Αναλογιστική Μελέτη ΔΛΠ19 (IAS19R)
Τι είναι;
Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 (IAS19R Employee Benefits) αναφέρεται στην αποτίμηση της καθορισμένης
υποχρέωσης που αφορά τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων, με την εκπόνηση αναλογιστικής
μελέτης σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία υποδεικνύεται από το Πρότυπο.

Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, οι οποίες συντάσσουν Οικονομικές
Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Αναφοράς (IFRS). Επίσης απευθύνεται και σε
επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων παρότι οι Οικονομικές Καταστάσεις τους δε
συντάσσονται σε Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Αναφοράς (IFRS).

Απαιτείται Πιστοποιημένος Αναλογιστής;
Η παράγραφος 57 του Προτύπου IAS19R αναφέρει το παρακάτω:
This Standard encourages, but does not require, an entity to involve a qualified actuary in the measurement of all
material post-employment benefit obligations. For practical reasons, an entity may request a qualified actuary to
carry out a detailed valuation of the obligation before the end of the reporting period.
Συνεπώς, βάσει του προτύπου δεν υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά της Εταιρείας να αναθέσει σε
Πιστοποιημένο Αναλογιστή την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης, αρκεί ο Αναλογιστής που θα αναλάβει την
αποτίμηση να έχει την εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται για να την ολοκληρώσει ορθά.

Πόσο κοστίζει;
Το κόστος της αναλογιστικής μελέτης εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:
• Πλήθος εργαζομένων
• Εάν πραγματοποιείται η μελέτη για πρώτη φορά στην επιχείρηση
• Εάν απαιτείται επιπλέον αποτίμηση και του ομαδικού συμβολαίου των εργαζομένων της επιχείρησης

Γιατί εμάς;
Η RiAct έχει μεγάλη εμπειρία στην αποτίμηση υποχρεώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΔΛΠ19 (IAS19R), ενώ
προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές διατηρώντας υψηλή την ποιότητα των υπηρεσιών της. Στόχος μας είναι η ορθή
αποτίμηση των υποχρεώσεων με το μικρότερο δυνατό κόστος καθώς προσπαθούμε να χτίζουμε μακροχρόνιες
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Συνεργαζόμαστε με μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ καθώς και θυγατρικές ξένων ομίλων.
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