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Σκοπός του Προτύπου
•

Στόχος του Δ.Λ.Π. 19 είναι να καθορίσει τη λογιστική απεικόνιση και τις γνωστοποιήσεις για παροχές σε
εργαζομένους

•

Σύμφωνα με το πρότυπο η οικονομική οντότητα (εταιρεία) απαιτείται να αναγνωρίζει τα εξής:

Την υποχρέωση, όταν ένας εργαζόμενος έχει
παράσχει υπηρεσία με αντάλλαγμα παροχές
που θα καταβληθούν μελλοντικά.

Το έξοδο, όταν η εταιρεία αναλώνει το
οικονομικό όφελος που προκύπτει από την
υπηρεσία

που

αντάλλαγμα

τη

παροχών.

παρασχέθηκε
μελλοντική

με

καταβολή

Εφαρμογή Προτύπου
Οι παροχές σε εργαζόμενους στις οποίες εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 19 απορρέουν από:

•

Επίσημα προγράμματα ή άλλες επίσημες συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και των εργαζομένων

•

Νομικές απαιτήσεις

•

Άτυπες πρακτικές που δημιουργούν τεκμαιρόμενη δέσμευση, δηλαδή περιπτώσεις όπου μια μεταβολή στις
άτυπες πρακτικές της Εταιρείας θα προξενούσε μια μη αποδεκτή ζημιά στη σχέση της με τους
εργαζομένους

Είδη παροχών σε εργαζόμενους
Oι παροχές σε εργαζόμενους στις οποίες εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 19 περιλαμβάνουν:
•

Βραχυπρόθεσμες παροχές
o ημερομίσθια, μισθοί και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

o ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών και άδεια ασθενείας μετ’ αποδοχών
o συμμετοχή στα κέρδη και πρόσθετες παροχές
o μη χρηματικές παροχές (όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή
επιδοτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους νυν εργαζόμενους
•

Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές

o μακροχρόνιες απουσίες μετ’ αποδοχών όπως άδεια μακρόχρονης υπηρεσίας ή σαββατική άδεια
o παροχές ιωβηλαίου ή άλλης μακρόχρονης υπηρεσίας
o παροχές μακροχρόνιας ανικανότητας

Είδη παροχών σε εργαζόμενους
Oι παροχές σε εργαζόμενους στις οποίες εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 19 περιλαμβάνουν:
•

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης είναι οι παροχές προς εργαζόμενο σε αντάλλαγμα για την
έξοδό του από την υπηρεσία, είτε ως αποτέλεσμα:
o της απόφασης της οικονομικής οντότητας να τερματίσει την απασχόληση ενός εργαζόμενου πριν
από την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης
o της απόφασης του εργαζομένου να δεχθεί προσφορά παροχών σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό
της απασχόλησής του

•

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία, οι οποίες διακρίνονται σε πλάνα καθορισμένων εισφορών
και πλάνα καθορισμένων παροχών:
o παροχές αποχώρησης
• συντάξεις
• εφάπαξ ποσά που καταβάλλονται κατά την αποχώρηση
o άλλες παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως ασφάλεια ζωής και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Αποτίμηση
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.19, το τελικό κόστος των «μετά τη συνταξιοδότηση» καθορισμένων
παροχών επηρεάζεται από πολυπληθείς παραμέτρους, επομένως απαιτείται:

•

Αναλογιστική Αποτίμηση

•

Μερισμός σε περιόδους υπηρεσίας

•

Υιοθέτηση αναλογιστικών παραδοχών

Αναλογιστική Μελέτη

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, όπως έχει αναθεωρηθεί από το 2011, καθορίζει το πλαίσιο
εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης αναφορικά με:

•

Την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης

•

Τον μερισμό παροχής στα έτη

•

Τις αναλογιστικές υποθέσεις

•

Τις λογιστικές απεικονίσεις

Αναλογιστική Μελέτη
Τα βασικά εξαγόμενα της αναλογιστικής μελέτης είναι:

•

Η υποχρέωση προς καταχώρηση στον Ισολογισμό

•

Το έξοδο προς καταχώρηση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

•

Τα αναλογιστικά κέρδη / ζημίες

•

Το αναμενόμενο έξοδο επόμενης χρήσης

Αναλογιστική Παρούσα Αξία
•

Έστω ότι ένας άνθρωπος θα λάβει 1.000 Ευρώ μετά από ένα έτος εφόσον ζει

•

Πιθανότητα επιβίωσης 0,9

•

Επιτόκιο προεξόφλησης 1%

ΑΠΑ = ?

1.000

t=0

•

Αναλογιστική Παρούσα Αξία =

t=1
1000 ∗0,9
1+0,01

0 ∗0,1

+ 1+0,01 =

1000 ∗0,9
1+0,01

+ 0 = 891,09

Μεθοδολογία
•

Η αναλογιστική αποτίμηση είναι μια εκτίμηση των μελλοντικών υποχρεώσεων υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας ένα συμφωνημένο σύνολο μελλοντικών οικονομικών και δημογραφικών παραδοχών που
βασίζονται στις καλύτερες εκτιμήσεις της Εταιρείας

•

Η αναλογιστική αποτίμηση καθορίζει:

Την αναλογιστική υποχρέωση

Το κόστος υπηρεσίας

•

Αναλογιστική υποχρέωση: πρόκειται για το άθροισμα της αναλογιστικής υποχρέωσης κάθε εργαζόμενου
βάσει της τρέχουσας δεδουλευμένης υπηρεσίας και του αναμενόμενου μισθού σε κάθε πιθανή μελλοντική
ημερομηνία εξόδου

•

Κόστος υπηρεσίας: το άθροισμα του κόστους υπηρεσίας κάθε εργαζόμενου, το οποίο υπολογίζεται ως η
παρούσα αξία του οφέλους για τον εργαζόμενο που αναμένεται να συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια του
επόμενου οικονομικού έτους

Αναλογιστική Μέθοδος Αποτίμησης
•

Σύμφωνα με το Πρότυπο, η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι εκείνη της Προβεβλημένης Πιστωτικής
Μονάδας (Projected Unit Credit)

•

Η Projected Unit Credit θεωρεί πως κάθε περίοδος υπηρεσίας δημιουργεί μια επιπρόσθετη μονάδα
δικαιώματος στις παροχές και επιμετρά κάθε μονάδα ξεχωριστά για να δημιουργήσει τη τελική δέσμευση

Μερισμός Παροχής στα Έτη
Κατά τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας των δεσμεύσεών της για καθορισμένες παροχές και του σχετικού
κόστους τρέχουσας απασχόλησης και, όπου αρμόζει, του κόστους προϋπηρεσίας, η οικονομική οντότητα
κατανέμει παροχές σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με τον τύπο του προγράμματος παροχών. Όμως, αν η
υπηρεσία ενός εργαζόμενου σε μεταγενέστερα έτη οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο παροχών από
ό,τι σε προηγούμενα έτη, η οικονομική οντότητα κατανέμει τις παροχές σε σταθερή βάση από:
•
•

την ημερομηνία κατά την οποία η υπηρεσία του εργαζομένου οδηγεί για πρώτη φορά σε παροχές βάσει
του προγράμματος (ασχέτως εάν οι παροχές εξαρτώνται από περαιτέρω υπηρεσία) έως
την ημερομηνία κατά την οποία περαιτέρω υπηρεσία από τον εργαζόμενο δεν οδηγεί σε σημαντικές
περαιτέρω παροχές σύμφωνα με το πρόγραμμα, πέραν των πρόσθετων μισθολογικών αυξήσεων
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Ερμηνεία IFRIC όπως ψηφίστηκε από IASB
Η ερμηνεία που ψηφίστηκε από το IASB αναφορικά με τα χρόνια στα οποία σχηματίζεται η αναλογιστική
υποχρέωση, προβλέπει η υποχρέωση να σχηματίζεται στα τελευταία 16 έτη (ή στα αντίστοιχα τελευταία έτη)
με αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερη αναλογιστική υποχρέωση να απαιτείται.
Τα βασικά σημεία της αλλαγής μπορείτε να δείτε στο άρθρο μας
https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/2056568/dlp19-krisimh-allagh-sthn-apotyposhypohreoseon-lo.html
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Παράδειγμα
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ένα παράδειγμα υπολογισμού της αναλογιστικής υποχρέωσης με τις
τρείς μεθόδους, με ημερομηνία αποτίμησης την 31/12/2021, για δύο εργαζομένους:

•

Ηλικία

Ηλικία
Συνταξιοδότησης

Αναλογιστική
Υποχρέωση
(στα πρώτα 16
έτη)

Αναλογιστική
Υποχρέωση
(σε όλο τον
εργασιακό βίο)

Αναλογιστική
Υποχρέωση
(στα τελευταία
16 έτη)

36

61

65

25.087

22.648

21.452

13

35

62

6.174

2.490

-

Έτος
Γέννησης

Έτος
Πρόσληψης

Μηνιαίες
Τακτικές
Αποδοχές

Έτη Εργασίας
στην Εταιρεία

1960

1986

2.431

1986

2009

1.122

Όπως διαπιστώνεται, ο μερισμός στα πρώτα 16 έτη οδηγεί σε «υψηλότερες» υποχρεώσεις, σε όλα τα έτη
εργασίας οδηγεί σε «μεσαίες» υποχρεώσεις και ο μερισμός στα τελευταία 16 έτη εργασίας οδηγεί σε
«χαμηλότερες» αναλογιστικές υποχρεώσεις

Αναλογιστικές Υποθέσεις
•

Οι αναλογιστικές υποθέσεις είναι οι καλύτερες εκτιμήσεις για τις μεταβλητές που θα προσδιορίσουν το
τελικό κόστος των παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία

•

Οι αναλογιστικές υποθέσεις συνίστανται σε Οικονομικές και Δημογραφικές:

Οικονομικές Υποθέσεις

Δημογραφικές Υποθέσεις

•

Προεξοφλητικό επιτόκιο

•

Θνησιμότητα

•

Μελλοντική αύξηση μισθών

•

Δείκτης κινητικότητας προσωπικού (turnover)

•

Πληθωρισμός

•

Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης

Αναλογιστικές Υποθέσεις
•

Οι αναλογιστικές παραδοχές είναι αμερόληπτες αν δεν είναι ούτε αλόγιστες, ούτε υπερβολικά
συντηρητικές

•

Οι αναλογιστικές παραδοχές είναι αμοιβαία συμβατές, αν αντικατοπτρίζουν τις οικονομικές σχέσεις
μεταξύ παραγόντων όπως ο πληθωρισμός, οι συντελεστές μισθολογικών αυξήσεων και τα προεξοφλητικά
επιτόκια

•

Οι χρηματοοικονομικές παραδοχές θα βασίζονται στις προσδοκίες της αγοράς, στο τέλος της περιόδου
αναφοράς, για την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι δεσμεύσεις πρόκειται να τακτοποιηθούν

Αναλογιστικές Υποθέσεις
•

Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση των δεσμεύσεων παροχών μετά την έξοδο από την
υπηρεσία θα προσδιορίζεται με αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών
ομολόγων κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Σε χώρες όπου δεν υπάρχει ενεργή αγορά σε τέτοια
ομόλογα, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις της αγοράς (κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς)
κρατικών ομολόγων. Το νόμισμα και η διάρκεια των εταιρικών ομολόγων ή κρατικών ομολόγων θα είναι
συμβατά με το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια των καθορισμένων δεσμεύσεων για παροχές μετά
την έξοδο από την υπηρεσία

•

Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντανακλά το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών. Στην
πράξη, η οικονομική οντότητα συχνά επιτυγχάνει αυτό με την εφαρμογή ενός ενιαίου μέσου
σταθμισμένου προεξοφλητικού επιτοκίου, που αντανακλά το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα και το ποσό
των καταβολών των παροχών και το νόμισμα στο οποίο οι παροχές πρόκειται να καταβάλλονται

Λογιστικές Απεικονίσεις
31/12/2021

Ποσά προς αναγνώριση στον ισολογισμό
Παρούσα αξία υποχρεώσεων

-

Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος

-

Καθαρή υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά το
τέλος της χρήσης

-

Ποσά προς αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

-

Δαπάνη τόκου

-

Κόστος προϋπηρεσίας

-

Κόστος διακανονισμών/περικοπών/ειδικών περιπτώσεων
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά
το τέλος της χρήσης

-

Λογιστικές Απεικονίσεις
31/12/2021
Λοιπά συνολικά έσοδα (OCI)
Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση λόγω
χρηματοοικονομικών παραδοχών
Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση λόγω δημογραφικών
παραδοχών
Λοιπές προσαρμογές
Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση λόγω εμπειρίας
Ποσό (κέρδος) ζημιά που καταχωρείται στο OCI κατά το τέλος της
χρήσης
Ποσό σωρευτικό OCI από 31/12/2019
Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως
Παρούσα αξία υποχρεώσεων κατά την αρχή της χρήσης
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Δαπάνη τόκου
Κόστος προϋπηρεσίας
Κόστος διακανονισμών/περικοπών/ειδικών περιπτώσεων
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Έξοδα
Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση
Παρούσα αξία υποχρεώσεων κατά το τέλος της χρήσης

-

Λογιστικές Απεικονίσεις
31/12/2021

Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογισμού

Καθαρή υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά την αρχή
της χρήσης

-

Εισφορές πληρωθείσες εργοδότη

-

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων

-

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους από εργοδότη

-

Ποσό που καταχωρείται στο OCI

-

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά το
τέλος της χρήσης

-

Αλλαγές 2021
Α1) Έτη στα οποία κατανέμεται η υποχρέωση
Α2) Λογιστικοί χειρισμοί.
Η πλήρης εφαρμογή του Α1 αναμένεται για την 31/12/2021 και ο λογιστικός χειρισμός θα είναι η «Αλλαγή
Λογιστικής Πολιτικής». Η αλλαγή λογιστικής πολιτικής θα εφαρμοστεί αναδρομικά και επομένως θα
χρειαστούν οι συγκριτικές απεικονίσεις της προηγούμενης χρήσης (υπολογισμοί 31/12/2019, 31/12/2020,
31/12/2021) και η αντίστοιχη απελευθέρωση της πρόβλεψης θα επηρεάσει την Καθαρή Θέση
Α3) Οικονομικές καταστάσεις 30/6/2021.
Στις οικονομικές καταστάσεις 30/6/2021, οι εταιρείες (και κυρίως οι εισηγμένες) μπορούν να κάνουν κάποια
γνωστοποίηση για το Α1 σύμφωνα με το ΔΛΠ8 παράγραφοι 30-31

Αλλαγές 2021

Β) Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών.
Σύμφωνα με τον Ν.4808/2021, καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών (από το έτος
2022), και αφού ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής λόγω συνταξιοδότησης θα είναι κοινός, η
πρόβλεψη σύμφωνα με το ΔΛΠ19 για τους εργατοτεχνίτες θα είναι μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, για έναν
εργατοτεχνίτη 58 ετών με 1.000 ευρώ ισοδύναμο μηνιαίο μισθό, η αναλογιστική υποχρέωση από 2.800 ευρώ
θα αυξηθεί σε 9.800 ευρώ
Γ) Αύξηση κατώτατου ημερομίσθιου.
Το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, διαμορφώθηκε από 29,04 σε 29,62 ευρώ (αύξηση 2%), και
επηρεάζει το ανώτατο όριο του συντάξιμου μισθού και επομένως το ανώτατο όριο της εφάπαξ παροχής λόγω
συνταξιοδότησης

Παράρτημα
•

Παροχές σε εργαζομένους είναι όλες οι µορφές της αντιπαροχής που δίδεται από µια οικονομική
οντότητα σε αντάλλαγμα για την παρεχόμενη από τους εργαζομένους υπηρεσία

•

Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους είναι παροχές σε εργαζομένους (άλλες εκτός από παροχές
εξόδου από την υπηρεσία) που λήγουν στο σύνολό τους εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της περιόδου
στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία είναι παροχές σε εργαζομένους (άλλες εκτός από παροχές
λήξης απασχόλησης) που είναι πληρωτέες µετά την ολοκλήρωση της απασχόλησης

•
•

Λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζομένους (άλλες εκτός από παροχές µετά την έξοδο από την
υπηρεσία και παροχές εξόδου από την υπηρεσία) που λήγουν στο σύνολο τους µέσα σε δώδεκα µήνες µετά
από το τέλος της περιόδου στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες

•

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης είναι η αύξηση στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων
παροχών που προέρχεται από την απασχόληση εργαζομένου κατά την τρέχουσα περίοδο

•

Κόστος τόκων είναι η αύξηση κατά τη διάρκεια µιας περιόδου της παρούσας αξίας της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών που συμβαίνει, γιατί οι παροχές είναι µια περίοδο πλησιέστερα προς τακτοποίηση

