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Quo Vadis
H αστάθεια και η
αβεβαιότητα που έχει
προκαλέσει στις
χρηµαταγορές παγκοσµίως
η πανδηµία του COVID-19
και η κρισιµότητα της
συνέχισης της ροής
πληροφόρησης, για να
διατηρηθεί η
εµπιστοσύνη
της επενδυτικής κοινότητας
προς τις επιχειρήσεις είναι
θέµα µε ιδιαίτερη σηµασία

για τη αξιολόγηση της βιωσιµότητας µιας επιχείρησης

(Going Concern), διότι τα
βάση για εκτίµηση των
διοικήσεις θα πρέπει να
της πανδηµίας, όσο και τις
επόµενους 12 µήνες κατ’
του COVID-19 στην αγορά, η

ιστορικά αποτελέσµατα δεν αποτελούν πλέον καλή
µελλοντικών ταµειακών ροών κατά την αξιολόγηση. Οι
λάβουν υπόψη τους, τόσο τις υφιστάµενες επιδράσεις
µελλοντικές, συµπεριλαµβάνοντας εκτιµήσεις για τους
ελάχιστον. Εκτιµουµαι ότι εξαιτίας των επιπτώσεων
αξιολόγηση βιωσιµότητας θα απαιτήσει µεγαλύτερη

προσπάθεια και χρόνο από

της Διοίκηση, αφενός για να εξεταστούν πιο αναλυτικά

info@firstzurichtrust.com

info@athensesgtrustindex.com

Greece

13 April 2020

τα θέµατα ρευστότητας και, αφετέρου, επειδή οι
εταιρείες βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης των
επιχειρηµατικών τους πλάνων.

κατάστασης και επίδοσης
αντίστοιχων µέτρων που

Μεταξύ άλλων, οι εταιρίες θα πρέπει να προβούν σε
ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων που επηρεάζονται, της οικονοµικής
της εταιρείας, καθώς και σε γνωστοποίηση των
έχουν λάβει.

Το ζήτηµα της πιθανής
εταιρειών, εξαιτίας των
σε αρκετές περιπτώσεις, οι
χρηµατοοικονοµικές
τονίζοντας ότι εάν υπάρξει
αντιστραφεί σε επόµενες
κατάστασης που οδήγησε σε

αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων των
εξελίξεων που προκάλεσε η πανδηµία, εκτιµούµε ότι,
επιχειρήσεις θα εντοπίσουν ενδείξεις αποµείωσης στις
αναφορές του πρώτου τριµήνου και εξαµήνου 2020,
αποµείωση υπεραξίας, αυτή δεν µπορεί να
περιόδους, ακόµη και εάν παρατηρηθεί βελτίωση της
αυτή.

Οι πιθανές επιπτώσεις της
πανδηµίας στην επιµέτρηση
της εύλογης αξίας, έχει έναν
βαθµό δυσκολίας
ενσωµάτωσης της
µεταβλητότητας διαφόρων
χρηµατοοικονοµικών
δεικτών σε σχετικές
µετρήσεις, και θα θέλαµε να
αναφερθούµε στα τρία
επίπεδα ιεραρχίας της
διαδικασίας επιµέτρησης
της εύλογης αξίας, όπως
αυτή ορίζεται από το
Διεθνές Πρότυπο
Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς 13 (ΔΠΧΑ 13),
επικεντρωνόµενος
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ειδικότερα στο τρίτο επίπεδο ιεραρχίας, το οποίο αφορά την αποτίµηση βάσει µη
παρατηρήσιµων στοιχείων, η οποία απαιτεί κυρίως την εξάσκηση επαγγελµατικής
κρίσης.

Παραθέτοντας ορισµένες προσεγγίσεις για τη ενσωµάτωση των στοιχείων τη πανδηµία
στις προβλέψεις µας, όπως η διαφορετική κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων,
λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ρίσκου, όπως αυτά επηρεάζονται από την
παρούσα κατάσταση, καθώς και τα σχετικά κυβερνητικά µέτρα που έχουν αναγγελθεί,
αν θα έχουν πιθανόν κάποια θετική επίπτωση στη λογιστική αντιστάθµιση (hedge
accounting) υπό το ΔΛΠ 39.

Τα µέτρα στήριξης της οικονοµίας και τα ευρύτερα πακέτα οικονοµικών κινήτρων, και η
λογιστική αντιµετώπιση τους στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις διακρίνουµε δύο
κατηγορίες: τα µέτρα µε τη µορφή ελάφρυνσης (π.χ. αναστολή φορολογικών
υποχρεώσεων) και τα µέτρα µε τη µορφή επιδότησης ή διευκόλυνσης και η επίδραση των
µέτρων αυτών, θα πρέπει να αξιολογηθεί βάσει των ΔΛΠ 12 και ΔΛΠ 20, αντίστοιχα.

«Σε δύσκολες περιόδους όπως η σηµερινή, η διαφάνεια είναι σίγουρα το κλειδί»,
υπερθεµατίζοντας τη σηµασία της έγκαιρης και ουσιαστικής πληροφόρησης, καθώς και
των µέτρων που λαµβάνονται για τη διαχείριση των κινδύνων, στην ανάκτηση και
ενίσχυση της εµπιστοσύνης µεταξύ των εταιρειών, των επενδυτών και όλων των
ενδιαφερόµενων µερών. Επίσης αναφέρουµε ότι τα αναθεωρηµένα επιχειρηµατικά πλάνα,
που οι διοικήσεις καταρτίζουν λαµβάνοντας υπόψη τα διάφορα σενάρια (βασικό,
καλύτερο, χειρότερο), είναι οι καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις υπό αυτές τις συνθήκες και
θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση αρκετών θεµάτων τα οποία απασχολούν όπως
η βιωσιµότητα της επιχείρησης, οι ασκήσεις αποµείωσης και οι γνωστοποιήσεις της
αβεβαιότητας και των κινδύνων.

Με εκτίµηση,
Γιάννης Ν. Έξαρχος (Γεν. Δντης)
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