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Τροποποίηση ΔΠΧΑ 16 – Επέκταση της ελάφρυνσης του μισθωτή σε ενοίκια που σχετίζονται με τον Covid-19

• Παράταση ενός έτους για παραχωρήσεις ενοικίων που σχετίζονται με τον COVID-19 βάσει του ΔΠΧΑ 16 –
Μισθώσεις.

• Οι τροποποιήσεις του 2021 ισχύουν για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν από την 1η Απριλίου 2021 και 
μετά. Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από 
την εκτίμηση του κατά πόσον η διευκόλυνση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της 
μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν οποιαδήποτε αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων 
που προκύπτει από τις διευκολύνσεις σε ενοίκια Covid-19 με τον ίδιο τρόπο που θα λογιστικοποιούσαν την μεταβολή 
αυτή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, δηλαδή εάν η μεταβολή δεν αποτελούσε τροποποίηση μίσθωσης.

• Η πρακτική διευκόλυνση έχει σκοπό την μείωση στα ενοίκια που οφείλονται την ή έως την 30 Ιουνίου 2022, εφόσον 
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.

• Οι τροποποιήσεις του 2021 εφαρμόζονται αναδρομικά με το σωρευτικό αποτέλεσμα της αρχικής εφαρμογής τους να 
αναγνωρίζεται στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέο. Στην περίοδο αναφοράς κατά την οποία ένας μισθωτής 
εφαρμόζει για πρώτη φορά την τροποποίηση 2021, η μισθωτής δεν υποχρεούται να γνωστοποιεί τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από το ΔΛΠ 8.

• Η αρχική έκδοση του πρακτικού μέσου ήταν, και παραμένει, προαιρετική. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις του 2021, στην 
πραγματικότητα, δεν είναι προαιρετικές. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτές θα πρέπει να αντιστρέψουν την προηγούμενη 
λογιστική τροποποίησης της μίσθωσης εάν μια παραχώρηση ενοικίου δεν ήταν επιλέξιμη αρχικά σύμφωνα με τις 
τροποποιήσεις του 2020, αλλά καθίσταται επιλέξιμη ως αποτέλεσμα της παράτασης.
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Τροποποίηση ΔΛΠ 16 – Ενσώματες ακινητοποιήσεις: Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση

• Η τροπολογία απαγορεύει στις οντότητες να αφαιρούν από το κόστος ενός πάγιου στοιχείου, οποιαδήποτε 
έσοδα προέκυψαν από την πώληση ειδών που παράγονται κατά την προετοιμασία του παγίου αυτού για την 
προοριζόμενη χρήση του. 

• Ξεχωριστή γνωστοποίηση των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με πωλήσεις που δεν αποτελούν 
αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας.

• Αναδρομική εφαρμογή μόνο για τα πάγια που είναι έτοιμα για χρήση κατά ή μετά την έναρξη της 
πρωιμότερης περιόδου που η οικονομική οντότητα εφαρμόζει για πρώτη φορά την τροποποίηση.

• Δεν υπάρχει κάποια «μεταβατική» ελάφρυνση.

• Επιγραμματικά

 Οι πωλήσεις δεν αφαιρούνται πλέον από την αξία του παγίου πριν την χρήση του

 Σωστός διαχωρισμός μεταξύ των εξόδων που αφορούν αποκλειστικά την κατασκευή του παγίου και των 
εξόδων που σχετίζονται με την πώληση αγαθών.

 Η αύξηση του κόστους των παγίων αντανακλάται στον ισολογισμό

 Αλλάζει το αποτέλεσμα χρήσης με πιθανές φορολογικές επιπτώσεις
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Τροποποίηση ΔΛΠ 16 (Συνέχεια)

• Στην πράξη: Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, τα έσοδα από την πώληση ειδών πριν το πάγιο είναι διαθέσιμο για 
χρήση θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα μαζί με το κόστος που σχετίζεται με το εν λόγω πάγιο 
στοιχείο σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες και το ΔΛΠ 2 Αποθέματα αντίστοιχα.

• Κατά την εφαρμογή των τροποποιήσεων οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ

Κόστος που σχετίζεται με την 
παραγωγή και την πώληση στοιχείων 
πριν το στοιχείο ΜΑΠ είναι διαθέσιμο 

προς χρήση

Kόστους που σχετίζεται με τη διάθεση 
του στοιχείου ΜΑΠ για την 
προβλεπόμενη χρήση του.

- Η κατανομή αυτή του κόστους μπορεί να απαιτεί σημαντικές εκτιμήσεις και κρίσεις. 
- οι εταιρείες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προσδιορίσουν εύκολα την κανονική δυναμικότητα του περιουσιακού στοιχείου ή 
ένα σχετικό μέτρο παραγωγής προκειμένου να κοστολογήσουν το παραγόμενο προϊόν.
- Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων κοστών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής. Για 
παράδειγμα, μια εταιρεία θα πρέπει να καθορίσει πόσα υλικά και εργατικά θα πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ των πωληθέντων 
ειδών και των αντίστοιχων υπό κατασκευή. Αυτό θα είναι μια νέα κρίση που δεν απαιτείτο προηγουμένως.
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Τροποποίηση ΔΠΧΑ 3 – Αναφορά στο εννοιολογικό πλαίσιο  

• Έχει προστεθεί μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους ενδεχόμενων και μη υποχρεώσεων που 
αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων, για να αποφευχθεί το ζήτημα των πιθανών κερδών ή 
ζημιών της "ημέρας 2" που θα ανήκαν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 - Προβλέψεις, ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή της IFRIC 21 "Εισφορές", εάν προκύπταν 
ξεχωριστά. 

• Η εξαίρεση απαιτεί να εφαρμόζονται τα κριτήρια του ΔΛΠ 37 ή IFRIC 21 αντίστοιχα, αντί του 
Εννοιολογικού Πλαισίου, για να να προσδιοριστεί εάν υπάρχει υποχρέωση κατά την ημερομηνία 
εξαγοράς.

• Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι ο αγοραστής δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία, όπως ορίζονται στον ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.

• Οι τροποποιήσεις πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά. 

• Σκοπός είναι η συνέπεια στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και αποφυγή πιθανής σύγχυσης από 
την ύπαρξη περισσότερων από μία εκδόσεων του Εννοιολογικού Πλαισίου.

• Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2022 
και μετά.
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Ακολουθεί περίληψη των τροποποιήσεων από τον ετήσιο κύκλο βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2018-2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 :

ΔΠΧΑ 9 - Χρηματοοικονομικά μέσα - Αμοιβές  που περιλαμβάνονται στο τεστ του "10 τοις εκατό" για αναδιαρθρώσεις 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

•Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον 
δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην 
αξιολόγηση του 10%. Δεν προτείνεται παρόμοια τροποποίηση για το ΔΛΠ 39. Επιτρέπεται η προγενέστερη εφαρμογή.

ΔΠΧΑ 16 – Μισθώσεις

• H τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο 
επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τον 
χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.

Τροποποίηση ΔΠΧΑ 1 – Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (για θυγατρικές εταιρείες) 

•Η τροποποίηση επιτρέπει σε μια θυγατρική να επιμετρά το αποθεματικό συναλλαγματικό διαφορών χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο 
ποσο των ενοποιημένων οικ. καταστάσεων της μητρικής, με βάση την ημερομηνία μετάβασης της μητρικής στα ΔΠΧΑ, με την 
προϋπόθεση οτι δεν έγιναν προσαρμογές για τις διαδικασίες ενοποίησης και της επιχειρηματικής συνένωσης κατά την οποία η μητρική 
απέκτησε τη θυγατρική. Αυτή η τροποποίηση εφαρμόζεται επίσης σε μια συγγενή ή κοινοπραξία που επιλέγει να εφαρμόσει την 
παράγραφο Δ16(α) του ΔΠΧΑ 1. Επιτρέπεται η προγενέστερη εφαρμογή.
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Τροποποίηση ΔΛΠ 37 – Επαχθείς Συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης σύμβασης

• Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος 
της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η 
τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα 
αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της σύμβασης. 

• Οι τροποποιήσεις πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά στις συμβάσεις για τις οποίες μια οικονομική οντότητα δεν έχει ακόμη 
καλύψει όλες τις υποχρεώσεις της κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Εξαιρέσεις στα ανωτέρω επιτρέπονται και 
πρέπει να γνωστοποιούνται.

• Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά.

Μια σύμβαση χαρακτηρίζεται ως 
επαχθείς όταν το αναπόφευκτο 
κόστος εκπλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων - δηλαδή το 
χαμηλότερο από τα κόστη 
εκπλήρωσης της σύμβασης και τα 
κόστη καταγγελίας της – υπερβαίνει 
τα οικονομικά οφέλη αυτής.
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Τον Οκτώβριο, η Mountain Chalets σύναψε 
συμφωνία με την Luxury Holidays βάσει της 
οποίας συμφώνησε να νοικιάσει το σαλέ της 

έναντι 5.000 δολαρίων ημερησίως για 60 ημέρες. 
Η Mountain Chalets επιβαρύνεται με έξοδα 

εκπλήρωσης ύψους 7.000 δολαρίων ανά 
ημέρα για τη λειτουργία του εν λόγω σαλέ. Η 

Mountain Chalets μπορεί να ακυρώσει τη 
σύμβαση καταβάλλοντας ποινική ρήτρα ύψους 

250.000 δολαρίων. Ωστόσο, η διοίκηση της 
Mountain Chalets αποφάσισε να μην ακυρώσει το 

συμβόλαιο αυτό, καθώς πιστεύει ότι αυτό θα 
επηρέαζε αρνητικά τη φήμη της στην αγορά.

Αναπόφευκτο κόστος είναι το χαμηλότερο από το 
κόστος εκπλήρωσης της σύμβασης και τις τυχόν 

αποζημιώσεις ή κυρώσεις που προκύπτουν από τη μη 
εκπλήρωσή της. Σε αυτό το παράδειγμα, το καθαρό 
κόστος εκπλήρωσης της σύμβασης των 120.000 
δολαρίων (2.000 δολάρια x 60 ημέρες) είναι 

χαμηλότερο από τις ποινές των 250.000 δολαρίων. 
Φαίνεται ότι η σύμβαση μπορεί να είναι επαχθής. 
Ωστόσο, θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση για να 

προσδιοριστεί αν τα κόστη που περιλαμβάνονται στα 
7.000 δολάρια πληρούν τις προϋποθέσεις ως κόστη 
για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 37. Να θυμάστε ότι το Mountain Chalets θα 
πρέπει επίσης να αναγνωρίσει οποιαδήποτε ζημία 
απομείωσης για τυχόν περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης 
(π.χ. το σαλέ) πριν από τον υπολογισμό και τον 

σχηματισμό πρόβλεψης.

Θεωρείτε το 
παραπάνω επαχθές 

συμβόλαιο;

Αν ναι, ποιο είναι το 
μέγιστο ποσό της 

πρόβλεψης που θα 
μπορούσε να 
αναγνωριστεί 

σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΔΛΠ 37;

ΔΠΧΑ 37 (Συνέχεια)

Παράδειγμα:
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Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 - Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες

• Οι υποχρεώσεις πλέον ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων (rights or control) που είναι σε 
ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις της οντότητας ή από γεγονότα μετά 
την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 
1.

• Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται αναδρομικά για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 
Επιτρέπεται η εφαρμογή νωρίτερα.
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Η οντότητα Ζ έχει λήξη του έτους 
στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ3. Η 
οντότητα Ζ έχει μακροπρόθεσμο 
τραπεζικό δάνειο που θα 
αποπληρωθεί σε 5 έτη. Ωστόσο, η 
τράπεζα έχει το δικαίωμα να 
απαιτήσει άμεση αποπληρωμή εάν η 
οντότητα Ζ δεν διατηρήσει έναν 
καθορισμένο λόγο χρέους προς ίδια 
κεφάλαια στο τέλος του
ημερολογιακού έτους. Οι συμβατικοί 
όροι του δανείου ορίζουν ότι η 
συμμόρφωση με αυτή τη δέσμευση 
θα αξιολογείται με βάση τις 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
που η διοίκηση της οντότητας Ζ 
πρέπει να υποβάλει στην τράπεζα 
μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου 
έτους.

Το ΔΛΠ 1.72Α απαιτεί από την 
οντότητα Ζ να πληροί τους όρους 
στο τέλος της περιόδου αναφοράς 
(31 Δεκεμβρίου 20Χ3) προκειμένου 
το τραπεζικό δάνειο να ταξινομηθεί 
ως μακροπρόθεσμη υποχρέωση. Η 
απαίτηση αυτή υφίσταται 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η 
συμμόρφωση με τον όρο δεν θα 
αξιολογηθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 
του επόμενου έτους. Ως εκ τούτου, 
η οντότητα Ζ υπολογίζει τον δείκτη 
χρέους προς ίδια κεφάλαια και 
ταξινομεί το τραπεζικό δάνειο ως 
βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 
υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 
20Χ3 με βάση το αποτέλεσμα 
αυτού του υπολογισμού

→ Εάν η οντότητα Ζ 
ικανοποιεί τα covenants, τότε 
το δάνειο ταξινομείται ως 
μακροπρόθεσμο.

→ Εάν η οντότητα Ζ δεν 
ικανοποιεί τους όρους του 
συμβολαίου, τότε το δάνειο 
ταξινομείται ως 
βραχυπρόθεσμο, επειδή η 
τράπεζα έχει το δικαίωμα να 
απαιτήσει την άμεση 
αποπληρωμή (δηλαδή η 
οντότητα Ζ δεν θα είχε το 
δικαίωμα να αναβάλει τον 
διακανονισμό για τουλάχιστον 
δώδεκα μήνες - ΔΛΠ 1.69(δ)).

ΔΛΠ 1 (Συνέχεια)

Παράδειγμα:
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Τροποποίηση ΔΛΠ 1 και της δεύτερης Δήλωσης Πρακτικής ΔΠΧΑ– Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών

Οι βασικές τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων περιλαμβάνουν:

• Απαίτηση από τις εταιρείες να γνωστοποιούν τις ουσιώδεις λογιστικές τους πολιτικές·
• Διευκρίνηση ότι οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με δευτερεύουσες συναλλαγές, άλλα γεγονότα ή 

συνθήκες είναι από μόνες τους μη ουσιώδεις και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να γνωστοποιηθούν· και
• Διευκρίνηση ότι οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με ουσιώδεις συναλλαγές, άλλα γεγονότα ή συνθήκες 

δεν είναι αυτές καθαυτές απαραίτητα σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας.

Σκοπός της τροποποίησης της δεύτερης Δήλωσης Πρακτικής ΔΠΧΑ είναι να συμπεριληφθεί σε αυτό καθοδήγηση 
σχετικά με την εφαρμογή του materiality στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών.
• «Οι πληροφορίες λογιστικής πολιτικής είναι σημαντικές εάν, όταν λαμβάνονται υπόψη μαζί με άλλες 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας, μπορεί εύλογα να 
αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 
γενικού σκοπού με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις».

• Οι τροποποιήσεις ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023, αλλά ενδέχεται να εφαρμοστούν νωρίτερα.
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Τροποποίηση ΔΛΠ 8 – Λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις  

• Οι τροποποιήσεις εισάγουν έναν νέο ορισμό για τις λογιστικές εκτιμήσεις, διευκρινίζοντας ότι είναι χρηματικά 

ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα μέτρησης. Σε γενικό πλαίσιο, διευκρινίζεται 
ότι οι εταιρείες θα πρέπει να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από τις αλλαγές στις 
λογιστικές εκτιμήσεις

• Διευκρινίζετε ότι οι επιδράσεις μιας λογιστικής εκτίμησης που αφορά μια αλλαγή σε μια εισροή ή σε μια τεχνική 
επιμέτρησης είναι αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις εάν δεν προκύπτουν από τη διόρθωση λαθών 
προηγούμενων περιόδων.

• Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών παραμένει αμετάβλητος.

• Οι τροποποιήσεις ισχύουν για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, με 
προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και θα εφαρμοστούν μελλοντικά σε αλλαγές στις λογιστικές 
εκτιμήσεις καθώς και στις λογιστικές πολιτικές που συμβαίνουν κατά ή μετά την έναρξη της πρώτης ετήσιας 
περιόδου αναφοράς στην οποία εφαρμόζει η εταιρεία τις τροπολογίες. 
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Τροποποίηση ΔΛΠ 12 – Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που προκύπτουν

από μια ενιαία συναλλαγή

Μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να εφαρμόζει τις τροποποιήσεις σε συναλλαγές που συμβαίνουν κατά ή μετά την έναρξη της πρωιμότερης
συγκριτικής περιόδου. Επιπλέον, κατά την έναρξη της πρωιμότερης συγκριτικής περιόδου, θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσει μια αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκές φορολογητέο κέρδος) και μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για όλες τις 
εκπεστέες και φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με τις αντίστοιχες μισθώσεις και υποχρεώσεις, έναντι της ΚΘ.

Ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.

Φορολογική 
Βάση

Αλλαγές στην 
εξαίρεση της 

αρχικής 
αναγνώρισης

• Η εξαίρεση αρχικής αναγνώρισης δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές που, κατά την αρχική 
αναγνώριση, δημιουργούν ίσες φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 

• Ωστόσο, είναι πιθανόν ο αναβαλλόμενος φόρος απαιτήσεων και υποχρεώσεων να μην είναι 
ίσος (π.χ. εάν η οντότητα δεν είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις φορολογικές εκπτώσεις ή 
εάν ισχύουν διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές για τις φορολογητέες και εκπεστέες
προσωρινές διαφορές). Σε τέτοιες – σπάνιες - περιπτώσεις, μια οικονομική οντότητα θα πρέπει 
να λογιστικοποιεί τη διαφορά μεταξύ των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων στα αποτελέσματα.

• Σημαντική επίπτωση σε εταιρείες με μεγάλες μισθώσεις, προβλέψεις για αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος , αποσυναρμολογήσεις κλπ.
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Εισαγωγή του ΔΠΧΑ 17 – Νέο πρότυπο ασφαλιστικών συμβολαίων 

Πεδίο εφαρμογής

• Το ΔΠΧΑ 17 εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους ασφαλιστικών συμβάσεων (δηλαδή, ζωής, ζημιών, πρωτασφαλίσεων
και αντασφαλίσεων), ανεξάρτητα από το είδος των οντοτήτων που τις εκδίδουν, καθώς και προαιρετικά σε ορισμένες 
εγγυήσεις και χρηματοοικονομικά μέσα. 

• Το ΔΠΧΑ 17 είναι το πρώτο «αμιγώς ασφαλιστικό» Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
που αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4, ένα Πρότυπο που οδηγούσε σε αποκλίνουσες
πρακτικές.

• Το ΔΠΧΑ 17 στοχεύει στο να:

 παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τις
υποχρεώσεις, τους κινδύνους και τις αποδόσεις που απορρέουν από τις
ασφαλιστικές συμβάσεις,

 αυξήσει τη διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσιεύουν
οι ασφαλιστικές εταιρείες,

 εισάγει ενιαία λογιστική για όλες τις ασφαλιστικές συμβάσεις, με βάση ένα
ενιαίο μοντέλο μέτρησης,

 να παρέχει στους επενδυτές ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες οι οποίες
είναι εύκολα συγκρίσιμες με λοιπούς κλάδους της αγοράς.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
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Οι σημαντικότερες αλλαγές που θα φέρει το πρότυπο είναι:

• η κατάταξη των ασφαλιστικών συμβολαίων σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά επιμέτρησης και αναγνώρισης,

• η αναγνώριση του κέρδους (αντιπροσωπεύεται από το CSM) από μια ομάδα ασφαλιστικών συμβολαίων σε όλη
την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης, σε αντίθεση με την άμεση αναγνώριση της ζημιάς εάν μια ομάδα είναι
ζημιογόνα,

• η ξεχωριστή παρουσίαση του αποτελέσματος των ασφαλιστικών εργασιών από εκείνο των επενδυτικών.
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Περιλαμβάνει:
Πραγματοποίηση ταμειακών ροών
– Με βάση τις μελλοντικές ταμειακές 
ροές
– Με προεξόφληση
– Με προσαρμογή κινδύνων για μη 
χρημ/κούς κινδύνους
Contractual service margin (CSM)

Κάποιες τροποποιήσεις
 Premium allocation approach → 

επιτρέπει απλοποιήσεις για 
συγκεκριμένα συμβόλαια

 Variable fee approach → 
εφαρμόζεται στα συμβόλαια άμεσης 
συμμετοχή

Επικαιροποίηση των παραδοχών που 
αφορούν τις μελλοντικές ταμειακές ροές, 
τα προεξοφλητικά επιτόκια και τις 
προσαρμογές κινδύνου

Το CSM προσαρμόζεται για μεταβολές 
που αφορούν την πραγματοποίηση 
ταμειακών ροών που σχετίζονται με 
μελλοντική κάλυψη και υπηρεσίες

Μεταβολές που σχετίζονται με 
παρελθούσες και τρέχουσες 
υπηρεσίες αναγνωρίζονται στα 
Αποτελέσματα και τα Λοιπά Συνολικά 
Αποτελέσματα.

Εισαγωγή του ΔΠΧΑ 17 – Νέο πρότυπο ασφαλιστικών συμβολαίων 

Απαιτείται πλήρης αναδρομική 
εφαρμογή - ωστόσο είναι διαθέσιμη και 
η προσέγγιση της εύλογης αξίας καθώς 
και η τροποποιημένη αναδρομική

Μετάβαση
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Νέο λογιστικό μοντέλο

 Μέτρηση της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών, ενσωματώνοντας ρητή προσαρμογή στον κίνδυνο, που 
επανεκτιμάται σε κάθε περίοδο αναφοράς.

 Ορισμένες μεταβολές στην αναμενόμενη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών προσαρμόζονται έναντι του CSM και 
έτσι αναγνωρίζονται στα κέρδη ή τις ζημίες κατά τη διάρκεια της εναπομένουσας περιόδου κάλυψης.

 Η επίδραση των μεταβολών στα προεξοφλητικά επιτόκια θα αναφέρεται είτε στα αποτελέσματα είτε στα λοιπά συνολικά 
έσοδα.

 Η παρουσίαση των ασφαλιστικών εσόδων και εξόδων θα γίνεται στην κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων με βάση τις 
υπηρεσίες που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου.

 Τα ποσά που καταβάλλονται σε ασφαλισμένους – ακόμα και τα μη διακριτά επενδυτικά στοιχεία - δεν παρουσιάζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων, αλλά αναγνωρίζονται απευθείας στον ισολογισμό.

 Τα αποτελέσματα ασφαλιστικών υπηρεσιών (έσοδα μείον πραγματοποιηθέντες αποζημιώσεις) παρουσιάζονται ξεχωριστά από 
τα ασφαλιστικά χρηματοοικονομικά έσοδα ή έξοδα (επενδύσεις).

ΔΠΧΑ 17 (Συνέχεια)
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Νέο λογιστικό μοντέλο

 Ένα στοιχείο ανάκτησης ζημιών ενός περιουσιακού στοιχείου που αφορά την κάλυψη μιας ομάδας αντασφαλιστικών
συμβολαίων προσδιορίζεται και καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ανάκτηση ζημίας 
κατά την αρχική αναγνώριση μιας επαχθούς ομάδας εκδοθέντων συμβολαίων.

 Οι οντότητες θα πρέπει να παρουσιάζουν ξεχωριστά στον ισολογισμό, τη λογιστική αξία των χαρτοφυλακίων των 
ασφαλιστικών συμβολαίων που αποτελούν απαίτηση και εκείνων που συνιστούν υποχρέωση, με κάτι αντίστοιχο να ισχύει και 
για τα χαρτοφυλάκια αντασφαλιστικών συμβολαίων που κατέχονται.

 Εκτενείς γνωστοποιήσεις για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα αναγνωρισμένα ποσά, τη φύση αλλά και την έκταση των 
κινδύνων που απορρέουν από τις ασφαλιστικές συμβάσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, το ΔΠΧΑ 17 εφαρμόζεται για περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023 και 
απαιτείται η παράθεση ορισμένων συγκριτικών στοιχείων. Η πρώιμη εφαρμογή αυτού επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι η 
οντότητα εφαρμόζει επίσης το ΔΠΧΑ 9 - Χρηματοοικονομικά Μέσα κατά ή πριν από την ημερομηνία που θα εφαρμόσει για 
πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 17.

ΔΠΧΑ 17 (Συνέχεια)
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General Accounting 
Model (BBA)

PAA Προσέγγιση VFA Προσέγγιση

Ασφαλιστήρια συμβόλαια (χωρίς 
δυνατότητα άμεσης συμμετοχής)

«Unearned profit» για την περίοδο 
κάλυψης

Εκτιμήσεις μελλοντικών ταμειακών 
ροών

Μακροπρόθεσμες συμβάσεις

Βραχυπρόθεσμες συμβάσεις(< = 1 
έτους)

Σταθερές ταμειακές ροές

Απλουστευμένο GM μοντέλο

Παρόμοια με την προσέγγιση 
«Unearned premium»

Συμβάσεις άμεσης συμμετοχής και 
επενδυτικά συμβόλαια με DPF (Direct 
Participating Contracts and 
Investment Contracts with DPF)

Παραλλαγή του GM model

Μακροπρόθεσμη σύμβαση με 
επενδυτικά χαρακτηριστικά

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ



Η προεπιλεγμένη μεθοδολογία μέτρησης στο IFRS 17 είναι η Building Block Approach (BBA) 

Εισροές -
Εκροές

Προεξόφληση
Προσαρμογή 

Κινδύνου

Fulfillment of 
Cash Flows

«FCF»

ΒΒΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ



Υποχρέωση για 
εναπομένουσα κάλυψη

oΑσφάλιστρα μείον το 
Έξοδα Πρόσκτησης 

περιόδου

Απελευθέρωση 
Ασφαλίστρου σχετικά με 

την περίοδο και την 
έκθεση

Κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

(ασφαλιστικό 
αποτέλεσμα) 

Υποχρέωση για 
αναληφθείσες

απαιτήσεις (incurred 
claims)

oΠροσαρμογή κινδύνου 
+ Αναμενόμενη 

Παρούσα Αξία των 
Μελλ. Χρηματοροών

Απελευθέρωση 
προσαρμογής κινδύνου

Διαφορά πραγματικών 
έναντι των 

αναμενόμενων

Χρονική αξία του χρήματος 
(επίδραση του προεξοφλητικού 
επιτοκίου και τρεχουσών τιμών 
αγοράς) και άλλες παραδοχές 

που σχετίζονται με τον 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο

P&L και/ή OCI 
(ασφαλιστικό 

χρηματοοικονομικό 
αποτέλεσμα)

23Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων και / ή 
Κατάσταση συνολικών εσόδων

Αναγνώριση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

PAA ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ



Παραλλαγή του Γενικευμένου Μοντέλου - BBA

Τροποποιημένος τρόπος μέτρησης του CSM (βασισμένος σε τρέχουσες τιμές)

Είναι υποχρεωτική για συμβάσεις άμεσης συμμετοχής

Αναγνώριση των μεταβολών σε «Options & Guarantees»
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VFA ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ



IFRS 4 IFRS 17

+ Επενδύσεις

+ DAC

+ Λοιπά Στοιχεία

= Ενεργητικό

+ Επενδύσεις

+ Λοιπά Στοιχεία

= Ενεργητικό

+ Αποθεματικά (σύμφωνα με εγχώρια νομοθεσία)

+ Έλεγχος Επάρκειας Αποθεμάτων

+ Λοιπά Στοιχεία
= Υποχρέωση

+ Υποχρεώσεις από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
1. Παρούσα Αξία Μελ. Χρηματοροών (PVFC - περιλαμβάνει

Loss Component αν υπάρχει)
2. Προσαρμογή Κινδύνου (Risk Adjustment)

3. Περιθώριο Κέρδους (CSM)

+ Λοιπά Στοιχεία

= Υποχρέωση

Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση

Ισολογισμός: ΔΠΧΑ 4 vs ΔΠΧΑ 17

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ IFRS 2021
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+ Ασφάλιστρα

+ Έσοδα Επενδύσεων

= Συνολικά Έσοδα

+ Ασφαλιστικά Έσοδα (Revenue)

- Ασφαλιστικά Έξοδα (Service Expenses)

= Ασφαλιστικό Αποτέλεσμα

+ Ασφαλιστικές Ζημιές/Παροχές, Έξοδα

+ Μεταβολή Αποθεματικών

= Συνολικά Έξοδα

+ Έσοδα Επενδύσεων

- Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα

= Επενδυτικό Αποτέλεσμα

Κέρδος προ φόρων Κέρδος προ φόρων

Κατάσταση Αποτελεσμάτων: ΔΠΧΑ 4 vs ΔΠΧΑ 17

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ IFRS 2021
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Σημείο IFRS 17 Solvency II 

Μοντέλο επιμέτρησης Building Block Approach (BBA), ή Premium 
Allocation Approach (PAA) ανάλογα με το 
είδος του συμβολαίου

Χωρίς επιλογή

Καμπύλη προεξόφλησης Μοναδική για κάθε εταιρεία, επιτόκιο 
βασισμένο σε γενικές αρχές

Προκαθορισμένη, ενιαίο επιτόκιο για όλες 
τις εταιρείες

Προσαρμογή κινδύνου 

(Risk Allowance)

Προσαρμογή κινδύνου χωρίς καθορισμένη 
μεθοδολογία 

Περιθώριο κινδύνου- προκαθορισμένη 
φόρμουλα ως 6% του κόστους κεφαλαίου

Περιθώριο κέρδους 

(Contractual Service Margin)

Το κέρδος δεν αναγνωρίζεται την πρώτη 
μέρα (measure of unearned profit)

Δεν υπάρχει παρόμοια έννοια

Λοιπά συνολικά έσοδα (ως επιλογή) Η επίπτωση από την αλλαγή στην καμπύλη 
προεξόφλησης μπορεί να μην περιληφθεί 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Δεν υπάρχει παρόμοια έννοια

ΔΙΦΟΡΕΣ ΜΕ SOLVENCY ΙΙ



ESG 

Environmental

Social

Governance

Το ESG είναι μια επιχειρηματική ανασκόπηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων μιας εταιρείας, που προκαλούνται από τις καθημερινές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, σταδιακά αλλάζουν οι ESG γνωστοποιήσεις 
των επιχειρήσεων, το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι (πελάτες, επενδυτές, 
μέτοχοι, κοινωνία γενικότερα) θα μπορούν να λαμβάνουν επαρκή και πληρέστερη 
πληροφόρηση μέσα από τους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης των εταιρειών. Το ESG
αποτελεί μια προτεραιότητα της ΕΕ στην προσπάθειά της για μετάβαση σε μια εποχή 
αειφορίας, που θα στηρίζεται σε ESG κριτήρια, τα οποία πρέπει να αποτυπώνονται στις μη 
χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις των εταιρειών και στους απολογισμούς βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Πλαίσιο ελέγχου
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ελεγκτών (IFAC) εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Πρότυπου 3000 που αφορά αναθέσεις 
διασφάλισης που σχετίζονται με την βιωσιμότητα.

ISAE 3000 • Βασικό πρότυπο

ISAE 3410 • Συμπληρωματικό 
πρότυπο

EER Guidance • Βοηθητικές οδηγίες



ESG

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις που θέλουν να είναι ευθυγραμμισμένες με τα κριτήρια ESG;

Έλλειψη ευθυγράμμισης με τα ESG κριτήρια των μικρότερων εισηγμένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – Τι 
κινδύνους δημιουργεί;

Ταξινομία (Taxonomy Regulation)

• Σύστημα ταξινόμησης εταιρειών και 
επενδυτών προκειμένου να καθοριστεί 
εάν μια οικονομική δραστηριότητα είναι 
«πράσινη» ή όχι.

Γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα 
των χρημ/κών υπηρεσιών (SFDR)

• Καθορισμός απαιτήσεων δημοσιοποίησης 
της βιωσιμότητας για επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην 
χρηματοπιστωτική αγορά.

Προσωρινή Συμφωνία για το νέο 
κλιματικό νόμο 

• Θεσμοθέτηση της δέσμευσης της ΕΕ για 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050, δείχνοντας την τάση για 
πράσινη ανάπτυξη, καλώντας όλες τις 
επιχειρήσεις - μικρομεσαίες και μεγάλες –
να προσαρμοστούν και να 
ενσωματώσουν κριτήρια ESG σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων τους.  

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

• Συστήματα διαχείρισης και κατανάλωσης ενέργειας και νερού

• Περιβαλλοντικά πρόστιμα

Κοινωνικοί κίνδυνοι

• Έλλειψη εργασιακών προτύπων, ίσων ευκαιριών, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων

• Κακή φήμη



ESG 

ESG accounting στην πράξη:

Πιθανές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις εταιρειών που ενσωματώνουν μια net-zero commitment:

Οι τράπεζες εκδίδουν ομόλογα  που είναι άμεσα σχετισμένα 
με τη βιωσιμότητα, όπου το επιτόκιο εξαρτάται από το αν 
πληρούνται ή όχι οι περιβαλλοντικοί δείκτες, γεγονός που 

απαιτεί να εξεταστεί κατά πόσον αυτό δημιουργεί λογιστική 
παραγώγων στο πλαίσιο των υφιστάμενων λογιστικών 

υποδειγμάτων.

Υπάρχει μια τάση προς τις εταιρείες να συνδέουν τα 
μπόνους των στελεχών και τα βραβεία αποζημίωσης 
μετοχών με την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας και 

περιβαλλοντικών μετρήσεων.

Αλλαγή κεφαλαιουχικών 
επενδύσεων και εγκαταστάσεων 

παραγωγής

Κατάργηση σειράς προϊόντων που 
δεν είναι «πράσινες»

Πρόταση σχετικά με την ξεχωριστή 
γνωστοποίηση των πράσινων 

εσόδων, κεφαλαιουχικών δαπανών 
και λειτουργικών εξόδων



ESG

Δημιουργία εταιρικής αξίας μέσω ESG accounting:

Top-line ανάπτυξη

→ Αξιοποίηση νέων αγορών και επέκταση σε υφιστάμενες. Όταν οι κυβερνητικές αρχές εμπιστεύονται τους 
εταιρικούς παράγοντες, είναι πιο πιθανό να τους δώσουν την πρόσβαση, τις εγκρίσεις και τις άδειες που 
παρέχουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

Μείωση του κόστους

→ Καταπολέμηση των αυξανόμενων λειτουργικών δαπανών (όπως το κόστος των πρώτων υλών και το 
πραγματικό κόστος του νερού ή του άνθρακα, το κόστος ενέργειας κτλ), το οποίο, σύμφωνα με σχετική έρευνα 
(McKinsey), μπορεί να επηρεάσει τα λειτουργικά κέρδη έως και κατά 60%.

Μειωμένες ρυθμιστικές και νομικές παρεμβάσεις

→ Επίτευξη μεγαλύτερης στρατηγικής ελευθερίας, μειώνοντας τη ρυθμιστική πίεση. Στην πραγματικότητα, σε 
όλους τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές, έχουμε διαπιστώσει ότι η ισχύς της ESG συμβάλλει στη μείωση 
του κινδύνου των εταιρειών να υποστούν δυσμενή κυβερνητικά μέτρα. Αντιθέτως, τέτοιες πρακτικές μπορεί να 
προκαλέσουν κυβερνητική υποστήριξη.*

Σε ένα πρόσφατο, τεράστιο έργο υποδομής δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα στο Long Beach, Καλιφόρνια, οι 

κερδοσκοπικές εταιρείες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν 
ελέγχθηκαν με βάση με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις 

τους στον τομέα της βιωσιμότητας.

* Η αξία που διακυβεύεται μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ό,τι νομίζετε. Σύμφωνα με σχετικές αναλύσεις, συνήθως το 1/3 των 
εταιρικών κερδών «κινδυνεύει» από την κρατική παρέμβαση.



ESG

Δημιουργία εταιρικής αξίας μέσω ESG accounting:

Αύξηση παραγωγικότητας εργαζομένων

→ Προσέλκυση και διατήρηση ποιοτικών εργαζομένων μέσα από τον σεβασμό στα δικαιώματά τους, την 
ενίσχυση των εργασιακών κινήτρων και την εμπέδωση μιας αίσθησης σκοπού, στοιχεία με έντονη επίδραση 
στην αυξανόμενη παραγωγικότητα. Εξάλλου, η ικανοποίηση των εργαζομένων συσχετίζεται θετικά με τις 
αποδόσεις των μετόχων.

Επενδύσεις και βελτιστοποίηση περιουσιακών στοιχείων

→ Ενίσχυση των επενδυτικών αποδόσεων με διάθεση κεφαλαίων σε πιο υποσχόμενες και πιο βιώσιμες 
ευκαιρίες (πχ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Επίσης, η υιοθέτηση ESG πολιτικών μπορεί να βοηθήσει τις 
εταιρείες να αποφύγουν τις αδιέξοδες επενδύσεις που μπορεί να μην αποδώσουν λόγω μακροπρόθεσμων 
περιβαλλοντικών ζητημάτων (όπως οι μαζικές απομειώσεις της αξίας των πετρελαιοφόρων). 



Διεθνή Πρότυπα Βιωσιμότητας

Το IFRS Foundation ανακοίνωσε στις 3 Νοέμβρη τρεις σημαντικές εξελίξεις για την παροχή υψηλής ποιότητας γνωστοποιήσεων σχετικά με 
το κλίμα και άλλα θέματα βιωσιμότητας στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Πιο συγκεκριμένα:

ISSB

Δημιουργία ενός νέου Διεθνούς 
Συμβουλίου Προτύπων 
Βιωσιμότητας (ISSB) για την 
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 
παγκόσμιας βάσης προτύπων 
γνωστοποίησης υψηλής 
ποιότητας για τη 
βιωσιμότητα, ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες 
πληροφόρησης των 
επενδυτών.

CDSB

Δέσμευση των κορυφαίων 
investor-focused οργανισμών για 
εφαρμογή των γνωστοποιήσεων 
βιωσιμότητας που εισάγει το νέο 
συμβούλιο. Το IFRS Foundation
θα ολοκληρώσει την ενοποίηση 
του Climate Disclosure 
Standards Board (CDSB-
πρωτοβουλία του CDP) και του 
Value Reporting Foundation 
(VRF-που στεγάζει το 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 
Αναφοράς και τα πρότυπα SASB) 
έως τον Ιούνιο του 2022.

TRWG

Τη δημοσίευση των πρωτότυπων 
απαιτήσεων για το κλίμα και τις 
γενικές απαιτήσεις γνωστοποίησης 
που αναπτύχθηκαν από την 
Technical Readiness Working 
Group (TRWG), μια ομάδα που 
συγκροτήθηκε από τους 
διαχειριστές του IFRS Foundation 
για να αναλάβει τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για 
το ISSB. 

Oι εξελίξεις αυτές δημιουργούν τις απαραίτητες θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες ορίζονται στο αναθεωρημένο καταστατικό του IFRS 
Foundation, και θέτουν τις τεχνικές βάσεις για έναν παγκόσμιο φορέα θέσπισης προτύπων γνωστοποίησης της βιωσιμότητας για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Στην ουσία, ικανοποιούν την αυξανόμενη και επείγουσα ζήτηση για εξορθολογισμό και 
επισημοποίηση των εταιρικών γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας.

Για τα παρακάτω θα γίνει συνεργασία των ISSB και IASB ώστε να διασφαλιστεί 
συμβατότητα μεταξύ των λογιστικών προτύπων ΔΠΧΑ και των προτύπων του ISSB 





• Email: cantonopoulos@axonaudit.gr

• Web: axonaudit.gr

• LinkedIn: UHY Axon Certified Auditors

Thank you!
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