται
συστηµατικά και οµοιόµορφα µέσα στις χρήσεις της πιθανολογούµενης
διάρκειας παραγωγής χρησιµοποιήσεώς του και σύµφωνα µε τις ειδικές
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διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Τέλος, η διάταξη επιβάλλει
πως οι τυχόν επιπλέον αποσβέσεις που γίνονται µε βάση ειδικές
φορολογικές διατάξεις µε τη µορφή αναπτυξιακών κινήτρων, παρατίθενται
αναλυτικά, κατά κατηγορία παγίου, στο προσάρτηµα, µε µνεία των σχετικών
φορολογικών διατάξεων (άρθρο 43 παράγραφος 5δ, εδάφιο β’ του ν.
2190/1920).

2.5.4 ∆ΛΠ 17 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Η λογιστική καταχώρηση και εµφάνιση των συναλλαγών και λοιπών
γεγονότων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την ουσία και την οικονοµική τους
φύση και όχι µόνο µε βάση το νοµικό τους τύπο. Μολονότι από το νοµικό
τύπο ενός µισθωτηρίου συµβολαίου δεν προκύπτει δικαίωµα του µισθωτή
να αποκτήσει την κυριότητα του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, στην
περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η ουσία και η οικονοµική φύση της
πράξης αυτής είναι ότι ο µισθωτής αποκτά τα οικονοµικά οφέλη από τη
χρήση του µισθωµένου στοιχείου κατά το µεγαλύτερο µέρος της ωφέλιµης
διάρκειας της ζωής του, µε αντάλλαγµα την υποχρέωσή του να καταβάλλει
για το δικαίωµά του αυτό ένα ποσό, το οποίο προσεγγίζει την πραγµατική
αξία του στοιχείου, προσαυξηµένη µε τα σχετικά χρηµατοοικονοµικά βάρη
(Σακέλλης, 2002).
Αν
οικονοµικές

τέτοιες

µισθωτικές

καταστάσεις

του

συναλλαγές
µισθωτή,

δεν
κάτι

απεικονιστούν
τέτοιο

θα

στις

επιφέρει

παραµόρφωση των οικονοµικών δεικτών της επιχείρησης, αφού θα υπάρχει
µειωµένη εµφάνιση τόσο των οικονοµικών πόρων, όσο και του ύψους των
υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι σκόπιµο να
καταχωρείται στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή, εµφανίζοντας στο
ενεργητικό του ισολογισµού το περιουσιακό στοιχείο και στο παθητικό την
υποχρέωση καταβολής των µελλοντικών µισθωµάτων. Κατά την έναρξη της
µίσθωσης, τόσο το περιουσιακό στοιχείο, όσο και η υποχρέωση των
µελλοντικών µισθωµάτων, περιλαµβάνονται στον ισολογισµό µε ίσα ποσά.
Για τους παραπάνω λόγους το Πρότυπο ορίζει ότι:
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Οι µισθωτές πρέπει να καταχωρούν τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις
ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στους ισολογισµούς τους, µε
ποσά ίσα κατά την έναρξη της µίσθωσης, µε την πραγµατική αξίας της
µισθωµένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, µε την παρούσα αξία των
ελάχιστων µισθωµάτων.
Κατά

τον

υπολογισµό

της

παρούσας

αξίας των

ελάχιστων

µισθωµάτων, ως προεξοφλητικό επιτόκιο χρησιµοποιείται το τεκµαρτό
επιτόκιο της µίσθωσης, αν αυτό είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Σε αντίθετη
περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιείται το οριακό επιτόκιο δανεισµού.
Σηµειώνεται ότι δεν είναι ορθό οι υποχρεώσεις για µισθωµένα
περιουσιακά στοιχεία να παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
αφαιρετικά

από

τα µισθωµένα

περιουσιακά στοιχεία. Αν για την

παρουσίαση των υποχρεώσεων στον ισολογισµό γίνεται διάκριση µεταξύ
τρεχουσών και µη τρεχουσών υποχρεώσεων, η ίδια διάκριση γίνεται και για
τις υποχρεώσεις από τις µισθώσεις.
Συχνά πραγµατοποιούνται αρχικές άµεσες δαπάνες συγκεκριµένων
µισθωτικών

δραστηριοτήτων,

όπως

κατά

τη

διαπραγµάτευση

και

εξασφάλιση των µισθωτικών συµφωνιών. Οι δαπάνες που συνδέονται
άµεσα µε τις ενέργειες της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, περιλαµβάνονται στο
ποσό που καταχωρείται ως αξία του περιουσιακούς στοιχείου της
µίσθωσης.
Τα µισθώµατα πρέπει να χωρίζονται σε επιµέρους τµήµατα στα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης. Το
χρηµατοοικονοµικό βάρος πρέπει να κατανέµεται στις χρήσεις που διαρκεί
η µίσθωση, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο
πάνω στο υπόλοιπο που αποµένει από την υποχρέωση κάθε χρήσης.
Στην πράξη, κατά την κατανοµή του χρηµατοοικονοµικού βάρους
στις χρήσεις που διαρκεί η µίσθωση, µπορεί να χρησιµοποιείται κάποιος
τύπος προσέγγισης που απλοποιεί τον υπολογισµό.
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2.5.5 ∆ΛΠ 23 – ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
Το κόστος δανεισµού λογίζεται στα έξοδα της χρήσεως στα οποία
πραγµατοποιείται, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρησιµοποίησης των
δανείων, δηλαδή ανεξάρτητα αν τα δάνεια επενδύθηκαν για την κατασκευή
πάγιων στοιχείων ή για κεφάλαιο κίνησης.
Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση,
κατασκευή ή παραγωγή ενός µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού
στοιχείου, πρέπει να κεφαλαιοποιείται, ως τµήµα του κόστους των
στοιχείων αυτών.
Ως µη άµεσα εκµεταλλεύσιµα περιουσιακά στοιχεία εννοούµε κυρίως
τα πάγια στοιχεία (ενσώµατα ή ασώµατα) που είναι υπό κατασκευή και από
τα αποθέµατα αυτά που απαιτούν χρόνο ωρίµανσης µέχρις ότου καταστούν
έτοιµα να προσφέρουν την κατά προορισµό χρήση τους (Καββαδίας, 2003).
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος δανεισµού που σχετίζεται
άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού
στοιχείου συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του στοιχείου. Αυτό το κόστος
δανεισµού µεταφέρεται ως τµήµα του κόστους του στοιχείου, εφόσον
υπάρχει η πιθανότητα ότι θα αποφέρει στο µέλλον οικονοµικά οφέλη στην
επιχείρηση και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι υπόλοιπες δαπάνες
δανεισµού

λογίζονται

στα

έξοδα

χρήσης

κατά

την

οποία

πραγµατοποιούνται.
Όταν η επιχείρηση σε µια χρήση εφαρµόσει την επιτρεπόµενη
εναλλακτική µέθοδο, οφείλει να εφαρµόζει µε συνέπεια τη µέθοδο αυτή για
όλες τις δαπάνες δανεισµού που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε αγορά,
κατασκευή ή παραγωγή και για τα µη άµεσα εκµεταλλεύσιµα περιουσιακά
στοιχεία. Συνεπώς, δεν είναι σωστό η επιχείρηση να εφαρµόζει επιλεκτικά
την

εναλλακτική

µέθοδο

για

ορισµένα

µόνο

από

τα

µη

άµεσα

εκµεταλλεύσιµα περιουσιακά στοιχεία και σε άλλα να µην το κάνει.
Σηµειώνεται επίσης ότι, αν πληρούνται όλοι οι όροι που ζητεί το Πρότυπο, η
επιχείρηση οφείλει να συνεχίσει να κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισµού
ακόµη και στην περίπτωση που η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. Αν συντρέχει, πάντως, η
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τελευταία περίπτωση η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου πρέπει
να υποτιµάται και να εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π 23.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ SOLVENCY II
3.1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ SOLVENCY Ι- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ
To Solvency I, χαρακτηρίστηκε κατά καιρούς ως «απλοποιηµένη» ή
ακόµα «υπεραπλουστευµένη» µέθοδος υπολογισµού της φερεγγυότητας των
ασφαλιστικών, τα δε µειονεκτήµατα του είναι τεκµηριωµένα.
Ενώ σήµερα οι τιµές ασφαλίστρων αυξοµειώνονται µια ασφαλιστική
µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας µε το να µειώσει το
επίπεδο των ασφάλιστρων ζηµιών χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσει σε
αλλαγές στο προφίλ κινδύνου και στις προβλέψεις της.
Το Solvency I δεν αναγνωρίζει όµως την επίπτωση µιας τέτοιας
κίνησης. Σε αρκετές περιπτώσεις το Solvency I έρχεται σε αντιπαράθεση µε τη
διαχείριση κινδύνων. Το τρέχον νοµικό πλαίσιο δεν καλύπτει όλες τις οµάδες
κινδύνων που πιθανό να αντιµετωπίζει µια ασφαλιστική αλλά επικεντρώνεται
κυρίως στον κίνδυνο του underwriting αγνοώντας όµως τον κίνδυνο της
αγοράς. Σαν αποτέλεσµα της τακτικής αυτής, πολλές εταιρίες έχουν
αναγκαστεί να υιοθετήσουν αρκετά αυστηρούς κανόνες διαχείρισης κινδύνων,
αυστηρότερους ίσως από ότι είναι αναγκαίο (Βασιλάτος, 2010).

3.1.1 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ SOLVENCY I ΣΤΟ SOLVENCY II
Το 1973 και το 1979 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε δύο σχετικές
οδηγίες (73/239/EEC και 79/269/EEC) στις οποίες κρινόταν απαραίτητη η
δηµιουργία ενός κεφαλαιακού περιθωρίου για την κάλυψη έκτακτων κινδύνων
που η ασφαλιστική αγορά πιθανό να αντιµετώπιζε και για τους οποίους θα
έπρεπε να ήταν επαρκώς προετοιµασµένη.
Μετά την φιλελευθεροποίηση των τιµών στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική
αγορά και µε την κατάργηση των ελέγχων προϊόντων στα µέσα του 1994, η
ανάγκη ελέγχου της φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Εταιριών ήταν
επιτακτική, κυρίως για την προστασία των πολιτών.
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Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγήθηκε στην θέσπιση της οδηγίας
Solvency I τον Φεβρουάριο του 2002, η οποία τέθηκε σε πλήρη εφαρµογή στα
τέλη του 2004 (Κωνσταντας, 2010).
Παράλληλα, η οδηγία του Solvency I αύξησε την εποπτεία παρέχοντας
το δικαίωµα στις εποπτικές αρχές να επεµβαίνουν στις περιπτώσεις που το
κεφάλαιο περιθώριο φερεγγυότητας δεν κυµαινόταν στα επιθυµητά επίπεδα.
Το Solvency I παρείχε µια σχετική οµοιοµορφία στον υπολογισµό της
φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Εταιρειών που βασιζόταν κυρίως σε
χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες, χωρίς κάποια πολυπλοκότητα και χωρίς
να δίνει έµφαση στους επιµέρους κινδύνους που πιθανό να διαταράξουν και
να επηρεάσουν σηµαντικά την φερεγγυότητα µιας ασφαλιστικής εταιρίας.
Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που κρίθηκε απαραίτητη η αναπροσαρµογή
της υφιστάµενης νοµοθεσίας και η δηµιουργία του Solvency II(Χαµπάκη,
2010).

Σχήµα 1 η οδηγία του Solvency I
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Πηγή: Χαµπακή Μ.,(2010), Solvency II, Ένωση Ασφαλιστικών εταιρειών
Ελλάδος.

3.2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ SOLVENCY II
Η οδηγία Solvency II, επιφέρει ριζικές αλλαγές σε σχέση µε τη
λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, καταφέρνοντας να
διασφαλίσει µ’ αυτό τον τρόπο τη προστασία των ασφαλισµένων µέσα από
την επιθυµητή φερεγγυότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
εταιριών. Τα βασικά σηµεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
σε όλη την διαδικασία προσαρµογής είναι τα ακόλουθα (Χαµπάκη, 2010):
Ποσοτικές απαιτήσεις : Οι ασφαλιστικές θα πρέπει να κατανοήσουν πλήρως
τις επιπτώσεις που προέρχονται από την ανάγκη ενσωµάτωσης ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης κινδύνων σε όλο το φάσµα των
εργασιών τους. Σηµαίνον εργαλείο για την κατανόηση των επιπτώσεων αυτών
είναι η συµµετοχή της ασφαλιστικής σε µια µελέτη ποσοτικών επιπτώσεων. Η
σηµαντική απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί όσον αφορά στις ποσοτικές
επιπτώσεις της οδηγίας, είναι η επιλογή της χρήσης είτε µιας τυποποιηµένης
µεθόδου υπολογισµού είτε των εσωτερικών µοντέλων, είτε των µερικώς
εσωτερικών µοντέλων
Ίδια κεφάλαια : Τα Ίδια Κεφάλαια διαχωρίζονται αναλόγως της ποιότητας
τους σε τρεις κατηγορίες. Η ασφαλιστική θα πρέπει να εξετάσει τις απαιτήσεις
για την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων που διαθέτει και να είναι σε θέση να τα
διαχωρίσει σε δύο βασικές κατηγορίες : στα βασικά ίδια κεφάλαια και στα
συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια.
Αξιολόγηση κινδύνων και εταιρική διακυβέρνηση : Κάποιοι από τους
κινδύνους που αντιµετωπίζει η ασφαλιστική µπορούν να αντιµετωπιστούν σε
µεγάλο βαθµό από την κάλυψη των απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης.
∆ιαφάνεια : Το Solvency II ως άµεσο στόχο του έχει την ενδυνάµωση της
διαφάνειας στις ασφαλιστικές εργασίες. Η ασφαλιστική θα πρέπει
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να εξισορροπήσει µεταξύ των απαιτήσεων.
Τα πρώτα βήµατα στην εφαρµογή των απαιτήσεων της Οδηγίας
Solvency II είναι τα ακόλουθα (CEA, 2007; Χαµπάκη, 2010):
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ΣΧΗΜΑ 2 Τα πρώτα βήµατα στην εφαρµογή των απαιτήσεων της
Οδηγίας Solvency II

Υπολογισµός
ενεργητικού, παθητικού
και κεφαλαίου

Ανασκόπηση εποπτικής
διαδικασίας
και κεφαλαίου

Απαιτήσεις παρουσίασης
και δηµοσίευσης
και κεφαλαίου

Εγγυητικό κεφάλαιο
Τεχνικές προβλέψεις
Κεφαλαιακές
απαιτήσεις
Αποτίµηση
ενεργητικού
Κίνδυνοι προς
αξιολόγηση
Επιµέτρηση
κινδύνου
Παράµετροι
κινδύνου Τύπος
υπολογισµού
Μοντέλα εσωτερικής
προσέγγισης

Εσωτερικός έλεγχος
∆ιαχείριση κινδύνων
Εταιρική
διακυβέρνηση Stress
testing Continuity
testing

Τρέχουσες
απαιτήσεις
δηµοσίευσης :
Κρατικές διατάξεις
IFRS 4
IFRS 7
Μελλοντικές
απαιτήσεις
δηµοσίευσης :
IFRS (Φάση 2 & IFRS
7)
IAIS
Ευρωπαϊκή
νοµοθεσία

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙI

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙII

Πηγή: Χαµπακή Μ., (2010), Solvency II, Ένωση Ασφαλιστικών εταιρειών
Ελλάδος.
Πρώτος

Πυλώνας

-

Ποσοτικές

Προδιαγραφές

αναφέρεται

στους

χρηµατοοικονοµικούς πόρους και εστιάζει στα ακόλουθα (CEA, 2007; Born,
2008):

1

Υπολογισµός εγγυητικού κεφαλαίου, τεχνικών προβλέψεων, κεφαλαιακών
απαιτήσεων.

2

Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού – παθητικού.

3

Καθορισµός των κινδύνων προς αξιολόγηση, παράµετροι κινδύνων και
τρόποι επιµέτρησης τους.

4

Τύπος υπολογισµού του ελάχιστου επιθυµητού κεφαλαίου που πρέπει να
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διατηρεί µια ασφαλιστική εταιρεία για να διασφαλίζει την φερεγγυότητα
της.
∆εύτερος Πυλώνας - Ποιοτικές Προδιαγραφές:
1

Καθορισµός των αρχών εσωτερικού ελέγχου πάνω στις οποίες βασίζεται η
αξιολόγηση και η διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου.

2

Ανασκόπηση της εποπτικής διαδικασίας ελέγχου των εσωτερικών
µοντέλων και συνολικού ελέγχου της εταιρικής φερεγγυότητας.

Τρίτος Πυλώνας – Αναφέρεται στις απαιτήσεις δηµοσίευσης και
αποτελεί το στάδιο της εφαρµογής:
1

Τρέχουσες απαιτήσεις δηµοσίευσης και παρουσίασης µε βάση τις
κρατικές διατάξεις σε συνδυασµό µε τα IAS και τα IFRS.

2

Μελλοντικές απαιτήσεις δηµοσίευσης και παρουσίασης σύµφωνα µε την
εξέλιξη της Β’ Φάσης του IFRS7 και την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.
Ο ουσιαστικός στόχος του Solvency II, αναφέρεται από τη µια στη

διαχείριση κινδύνων, η οποία βασίζεται στους παραπάνω πυλώνες και από
την άλλη στην έγκαιρη αξιολόγηση των πραγµατικών κινδύνων αλλά και στη
δηµιουργία προφίλ κινδύνου των εταιριών από τις εποπτικές αρχές. Το
συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο, δεν έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί
µηδενικό ρίσκο, αυτό που µπορεί να επιδιώξει είναι να µειώσει τις πιθανότητες
κατάρρευσης µιας ασφαλιστικής, εξασφαλίζοντας τους ασφαλισµένους.
Αναλυτικά, ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στον καθορισµό των
κανόνων βάση των οποίων υπολογίζονται τα τεχνικά αποθεµατικά, οι
επενδύσεις σε κεφάλαια, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Επίσης,
στο στάδιο αυτό αναλύονται οι έννοιες του MCR (Minimum Capital
Requirement)

και

SCR

(Solvency

Capital

requirement)

όπου(Βασιλάτος,2010):
MCR = Αποτελεί το ελάχιστο επιθυµητό κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτει µια
ασφαλιστική για να διασφαλίζει την φερεγγυότητα της. Οποιοδήποτε κεφάλαιο
κάτω από το επιτρεπτό, δίνει την δυνατότητα στην Εποπτική Αρχή να
ανακαλέσει την άδεια της Ασφαλιστικής Εταιρείας µεταφέροντας το σύνολο
των συµβολαίων της σε µια άλλη ασφαλιστική εταιρεία.
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SCR = Tο κεφάλαιο φερεγγυότητας είναι το επιθυµητό = κεφάλαιο το οποίο θα
πρέπει να κατέχει µια ασφαλιστική µε βάση όλους τους πιθανούς κινδύνους
για την φερεγγυότητα της σύµφωνα µε την οδηγία Solvency II. Το
απαιτούµενο κεφάλαιο φερεγγυότητας SCR αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο
κεφαλαίου το οποίο επιτρέπει στην επιχείρηση να απορροφήσει σηµαντικές
απρόβλεπτες ζηµίες και να παρέχει εύλογη κάλυψη στους ασφαλισµένους και
τους δικαιούχους.
Το SCR υπολογίζεται µε µια σχετικά απλή φόρµουλα η οποία
ονοµάζεται Τυποποιηµένη µέθοδος – προσέγγιση και η οποία αντικατοπτρίζει
τους πιθανούς κινδύνους σε όλα τα επίπεδα των εργασιών της ασφαλιστικής
εταιρείας.
Το SCR µπορεί επίσης να υπολογιστεί µε την χρήση κάποιου
εσωτερικού µοντέλου της εταιρείας το οποίο θα πρέπει όµως πρώτα να
πιστοποιηθεί και να εγκριθεί από την Εποπτική Αρχή.
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα το SCR να υπολογίζεται µε ένα
συνδυασµό του Standard Approach και του εσωτερικού µοντέλου της
εταιρείας γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να προσαρµόσει το Standard
Approach στα δικά της δεδοµένα αλλά χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει
µεγάλα κεφάλαια για την ανάπτυξη ενός εσωτερικού µοντέλου.
To MCR (Minimum Capital Requirement) αντιπροσωπεύει το ελάχιστο
κεφάλαιο το οποίο πρέπει να διαθέτει µια ασφαλιστική εταιρεία για να
θεωρείται οριακά φερέγγυα.
Ο σκοπός ύπαρξης του MCR είναι να αποτελέσει ένα όριο στο οποίο η
εποπτική αρχή µπορεί να επέµβει, όσο ακόµα η εταιρεία διαθέτει αρκετά
στοιχεία ενεργητικού για να καλύψει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους
κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
Οι βασικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται µια ασφαλιστική εταιρεία
και στους οποίους καλείται να ανταπεξέλθει είναι οι ακόλουθοι (Rossum,
2005):
1. Κίνδυνος Underwriting : Ο κίνδυνος σχετίζει άµεσα µε την
αξιολόγηση των πελατών των ασφαλιστικών εταιρειών.
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2. Κίνδυνος ρευστότητας : O κίνδυνος αυτός σχετίζεται άµεσα µε την
οικονοµική ρευστότητα της εταιρείας και µε το κατά πόσο η εταιρεία
είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις οικονοµικές της υποχρεώσεις όχι µόνο
σε επίπεδο αποζηµιώσεων αλλά και σε επίπεδο υποχρεώσεων
γενικότερα.
3. Κίνδυνος αγοράς : Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται µε τις µεταβολές στην
αγορά χρήµατος δηλαδή στις αυξο-µειώσεις των επιτοκίων.
4. Πιστωτικός κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος στον ασφαλιστικό
κλάδο

σχετίζεται

µε

την

δυνατότητα

των

αντασφαλίσεων

να

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τις εταιρείας σε µια δεδοµένη στιγµή.
5. Συστηµατικός κίνδυνος : O κίνδυνος αυτός κυρίως µε το νοµοθετικό
περιβάλλον στο οποίο κινείται οι επιχείρηση καθώς και µε τους
οικονοµικούς κύκλους που διανύει η αγορά στην οποία λειτουργεί.
6. Επιχειρηµατικός κίνδυνος: O επιχειρηµατικός κίνδυνος αφορά τις
διαδικασίες, τα συστήµατα, την πιθανότητα εξαπάτησης που εντός της
εταιρείας.
Σύµφωνα µε το Solvency II, οι παραπάνω κίνδυνοι αξιολογούνται
ξεχωριστά και τα αποτελέσµατα αυτά αθροίζονται δίνοντας έτσι το σωστό
SCR. Η τελική µορφή της τυποποιηµένης προσέγγισης δεν έχει ακόµα
οριστικοποιηθεί. Μέχρι τώρα, η µέθοδος που χρησιµοποιείται κυρίως στον
τραπεζικό χώρο για την εκτίµηση δυνητικής ζηµίας που προκύπτει από
συγκεκριµένη κατηγορία κινδύνου, είναι η Value at Risk (VaR).
H µέθοδος αυτή, µέσα από την στατιστική ανάλυση ιστορικών
δεδοµένων, µπορεί να υπολογίσει την µέγιστη δυνατή ζηµιά σε ένα δεδοµένο
χρονικό διάστηµα και µε ένα δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης (– προσδιορίζει
την ζηµιά για παράδειγµα: στην χρονική περίοδο ενός µήνα µε πιθανότητα
99%.
Ο δεύτερος πυλώνας περιλαµβάνει την δηµιουργία των αρχών πάνω
στις οποίες θα βασιστεί η εποπτεία για την επάρκεια των κεφαλαίων που θα
αφορούν την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και την
εποπτεία και έγκριση των εσωτερικών µοντέλων υπολογισµού του SCR.
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Ο τρίτος πυλώνας, αφορά αποκλειστικά την ενίσχυση της πειθαρχίας
της αγοράς και στην οριοθέτηση των κανονισµών δηµοσίευσης οικονοµικών
στοιχείων τα οποία είναι οµοιόµορφα σε όλη την ενιαία ασφαλιστική αγορά.
Μέσω του τρίτου πυλώνα, θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η οµοιοµορφία
τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης κινδύνων αλλά και σε επίπεδο λογιστικού
χειρισµού και δηµοσίευσης, στον ασφαλιστικό κλάδο.

3.3

ΤΟ

SOLVENCY

ΚΑΙ

ΟΙ

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά αντιµετωπίζει θετικά την προσπάθεια
εφαρµογής του Solvency II και την θεωρεί αναγκαία για την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών.
Οι ανά την Ευρώπη αρχές είναι σύµφωνες δεδοµένου ότι η εφαρµογή
του Solvency II εξασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών και θέτει
ξεκάθαρα νοµικά πλαίσια για την λειτουργία των ίδιων των εποπτικών αρχών
(CEA, 2007).
Το Solvency II θα δίνει στις Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές µια κοινή βάση
λειτουργίας όσον αφορά και τον ποιοτικό αλλά και τον ποσοτικό υπολογισµό
της φερεγγυότητας τους ενώ παράλληλα τους παρέχει την δυνατότητα
αναγνώρισης των δικών τους µοντέλων διαχείρισης των ασφαλιστικών και
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και των µεθόδων τους για τη µείωση κινδύνων
αυτών µέσω άλλων µεθόδων. Το Solvency II θεωρείται µια φιλόδοξη δράση
που δίνει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά να εναρµονιστεί
και να λειτουργεί σύµφωνα µε τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της
σύγχρονης

οικονοµίας

που

δέχεται

ανελλιπώς

τις

επιπτώσεις

(της

παγκοσµιοποίησης.

3.4 ΤΟ SOLVENCY ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
To

Solvency

II

έχει

επιπτώσεις
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σε

όλες

τις

ασφαλιστικές,

συµπεριλαµβανοµένων και των µικρών επιχειρήσεων. Ο CEA σε συνεργασία
µε τους οργανισµούς AISAM (Association International des Societies d’
Assurance Mutuelles),ACME (Association of European Cooperative and
Mutual Insurers)και ICISA (International Credit Insurance Surety Association),
εργάζεται εντατικά για να διασφαλίσει ότι το µελλοντικό πλαίσιο του Solvency
II θα είναι ευεργετικό και επικερδές για όλες τις ασφαλιστικές. To νέο πλαίσιο
παραµένει προσανατολισµένο προς την διαχείριση κινδύνων δηλαδή, αυτό
που καθορίζει τη µελλοντική αξιολόγησης της φερεγγυότητας µιας εταιρίας
από την εποπτική αρχή είναι το προφίλ κινδύνου µιας εταιρίας και όχι το
µέγεθος της (CEA, 2007).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟ SOLVENCY II
Όλες οι καθηµερινές ασφαλιστικές δραστηριότητες που µέχρι σήµερα
εκτελούνταν µε συγκεκριµένους τρόπους, τροποποιήθηκαν ριζικά ώστε οι
συνέπειες τους να είναι συµβατές µε το περιβάλλον Solvency IΙ, και στους 3
πυλώνες.
Οι αλλαγές αυτές είναι ορατές αφενός στα ανώτατα επίπεδα διοίκησης,
αλλά και στρατηγικής που θα πρέπει να τροποποιήσουν ριζικά τον τρόπο
λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και αφετέρου στο
διοικητικό προσωπικό και στα δίκτυα διαµεσολάβησης.
Οι εταιρίες εστίασαν στην αλλαγή των τµηµάτων Επενδύσεων, σε
συνδυασµό

µε

τις

∆ιευθύνσεις

Αναλογιστικής

και

Οικονοµικών,

προσπαθώντας να παράγουν εναρµονισµένα στοιχεία ώστε να γίνεται όσο το
δυνατόν πληρέστερα η διαδικασία αντιστοίχησης στοιχείων του Ενεργητικού
και του Παθητικού (Lederer & Gardiner, 1992).
Μέχρι

σήµερα

οι

προσπάθειες

επικεντρώνονταν

στην

λήψη

αποφάσεων σε σχέση µε τη στρατηγική και το είδος των επενδυτικών
επιλογών , µε γνώµονα την βελτιστοποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων
χρήσης , την κάλυψη των υφιστάµενων ασφαλιστικών εγγυήσεων , την
ασφάλεια

του

χαρτοφυλακίου

και

σε

κάποιες

Εταιρίες

µε

κανόνες

αντιστοίχησης στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού.
Με δεδοµένο και το οικονοµικό περιβάλλον που επηρεάζει την πορεία
της οικονοµίας τα επόµενα χρόνια, οι επιλογές των στρατηγικών καθορίζονται
σε σαφή πλαίσια , που ορίζονται από την εγκεκριµένη από το ∆.Σ. επενδυτική
πολιτική, µέσω ειδικής Επιτροπής, που συνίσταται από στελέχη στην
επιχείρηση µε διαφορετικές αρµοδιότητες σε ανώτατο βαθµό και επιλέγει
επενδύσεις µε βάση την επίπτωση που έχουν στην δέσµευση ή αποδέσµευση
εποπτικών Κεφαλαίων.
Σήµερα είναι ενδεχοµένως λογικό να υφίστανται κάποια ανώτατα
ποσοτικά όρια Εποπτικών Κεφαλαίων για κίνδυνο Αγοράς, που η παραβίαση
τους είναι απαγορευτική για τους διαχειριστές.
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Τελικά είναι απολύτως προφανές ότι το νέο πλαίσιο λειτουργίας θα
λειτουργεί και περιοριστικά και σε κάποιες περιοχές από ρυθµιστικά, όπως
στην περίπτωση της µη ύπαρξης περιορισµών των επενδυτικών επιλογών.
Ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης Ζηµιών
Τα τεχνικά τµήµατα των επιχειρήσεων πρέπει να ευθυγραµµίσουν τις
καθηµερινές τους διαδικασίες ώστε να συνάδουν µε την συνολική στρατηγική
ανάληψης

ρίσκου,

που

είναι

οριοθετηµένη

από

την

διοίκηση

και

ποσοτικοποιηµένη από την ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνου (Jaunch, &
Glueck, 1988).
Η γενικότερη εκτίµηση είναι ότι τα τµήµατα αυτά θα επηρεαστούν
λιγότερο από τις αλλαγές, αλλά σαφώς τα περιθώρια τους για αποκλίσεις από
τη στρατηγική θα είναι αυστηρότερα.

4.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΛΑ∆ΟΥ
Το επιχειρησιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων του ασφαλιστικού

κλάδου, µετατρέπεται όλο και πιο πολύ σε παγκόσµιο. Αυτό σηµαίνει ότι οι
εξωτερικές δυνάµεις δε λειτουργούν πια µόνο συναρτήσει της εγχώριας
κατάστασης αλλά και των παγκόσµιων δεδοµένων, οι οποίες είναι απόρροια
της κατάστασης που ισχύει σε Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. Με
βάση τα παραπάνω θα γίνει η ανάλυση του στρατηγικού περιβάλλοντος σε
συνάρτηση όχι µόνο µε την Ελληνική αλλά και τη παγκόσµια αγορά.
Συγκεκριµένα οι εξωτερικές δυνάµεις θα αποδοθούν µέσα από το παρακάτω
µοντέλο (Γεωργόπουλος, 2006):

66

ΣΧΗΜΑ 3 Στρατηγικό πλαίσιο ασφαλιστικού κλάδου

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟ
ΓΙΑ

ΑΓΟΡΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το παραπάνω σχεδιάγραµµα χρησιµοποιείται για να δηλώσει τις
δυνάµεις

που

επηρεάζουν

και

το

ανταγωνιστικό

πλεονέκτηµα.

Στη

συγκεκριµένη εργασία θα το χρησιµοποιήσουµε για να δείξουµε γενικότερα τις
δυνάµεις από το εξωτερικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα:

4.2 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο

κλάδος

σηµαντικές

των

προοπτικές

ασφαλιστικών
ανάπτυξης.

υπηρεσιών
Η

χαρακτηρίζεται

εναρµόνιση

της

από

ασφαλιστικής

νοµοθεσίας µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας από τις
αρχές του 2005 επιτρέπεται η δραστηριοποίηση Ευρωπαϊκών και διεθνών
εταιριών και επαγγελµατιών στην Ελληνική αγορά και οι δροµολογούµενες
αλλαγές στο κοινωνικό - ασφαλιστικό σύστηµα εκτιµάται ότι θα συµβάλλουν
προς την κατεύθυνση αυτή. Από την άλλη η νοµοθετική ελαστικότητα στις
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νέες εισόδους πιθανόν να δηµιουργήσει απορύθµιση της Ελληνικής αγοράς
αλλά και να δώσει τη δυνατότητα να εισαχθούν νέοι εισβολείς (Χαµπακή,
2010).

4.3 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η αγορά είναι λίγο κορεσµένη όσον αφορά στα προγράµµατα που ήδη
υπάρχουν. Όλες οι εταιρείες, περίπου λανσάρουν τα ίδια προϊόντα µε τους
ίδιους όρους, οπότε σε επίπεδο προσφοράς και ζήτησης τα πράγµατα είναι
αρκετά δύσκολα. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να βρουν αυτά που θέλουν
από πολλές πλευρές.
Αυτό σηµαίνει ότι η ζήτηση είναι περιορισµένη. Βέβαια οι εταιρίες έχουν
καταφέρει να έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση στα προϊόντα τους, προκειµένου
όµως να διατηρήσουν τη κυριαρχία τους θα πρέπει να λανσάρουν νέες
υπηρεσίες, οι οποίες θα αυξήσουν τη ζήτηση αλλά και θα υποστηρίξουν και τα
παλιά προϊόντα τα οποία έχουν ήδη πολύ καιρό στην αγορά. Οι ασφαλιστικές
εταιρίες κάνουν µια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να εστιάσουν στα πιο
πρόσφατα πακέτα υπηρεσιών. Συγκεκριµένα στα οικονοµικά προγράµµατα
και τα προγράµµατα υγείας τα οποία δείχνουν να έχουν και το µεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τους καταναλωτές (Παπαδάκης, 2000).

4.4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Τα υποκαταστήµατα έχουν ως βασικό προµηθευτή τους τη µαµά
εταιρία. Οι «προµηθευτές επηρεάζουν µιας και είναι υποχρεωµένες να
πουλάνε τα πακέτα που αυτές βγάζουν στην αγορά, είτε αυτά είναι καλώς είτε
κακώς σχεδιασµένα. Συγχρόνως αν δηµιουργηθεί µε τη µαµά εταιρία κάποιο
πρόβληµα τότε επηρεάζεται και το υποκατάστηµα των εκάστοτε εταιριών.
Τέλος οι όποιες οικονοµικές ή πολιτικές δυνάµεις σε παγκόσµιο επίπεδο,
επηρεάζουν και τις εγχώριες ασφαλιστικές εταιρίες (Yung-Ming, 2009).
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4.5 ΑΓΟΡΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Σηµαντική

είναι

η συνεισφορά

του

ασφαλιστικού

κλάδου στη

διαµόρφωση του Α.Ε.Π., η οποία υπολογίζεται µε βάση το σύνολο των
παραγόµενων ασφαλίστρων όλων των κλάδων, εµφανίζοντας ωστόσο
σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα κατά κεφαλήν καταβαλλόµενα ασφάλιστρα
στην Ελλάδα ανήλθαν σε

241 Euro

(Euro

263 το 2003), ενώ το ίδιο

διάστηµα ο µέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαµορφώθηκε
σε 2.028 Euro (Accenture, 2005).
Αντίστοιχα, στην Ελληνική αγορά, τα ασφάλιστρα ως ποσοστό του
Α.Ε.Π. ήταν 2,3% το 2010 (2,05% το 2003), έναντι 8,6% που ίσχυε στην
Ευρώπη. Σύµφωνα µε µελέτη της ICAP, κατά το 2009, τα ασφάλιστρα από
πρωτοασφαλίσεις ανήλθαν σε 2.895 χιλ., σηµειώνοντας αύξηση κατά 18,9%.
Από το ποσό αυτό, τα 1.585 αφορούσαν ασφάλειες ζηµιών (αύξηση 17%) και
τα 1.310 ασφαλίσεις ζωής (αύξηση 1.4%).

4.6 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έντονος ανταγωνισµός επικρατεί στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά,
καθώς σε αυτή δραστηριοποιείται µεγάλος αριθµός εταιριών. Όσον αφορά τον
ανταγωνισµό, είναι έντονος γιατί λειτουργούν αρκετές εταιρίες µε οργανωµένα
δίκτυα πωλήσεων. Οι κύριοι ανταγωνιστές είναι η Interamerican, ING,
ALLIANZ και µερικές άλλες. Όσον αφορά στα προϊόντα, οι ασφαλιστικές
εταιρίες υπερέχουν σε 3 τουλάχιστον τοµείς (∆αγκαλίδης, 2008):
1. Νοσοκοµειακών καλύψεων απεριόριστης κάλυψης.
2. Επενδυτικό
3. Σπουδών.
Όσον αφορά στον ανταγωνισµό, οι εταιρείες που υπάρχουν, είναι ο
Φοίνικας, Ασπίς κ.λπ που έχουν όµως ένα µικρό µερίδιο αγοράς, το οποίο
κάνουν ότι µπορούν για να το αυξήσουν.
Πέρα από τις ιδιωτικές εταιρίες υπάρχουν και τα δηµόσια ταµεία τα
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οποία λειτουργούν ως υποκατάστατα. Συγκεκριµένα λόγω της γενικότερης
οικονοµικής ύφεσης οι ασφαλιζόµενοι αποφεύγουν να κάνουν ιδιωτικές
ασφαλίσεις, αφού τα ταµεία τους καλύπτουν δωρεάν µέσω προγραµµάτων
υγείας, συνταξιοδότησης κ.λπ
Τέλος σε παγκόσµιο επίπεδο µεγάλοι ασφαλιστικοί φορείς εισέρχονται
στην αγορά µέσω συνεργασιών µε Ελληνικές ασφαλιστικές ή µέσω εξαγορών.
Αυτοί οι φορείς είναι αρκετά ισχυροί και παίρνουν συνέχεια µερίδιο από τις
εταιρίες, επηρεάζοντας έτσι και τα υποκαταστήµατά τους (Brown, 2009).

4.7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Στην εποχή που ζούµε, η τεχνολογία αποτελεί τη βάση για όλες τις εταιρίες
σε όποια αγορά και να δραστηριοποιούνται. Αυτό σηµαίνει ότι οι εταιρίες που
έχουν µείνει πίσω σε τεχνολογικό επίπεδο κινδυνεύουν να µείνουν εκτός
αγοράς. Στον ασφαλιστικό κλάδο η τεχνολογία παίζει σηµαίνοντα ρόλο
(Scholes, 2002):
1. Οι περισσότερες συναλλαγές µπορούν να γίνουν πια µέσω Ίντερνετ.
2. Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να προβληθούν µέσω διαδικτύου, άρα
θα πρέπει είτε να επενδύσουν στη δηµιουργία ιστοσελίδας είτε να
προβάλλονται σε Site µε µεγάλη επισκεψιµότητα. Η ουσία είναι ότι κανένα
από τα δύο µόνα τους δε θα κάνουν τη διαφορά. Η κατασκευή site είναι
απαραίτητη για καλύτερη και γρηγορότερη ενηµέρωση και του κοινού αλλά
και τον µετόχων. Από την άλλη το Site αν δεν προβληθεί δε θα έχει την
απαιτούµενη επισκεψιµότητα.
3. Είναι

απαραίτητο

µια

ασφαλιστική

εταιρία

να

είναι

τεχνολογικά

καταρτισµένη και σε επίπεδο εγκαταστάσεων και σε επίπεδο εκπαίδευσης.
Όλα τα παραπάνω µας δείχνουν ότι οι τεχνολογικές πιέσεις είναι υψηλές και
ότι η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να επενδύει συνεχώς σ’ αυτό το
τοµέα.

70

4.8 ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι πελάτες έχουν µεγάλη ισχύ, µιας και η αγορά είναι πολύ
ανταγωνιστική. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν τις ίδιες
υπηρεσίες οπότε υπάρχει ισχυρός ανταγωνισµός και σε επίπεδο τιµών και σε
επίπεδο παροχών. Όλες οι εταιρίες για να καταφέρουν να παραµείνουν ηγέτες
στην αγορά, θα πρέπει να είναι συνεχώς ένα βήµα µπροστά παρέχοντας
χαµηλές τιµές και καινοτόµες υπηρεσίες. Τέλος τα τελευταία χρόνια και λόγω
των παρακάτω γεγονότων παρατηρείται αλλαγή στη συµπεριφορά των
καταναλωτών. Έχουν γίνει πιο αρνητικοί προς τα ασφαλιστικά προγράµµατα.
Συγκεκριµένα (∆αγκαλίδης, 2008):
1. Οι Έλληνες καταναλωτές έχασαν πολλά χρήµατα στο χρηµατιστήριο,
πράγµα που τους αποθάρρυνε στο να εµπιστευτούν ξανά τους
ασφαλιστικούς συµβούλους των εταιριών.
2. Υπάρχει µια δυσπιστία σε σχέση µε τη ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών
ειδικά στις πιο σοβαρές αρρώστιες.
3. Υπάρχουν πολλές αφερέγγυες εταιρίες οι οποίες αµαύρωσαν την εικόνα
του κλάδου.
4. Η οικονοµική ύφεση αποθάρρυνε τους καταναλωτές από το να επενδύουν
στο µέλλον, ενώ δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τις παρούσες
ανάγκες τους.
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4.9 ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Τα τµήµατα Αντασφαλειών και οι υπεύθυνοι τους είχαν υπό µελέτη την
αντασφάλιση, συµβατικής και προαιρετικής, που καλύπτει επαρκώς πέρα από
τα όρια ανάληψης κινδύνων και που διασφαλίζει την εξοµάλυνση των
αποτελεσµάτων της επιχείρησης και την προστατεύει.
Με βάση το Solvency II αυτό δεν θα είναι αρκετό. Η επιχείρηση θα
πρέπει µέσω δυναµικών µοντέλων να εξετάζει πόσο το κάθε είδος της
αντασφάλισης και η επιλογή των ορίων Κεφαλαίων, θα επηρεάζουν τα
εποπτικά κεφάλαια. Μπορεί µια αντασφάλιση αναλογική να έχει περισσότερο
κόστος από µια excess of Loss , αλλά να απαιτεί λιγότερα Εποπτικά
κεφάλαια. Marketing και ανάπτυξης προϊόντων (CEA, 2007).
Τα τµήµατα στρατηγικής και ανάπτυξης νέων προϊόντων θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη περισσότερες ποιοτικές παραµέτρους , εκτός από τις
αναµενόµενες Πωλήσεις, τις επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα των
Εταιριών και τις ανάγκες της αγοράς. Θα πρέπει να εξετάζουν ακόµα

τη

συµπεριφορά των καταναλωτών στο µέλλον και τις επιπτώσεις των
χαρακτηριστικών των προϊόντων στα εποπτικά κεφάλαια της επιχείρησης.
Στο νέο περιβάλλον κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, κάθε καινοτοµία
που το περιβάλλει, θα πρέπει να αποτιµάται κεφαλαιακά, γεγονός που µπορεί
να σηµαίνει τον περιορισµό παροχής εγγυήσεων που µέχρι τώρα θεωρούντο
δεδοµένες, από τις Εταιρίες που έχουν επιλέξει στρατηγικά να τοποθετηθούν
στις περισσότερο συντηρητικές.

4.10 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Οι διαδικασίες και ο τρόπος λειτουργίας στις ∆ιευθύνσεις Ανθρωπίνου
δυναµικού θα επηρεαστούν από τις επερχόµενες αλλαγές, καθώς τα
οργανωτικά σχήµατα των Εταιριών θα πρέπει να ανταποκριθούν στο νέο
πλαίσιο,

οι

διαδικασίες

επιλογής

νέων

στελεχών,

εκπαίδευσης

των

υπαρχόντων καθώς και άλλες διαδικασίες (όπως το outsourcing) θα
δηµιουργήσουν µια νέα πραγµατικότητα.
Σε σχέση µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση πολλά δεδοµένα θα
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αλλάξουν προς όφελος των επαγγελµατιών του χώρου, τόσο από το πλαίσιο
λειτουργίας του Πυλώνα Ι όσο και από το πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ. Οι Εταιρίες
θα πρέπει να χαράξουν νέες στρατηγικές , µέσα από ένα σαφές πλαίσιο,
όπου οποιοσδήποτε θα µπορεί να πιστοποιήσει την πρακτική που ήδη γίνεται
σήµερα όπως η ανάλυση αναγκών του ασφαλισµένου (Κωνσταντας, 2010).

4.11 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σαφώς θα υπάρξουν αλλαγές στην στρατηγική εισπράξεων των
Εταιριών ώστε να δηµιουργούνται λιγότερα κεφαλαιακά προβλήµατα στις
επιχειρήσεις. Συνεπώς τα τµήµατα διαχείρισης συµβάσεων για τα δίκτυα
Πωλήσεων αναµένεται να πρέπει να κινηθούν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο
συµφωνιών.
Ακόµα θα αλλάξει ο τρόπος συνεργασίας µε τρίτους καθώς η
πιστοληπτική τους ικανότητα και η δυνατότητα ανταπόκρισης τους σε
µελλοντικές αβέβαιες καταστάσεις θα επηρεάζει τον Λειτουργικό και Πιστωτικό
κίνδυνο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τα τµήµατα διαχείρισης θα πρέπει
να αναπροσαρµόσουν ή να διακόψουν ή να δηµιουργήσουν συνεργασίες µε
νέα αυστηρότερα κριτήρια ελέγχου.
Σε ότι αφορά το πλαίσιο δηµοσιοποίησης στον πυλώνα ΙΙΙ εκτός του ότι
θα αλλάξει τα δεδοµένα και τον τρόπο απεικόνισης οικονοµικών και µη
στοιχείων, γεγονός που µε την σειρά του θα απαιτήσει την πλήρη
αναδιοργάνωση Οικονοµικών/ Αναλογιστικών Υπηρεσιών θα αποτελέσει και
ένα πεδίο ανταγωνισµού των Εταιριών µέσω της επιπλέον διαφάνειας που θα
παρέχεται. Αυτό που µέχρι σήµερα περνά απαρατήρητο είναι ότι παρά την
διαφορετικότητα πλαισίου και αναγκαιότητας τους, τρία πλαίσια λειτουργίας ,
αυτό του Solvency II , των ∆ΛΠ φάση ΙΙ και του Market Consistent EV, θα
συγκλίνουν σε πολλά σηµεία και οι Υπεύθυνοι υλοποίησης των έργων αυτών
θα πρέπει να είναι απόλυτα συντονισµένοι.
Σήµερα το εταιρικό προφίλ κινδύνου µιας ασφαλιστικής καθώς και για
τα µελλοντικά επιχειρηµατικά πλάνα, που µέχρι σήµερα χρησιµοποιούνταν
εσωτερικά και προς τον επόπτη σε περιπτώσεις εξαγορών χαρτοφυλακίου,
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αλλάζει. Σε ότι αφορά το προφίλ του κινδύνου των Εταιριών αυτό θα
συνάγεται εύκολα από την ανάλυση των Αναγκαίων Εποπτικών Κεφαλαίων
ανά κίνδυνο.
Είναι εξίσου φανερό ότι ο τρόπος λειτουργίας των ∆ιευθύνσεων
Στρατηγικού σχεδιασµού, Συγχωνεύσεων και Εξαγορών θα τροποποιηθεί
στην λογική του εάν η επένδυση η από- επένδυση αναµένεται να προσδώσει
Κεφαλαιακή ωφέλεια µέσω της διαφοροποίησης (Born & Richter, 2010).
Από τις πιο σηµαντικές αλλαγές που θα επέλθουν θα είναι οι αλλαγές
στα υφιστάµενα µοντέλα Εταιρικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριµένα, η
δηµιουργία της Επιτροπής διαχείρισης κινδύνου, θα πρέπει να οριοθετήσει,
αφενός

στρατηγικά

τα

όρια

ανάληψης

κινδύνου

και

αφετέρου

να

αναπροσαρµόσει την οργανωτική δοµή της Εταιρίας, για την διασφάλιση τόσο
της τήρησης των ορίων αλλά και του ελέγχου µέσω µηχανισµών
πιστοποίησης, ότι οι πολιτικές τηρούνται απαρέγκλιτα.
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