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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Η δηµιουργία αξίας όπως έχει γίνει ευρέως αποδεκτό αποτελεί τον βασικότερο 

,µακροπρόθεσµο ,στρατηγικό στόχο κάθε οικονοµικού οργανισµού. Παρόλα αυτά το 

περιεχόµενο της λέξης ‘’ αξία’’ δεν έχει για όλους την ίδια ακριβώς έννοια ,ούτε και 

είναι καθολικά αποδεκτό πως αυτή επιτυγχάνεται ούτε και πως µετράται. Υπάρχουν 

διαφορετικοί ορισµοί της αξίας (value) : λογιστική (accounting ή book value) ,εµπορική 

ή αγοραία αξία (market value) ,οικονοµική αξία (economic value) ,πραγµατική ή 

εσωτερική αξία (intrinsic value) ,αξία επένδυσης (investment value) ,δίκαιη ή εύλογη 

αξία (fair value) ,καθώς και διαφορετικές µέθοδοι µέτρησής της. Στην παρούσα 

εργασία γίνεται µία προσπάθεια προσέγγισης της πραγµατικής-εσωτερικής αξίας 

(intrinsic value) µίας επιχείρησης µε βάση τα κέρδη ,τα οποία θεωρούµαι πως 

αποτελούν τον βασικότερο ίσως παράγοντα δηµιουργίας αξίας  και της παρουσίασης 

των πλεονεκτηµάτων αλλά και των αδυναµιών αυτής της  µεθόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΕΡ∆Η : ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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1.1 Εισαγωγή. 
 
Η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει την ανησυχία των επενδυτών (µικρών 

και µεγάλων) σχετικά µε την επενδυτική τους δραστηριότητα. Σε ένα τέτοιο κλίµα 

αβεβαιότητας η ανάγκη για τον καθορισµό της πραγµατικής αξίας των εµπορεύσιµων 

συµµετοχικών τίτλων είναι αδήριτη. Οι συναλλασσόµενοι στις χρηµατιστηριακές 

αγορές καθηµερινά έρχονται αντιµέτωποι µε τον εξής προβληµατισµό: Πόσο 

πραγµατικά αξίζει η µετοχή που θέλω να αγοράσω ή να πουλήσω; Η τιµή στην οποία 

διαπραγµατεύεται η συγκεκριµένη µετοχή είναι εύλογη ή είναι υπερτιµηµένη (ή 

υποτιµηµένη). Τα µεγάλα χρηµατιστηριακά ‘’ σκάνδαλα’’ ή καλύτερα οι 

χρηµατιστηριακές φούσκες (bubbles) στις ΗΠΑ ,αλλά και στο ελληνικό χρηµατιστήριο 

έχουν κλονίσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών. Μετοχές εταιριών διαπραγµατεύτηκαν 

σε ιδιαίτερα (έως εξωφρενικά) υψηλές τιµές σε σχέση µε την λογιστική τους αξία , την 

περιουσιακή τους κατάσταση ή την κερδοφορία και τις χρηµατορροές. Ιδιαίτερα στους 

κλάδους της ‘’ νέας οικονοµίας’’ , πληροφορική ,τηλεπικοινωνίες  ,ιντερνέτ θεωρήθηκε 

ότι οι παραδοσιακές θεωρίες µέτρησης και αποτίµησης δεν µπορούσαν να εφαρµοστούν 

στην νέα οικονοµία της τεχνολογικής εξειδίκευσης και της εξειδικευµένης γνώσης. Το 

αποτέλεσµα ή ακόµη χειρότερα για αρκετούς το πάθηµα είναι γνωστό : συνοδευόµενες 

συχνά και από ελεγκτικό-λογιστικά σκάνδαλα οι µετοχές των επιχειρήσεων της υψηλής 

τεχνολογίας έχασαν το µεγαλύτερο µέρος της αξίας τους και στη χειρότερη περίπτωση 

οι ίδιες οι εταιρείες πτώχευσαν.  

Προκειµένου να απαλειφθεί αυτή η αβεβαιότητα, οι επενδυτές τείνουν να 

συµβουλεύονται επενδυτικούς συµβούλους, οι οποίοι συνήθως παρέχουν ένα ατελείωτο 

καταιγισµό πληροφοριών και προτάσεων βασιζόµενοι σε ένα ή και περισσότερα 

µοντέλα αποτίµησης. Καθώς το κάθε µοντέλο δίνει και τη δική του αποτίµηση, το 

ερώτηµα που ανακύπτει είναι ποιο µοντέλο είναι το πιο αξιόπιστο. Η απάντηση σε αυτό 

το ερώτηµα δεν είναι απλή ,η επιλογή του κατάλληλου µοντέλου διαφέρει από 

επιχείρηση σε επιχείρηση καθώς τα θεµελιώδη µεγέθη που απεικονίζουν τη δηµιουργία 

αξίας διαφέρουν ανάλογα µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της κάθε οικονοµικής 

µονάδας και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. 

Πέρα από αυτά ο διαρκώς αυξανόµενος ανταγωνισµός και µάλιστα πλέον σε ένα 

καθαρά παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον ωθεί αρκετές µονάδες σε εξαγορές 

επιχειρήσεων (για είσοδο σε νέες αγορές ή νέους τοµείς δραστηριότητας) , 
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συγχωνεύσεις (για εκµετάλλευση συνεργειών και οικονοµιών κλίµακας)  ,σε είσοδο σε 

οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές (για άντληση φθηνών κεφαλαίων) ,σε 

προσφυγή σε τραπεζικό δανεισµό ,σε αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών (για 

βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης και ανάπτυξης του επενδυτικού 

τους σχεδιασµού). Κρίσιµο και κυρίαρχο ρόλο για την πραγµάτωση όλων αυτών 

αποτελεί η διαδικασία της αποτίµησης. 

 

 

1.2  Σκοπός εργασίας  

 

 Η παρούσα εργασία επιχειρεί µια κριτική επισκόπηση των βασικότερων µοντέλων 

αποτίµησης που έχουν αναπτυχθεί και επικεντρώνεται στην αποτίµηση των 

επιχειρήσεων /µετοχών µε βάση τα κέρδη. Η αποτίµηση (valuation) ,είτε των 

επιχειρήσεων (business valuation) ,είτε των αξιόγραφων (securities valuation) είναι 

ένας σχετικά νέος κλάδος της οικονοµικής των επιχειρήσεων. Υπάρχουν πολλές 

απόψεις και συνεχώς διατυπώνονται νέες προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες που 

παρουσιάζονται. ∆εν υπάρχει ένα γενικά αποδεκτό µοντέλο ή µέθοδος αποτίµησης –

τουλάχιστον όχι προς το παρόν –καθώς οι επιστήµονες ερευνητές αλλά και οι 

οικονοµικοί αναλυτές χρησιµοποιούν για κάθε ξεχωριστή περίπτωση τη µέθοδο που 

αυτή κρίνουν περισσότερο αποδοτική. Τρεις κατηγορίες µεθόδων αποτίµησης 

υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία αυτή τη στιγµή : 

1. Η προσέγγιση της περιουσίας (value based approach). 

2. Η προσέγγιση της αγοράς (market based approach). 

3. Η προσέγγιση του εισοδήµατος (income based approach). 

Και οι τρεις προσεγγίσεις έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και κρίνονται 

κατάλληλες για συγκεκριµένες περιπτώσεις. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε 

την προσέγγιση των κερδών και θα αναλύσουµε τους λόγους επιλογής αυτής της 

προσέγγισης καθώς και τα µοντέλα αποτίµησης σύµφωνα µε αυτή. Στη συνέχεια της 

εργασίας στην παράγραφο 1.3 δίνονται ορισµένοι βασικοί ορισµοί κυρίως των εννοιών 

της αξίας και δίδεται περιληπτικά η διαδικασία της αποτίµησης ,στις παραγράφους 1.4 

και 1.5 παρουσιάζονται ορισµένες βασικές υποθέσεις και υποδείγµατα (υπόθεση 

αποτελεσµατικών αγορών ,υπόδειγµα αποτίµησης κεφαλαιουχικών στοιχείων ,µέσο 

σταθµικό κόστος κεφαλαίου) σχετικά µε τη διαδικασία αποτίµησης. Στο κεφάλαιο 2 
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γίνεται µία συνοπτική παρουσίαση των τριών προσεγγίσεων αποτίµησης ,εξηγούνται οι 

λόγοι για την επιλογή της προσέγγισης του εισοδήµατος και παρουσιάζονται αναλυτικά 

τα µοντέλα αυτής της προσέγγισης. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές 

και οι µέθοδοι κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο αλλά και µε βάση το FASB και τα IFRS µε έµφαση στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων ώστε να έχει ο αναγνώστης µία περιεκτική εικόνα του πλαισίου 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων µε τις υποθέσεις και παραδοχές που αυτές 

καταρτίζονται καθώς αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν τις βασικές 

πρωτογενείς πηγές άντλησης στοιχείων. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στο πολύ 

σηµαντικό θέµα της ‘’ ποιότητας των λογιστικών κερδών’’ – ένα µεγάλο πρόβληµα και 

πρόκληση για τον αναλυτή στη διαδικασία της αποτίµησης. Τέλος στο κεφάλαιο 5 

καταλήγουµε στα τελικά συµπεράσµατα και διατυπώνονται ορισµένες προτάσεις για 

παραπέρα διερεύνηση του θέµατος. 

 

 

 

1.3  Έννοια αξίας – ορισµός αποτίµησης – διαδικασία. 
 
1.3.1. Ο όρος αξία. 
 
Η έννοια της λέξης αξία είναι πιθανόν ασαφής στους περισσότερους και πιθανόν να 

σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι επίσης σκόπιµο να 

αναφερθεί ότι δεν υπάρχει ένας ορισµός της αξίας αλλά περισσότεροι ανάλογα µε το 

αντικείµενο στο οποίο αναφέρονται. Μετά από µελέτη της σχετικής (ακαδηµαϊκής 

βιβλιογραφίας) αλλά και δηµοσιεύσεων επαγγελµατιών του χώρου καταλήξαµε σε 

πέντε διαφορετικές έννοιες της αξίας1 : 

1. Αγοραία αξία (Fair Market Value).  : Η τιµή (αξία) εκφρασµένη σε ρευστά 

ισοδύναµα (cash equivalents) στα οποία µία περιουσία αλλάζει χέρια µεταξύ 

ενός υποτιθέµενου ,πρόθυµου και ικανού (willing and able) πωλητή και ενός 

υποτιθέµενου ,πρόθυµου και ικανού αγοραστή ,οι οποίοι συναλλάσσονται σε 

µία ανοικτή αγορά ,χωρίς καµία πίεση (εξαναγκασµό) να πουλήσουν ή να 

αγοράσουν και έχουν και οι δύο ικανή γνώση των σχετικών διαδικασιών. 

                                                 
1 Για τους διαφορετικούς ορισµούς των εννοιών της αξίας χρησιµοποιήσαµε εκτός της ακαδηµαϊκής 
βιβλιογραφίας και ορισµούς από το FASB ,οδηγίες από το IRS αλλά και από επαγγελµατικές οργανώσεις 
όπως CPA (AICPA) ,ASA ,NACVA ,IBA ,αλλά και βιβλία επαγγελµατιών του χώρου της εκτιµητικής (J. 
Hitchner : Financial Valuation ,2006 , Shannon Pratt : Valuing a Business ,2008) και από το International 
Glossary of Business Valuation Terms. 



  10 
   

   

2. Επενδυτική Αξία (Investment Value). : Η αξία για κάποιον συγκεκριµένο 

επενδυτή η οποία βασίζεται στις ατοµικές επενδυτικές του προσδοκίες και 

απαιτήσεις. 

3. Πραγµατική (εσωτερική) αξία (Intrinsic ή Fundamental Value) : Η αξία που 

βασίζεται κυρίως στη θεµελιώδη ανάλυση (Fundamental Analysis) και είναι 

αυτή στην οποία αναφέρονται τα ακαδηµαϊκά εγχειρίδια οικονοµικής. Είναι η 

πραγµατική (εσωτερική) αξία µίας επιχείρησης (ή ενός αξιογράφου) βασισµένη 

σε εκτιµήσεις και υπολογισµούς διαθέσιµων στοιχείων και δεδοµένων σχετικών 

µε την επιχείρηση. 

4. ∆ίκαιη αξία (Fair Value) : Η αξία που χρησιµοποιείται σε υποθέσεις διαφορών 

και αµφισβητήσεων µεταξύ ιδιωτών και κρατικής εξουσίας ή µεταξύ ιδιωτών 

µεταξύ τους και η οποία χρησιµοποιείται στα δικαστήρια. 

5. ∆ίκαιη αξία (εύλογη αξία) (Fair Value) για οικονοµικές αναφορές : Είναι η 

αξία που θα µπορούσε να αποκτηθεί για ένα περιουσιακό στοιχείο ή να 

πληρωθεί για µία υποχρέωση. Είναι η αξίες που χρησιµοποιούνται στις 

οικονοµικές καταστάσεις όταν αυτές καθορίζονται σύµφωνα µε τους λογιστική 

της εύλογης αξίας (fair value accounting). 

 

 

1.3.2  Ορισµός αποτίµησης.  

Αποτίµηση (valuation) ορίζεται η διαδικασία εκτίµησης της πραγµατικής αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ,µίας επιχείρησης ή ενός αξιογράφου που βασίζεται σε 

δεδοµένα σχετικά µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και των µελλοντικών 

απολαβών που θα έχει κάποιος από την απόκτηση και κατοχή τους.  

Μέθοδος αποτίµησης (Valuation method). : Μία συγκεκριµένη (από πολλές 

υπάρχουσες) µέθοδος για την εκτίµηση της αξίας. 
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1.3.3 ∆ιαδικασία αποτίµησης. 

Για να αποτιµήσουµε µία επιχείρηση ή γενικά µία επιχειρηµατική επένδυση πρέπει να 

έχουµε κατανοήσει τί είναι επιχείρηση ,πως δουλεύει ,πως χρηµατοδοτείται ,πως 

δηµιουργεί (προσθέτει) αξία αλλά και πως επιστρέφει αξία στους επενδυτές. Όταν οι 

επενδυτές χρηµατοδοτούν µία επιχείρηση τότε δηµιουργούν µία απαίτηση (claim) 

έναντι της επιχείρησης. Οι δύο µεγάλες κατηγορίες χρηµατοδοτών (δανειστών) σε µία 

επιχείρηση είναι : καταρχήν οι ίδιοι οι µέτοχοι (που στην δηµιουργία της επιχείρησης 

είναι και οι ιδρυτές) ,και οι εξωτερικοί δανειστές (κυρίως τράπεζες ,επενδυτικά 

κεφάλαια ,εξωτερικοί επενδυτές ,οµολογιούχοι). Οι δύο αυτές κατηγορίες 

χρηµατοδοτών της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προσδοκούν να εισπράξουν στο 

µέλλον χρηµατικά ποσά τέτοια ώστε και να αντισταθµίσουν το κόστος στέρησης της 

παρούσας αξίας της αγοραστικής τους δύναµης αλλά και να ανταµειφτούν για τον 

κίνδυνο (ρίσκο) που αναλαµβάνουν χρηµατοδοτώντας τη συγκεκριµένη επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Το ποσό των µελλοντικών εισπράξεων (payoff) που θα λάβουν ,µείον 

τη ποσό κεφαλαίων που αρχικά τοποθέτησαν ονοµάζεται απόδοση (return). 

Έτσι λοιπόν µπορούµε να δούµε την επιχείρηση ως δηµιουργό (γεννήτρια) αξίας (value 

generator) ,(St. Penman ,2004). 

Η επιχείρηση πρέπει από την λειτουργία της να δηµιουργήσει τόση αξία ώστε να 

µπορεί να καλύψει καταρχήν τις υποχρεώσεις της προς τους δανειστές της (debt 

holders) σε κεφάλαιο και τόκους αλλά και στους βασικούς µετόχους οι οποίοι απαιτούν 

απόδοση (κέρδη) για τα κεφάλαια που έχουν δεσµεύσει σε αυτήν. Μάλιστα καθώς 

(νοµικά) οι µέτοχοι έρχονται τελευταίοι σε σειρά διεκδίκησης αξιώσεων στην 

επιχείρηση θεωρείται ότι λαµβάνουν το υπολειµµατικό εισόδηµα (residual income) 

αυτής (αυτό δηλαδή που αποµένει µετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων προς 

τρίτους). Έτσι η συνολική αξία της επιχείρησης µπορεί να παρασταθεί ως η συνολική 

αξία των απαιτήσεων (claims) έναντι αυτής : 

 

Αξία επιχείρησης = Αξία χρέους (debt value)+Αξία ιδίων κεφαλαίων (value of equity)  

 

Στο σχεδιάγραµµα 1 παρουσιάζεται περισσότερο παραστατικά η επιχείρηση ,οι 

λειτουργίες της  και οι απατήσεις των τρίτων έναντι αυτής. Όσον αφορά στην 

δραστηριότητα της επιχείρησης διακρίνουµε τρεις συγκεκριµένες λειτουργίες : 
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1. Χρηµατοδοτική λειτουργία (financial activity). Η διαδικασία χρηµατοδότησης 

της επιχείρησης είτε µε ίδια κεφάλαια των µετόχων είτε µε προσφυγή σε 

εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης. 

2. Επενδυτική λειτουργία (investment activity). Μετά τη συγκέντρωση των 

απαραίτητων κεφαλαίων (από την χρηµατοδοτική λειτουργία) αυτά 

κατευθύνονται στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων υλικών και άϋλων 

(κτίρια ,µηχανήµατα ,µεταφορικά µέσα ,λοιπό εξοπλισµό ,τεχνογνωσία 

,εκπαίδευση) απαραίτητα για την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης. 

3. Λειτουργική δραστηριότητα (operating activity). Η παραγωγική-εµπορική 

λειτουργία της επιχείρησης όπου συνδυάζονται κεφάλαια και εργασία για την 

παραγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες και εισπράττονται 

µετρητά από τους πελάτες. Σε µία επιτυχηµένη επιχείρηση οι παραγωγικές 

λειτουργίες (operations) δηµιουργούν –συγκεντρώνουν ικανά ποσά ταµειακών 

διαθεσίµων ώστε να µπορούν να επανεπενδυθούν σε περιουσιακά στοιχεία για 

την συνέχιση (ή /και επέκταση των δραστηριοτήτων) αλλά και να 

εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις προς τους διάφορους πιστωτές. 

 

 

   Σχήµα 1 : Η επιχείρηση και οι πιστωτές της. 

 
Πηγή : ST. Penman: Financial Statements Analysis ,2004. 
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Από τα παραπάνω καθώς και από το σχετικό σχεδιάγραµµα είναι προφανές πόσο 

σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε το περιβάλλον ,τη διαδικασία λειτουργίας µίας 

επιχείρησης και τον τρόπο δηµιουργίας αξίας. Είναι επίσης προφανές πόσο σηµαντική 

είναι η δηµιουργία κερδών –λειτουργικών κερδών –στο παραγωγικό λειτουργικό 

κύκλωµα της δραστηριότητας καθώς αυτά τα κέρδη αποτελούν την εγγύηση συνέχισης 

ύπαρξης της επιχείρησης και εξασφάλισης των πιστωτών της. 

Τέλος ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί στη λειτουργία της 

επιχείρησης είναι η εφαρµογή µίας (συγκεκριµένης) στρατηγικής (strategy). 

Η στρατηγική είναι η βασική ιδέα ,ο κεντρικός σκοπός και ο λόγος ύπαρξης της 

επιχείρησης. Οι διοικητές και οι στρατηγικοί αναλυτές µελετούν αρκετές ιδέες και 

προτάσεις ,αναλύουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης τις 

δυνάµεις και αδυναµίες της τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και καταλήγουν στην 

υιοθέτηση µίας στρατηγικής που θεωρούν πως πρέπει να ακολουθήσει πιστά µία 

επιχείρηση. Πολλές φορές όµως έχει αποδειχθεί πως αυτή η στρατηγική είναι µία 

µάλλον αφηρηµένη ,ασαφής ή δυσνόητη έννοια ακόµη και ανάµεσα στα υψηλόβαθµα 

στελέχη µίας οικονοµικής µονάδας. Η θεµελιώδης ανάλυση (valuation analysis) σε 

αυτό το σηµείο προσφέρει σηµαντική βοήθεια στον σχεδιασµό (και στην εφαρµογή) 

της στρατηγικής. Μετατρέπει ιδέες και σκοπούς σε συγκεκριµένα ποσά (νοµισµατικές 

µονάδες) εύκολα αντιληπτά και κατανοητά από όλους. Ο τρόπος επιλογής επενδύσεων 

και διοίκησης µε χρήση θεµελιώδους ανάλυσης ονοµάζεται διοίκηση µε βάση την 

αξία (value based management) και θεωρείται ο πλέον σύγχρονος και 

αποτελεσµατικός συνδυασµός διοίκησης των επιχειρήσεων. 

 

Η διαδικασία της αποτίµησης προϋποθέτει την πρόβλεψη αναµενόµενων µελλοντικών 

ταµειακών εισροών (future expected payoffs) ,έτσι θα χρειαστεί οπωσδήποτε ένα 

µοντέλο πρόβλεψης το οποίο θα βασιστεί σε συγκεκριµένες χρηµατοοικονοµικές 

πληροφορίες οι οποίες θα προκύψουν κυρίως (ή µόνο) από τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Αυτή η διαδικασία είναι αντικείµενο της θεµελιώδους ανάλυσης. 

Θεµελιώδης ανάλυση (fundamental analysis ,valuation analysis ,security analysis) 

είναι η µέθοδος της ανάλυσης των πληροφοριών από τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις ,η δηµιουργία προβλέψεων (forecasts) και η τελική αποτίµηση µίας 

επιχείρησης ή ενός αξιογράφου.  
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Η αποτίµηση ακολουθεί µία συγκεκριµένη διαδικασία (4 φάσεων ή σταδίων) : 

 

Σχήµα 2. Η διαδικασία της θεµελιώδους ανάλυσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               Χρόνος  :   Ιστορικές περίοδοι     Ηµέρα αποτίµησης       Περίοδοι προβλέψεων 

Πηγή : L. Soffer ,R. Soffer ,Financial Statements analysis : a Valuation Approach. 

 

 

1. Ανάλυση επιχείρησης (business analysis). 
 

Σε αυτό το στάδιο ο αναλυτής προσπαθεί να κατανοήσει και να εµβαθύνει στα 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της επιχείρησης καθώς και του κλάδου στον οποίο αυτή 

δραστηριοποιείται (knowing the business). Θα πρέπει να γνωρίζουµε τα πάντα γύρω 

από την επιχείρηση ,το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ,τον ανταγωνισµό και 

οτιδήποτε θα µπορούσε να επηρεάσει τις µελλοντικές ταµειακές εισροές. Το στάδιο 

αυτό είναι πολύ σηµαντικό στην ανάλυση. Χωρίς γνώση του περιβάλλοντος 

λειτουργίας το οποίο δίδει πληροφορίες για την µελλοντική κατάσταση της επιχείρησης 

η ανάλυση µόνο των (ιστορικών)  χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορεί να 

αποδειχθεί άχρηστη. Η γνώση της στρατηγικής δηµιουργίας αξίας είναι καθοριστική. 

Έτσι ο αναλυτής θα προβεί σε εσωτερική ανάλυση (internal analysis) ώστε να 

Ανάλυση 
Χρηµατοοικονοµικών 
Καταστάσεων 

Ανάλυση  
Επιχείρησης 

Προβλέψεις 

 
 Αποτίµηση 
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κατανοήσει τον βασικό σκοπό ,αποστολή της επιχείρησης (target mission) ,το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα (competitive advantage) ,τα προϊόντα και υπηρεσίες 

που προσφέρει ,τον παραγωγικό-λειτουργικό κύκλο ,τις διαδικασίες µάρκετινγκ και 

πώλησης ,τα κανάλια διανοµής ,το ανθρώπινο και παραγωγικό δυναµικό ,τις 

επενδυτικές προτιµήσεις ,την κεφαλαιακή της δοµή και την χρηµατοοικονοµική της 

κατάσταση. Τέλος θα προβεί σε εξωτερική ανάλυση (external analysis) ώστε να 

γνωρίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση και την µελλοντική της 

πορεία και βρίσκονται στο εξωτερικό της περιβάλλον. Έτσι θα µελετήσει το την 

οικονοµική δοµή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση ,τους 

ανταγωνιστές ,τους πελάτες και προµηθευτές της το νοµικό πλαίσιο που περιβάλλει την 

λειτουργία της και τις υποχρεώσεις προς κρατικούς ή κοινωνικούς οργανισµούς. 

 

 
2. Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (financial statements 

analysis). 
 

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει την λογιστική 

ανάλυση (accounting analysis) ,κατά την οποία  ο αναλυτής προσπαθεί να γνωρίσει τις 

λογιστικές µεθόδους και παραδοχές µε βάση τις οποίες συντάχθηκαν οι οικονοµικές 

καταστάσεις και να διαπιστώσει κατά πόσο αυτές οι µέθοδοι δίνουν σαφή και ακριβή 

εικόνα της επιχείρησης. Γίνεται επίσης προσπάθεια να κατανοηθεί ο βαθµός και η 

έκταση στην οποία η διοίκηση της εταιρείας επηρέασε την διαδικασία κατάρτισης των 

οικονοµικών καταστάσεων. Η κακή εφαρµογή των λογιστικών αρχών και η ανάµιξη 

της διοίκησης στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την ποιότητα αυτών  ώστε να µην αποτελούν αξιόπιστες πηγές 

πληροφοριών. Το θέµα της ποιότητας των λογιστικών καταστάσεων (financial 

statements quality) και ειδικά της ποιότητας των λογιστικών (δηµοσιευµένων) κερδών 

(earnings quality) είναι πολύ σηµαντικό  και στις περισσότερες περιπτώσεις ο αναλυτής 

θα πρέπει να προχωρήσει σε ''αναµόρφωση'' αυτών των καταστάσεων ώστε να τις 

χρησιµοποιήσει περαιτέρω για πρόβλεψη και αποτίµηση.2 Αφού γίνει η απαραίτητη (τις 

περισσότερες φορές) αναµόρφωση των λογιστικών καταστάσεων ο αναλυτής θα 

προχωρήσει στην µελέτη αυτών µε τη χρησιµοποίηση δεικτών (ratio analysis) ώστε να 

εξαγάγει πολύτιµες πληροφορίες για την λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας τα 

                                                 
2 Για το θέµα της ποιότητας των λογιστικών καταστάσεων και ειδικά της ποιότητας των λογιστικών 
κερδών που είναι εξαιρετικά κρίσιµο (και για το οποίο γίνεται πού µεγάλη συζήτηση και σε ακαδηµαϊκό 
επίπεδο) και ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς την οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης και αποτίµησης 
µίας επιχείρησης αφιερώνουµε  ένα ολόκληρο κεφάλαιο (4ο κεφάλαιο) στην παρούσα εργασία. 
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περιθώρια κέρδους ,την ρευστότητα την κεφαλαιακή επάρκεια την ικανότητα κάλυψης 

εξόδων και υποχρεώσεων και δηµιουργίας ταµειακών πλεονασµάτων. 

 

 

3. Πρόβλεψη (forecasting). 

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία από τα δύο προηγούµενα στάδια ο 

αναλυτής προχωράει στο στάδιο της πρόβλεψης οικονοµικών αποτελεσµάτων σε 

µελλοντικές περιόδους. Ανάλογα µε το µοντέλο αποτίµησης που θα χρησιµοποιηθεί ο 

αναλυτής θα χρειαστεί να κάνει προβλέψεις για διαφορετικά µεγέθη των οικονοµικών 

καταστάσεων. Εφόσον (όπως είναι το αντικείµενο της παρούσας εργασίας) 

χρησιµοποιούνται ως µοντέλο αποτίµησης τα κέρδη θα χρειαστεί να γίνει πρόβλεψη για 

το µελλοντικό ύψος αυτών (ή κάποιου ‘’ παράγωγου’’ µεγέθους όπως οι ταµειακές ροές 

ή τα µερίσµατα). 

 

 

4. Αποτίµηση (Valuation). 

Η τέταρτη και τελευταία φάση είναι η αποτίµηση (valuation). Εδώ ο αναλυτής 

χρησιµοποιώντας ένα από τα πολλά υπάρχοντα µοντέλα προσπαθεί να υπολογίσει την 

πραγµατική αξία µίας επιχείρησης (ή ενός αξιόγραφου ,π.χ. µετοχής). Σε αρκετές 

περιπτώσεις θεωρητικά ισοδύναµα µοντέλα θα πρέπει να δίνουν ισοδύναµα 

αποτελέσµατα ,µε βάση ορισµένες υποθέσεις. Υπάρχουν όµως και διαφορές µεταξύ των 

χρησιµοποιούµενων µοντέλων. Επαφίεται στις γνώσεις του αναλυτή η χρησιµοποίηση 

αυτού του µοντέλου που είναι το καταλληλότερο για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. 

Να σηµειωθεί ότι (τουλάχιστον προς το παρόν) δεν υπάρχει ένα καθολικά αποδεκτό 

µοντέλο αποτίµησης ,γεγονός που κάνει την εργασία της αποτίµησης ακόµα 

δυσκολότερη (και ίσως πολύ ενδιαφέρουσα). Ένα από τα µοντέλα που χρησιµοποιείται 

ευρέως στις διάφορες παραλλαγές του ,είναι η µέθοδος µε βάση την κερδοφορία ,για το 

οποίο γίνεται αναφορά σε αυτήν την εργασία). 

 
Μερικές χρήσιµες παρατηρήσεις σχετικά µε τη διαδικασία αποτίµησης και τον ρόλο 

των ιστορικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (historical-based accounting 

numbers) παραθέτει ο C. Lee (1999). 
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• Η αποτίµηση είναι προβλεπτική ,προσπαθεί να υπολογίσει την παρούσα αξία 

µελλοντικών εισπράξεων από τους επενδυτές. Έτσι περιλαµβάνει εκτιµήσεις και 

µπορεί να είναι ανακριβής. Κανένα µοντέλο δεν µπορεί να εγγυηθεί 

ολοκληρωτική ακρίβεια και έλλειψη λαθών. 

• Η αποτίµηση αναφέρεται σε πολλούς επιστηµονικούς τοµείς. ∆εν αφορά µόνο 

τη λογιστική αλλά και την οικονοµική ,την διοίκηση επιχειρήσεων ,το 

µάρκετινγκ ,τη επιχειρησιακή στρατηγική ... 

• Τα λογιστικά συστήµατα είναι πολύ σηµαντικά στην αποτίµηση. Οι αρχές της 

αναγνώρισης των εσόδων και ταύτισης των εξόδων µετατρέπουν τα κέρδη σε 

λογικό µέτρο της απόδοσης της επιχείρησης. Οι οικονοµικοί αναλυτές 

διατυπώνουν τις αναλύσεις τους σε µορφή µελλοντικών κερδών όχι 

µελλοντικών ταµειακών εισροών. 

 
 
 
 
 
1.4  Η υπόθεση των αποτελεσµατικών αγορών (Efficient Market  
Hypothesis –EMH). 
 
 
Η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου (Random Walk Hypothesis) 
 
Η πρώτη διατύπωση και διερεύνηση του µοντέλου του τυχαίου περιπάτου (των 

µετοχών) έγινε από τον Bachellier (1900) στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής 

αλλά δεν έγινε τότε ιδιαίτερα γνωστή. Η θεωρία του τυχαίου περιπάτου υποθέτει ότι οι 

µεταβολές των τιµών δεν ακολουθούν κανένα σχέδιο ή τάση και ότι οι ιστορικές τιµές 

δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να γίνουν προβλέψεις των µελλοντικών κινήσεων 

των µετοχών. Πρόκειται ουσιαστικά για µία χαοτική θεωρία καθώς υποστηρίζει την 

τυχαία διακύµανση των τιµών ,η οποία διακύµανση δεν εξηγείται (ούτε µπορεί να 

προβλεφθεί) µε βάση τους νόµους προσφοράς-ζήτησης αλλά ούτε και µε χρήση 

οικονοµικών αναλύσεων (τεχνικής ή θεµελιώδους). Φυσικά έρχεται σε αντίθεση µε όλο 

το ''κύκλωµα'' των οικονοµικών αναλυτών (επενδυτικών συµβούλων ...) αλλά και 

µελετητών των οικονοµικών που προσπαθούν να εξηγήσουν αλλά και να προβλέψουν 

(µε µεγάλη πιθανότητα) τα οικονοµικά φαινόµενα. 
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Η υπόθεση των αποτελεσµατικών αγορών (Efficient Market Hypothesis –EMH). 
 

Ο όρος αποτελεσµατική αγορά εµφανίστηκε στην οικονοµική βιβλιογραφία στα τέλη 

της δεκαετίας του 1960 από τον Eugenne Famma (1969) και δηλώνει ότι η αγορά (ή  

αγορές) προσαρµόζεται γρήγορα και αποτελεσµατικά σε κάθε νέα πληροφόρηση. Η 

έννοια δηλαδή της αποτελεσµατικότητας συναρτάται µε την έγκαιρη και ορθολογική 

αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. Άρα οι τιµές των αξιόγραφων 

(µετοχών) που διαπραγµατεύονται στις αγορές είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος τους 

συνεπείς προς τα πραγµατικά (θεµελιώδη) µεγέθη και δεν διαπράττονται σηµαντικά 

λάθη στις αποτιµήσεις αυτών. Η υπόθεση θεωρεί ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός 

ανεξάρτητων µεταξύ τους επενδυτών οι οποίοι αναλύουν και αξιοποιούν ''στιγµιαία'' 

και ορθολογικά όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες οι οποίες παρέχονται άµεσα και χωρίς 

κόστος προς όλους. Η έννοια της αποτελεσµατικότητας είναι θεµελιώδης στα 

χρηµατοοικονοµικά. Η θεωρία όχι µόνο απόκτησε τροµακτικό ενδιαφέρον αλλά και 

ευρύτατη αποδοχή ,οι (εµπειρικές) έρευνες που διεξάγονται για την επαλήθευση (ή όχι) 

της θεωρίας είναι πάρα πολλές και η σχετική βιβλιογραφία είναι σχεδόν αχανής ώστε 

να καθίσταται αδύνατη ακόµη και η ανασκόπησή της (Fama 1191).  Ο Fama διακρίνει 

τρείς µορφές (κατηγορίες) αποτελεσµατικών  αγορών (µε βάση την διαθέσιµη 

πληροφόρηση) : 

 

� Ασθενής µορφή αποτελεσµατικότητας (Weak form). Η διαθέσιµη 

πληροφόρηση αφορά µόνο σε ιστορικά  στοιχεία και κατά συνέπεια οι τιµές των 

µετοχών είναι ήδη διαµορφωµένες µε βάση τις πληροφορίες του (γνωστού) 

παρελθόντος. Εποµένως δεν θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν σηµαντικά 

(υπέρ)κέρδη από την ανάλυση και επεξεργασία αποκλειστικά στοιχείων του 

παρελθόντος. 

� Ηµι-ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας (Semi-strong form). Οι τρέχουσες 

τιµές αντανακλούν πλήρως όλη την διαθέσιµη (δηµόσια) πληροφόρηση. Αυτή 

αφορά ιστορικές αποδόσεις και οικονοµικά στοιχεία αλλά και πληροφορίες που 

γνωστοποιούνται ‘’ τώρα’’ στην αγορά. ∆ηλαδή οι ήδη προσαρµοσµένες σε 

ιστορικά στοιχεία τιµές (ασθενής µορφή) αντιδρούν άµεσα σε νέες πληροφορίες 

και προσαρµόζονται γρήγορα. 
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� Ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας (Strong form). Εδώ αναφερόµαστε στο 

σύνολο τις υπάρχουσας πληροφόρησης δηλαδή και ιστορικής και σηµερινής 

,καθώς και δηµόσιας αλλά και ''ιδιωτικής''. Και µε τον όρο δηµόσια 

πληροφόρηση αναφερόµαστε σε πληροφορίες που ανακοινώνονται και 

γνωστοποιούνται (αδιακρίτως και χωρίς κόστος και αποκλεισµούς) προς όλους 

,ενώ µε τον όρο ιδιωτική πληροφόρηση (inside information) αναφερόµαστε σε 

πληροφορίες που είναι γνωστές σε λίγους και όχι στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 

Θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι κατέχοντες ιδιωτικές πληροφορίες 

(insiders) θα αποκοµίζουν συστηµατικά µεγαλύτερες αποδόσεις από τον µέσο 

όρο (µέση απόδοση) του συνόλου της αγοράς ,οι έρευνες όµως και οι γνώµες δε 

συγκλίνουν προς αυτό το σηµείο. Μάλιστα αποδεικνύεται ότι τα αµοιβαία 

κεφάλαια (mutual funds) ,και τα κεφάλαια των ασφαλιστικών ταµείων (στις 

ΗΠΑ) σε µακροχρόνια βάση δεν πετυχαίνουν σηµαντικά υψηλότερες αποδόσεις 

από το µέσο όρο της αγοράς. 

 

Το µοντέλο των αποτελεσµατικών αγορών αποτελεί µία πολύ ισχυρή θεωρητική βάση 

για την µελέτη και έρευνα των χρηµατοοικονοµικών αγορών σε παγκόσµια βάση από 

την στιγµή της εµφάνισής του. Όπως είναι όµως φυσικό έχει πολλούς υποστηρικτές που 

θεωρούν ότι ισχύει (και πρέπει να ισχύει) (Fama and French) και ότι οι τιµές των 

µετοχών µπορούν να προβλεφθούν µε σχετικά ικανοποιητικό βαθµό ακρίβειας καθώς 

αυτές αντανακλούν πραγµατικά θεµελιώδη χαρακτηριστικά των εταιριών στη βάση της 

σχέσης απόδοσης κινδύνου  ,αλλά και αρκετούς επικριτές (Shliefer ,Vishny) που 

θεωρούν ότι οι διακυµάνσεις των τιµών είναι περισσότερο αποτέλεσµα ψυχολογικών 

παραγόντων (και όχι ορθολογικών επιλογών) ,κοινωνικών φαινοµένων και 

ανακατατάξεων ,τυχαίων ή κερδοσκοπικών συναλλαγών.3 

Η αλήθεια είναι ότι (σε όλες σχεδόν τις αγορές) εµφανίζονται  φαινόµενα µη σχετικά µε 

αποτελεσµατικές (ορθολογικές) επιλογές ,οι λεγόµενες ανωµαλίες (anomalies) ,όπως το 

φαινόµενο της ηµέρας της εβδοµάδος (∆ευτέρας ή /και Παρασκευής) ,το φαινόµενο του 

µήνα (Ιανουαρίου) ,οι αποδόσεις των ‘’ µικρών’’ εταιριών και άλλα. 

 

 

                                                 
3 Αξίζει να σηµειώσουµε πως σε µία έρευνα µε ερωτηµατολόγια και µάλιστα ανάµεσα σε ειδικούς στις 
διαδικασίες αποτίµησης ,µέλη του AIMR (Association for Investment Management and Research) µόλις 
ένα 2.7% συµφώνησε απόλυτα στην EMH ,ενώ το υπόλοιπο 34.2% δήλωση ουδέτερο (neutral) ,και το 
63.10% διαφώνησε ριζικά (strongly disagree). Block B. Stanley (1999). 
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1.5.  ΜΟΝΤΕΛΑ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

 

1.5.1.  Το Υπόδειγµα  Αποτίµησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM). 

Το µοντέλο αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model ,CAPM) 

είναι η απλούστερη µορφή µοντέλου ισορροπίας (equilibrium) της αγοράς. Το 

συγκεκριµένο µοντέλο προτάθηκε από τον William Sharpe (1964), κάτι που οδήγησε 

στην βράβευσή του µε Νόµπελ. Αντίστοιχες εργασίες πραγµατοποιούσαν παράλληλα 

και οι Treynor και Lintner. Το CAPM εισήγαγε τις έννοιες του συστηµατικού και 

ειδικού ή µη συστηµατικού κινδύνου. 

 Συστηµατικός (ή κίνδυνος αγοράς ,systematic risk) είναι ο κίνδυνος που 

παρουσιάζεται στο σύνολο των µετοχών.  

 Ειδικός (µη συστηµατικός ή κίνδυνος µεµονωµένου αξιογράφου ,unsystematic risk) 

είναι ο κίνδυνος που εµφανίζεται στο συγκεκριµένο αξιόγραφο, και αντιστοιχεί στο 

τµήµα της απόδοσης του αξιογράφου που είναι ασυσχέτιστο µε τις συνολικές κινήσεις 

της αγοράς.  

Κατά το CAPM, το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο ταυτίζεται µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς 

(market portfolio). Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς αποτελείται από όλα τα αξιόγραφα 

που υπάρχουν στην αγορά, και σε αναλογία αντίστοιχη µε την συνολική αξία κάθε 

αξιογράφου. Όλοι οι ορθολογικοί επενδυτές επενδύουν ένα ποσοστό των χρηµάτων 

τους στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς και το υπόλοιπο στο αξιόγραφο µηδενικού 

κινδύνου.  

Σύµφωνα µε το CAPM, η αγορά ανταµείβει τους επενδυτές για το συστηµατικό ρίσκο 

που αναλαµβάνουν, και όχι για το ειδικό ρίσκο που ενδεχοµένως έχουν αναλάβει, γιατί 

αυτό το ειδικό ρίσκο µπορεί να απαλειφθεί µέσω της διαφοροποίησης του 

χαρτοφυλακίου (diversified portfolio). Κάθε αξιόγραφο του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

εµπεριέχει ειδικό κίνδυνο, αλλά µέσω της διαφοροποίησης ο επενδυτής αντιλαµβάνεται 

µόνο τον συστηµατικό κίνδυνο (non-diversifiable risk)  του χαρτοφυλακίου της αγοράς. 

Το µοντέλο αυτό επιχειρεί να εκτιµήσει την απαιτούµενη απόδοση ενός αξιογράφου 

βάσει του συστηµατικού κινδύνου που έχει λαµβάνοντας υπόψη την απόδοση χωρίς 

κίνδυνο σε µια οικονοµία και την αναµενόµενη απόδοση των επικίνδυνων 

τοποθετήσεων γενικότερα (απόδοση χρηµατιστηρίου). Το υπόδειγµα CAPM 
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αναδεικνύει ένα στατιστικό δείκτη (µέτρο) της σχετικής µεταβλητότητας της 

αναµενόµενης απόδοσης µίας µετοχής ως προς το ‘χαρτοφυλάκιο αγοράς’  (market 

portfolio), που είναι γνωστός ως συντελεστής ‘β’ (beta-coefficient). Ο συντελεστής ‘β’  

µετρά τη σχετική µεταβλητότητα στην αναµενόµενη απόδοση της υποκείµενης µετοχής 

ως την συνδιακύµανση (covariance) µεταξύ της απόδοσης της µετοχής και της 

απόδοσης της χρηµατιστηριακής αγοράς σε σχέση µε τη διακύµανση (variance) της 

απόδοσης της χρηµατιστηριακής αγοράς. 

Το CAPM βασίζεται σε δέκα υποθέσεις : 

1. Η πρώτη από αυτές είναι ότι δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών (transaction 

costs).  

2. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι απείρως διαιρετά 

(δηλ. ότι ο επενδυτής µπορεί να επενδύσει οποιοδήποτε ποσό σε µία µετοχή, 

ακόµη και ποσά µικρότερα από την τιµή της). 

3.  Η τρίτη είναι η απουσία της προσωπικής φορολογίας εισοδήµατος, εποµένως ο 

επενδυτής είναι αδιάφορος ως προς τη µορφή (µερίσµατα ή κέρδη κεφαλαίου) 

της απόδοσης µίας επένδυσης.  

4. Η τέταρτη υπόθεση στην οποία βασίζεται το CAPM είναι ότι κανένας 

επενδυτής δεν µπορεί από µόνος του να επηρεάσει την τιµή µίας µετοχής 

πωλώντας ή αγοράζοντάς την. Η υπόθεση αυτή είναι ανάλογη µε την υπόθεση 

περί πλήρους ανταγωνισµού: ενώ ένας επενδυτής από µόνος του δεν µπορεί να 

επηρεάσει την τιµή µίας µετοχής, το σύνολο των επενδυτών καθορίζει τις τιµές 

µε τις πράξεις του.  

5. Η πέµπτη υπόθεση είναι ότι οι επενδυτές αποφασίζουν βασιζόµενοι µόνο σε 

αναµενόµενες τιµές και τυπικές αποκλίσεις των αποδόσεων των 

χαρτοφυλακίων τους.  

6. Σύµφωνα µε την έκτη υπόθεση, επιτρέπονται οι απεριόριστες ανοικτές 

πωλήσεις 

7. Η έβδοµη υπόθεση του CAPM είναι ότι επιτρέπεται ο απεριόριστος δανεισµός 

σε ένα ακίνδυνο επιτόκιο, το οποίο ισούται µε την απόδοση ακίνδυνων 

χρεογράφων.  

8. Η όγδοη και η ένατη υπόθεση σχετίζονται µε την οµοιογένεια των προσδοκιών. 

Σύµφωνα µε την όγδοη υπόθεση, όλοι οι επενδυτές λαµβάνουν υπ’ όψιν τον 

µέσο και την διασπορά των αποδόσεων που ορίζονται σε µία κοινή σχετική 
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περίοδο. 

9.  Σύµφωνα µε την ένατη υπόθεση, όλοι οι επενδυτές έχουν ακριβώς τις ίδιες 

προσδοκίες για συγκεκριµένα δεδοµένα εισόδου (αναµενόµενες αποδόσεις, 

διακυµάνσεις, πίνακας συσχετίσεων) στο πρόβληµα απόφασης χαρτοφυλακίου 

10. Τέλος, η δέκατη υπόθεση του CAPM είναι ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

είναι διαπραγµατεύσιµα. 

 

Προφανώς, οι παραπάνω παραδοχές δεν ισχύουν όλες στην πραγµατικότητα 

(τουλάχιστον για την περίπτωση του µεµονωµένου ατόµου – επενδυτή) ,ωστόσο, στον 

βαθµό που δεν αλλοιώνουν σηµαντικά την πραγµατικότητα, οδηγούν σε µία ιδιαίτερα 

απλοποιηµένη και εύχρηστη περιγραφή της πραγµατικής συµπεριφοράς της αγοράς 

χρήµατος και κεφαλαίου. 

 
Σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, η σχέση ανάµεσα 

στην αναµενόµενη απόδοση ενός αξιογράφου (asset) και την αναµενόµενη απόδοση 

του χαρτοφυλακίου της αγοράς, σε κατάσταση ισορροπίας, δίνεται από τον τύπο : 

E(r
i
) = r

f 
+ β

im
(E(r

m
) – r

f
)      

όπου,  

E(r
i
) = αναµενόµενη απόδοση του αξιογράφου i,  

r
f 
= απόδοση τοποθέτησης µηδενικού κινδύνου (risk-free)  

β
im 

= συντελεστής βήτα (του αξιογράφου i),  

E(r
m
) = αναµενόµενη απόδοση της αγοράς.  

Το β είναι η ευαισθησία της απόδοσης του αξιογράφου σε σχέση µε αυτήν της αγοράς: 

(β
im 

) = Cov(r
i
,r

m
) / Var (rm) 

όπου Cov(r
i
,r

m
) είναι η συνδιακύµανση των τιµών του αξιογράφου µε την αγορά και 

Var(r
m
) είναι η διασπορά τιµών της αγοράς. Υπολογίζεται συνήθως από ιστορικά στοιχεία 

µε την χρήση παλινδρόµησης, και µεταβάλλεται µε τον χρόνο  ,εξαιτίας των µεταβολών 

στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον. Εναλλακτικά το β µπορεί να υπολογιστεί µε την 

χρήση των θεµελιωδών µεγεθών της επιχείρησης.  
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Κοµβικό σηµείο στην θεωρία του Υποδείγµατος Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων 

είναι το β. Αξιόγραφα µε β >1 έχουν µεγαλύτερη µεταβλητότητα (ευαισθησία) από το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς (που εξ’ ορισµού έχει β=1)4.  

Έτσι µετοχές µε θετικό β (β>1) χαρακτηρίζονται ως ‘’ επιθετικές’’ µετοχές ,ενώ µετοχές 

µε βήµα µικρότερο της µονάδας β<1 χαρακτηρίζονται ως ‘’ αµυντικές’’ µετοχές.  Οι 

µετοχές µε β ίσο ή πολύ κοντά στο 1 θεωρούνται ουδέτερες. Αν και θεωρητικά θα 

µπορούσε µία µετοχή να έχει αρνητικό συντελεστή β (µετοχές που κινούνται αντίθετα 

από την αγορά, counter-cyclical), ο συντελεστής β για την πλειονότητα των µετοχών 

είναι θετικός. 

 

Πάντως οι αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ισχύει το 

Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, περιορίζουν την σηµασία του σε 

θεωρητικό επίπεδο. Όµως παρά τις αδυναµίες του, το υπόδειγµα CAPM παραµένει 

δηµοφιλές στις χρηµατιστηριακές αγορές, αφού η εφαρµογή του συνεχίζεται 

εκτεταµένα σε διάφορους τοµείς της χρηµατοοικονοµικής, καθώς παρέχει ένα ευέλικτο 

πλαίσιο για µία κατά προσέγγιση, τουλάχιστον, εκτίµηση του κινδύνου µίας µετοχής σε 

σχέση µε τη χρηµατιστηριακή αγορά (συντελεστής ‘β’) και συνεπώς και της 

αποτίµησης της υποκείµενης µετοχής. Σηµαντικός αριθµός εφαρµοσµένων 

ακαδηµαϊκών µελετών τονίζει τη σηµασία της διεθνούς διαφοροποίησης 

χαρτοφυλακίου ως µία επενδυτική στρατηγική που µπορεί να συµβάλλει στη µείωση 

του επενδυτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου.  

 

 

1.5.2. Το υπόδειγµα Αντισταθµιστικής Αποτίµησης 

ΚεφαλαιακώνΣτοιχείων (APT: Arbitrage Pricing Theory).  

 

Η δεύτερη προσέγγιση για τον υπολογισµό του απαιτούµενου ποσοστού απόδοσης της 

µετοχής είναι το γνωστό arbitrage pricing theory µοντέλο (APT). Η βασική ιδέα αυτού 

του µοντέλου είναι το ότι η απόδοση µιας µετοχής δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την 

πορεία της αγοράς (δηλ. ενός γενικού δείκτη) αλλά εξαρτάται επιπλέον και από ένα 

                                                 
4 Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι ένα αξιόγραφο ,µία µετοχή i µε συντελεστή βήτα >1 θα έχει µεγαλύτερη 
µεταβλητότητα (δηλαδή κίνδυνο ή και απόδοση) από αυτόν της αγοράς ,δηλαδή σε κάθε δεδοµένη 
µεταβολή του γενικού επιπέδου των τιµών (γενικού δείκτη) η συγκεκριµένη µετοχή θα κινείται κατά bi. 
Εάν ο γενικός δείκτης κινηθεί ανοδικά τότε η µετοχή θα κινηθεί και αυτή ανοδικά (και εφόσον bi>1 θα 
επιτύχει µεγαλύτερη απόδοση του γενικού δείκτη). Εάν όµως η γενική απόδοση της αγοράς είναι 
καθοδική τότε η συγκεκριµένη µετοχή θα καταγράψει µεγαλύτερη –του γενικού δείκτη πτώση κατά bi.  
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άλλο πλήθος παραγόντων. Αποτελεί δηλαδή µία γενίκευση του CAPM. Η γενική 

µαθηµατική διατύπωση του µοντέλου είναι η εξής : 

 

Ε(Ri) = Rf +(risk premium)1 + (risk premium)2 +…..+ (risk premium)n  

 

όπου το risk premium ισούται µε το γινόµενο της ευαισθησίας του κάθε παράγοντα επί 

το πριµ κινδύνου για τον κάθε συγκεκριµένο παράγοντα  δηλαδή ευαισθησία ενός 

παράγοντα είναι η ευαισθησία της συγκεκριµένης κάθε φορά µετοχής ως προς ένα  

παράγοντα ,ενώ πριµ κινδύνου για έναν παράγοντα είναι η επιπλέον αναµενόµενη 

απόδοση της µετοχής πέραν του ακίνδυνου επιτοκίου εξαιτίας της επίδρασης αυτού του 

παράγοντα. Σε επίπεδο συµπεριφοράς, το APT είναι βασισµένο επάνω στη λογική της 

αντιστάθµισης, σύµφωνα µε την οποία, δύο τίτλοι που εµφανίζουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης δεν µπορούν να ανταλλαχθούν σε διαφορετικές 

τιµές.  

Κλείνοντας και αυτήν την µέθοδο και για να προχωρήσουµε στην επόµενη θα πρέπει να 

τονιστεί ότι από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε αυτό το µοντέλο έχουν αναδειχθεί 

πάρα πολλές παραλλαγές του µε συνέπεια να µην υπάρχει κάποια µορφή που να είναι 

κοινώς αποδεκτή από όλους τους αναλυτές αλλά η επιλογή ή η απόρριψη ενός 

παράγοντα στο µοντέλο να εξαρτάται από την κρίση του κάθε αναλυτή. 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω περιγραφή του CAPM και του APT µοντέλου, ο 

υπολογισµός του απαιτούµενου ποσοστού απόδοσης µέσω αυτών είναι πολύ πιθανόν να 

υπόκειται σε σφάλµατα. Τέτοια σφάλµατα είναι δυνατόν να προέρχονται από το εάν το 

µοντέλο που έχει επιλεγεί είναι το καταλληλότερο, εάν οι εισροές του µοντέλου είναι 

ακριβείς και σωστές ή τέλος εάν το βι της συγκεκριµένης µετοχής εκφράζει σωστά την 

ευαισθησία της ως προς τον γενικό δείκτη µετοχών που έχει επιλεγεί. 

 

 

 

1.6  ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΜΣΚΚ – WACC). 
 
Η εκτίµηση του κόστους κεφαλαίου είναι χωρίς αµφιβολία πολύ σηµαντική για όλες τις 

επιχειρήσεις. Είναι ο κατάλληλος συντελεστής προεξόφλησης για σκοπούς 

προϋπολογισµού επενδύσεων. Λάθη στην εκτίµησή του µπορεί να οδηγήσουν είτε σε 
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απόρριψη επενδυτικών προτάσεων µε ενδεχόµενα θετικά κέρδη είτε σε αποδοχή 

προτάσεων που πιθανών να προβούν οικονοµικά ασύµφορες. Για το υπολογισµό ενός 

αξιόπιστου µέτρου του κόστους κεφαλαίου µίας επιχείρησης πρέπει πρώτα να εξεταστεί 

η κεφαλαιακή διάρθρωση (capital structure) της επιχείρησης. Τρεις κυρίως πηγές 

κεφαλαίων υπάρχουν για µία επιχείρηση : 

 

� Τα ίδια κεφάλαια που παρέχονται από τους µετόχους (common equity). 

� Το προνοµιούχο µέρος του µετοχικού κεφαλαίου (preferred equity). 

� ∆ανειακά (κυρίως µακροπρόθεσµα) κεφάλαια (debt). 

∆ιαδικασία υπολογισµού του Μέσου Σταθµικού Κόστους Κεφαλαίου (weighted 

average cost of capital). 

1. Προσδιορισµός του σχετικού βάρους της κάθε πηγής στο συνολικό 

κεφάλαιο. 

2. Προσδιορισµός του µετά φόρου κόστους κάθε πηγής (αυτό γίνεται 

κυρίως για τα δανειακά κεφάλαια καθώς οι τόκοι που αναλογούν σε 

αυτά αποτελούν και εκπεστέα της φορολογίας δαπάνη) 

3. Υπολογισµός του σταθµικού µέσου κόστους. 

 

Ένας γενικός τύπος του ΜΣΚΚ είναι : 

 

W.A.C.C  : Ke x (We/TC) + Kp x (Wp/TC) + Kd(1-t) x (Wd/TC). 

Όπου  

Ke :  κόστος ιδίων κεφαλαίων 

We : ποσό ιδίων κεφαλαίων 

Kp : κόστος προνοµιούχου µετοχικού κεφαλαίου 

Wd : ποσό προνοµιούχου µετοχικού κεφαλαίου 

Kd : κόστος δανειακών κεφαλαίων 

Wd : ποσό δανειακών κεφαλαίων 

TC : συνολικό κεφάλαιο (δηλαδή TC = We + Wp + Wd) 

t : φορολογικός συντελεστής. 

 

Κάθε πηγή του συνολικού κεφαλαίου έχει δικό της κόστος. 

Το κόστος του µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να προσδιοριστεί είτε µε το υπόδειγµα 
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CAPM ή κάποιο παραπλήσιο. Το κόστος του δανειακού κεφαλαίου είναι το ονοµαστικό 

επιτόκιο των δανείων µε τις όποιες επιβαρύνσεις. 

Τελικά το ΜΣΚΚ είναι –όπως άλλωστε δηλώνει και το όνοµά του – ένα σταθµικό 

κόστος όλων των πηγών κεφαλαίων ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στο 

συνολικό κεφάλαιο. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΥ 
ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η. 
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2.1 Εισαγωγή -Έννοιες – Ορισµοί.  
 
Στην βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και την 

αποτίµηση εταιριών και κατ’ επέκταση των µετοχών τους.  

Υπάρχει µια µερίδα αναλυτών-ερευνητών η οποία στηρίζει την ανάλυση της στην 

αποκαλούµενη «από πάνω προς τα κάτω ανάλυση» ή top-down approach όπως 

συνηθίζεται να ονοµάζεται στην διεθνή βιβλιογραφία. Κατά την προσέγγιση αυτή οι 

αναλυτές ξεκινούν αναλύοντας το διεθνές και το εθνικό µακροοικονοµικό περιβάλλον 

στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση. Στην συνέχεια ερευνούν τις γενικές 

οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η 

συγκεκριµένη κάθε φόρα επιχείρηση και στην τελική φάση προβαίνουν σε αναλύσεις 

και προβλέψεις για την συγκεκριµένη εταιρία. Αντιθέτως η άλλη προσέγγιση 

αξιολόγησης η οποία ονοµάζεται «από κάτω προς τα πάνω» ή bottom-up approach 

ξεκινά µε την ανάλυση των εταιρικών δεδοµένων σε ατοµικό επίπεδο. Έτσι 

συγκεντρώνονται οι οικονοµικές προβλέψεις για τις διάφορες εταιρίες µε την 

συνεργασία µεταξύ των αναλυτών και µέσω αυτών των αναλύσεων εκτιµάται η 

συνολική εικόνα (aggregate analysis) του κάθε κλάδου και κατ’ επέκταση της εθνικής 

οικονοµίας συνολικά.  

Μία άλλη κατηγοριοποίηση των µοντέλων ανάλυσης εταιριών και αποτίµησης των 

µετοχών τους ,αποτελούν τα µοντέλα απόλυτης αποτίµησης (absolute valuation 

models) και τα µοντέλα σχετικής αποτίµησης (relative valuation models). Tα 

µοντέλα απόλυτης αποτίµησης χρησιµοποιούνται για να αποτιµηθεί η εσωτερική αξία 

µιας µετοχής (intrinsic value) και µέσω αυτών αποκτούµε µια εκτίµηση για την αξία 

µιας µετοχής η οποία είναι πολύτιµη για την σύγκριση µε την αγοραία τιµή. Επίσης, η 

βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζονται τα µοντέλα αυτά είναι η πεποίθηση που 

έχουν αρκετοί αναλυτές ότι η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να σχετίζεται 

και να λαµβάνει υπόψη τα µελλοντικά οφέλη που αναµένεται να αποκοµίσει ένας εν 

δυνάµει επενδυτής από την κατοχή του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου. 

Αντιθέτως τα µοντέλα σχετικής αποτίµησης δεν κάνουν άµεση αποτίµηση ενός 

περιουσιακού στοιχείου αλλά καταλήγουν στην εύρεση της αξίας του σε σύγκριση 

πάντα µε την αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Τέλος, όπως είναι φυσιολογικό 

η βασική αντίληψη πάνω στην οποία στηρίζεται το οικοδόµηµα αυτών των µοντέλων 

είναι το γεγονός ότι παρόµοια περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να πωλούνται σε 
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παρόµοιες τιµές. 

Τέλος µία ακόµη κατηγοριοποίηση των µοντέλων αποτίµησης την οποία και θα 

ακολουθήσουµε σε αυτήν την εργασία είναι σε µοντέλα αποτίµησης των 

περιουσιακών στοιχείων (asset based valuation models)   ,µοντέλα αποτίµησης µε 

συγκριτικά στοιχεία της αγοράς (market based valuation) και σε µοντέλα 

αποτίµησης µε βάση το εισόδηµα (κέρδη ,income based approach).5 

Η προσέγγιση των κερδών που είναι και το αντικείµενο της παρούσης εργασίας 

χρησιµοποιεί τις µεθόδους των προεξοφληµένων ταµειακών ροών (discounted cash 

flow models) ,τη µέθοδο του υπολειµµατικού εισοδήµατος (residual income ή 

abnormal earnings model) (συχνά αποκαλείται υβριδικό µοντέλο ,hybrid) ,και τη 

µέθοδο των πολλαπλασιαστών (multiples) (πχ τιµή/κέρδη). 

Για να έχει ο αναγνώστης µία σφαιρική εικόνα και των τριών βασικών προσεγγίσεων 

αποτίµησης ,στις αµέσως επόµενες παραγράφους 2.2 και 2.3 γίνεται µία σύντοµη 

αναφορά στην asset based method ,και στην market based method αντίστοιχα. Στην 

παράγραφο 2.4.1 κάνουµε µία εισαγωγή µε επισκόπηση βιβλιογραφίας στη µέθοδο 

εισοδήµατος ,και στις παραγράφους  2.4.2 και 2.4.3 αναφερόµαστε στη διαδικασία 

µέτρησης των κερδών και οµαλοποίησης των οικονοµικών δεδοµένων αντίστοιχα. Στη 

συνέχεια στην παράγραφο 2.5 αναφερόµαστε στις µεθόδους προεξόφλησης 

µελλοντικού εισοδήµατος και κυρίως στην µέθοδο προεξόφλησης µερισµάτων 

παράγραφος 2.5.1 και στη µέθοδο ταµειακών εισροών στην παράγραφο 2.5.2. Στην 

παράγραφο 2.6 αναφερόµαστε στην προσέγγιση του υπολειµµατικού εισοδήµατος και 

τέλος στην παράγραφο 2.7 κάνουµε µία σύντοµη εισαγωγή στις µεθόδους µε 

πολλαπλασιαστές και παρουσιάζουµε την κυριότερη από αυτές στην παράγραφο 2.7.2. 

 

                                                 
5 Η Αµερικανική Ένωση Εκτιµητών (American Society of Appraisers σε οδηγό για εκτιµήσεις 
επιχειρήσεων (Business Valuation Standards) αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες µεθόδων 
αποτίµησης ,µέθοδος εισοδήµατος (income approach,) ,µέθοδος αγοράς (market approach) 
,µέθοδος περιουσιακών στοιχείων (asset-based approach). Με βάση τη µέθοδο του εισοδήµατος 
τα µελλοντικά αναµενόµενα εισοδήµατα προεξοφλούνται µε κατάλληλους συντελεστές 
προεξόφλησης. Ως αναµενόµενα µελλοντικά εισοδήµατα (income) θεωρούνται διάφορες 
µορφές εισοδήµατος (κέρδη ,ταµειακές ροές ,µερίσµατα …). Σύµφωνα µε τη µέθοδο της 
αγοράς αναζητούνται στοιχεία από συγκρίσιµες επιχειρήσεις ,ενώ σύµφωνα µε τη µέθοδο των 
περιουσιακών στοιχείων η εκτίµηση γίνεται µε βάση τα στοιχεία του ισολογισµού αποτιµώµενα 
σε αγοραίες (market values) τιµές.   
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2.2 Asset Based Valuation.  
 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η τελική αξία µίας επιχείρησης υπολογίζεται ως το 

άθροισµα των επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. Η βασική ιδέα του µοντέλου 

αυτού είναι ότι η αξία µίας επιχείρησης προσδιορίζεται από τα στοιχεία του 

ισολογισµού. Πράγµατι ο ισολογισµός εµφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού ,τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της οικονοµικής 

µονάδας και αποτελεί το πρώτο βήµα στη διαδικασία της αποτίµησης. Στη συνέχεια 

όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού θα πρέπει να επανεκτιµηθούν ώστε 

να απεικονιστούν στην αγοραία αξία και να συνταχθεί ένας δεύτερος ισολογισµός µε 

τιµές και αξίες πλέον που προσεγγίζουν περισσότερο τις αγοραίες. Ο ισολογισµός µίας 

οικονοµικής µονάδας περιλαµβάνει στοιχεία παγίων (ενσώµατων δηλαδή κτίρια γήπεδα 

µηχανολογικό και τεχνικό εξοπλισµό ,µεταφορικά µέσα ... αλλά και ασώµατων έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης ,δικαιώµατα ,κατοχυρωµένες ευρεσιτεχνίες και εµπορικά σήµατα 

,έξοδα ίδρυσης και αναδιοργάνωσης κλπ ,στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

(αποθέµατα ,µετρητά ,απαιτήσεις ,αξιόγραφα) αλλά και στοιχεία υποχρεώσεων προς 

µετόχους ,δανειστές (τράπεζες ,οµολογιακά δάνεια) ,λοιπούς πιστωτές (προµηθευτές 

,ασφαλιστικούς οργανισµούς ,προσωπικό ,φόρους). Κάθε καταγεγραµµένο στοιχείο θα 

πρέπει να επανεκτιµηθεί και να διατυπωθεί στην πραγµατική του αξία. Για κάποια 

στοιχεία (πχ ταµείο και ισοδύναµα διαθέσιµα ,αξιόγραφα ,απαιτήσεις πελατών 

,επιταγές και γραµµάτια πελατών και σε µεγάλο βαθµό αποθέµατα) η αξία των βιβλίων 

είναι (ή προσεγγίζει µε µεγάλη ακρίβεια) την πραγµατική. Όµως για πάγια περιουσιακά 

στοιχεία (και κυρίως για άϋλα που δεν αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις) οι 

αξίες των βιβλίων διαφέρουν πολύ από τις πραγµατικές.  Η τελική αξία της καθαρής 

θέσης (των ιδίων κεφαλαίων ,equity) προκύπτει αν από την συνολική αξία αφαιρέσουµε 

την αξία των υποχρεώσεων σύµφωνα µε την ισότητα :  

 

Αξία επιχείρησης = αξία περιουσιακών στοιχείων + υποχρεώσεις  

και άρα 

Καθαρή θέση = αξία επιχείρησης – υποχρεώσεις. 

Πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η απλότητα της και το ότι πρόκειται για µαθηµατική 

πράξη και κατά συνέπεια δεν απαιτεί την χρήση υποκειµενικών κριτηρίων. Η µόνη 

δυσκολία έγκειται στην κατάλληλη αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και ιδίως 



  30 
   

   

των ακινήτων καθώς η λογιστική απεικόνιση δεν είναι πάντα η πλέον κατάλληλη. Η 

«ιστορική» (βάση των λογιστικών αρχών του ιστορικού κόστους και της ύπαρξης 

παραστατικών των συναλλαγών) αξία (δηλαδή η τιµή αγοράς µείων όποιων 

αποσβέσεων) που χρησιµοποιείται από κάποιες εταιρίες συχνά δεν δίνει την 

πραγµατική αξία. Η καταλληλότερη τιµή είναι το κόστος αντικατάστασης (πόσο θα 

κόστιζε σήµερα να αποκτηθούν τα συγκεκριµένα ακίνητα) ή το ποσό που µπορεί να 

εισπραχθεί αν πωληθούν άµεσα. Αυτές οι δύο τιµές είναι ίσες στις περισσότερες 

περιπτώσεις αλλά µπορεί να διαφέρουν πχ για εταιρίες που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα βιωσιµότητας. Επίσης δυσκολίες θα υπάρξουν και στην εκτίµηση 

µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που ενδεχοµένως κατασκευάστηκε εντός της 

οικονοµικής µονάδας για κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών της (ιδιοκατασκευές). 

Η µέθοδος αυτή είναι χρήσιµη για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που 

απαιτούν υψηλά πάγια και αποθέµατα ,καθώς και κατοχή ακινήτων περιουσιακών 

στοιχείων , για τα οποία ενδεχοµένως να υπάρχει µία αγορά ώστε να µπορεί να 

εκτιµηθεί όσο γίνεται καλύτερα η πραγµατική αγοραία αξία τους (market value) ,ή και 

σε επιχειρήσεις του χρηµατοοικονοµικού τοµέα όπου και εδώ το σύνολο των 

περιουσιακών τους στοιχείων (αξιόγραφα) είναι ήδη σε τιµές αγοράς. Επίσης µπορεί να 

εφαρµοστεί µε µεγάλη ακρίβεια σε επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται έναν (ή 

περισσότερους) φυσικούς πόρους (ορυχεία ,πετρελαιοπηγές ,ξυλεία) όπου όντως το 

µεγαλύτερο (ή ίσως µοναδικό) στοιχείο αξίας είναι ο φυσικός πόρος. 

Αντιθέτως, σε περιπτώσεις εταιριών µε σηµαντικά άϋλα περιουσιακά στοιχεία (τα 

οποία  δηµιουργούν αξία), αυτή η µέθοδος υποτιµάει την πραγµατική αξία της 

επιχείρησης. Για αυτά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (φήµη και πελατεία ,εµπορικά 

σήµατα ,τεχνολογία και τεχνογνωσία ,εξειδίκευση και κατάρτιση εργαζοµένων 

,εσωτερική οργάνωση ,δίκτυα διανοµής…) δεν υπάρχει συγκεκριµένη αγορά και έτσι 

δεν µπορούν να αποτιµηθούν µε αντικειµενικό τρόπο (ενώ φυσικά δεν αναγράφονται 

πουθενά στα λογιστικά βιβλία ,καθώς η δηµιουργία τους δεν ήταν αντικείµενο µίας 

συναλλαγής). Επίσης οι αγοραίες αξίες µπορεί µα µην αποδίδουν την πραγµατική αξία 

ενός περιουσιακού στοιχείου ,η οποία µπορεί να εξαρτάται από τη χρήση του (πχ ένα 

οικόπεδο µε κτίριο µπορεί να έχει διαφορετική αξία ως βιοτεχνικός χώρος ή ως 

εµπορικό κέντρο). 
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2.3 Market Based Valuation.  
 
Η βασική ιδέα αυτής της µεθόδου είναι ότι η αξία µίας επιχείρησης µπορεί να 

προσδιοριστεί µε την αναφορά σε µία (ή περισσότερες) σχετικά συγκρίσιµες 

επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν γνωστές αξίες. Οι αξίες για αυτές υπάρχουν είτε 

γιατί είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά –οπότε και υπάρχει 

διαθέσιµη αποτίµηση για αυτές κάθε χρονική στιγµή από τις δυνάµεις της αγοράς ,είτε 

γιατί αποτέλεσαν αντικείµενο κάποιας συναλλαγής (αγοράς ,πώλησης ,συγχώνευσης 

,εξαγοράς...) και έτσι προσδιορίστηκε η αξία τους.  

Η συγκριτική µέθοδος (µέθοδος της αγοράς) είναι πολύ χρήσιµη και εφαρµόσιµη σε 

επιχειρήσεις µε αντικείµενο την εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας (real estate 

business) για τις οποίες (συνήθως) υπάρχουν άφθονα διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία. 

Για τις λοιπές όµως παραγωγικές-εµπορικές επιχειρήσεις (operational businesses) είναι 

δύσκολο να βρεθούν αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία (και ιδιαίτερα σε µικρές οικονοµίες 

–όπως η Ελληνική). Κρίσιµο ερώτηµα είναι τί ακριβώς σηµαίνει ‘’ συγκρίσιµη 

επιχείρηση’’. Ο αναλυτής θα πρέπει να προσδιορίσει εάν το µέτρο σύγκρισης αφορά 

επιχειρήσεις του ίδιου αντικειµένου ,του ιδίου κλάδου δραστηριότητας και πόση 

βαρύτητα πρέπει να δοθεί σε µεγέθη όπως κύκλος εργασιών (ύψος πωλήσεων) , 

περιθώρια κέρδους ,κεφαλαιακή και παραγωγική διάρθρωση ,τοποθεσία 

,επιχειρηµατικοί κίνδυνοι κλπ. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός µεταξύ της 

αποτιµώµενης επιχείρησης και των συγκριτικών και να µπορεί να διακρίνει τις 

διαφορές που ενδεχοµένως υπάρχουν µεταξύ τους (ακόµα και αν σε πολλά οικονοµικά 

µεγέθη εµφανίζονται ισοδύναµες γιατί έτσι όλες οι συγκρίσιµες επιχειρήσεις θα είχαν 

και ίσες αξίες) .  

Η µέθοδος της αγοράς έχει αρκετά πλεονεκτήµατα :  
� Καταρχήν είναι πολύ εύκολη στην εφαρµογή της καθώς αυτό που χρειάζεται 

είναι να γίνει σύγκριση µε άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις. ∆εν απαιτείται η 

επίπονη αναλυτική επεξεργασία οικονοµικών καταστάσεων ,η δηµιουργία 

προβλέψεων και η χρήση (δυσνόητων) µαθηµατικών µοντέλων –όπως στη 

µέθοδο του εισοδήµατος ,ούτε και ο λεπτοµερής υπολογισµός νέων αξιών για τα 

περιουσιακά στοιχεία κατά τη µέθοδο της περιουσίας. Η µέθοδος θεωρεί ότι 

επιχειρήσεις του ίδιου (περίπου) µεγέθους µε ίδιο αντικείµενο σε συγκεκριµένη 

(γεωγραφική ) τοποθεσία θα πρέπει να έχουν ίσες  (ή παραπλήσιες) αξίες κάτι 

που δείχνει πολύ λογικό αλλά και κατανοητό στους περισσότερους.  
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� Χρησιµοποιεί πραγµατικά γνωστά και αντικειµενικά στοιχεία της αγοράς και 

δεν βασίζεται σε πολύπλοκες υποθέσεις ,παραδοχές ,υπολογισµούς και 

προβλέψεις. 

� Περιλαµβάνει την αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής 

µονάδας ,υλικών και άυλων –όπως και η µέθοδος του εισοδήµατος. Και αυτό 

γιατί αποτιµάται µε βάση συγκρίσιµες επιχειρήσεις των οποίων η αποτίµηση 

περιλαµβάνει όλα τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία (operational assets)  και 

την συνεισφορά τους στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης. Η µέθοδος της 

αγοράς (market approach) αδυνατεί να προσεγγίσει τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία ,καθώς δεν καταγράφονται πουθενά ώστε να τα αποτιµήσει σε τιµές 

αγοράς. 

� Η µέθοδος είναι δυναµική ,δηλαδή περιλαµβάνει τη µελλοντική διάσταση της 

αξίας της επιχείρησης  (τη µελλοντική της ανάπτυξη) και αυτό γιατί όπως είναι 

γενικά αποδεκτό οι αξίες και οι τιµές των συγκρίσιµων επιχειρήσεων 

αντανακλούν τις αναµενόµενες προσδοκίες των επενδυτών (οι οποίοι 

τοποθετούν τα κεφάλαιά τους σε αυτές τις επιχειρήσεις όχι για τα παρελθόντα 

αποτελέσµατα στα οποία δεν συµµετέχουν αλλά για τα µελλοντικά). 

Εκτός όµως από πλεονεκτήµατα υπάρχουν και µειονεκτήµατα όπως : 

� Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα είναι η δυσκολία ανεύρεσης πραγµατικά 

συγκρίσιµων στοιχείων (ιδιαίτερα σε µικρές αγορές). Ορισµένες µάλιστα 

επιχειρήσεις είναι δυνατόν να είναι µοναδικές ή τόσο διαφοροποιηµένες στη 

λειτουργία τους που η σύγκρισή τους µε άλλες είναι πολύ δύσκολη έως 

αδύνατη. 

� Οι περισσότερες υποθέσεις και παραδοχές δεν είναι επακριβώς γνωστές. 

∆ηλαδή δεν υπάρχει ακριβής εκτίµηση του ρυθµού ανάπτυξης των 

πωλήσεων –καθώς προκύπτει από το ρυθµό ανάπτυξης της επιχείρησης-

µέτρου. 

� ∆εν έχει σχετική ευελιξία υπολογισµών και σεναρίων καθώς βασίζεται 

(αποκλειστικά) σε συγκριτικά στοιχεία. Είναι όµως πολύ πιθανόν ο ρυθµός 

ανάπτυξης των πωλήσεων ή των κερδών να µην ακολουθήσει την 

επιχείρηση-µέτρο είτε λόγω διαφορετικού µίγµατος προϊόντων 

,διαφορετικού κόστους ,πολιτικής µάρκετινγκ ή διαφορικού επιχειρηµατικού 

ή/και χρηµατοδοτικού κινδύνου. 
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2.4 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Income Based Valuation). 
 

2.4.1. Εισαγωγή 
 
Πιθανώς η ποιό αναγνωρισµένη προσέγγιση στην  εκτίµηση της αξίας µίας επιχείρησης 

είναι η προσέγγιση (µέθοδος) του εισοδήµατος (income approach)6 ή των κερδών 

(earnings approach). Τα κέρδη αποτελούν ίσως το ποιό δηµοφιλές µέγεθος ,το νούµερο 

στο αναφέρονται και για το οποίο ενδιαφέρονται οι περισσότεροι αν όχι όλοι οι 

επενδυτές. Σε όλες τις οικονοµικές και όχι µόνο εφηµερίδες ,στις ηλεκτρονικές σελίδες 

,στις οικονοµικές αναλύσεις των επενδυτικών οίκων υπάρχου ξεχωριστές αναφορές για 

τα κέρδη µίας επιχείρησης και είναι το µέγεθος για το οποίο δηµοσιεύονται συνέχεια 

προβλέψεις για την µελλοντική εξέλιξή του. Είναι το µέγεθος µε το οποίο µετράται και 

αξιολογείται η απόδοση µίας επιχείρησης σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο (χρήση). Η 

υποχρέωση για τις εισηγµένες σε όλα τα χρηµατιστήρια επιχειρήσεις να δηµοσιεύουν 

σε τρίµηνη βάση οικονοµικές καταστάσεις αφορά πρώτιστα στην πληροφόρηση του 

επενδυτικού κοινού για την κερδοφορία τους. Επίσης πολλές επιχειρήσεις (κυρίως 

πολυεθνικές) υπολογίζουν µε µεγάλη λεπτοµέρεια και ανάλυση το αποτέλεσµα σε 

µηνιαία βάση –δεν θα ήταν δυνατόν να περιµένουν έναν ολόκληρο χρόνο για να έχουν 

αυτήν την πληροφόρηση. Κάθε επιχείρηση έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη δηµιουργία 

αξίας. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των κερδών που δηµιουργούν θετικές ταµειακές ροές 

που µεγιστοποιούν την αξία της επιχείρησης (θα ήταν απίθανο να θεωρήσουµε ότι µία 

συνεχώς ζηµιογόνος επιχείρηση δηµιουργεί αξία για τους µετόχους της –αν συνέβαινε 

αυτό τα πράγµατα θα ήταν εξαιρετικά απλά και εύκολα).  

Σε έρευνα µε χρήση ερωτηµατολογίων σε ειδικούς εκτιµητές (µέλη του AIMR) για το 

ποιό σηµαντικό µέγεθος στην ανάλυση αξιογράφων  (security analysis) ,ανάµεσα στα 

κέρδη (earnings) ,στις ταµειακές ροές (cash flow) ,στην λογιστική αξία των βιβλίων 

(book value) και στα µερίσµατα (dividends) το µεγαλύτερο ποσοστό θεώρησε τα κέρδη 

ως το σηµαντικότερο µέγεθος (πίνακας 1). Ενώ ο Graham (et all 2005 ) θεωρεί τα 

κέρδη µακράν το σηµαντικότερο µέγεθος για µία επιχείρηση.  

 

                                                 
6 Η προσέγγιση των κερδών έχει ισχυρή βάση στην οικονοµική επιστήµη – κυρίως είναι γνωστό ως 
εισόδηµα Hicks. (Hicksian income). O Hicks ώρισε ως εισόδηµα ‘’ τη µέγιστη αξία την οποία ένα άτοµο 
µπορεί να καταναλώσει στη διάρκεια µίας εβδοµάδας και στο τέλος της εβδοµάδας να είναι το ίδιο καλά 
όπως και πριν’’.  Για µία επιχείρηση αυτό αντιπροσωπεύει το µέγιστο ποσό µερισµάτων που µπορούν να 
διανεµηθούν στους µετόχους και ταυτόχρονα να παραµείνει η ίδια καθαρή αξία των περιουσιακών 
στοιχείων. Παρατηρούµε ότι σύµφωνα µε τον ορισµό του Hicks το εισόδηµα πρέπει να µετράται σωστά 
στην αρχή και στο τέλος της περιόδου αναφοράς. (Hicks J. Value and Capital ,1946 ,αναφορά στο βιβλίο 
R.Schroedr ,M. Clark ,J.Cathey ,Financial Accounting Theory ,2009).  
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Πίνακας 1.  Κατάταξη οικονοµικών µεγεθών κατά τάξη σηµαντικότητας. 

Μεταβλητή Πρώτη ∆εύτερη Τρίτη Τέταρτη Μ. όρος 

Κέρδη 156 118   23     0 1,55 

Cash flow 144 140   29     5 1,65 

Book value     5   32 133 127 3,29 

Μερίσµατα     3     7  122  165 3,51 

Πηγή : Block Sr. : A stud on Financial Analysts : Financial Analysis Journal : 1999. 

 

Το FASB (στο SFAC No.1) αναφέρει ότι ‘’ πρωταρχικός σκοπός των 

χρηµατοοικονοµικών αναφορών είναι να παρέχουν πληροφόρηση για την απόδοση 

(performance) µίας επιχείρησης µέσω των κερδών και των συστατικών τους 

(components). Επενδυτές ,πιστωτές (δανειστές) και λοιποί ενδιαφερόµενοι για τις 

µελλοντικές ροές µίας επιχείρησης βρίσκουν πολύ χρήσιµη µία τέτοια πληροφόρηση’’ , 

ενώ το SFAC No.2 αναφέρει ότι ‘’ η παρουσίαση του εισοδήµατος  (income reporting) 

έχει επίσης αξία ως µέτρο των ταµειακών ροών ,µέτρο της αποτελεσµατικότητας της 

διοίκησης και είναι οδηγός στην επίτευξη των διοικητικών προσδοκιών’’. 

Πρωταρχικός σκοπός της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής είναι να παρέχει 

πληροφορίες χρήσιµες στους επενδυτές για τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Τα 

επιχειρηµατικά κέρδη (business earnings) είναι η βασική πρωταρχική πηγή 

πληροφόρησης για επιχειρηµατικές αποφάσεις και επιπλέον ενδεικτικό µέγεθος για : 

1. την µέτρηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων 

2. κριτήριο για την διαθεσιµότητα µερισµάτων 

3. τη δηµιουργία ταµειακών ροών 

4. βάση για τη φορολογία 

5. προσδιορισµό τιµής εισαγωγής σε χρηµατιστηριακή αγορά 

6. βάση για προγράµµατα ανταµοιβής εργαζοµένων 

7. οδηγό για συγχωνεύσεις και εξαγορές 

8. οδηγό για τις διοικήσεις (management) των επιχειρήσεων. 

 

Η αλήθεια είναι ότι τα λογιστικά κέρδη ως µέγεθος είχαν δεχθεί µεγάλη κριτική και 

αµφισβήτηση στο παρελθόν επειδή θεωρήθηκαν ως ασαφής έννοια ,µη ακριβώς 

προσδιορισµένη και έτσι επουσιώδους σηµασίας (Canning ,1929). Ιδιαίτερα 
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απαξιωτική άποψη έδωσε ο Canning (1929) παρατηρώντας ‘’… ότι προκύπτει τελικά ως 

µέτρο εισοδήµατος δεν µπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά ένα νούµερο το οποίο 

προκύπτει όταν ο λογιστής έχει ολοκληρώσει την εφαρµογή των διαδικασιών που 

ακολουθεί’’.  Ο Lev (1989) θεωρεί ότι τα κέρδη έχουν πολύ χαµηλή επεξηγηµατική 

πληροφοριακή δύναµη (explanatory power) στην εκτίµηση της µελλοντικής 

διαµόρφωσης των τιµών των µετοχών και αµφισβήτησε την πρακτική χρησιµότητά 

τους.  Οι Givoly και Hyan (2000) θεωρούν ότι η µεταβλητότητα (volatility) των κερδών 

έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια ,ενώ οι Collins et all (1997) υποστηρίζουν 

ότι η σχέση µεταξύ των τιµών των µετοχών και των κερδών έχει µειωθεί κατά τη 

διάρκεια του χρόνου (1953 – 1993). 

 

Μετά την καθοριστική εργασία των R. Ball & Ph. Brown (1968) οι οποίοι στην ουσία 

επανακαθόρισαν την πληροφοριακή σηµαντικότητα των κερδών τα δεδοµένα (και στην 

οικονοµική) βιβλιογραφία άλλαξαν. Ακολουθώντας την προτροπή των Ball &  Brown 

πολλοί ερευνητές άρχισαν να µελετούν τη σχέση των κερδών µε τις τιµές των µετοχών 

ώστε να προσδιοριστεί (αποδεδειχθεί) εάν και κατά πόσο τα κέρδη ως µέγεθος είναι 

σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας διαµόρφωσης των τιµών των µετοχών –και 

άρα και της συνολικής αξίας της επιχείρησης. Στην έρευνα τους οι R. Ball & Ph. Brown 

(1968) χώρισαν τις εταιρείες του δείγµατος (sample) σε δύο τµήµατα (groups) : 

εταιρείες µε καλά νέα / κακά νέα  (good news / bad news). Βασισµένοι στα λογιστικά 

κέρδη µία εταιρία θεωρήθηκε ότι παρέχει καλά νέα / κακά νέα  εάν τα λογιστικά κέρδη 

είναι µεγαλύτερα / µικρότερα των προβλεποµένων. Εταιρίες µε καλά νέα κατά µέσο 

όρο πέτυχαν καλύτερες αποδόσεις από τις υπόλοιπες. Οι Ball &  Brown έδειξαν 

εµπειρικά την ύπαρξη σχέσης µεταξύ κερδών και αποδόσεων. Μία σειρά άλλων 

ερευνών έδειξαν ότι τα κέρδη έχουν σηµαντικό πληροφοριακό περιεχόµενο και εξηγούν 

σε µεγάλο βαθµό τις τιµές των µετοχών7. Ο P.Easton (1985) ερεύνησε την ύπαρξη 

σχέσεως µεταξύ λογιστικών µεγεθών (κερδών-µερισµάτων) και µελλοντικών κερδών 

από µία επένδυση. Υποστήριξε ότι τα λογιστικά κέρδη αποτελούν καλή πρόβλεψη για 

τις µελλοντικές ταµειακές εισροές από µία επένδυση και πως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση 

µεταξύ της παρούσας αξίας αυτών των ταµειακών εισροών και των τιµών των µετοχών.  

                                                 
7 Κατά τις εµπειρικές έρευνες για τον εντοπισµό της ύπαρξης σχέσης µεταξύ κερδών και τιµών µετοχών 
εισήχθη ο ‘’ συντελεστής ανταπόκρισης κερδών’’ (earnings response coefficient ,erc). Στην εξίσωση : 
P = A + b ∆Ε 
Όπου P=τιµή µετοχής , ∆Ε = Μεταβολή στα κέρδη 
b = earnings response coefficient. 
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Οι J.Ou & St. Penman (1989) υποστηρίζουν ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

εκτός του ιστορικού τους περιεχοµένου έχουν και προβλεπτική αξία. Μάλιστα εκτός 

των λογιστικών κερδών µπορούν να υπολογιστούν και τα µελλοντικά κέρδη µε 

κατάλληλο διαχωρισµό των προσωρινών στοιχείων (transitory components). H C. A. 

Finger (1994) υποστηρίζει ότι τα κέρδη µπορούν να προβλέψουν τα µελλοντικά κέρδη 

και σε συνδυασµό µε τις ταµειακές ροές να προβλέψουν και τις ταµειακές ροές.8 Τέλος 

να αναφέρουµε την άποψη του Ilia Dichev (2008) ο οποίος υποστηρίζει ότι η 

κατάσταση αποτελεσµάτων (income statement) είναι σπουδαιότερη από τον ισολογισµό 

για τους εξής λόγους9 : 

Αρχικά η λογιστική (όχι µόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό) θεωρείται 

ότι αντιπροσωπεύει την οικονοµική και επιχειρηµατική πραγµατικότητα. Οι 

επιχειρήσεις όµως λαµβάνουν επιχειρηµατικές αποφάσεις µε απώτερο σκοπό το κέρδος. 

Τα επενδυτικά πλάνα καθορίζονται πρωτίστως αφού εκτιµηθούν οι ταµειακές ροές 

(δηλαδή τα αναµενόµενα µελλοντικά κέρδη) και εφόσον µία επένδυση κριθεί 

κερδοφόρα τότε µόνο µία επιχείρηση προχωράει στην απόκτηση των αναγκαίων 

περιουσιακών στοιχείων (assets) προς εκπλήρωση της επένδυσης. Τα περιουσιακά 

στοιχεία δηλαδή αυτά καθαυτά δεν αποτελούν παρά µέσο για την επίτευξη εισοδήµατος 

και δεν αποκτούνται από την επιχείρηση για την αντικειµενική ή αγοραία αξία τους 

(fair market value). Στην πραγµατικότητα τα περιουσιακά στοιχεία (assets) αποκτώνται 

µε σκοπό να αναλωθούν (έστω και µακροπρόθεσµα) στη δηµιουργία κερδών. Η 

‘’ εικόνα’’ των περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισµό ενδέχεται να δίνει µία την 

λανθασµένη εντύπωση ότι η επιχείρηση ‘’ αποθηκεύει’’ περιουσιακά στοιχεία µε 

συγκεκριµένες αξίες. Πράγµατι θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι βιοµηχανικά 

κτίρια ,µηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ακόµη και αν εµφανίζονται µε µεγάλη 

(αναπόσβεστη) αξία στον ισολογισµό είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν θα είχαν την ίδια 

ακριβώς αξία εκτός της συγκεκριµένης οικονοµικής µονάδας στην οποία βρίσκονται 

και εκτός της συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας που εξυπηρετούν. 

Ο λογαριασµός εισοδήµατος (income statement) από την ‘’ φύση’’ του (ή καλύτερα την 

κατασκευή του) επικεντρώνεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή αναφορά στις λειτουργικές δραστηριότητες µίας 

επιχείρησης καθώς περιέχει (οµαδοποιηµένα) τα βασικά µεγέθη αυτών των 

                                                 
8 Αρκετές εµπειρικές έρευνες έχουν γίνει και για το µοντέλο του υπολειµµατικού εισοδήµατος (residual 
income ,residual earnings ,abnormal earnings) οι οποίες αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
9 Σε σχετικά πρόσφατο άρθρο του στο Accounting Horizons : 2008 , o Ilia Dichev τάσσεται υπέρ της 
ανωτερότητας του λογαριασµού αποτελεσµάτων έναντι του ισολογισµού και παραθέτει επιχειρήµατα 
υπέρ της προσέγγισης του εισοδήµατος (income approach) έναντι της προσέγγισης των περιουσιακών 
στοιχείων (asset based approach) που θεωρεί ότι ‘’ προωθείται’’ από το FASB και το IASB. 
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δραστηριοτήτων (εκφρασµένα σε νοµισµατικές µονάδες) δηλαδή πωλήσεις ,κόστη 

,έσοδα ,έξοδα ,κέρδη ,ζηµίες ,φόροι. Ο ισολογισµός από µόνος του δίνει την εντύπωση 

ότι η αξία δηµιουργείται από τη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων (static pile of 

resources) και όχι από την συνεχή και αποτελεσµατική χρήση αυτών των στοιχείων. 

Τέλος η απόκλιση από τις αρχές του ιστορικού κόστους ,των δεδουλευµένων και της 

ταύτισης εσόδων µε έξοδα και η προώθηση της εκτίµησης των στοιχείων του 

ισολογισµού σε τιµές αγοράς (market values) ,δίκαιες ή εύλογες αξίες (fair values) 

ενισχύει την υποκειµενικότητα των µεγεθών ‘’ διαταράσσοντας’’ την αξιοπιστία των 

λογιστικών καταστάσεων και των λογιστικών κερδών. Και αυτό γιατί η λογιστική 

εύλογης αξίας (fair value accounting) ,που υποστηρίζεται από αρκετούς ακαδηµαϊκούς 

αλλά και µέλη των FASB και IASB εισάγει µεγάλη υποκειµενικότητα στις διάφορες 

εκτιµήσεις που προϋποθέτει. 

 

 
2.4.2. ∆ιαδικασία µέτρησης των κερδών. 
 
Πριν την περιγραφή της διαδικασίας µέτρησης των κερδών θα αναφέρουµε τον ορισµό 

των οικονοµικών και λογιστικών κερδών. 

 

>> Οικονοµικό κέρδος (εισόδηµα) Economic earnings (income) : Οι καθαρές 

ταµειακές εισροές συν την µεταβολή στην αγοραία αξία (market value) των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων (firms net assets).  

>> Ως αγοραία αξία (market value) των περιουσιακών στοιχείων ορίζεται η παρούσα 

αξία των µελλοντικών ταµειακών εισροών προεξοφληµένη µε τον κατάλληλο 

(ακίνδυνο) συντελεστή προεξόφλησης. 

>> Λογιστικό κέρδος (εισόδηµα) Accounting earnings (income) : Το µέγεθος που 

προκύπτει από την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων και πρακτικών και ιδιαίτερα των 

αρχών του ιστορικού κόστους ,των δεδουλευµένων και της ταύτισης εσόδων – εξόδων. 

 

∆εδοµένου του ετεροχρονισµού των συναλλαγών 

Πωλήσεων – αγορών 

Εσόδων – εξόδων 

Εισπράξεων – πληρωµών 

που οδηγούν στην εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων κατά την διαδικασία 
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υπολογισµού του αποτελέσµατος µίας χρονικής περιόδου είναι σχεδόν αδύνατο να 

συµπαίσει το οικονοµικό κέρδος µε το λογιστικό. Ακόµα και εάν µία επιχείρηση 

πραγµατοποιούσε µόνο ταµειακές συναλλαγές τα δύο µεγέθη πάλι δεν θα συνέπιπταν 

,λόγω ετεροχρονισµού του κόστους των παραχθέντων (ή αγορασθέντων) αποθεµάτων 

µε τις πωλήσεις. Επίσης η επίπτωση του ταµειακού κόστους της αγοράς των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων θα ήταν δυσανάλογα µεγάλη τον πρώτο χρόνο (µε αντίστοιχο 

αντίκτυπο στα κέρδη). Εποµένως και όσον αφορά στην αποτίµηση των επιχειρήσεων 

ως µονάδων συνεχούς λειτουργίας (going concern) το οικονοµικό κέρδος δεν είναι κατ’ 

ανάγκη το πλέον κατάλληλο µέγεθος. Τα (σωστά µετρηµένα) λογιστικά κέρδη τα οποία 

µακροχρόνια προσεγγίζουν τα οικονοµικά είναι καταλληλότερα. Να σηµειώσουµε 

επίσης πως µακροχρόνια τα δύο αυτά µεγέθη πρέπει να συµπίπτουν ή και να 

ταυτίζονται ακόµη (σε ιδανικές συνθήκες λειτουργίας αγορών και λογιστικών 

πρακτικών).  

 

Η παρουσίαση του επιχειρηµατικού εισοδήµατος (business income reporting) 

προϋποθέτει ότι όλα τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων είναι ικανά µέτρησης.  

Μέτρηση (measurement) : σηµαίνει την απόδοση αριθµών σε αντικείµενα και 

γεγονότα (συναλλαγές) σύµφωνα µε κάποιους κανόνες (R.Schroedr ,M. Clark ,J.Cathey 

,Financial Accounting Theory ,2009). Η λογιστική µονάδα µέτρησης είναι η 

νοµισµατική µονάδα (το νόµισµα κάθε χώρας). Η αστάθεια όµως της χρηµατικής 

µονάδας λόγω διακύµανσης συναλλαγµατικών ισοτιµιών και της εξέλιξης του 

πληθωρισµού είναι ένα από τα προβλήµατα µέτρησης του εισοδήµατος (ειδικά για 

διαχρονικές συγκρίσεις ). Ένα δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα είναι οι αυθαίρετες 

(arbitrary) υποθέσεις που πρέπει να γίνουν κατά τη µέτρηση του εισοδήµατος για 

σκοπούς περιοδικής πληροφόρησης. Οι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων πρέπει να λάβουν υπόψη τις αντικειµενικές αδυναµίες του λογιστικού 

συστήµατος µέτρησης του οικονοµικού εισοδήµατος όπως αλλαγές στην αξία του 

νοµίσµατος και στις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές.  

Σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές ο υπολογισµός η παρουσίαση του 

εισοδήµατος µίας επιχείρησης στη διάρκεια µίας χρονικής περιόδου (λογιστικής 

χρήσης) γίνεται στη βάση των λογιστικών αρχών των δεδουλευµένων (accruals) και της 

ταύτισης εσόδων –εξόδων (matching principle). Αυτές οι δύο αρχές ορίζουν την 

λογιστική των δεδουλευµένων (accrual accounting) σε αντίθεση µε την ταµειακή 
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λογιστική (cash accounting) η οποία καταγράφει τα γεγονότα τη στιγµή των ταµειακών 

συναλλαγών. Βέβαια τη στιγµή της παύσης λειτουργίας της επιχείρησης το αποτέλεσµα 

των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων θα ταυτίζεται (εφόσον δεν υπάρχουν πράξεις  

χειραγώγησης ή επηρεασµού των µεγεθών).  

� Σύµφωνα µε την πρώτη βασική αρχή των δεδουλευµένων (accruals) ένα 

έσοδο θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε εάν συντρέχουν δύο βασικές 

προϋποθέσεις : 

1. Έχουν εκπληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες για την αναγνώριση των εσόδων 

δηλαδή πραγµατοποιήθηκε η παράδοση των αγαθών και η παροχή των 

υπηρεσιών. 

2. Η διαδικασία παράδοσης των αγαθών και παροχής των υπηρεσιών µπορεί να 

µετρηθεί µε µεγάλη ακρίβεια και να αποδοθεί µε νοµισµατικές µονάδες. 

Ο λειτουργικός (επιχειρησιακός ) κύκλος µίας επιχείρησης (που διαφέρει για κάθε 

επιχείρηση) µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια : 

1. Παραγγελία α΄ υλών για µεταποίηση ή εµπορευµάτων για πώληση 

2. Παραλαβή των αποθεµάτων 

3. Παραγωγή του τελικού προϊόντος 

4. Παράδοση των προϊόντων στους πελάτες 

5. Είσπραξη του τιµήµατος των πωλήσεων 

6. Πληρωµή προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων. 

Αυτή είναι µία επαναληπτική διαδικασία η οποία χρονολογικά δεν ταυτίζεται µε 

λογιστικές –διαχειριστικές περιόδους. Η πραγµατοποίηση των πωλήσεων αλλά και των 

εξόδων δεν ταυτίζονται µε το ταµειακό γεγονός των εισπράξεων ή πληρωµών. Επειδή 

όµως η διαδικασία του λειτουργικού κύκλου είναι συνεχής (και θεωρητικά ατέρµονη) 

,και ταυτόχρονα η ανάγκη µέτρησης του αποτελέσµατος σε κάποια συγκεκριµένα 

χρονικά διαστήµατα είναι δεδοµένη ,είναι φανερό ότι πρέπει να τεθούν κάποιοι κανόνες 

αναγνώρισης και µέτρησης των εσόδων & εξόδων εντός µίας συγκεκριµένης χρονικής 

περιόδου (η οποία ενδεχοµένως δεν ταυτίζεται µε τον λειτουργικό κύκλο).  

� Η δεύτερη ενέργεια µετά την αναγνώριση των εσόδων είναι ο προσδιορισµός 

των εξόδων που σχετίζονται µε αυτά τα έσοδα. Εδώ εφαρµόζεται η αρχή της 

ταύτισης εσόδων – εξόδων (matching principle). Να σηµειώσουµε εδώ ότι 

πρέπει να δοθεί µεγάλη σηµασία στις έννοιες του κόστους ,εσόδου ,εξόδου 

,κέρδους ,ζηµίας ,κόστους παραγωγής ,κόστους πωληθέντων (οι ορισµοί των 
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οποίων δίνονται στο επόµενο κεφάλαιο). Η αγορά α’ και β’ υλών για 

µεταποίηση ή εµπορευµάτων για µεταπώληση καταγράφεται καταρχήν ως 

αγορά αποθεµάτων και το κόστος αγοράς παρουσιάζεται ως απόθεµα (inventory 

asset) στο ενεργητικό του ισολογισµού. Όταν τα ήδη παραχθέντα ή 

αγορασθέντα αποθέµατα πωληθούν τότε το σχετικό µε αυτά κόστος από 

λογαριασµός αποθέµατος του ισολογισµού µετατρέπεται σε λογαριασµό εξόδου 

(κόστος πωληθέντων) και µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Σε 

αυτό το κόστος (έξοδο) πωληθέντων προστίθεται το κόστος περιόδου (έξοδα 

λειτουργιών) ώστε να σχηµατιστεί το συνολικό ποσό των εξόδων το οποίο 

αφαιρούµενο από τα συνολικά έσοδα µας δίνει το τελικό οργανικό αποτέλεσµα 

προ φόρων. Στην συνέχεια προστίθενται και αφαιρούνται λοιπά µη οργανικά 

έσοδα και έξοδα και ο φόρος και προκύπτει το τελικό καθαρό κέρδος προς 

διάθεση. Ισχύουν οι παρακάτω ισότητες : 

Οργανικά έσοδα – οργανικά έξοδα = Οργανικό αποτέλεσµα 

Οργανικό αποτέλεσµα + ανόργανα κέρδη – ανόργανες ζηµίες = τελικό 

αποτέλεσµα προ φόρων – φόροι = τελικό αποτέλεσµα προς διάθεση. 

 

 

 
2.4.3. Οµαλοποίηση Οικονοµικών Στοιχείων. 
 
Κατά την εφαρµογή της µεθόδου του εισοδήµατος πρέπει να γίνει σαφής καθορισµός 

του µεγέθους που θα αποτελέσει τη βάση για τις προβλέψεις της µελλοντικής σειράς 

εισροών (future benefit streams) : αυτό µπορεί να είναι τα κέρδη ή κάποιο παράγωγο 

των κερδών µέγεθος (µερίσµατα ,ταµειακές ροές ,υπολειµµατικό εισόδηµα). Γιαυτό 

κονδύλια που δεν είναι κατάλληλα ή αντιπροσωπευτικά των µελλοντικών εισροών θα 

πρέπει να απαλειφθούν ή να προσαρµοστούν ανάλογα. Η διαδικασία αυτή (που 

αποτελεί το δεύτερο βήµα της διαδικασίας αποτίµησης : ανάλυση οικονοµικών 

καταστάσεων) ξεκινάει µε τη συγκέντρωση και αναλυτική εξέταση των οικονοµικών 

καταστάσεων. Η διαδικασία οµαλοποίησης (normalization) περιλαµβάνει την 

επαναδιατύπωση των βασισµένων σε ιστορικά στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων 

(historical financial statements) σε οικονοµικές καταστάσεις κατάλληλες για χρήση σε 

διαδικασίες αποτίµησης (Value Financial Statements). Το βήµα αυτό είναι πολύ 

κρίσιµο στη διαδικασία αποτίµησης και εκτός των γνώσεων λειτουργίας του 
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επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της επιχείρησης προϋποθέτει και ικανές γνώσεις 

λογιστικής (δηλαδή των βασικών µεθόδων ,παραδοχών και διεργασιών στη σύνταξη 

και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων). Ο αναλυτής θα πρέπει να διαθέτει 

επαρκείς γνώσεις χρηµατοοικονοµικών ,εµπειρία αλλά και διαίσθηση ώστε να µπορεί 

να ανιχνεύσει εάν και σε ποιό βαθµό υπάρχει ανάµιξη της διοίκησης στον 

προσδιορισµό των αποτελεσµάτων (earnings management) ,κατά πόσο αυτά τα 

αποτελέσµατα είναι πραγµατικά και αντικειµενικά της δραστηριότητας της επιχείρησης 

(earnings quality) και ικανά να αποτελέσουν βάση για προβλέψεις. Αποτυχία ή αβλεψία 

στην οµαλοποίηση των µεγεθών που θα χρησιµοποιηθούν στη διαδικασία –και στο 

µοντέλο της αποτίµησης – µπορεί να οδηγήσει σε υπέρ ή υποεκτίµηση της πραγµατικής 

αξίας. Το επιθυµητό µέγεθος στο οποίο θέλουµε να καταλήξουµε είναι τα κέρδη τα 

οποία είναι αντικειµενικά και προσδιοριστικά της τακτικής λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

Κέρδη τα οποία είναι ενδεικτικά της µακροχρόνιας ικανότητας και 

αποδοτικότητας µίας επιχείρησης ονοµάζονται διατηρήσιµα κέρδη (sustainable 

earnings) ,µόνιµα (persistent) και βασικά (core earnings)  κέρδη. 

Κέρδη τα οποία βασίζονται σε προσωρινά ,έκτακτα ή και τυχαία γεγονότα (που δεν 

θα επαναληφθούν στο µέλλον) ονοµάζονται ασυνήθιστα (unusual) ή παροδικά 

,προσωρινά (transitory)  

 

Συνήθως διακρίνονται 5 µεγάλες κατηγορίες κονδυλίων για οµαλοποίηση :  

 

1. Προσαρµογή για χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας. 

Σε πολλές περιπτώσεις µε πλειοψηφική ιδιοκτησία των µετοχικών τίτλων (που συνήθως 

ασκεί ή επηρεάζει καθοριστικά τη διοίκηση) είναι δυνατόν να υπάρξει εκµετάλλευση 

της θέσης για απολαβές προσωπικών ωφελειών. Είναι δυνατόν οι µέτοχοι -διοικητές ή 

κάτοχοι υψηλόβαθµων θέσεων – να έχουν καθορίσει αρκετά υψηλότερα (της αγοράς)  

τα επίπεδα των αµοιβών τους ,τα bonus ,να έχουν εξασφαλίσει για λογαριασµό τους 

έξοδα ταξειδίων ,ασφάλιστρα ζωής και σύνταξης ,τη χρήση ιδιαίτερα πολυτελών 

επιβατικών αυτοκινήτων ,την κάλυψη εξόδων διαβίωσης ,ενοικίων ,να διαπράττουν 

συναλλαγές µε επιχειρήσεις προσωπικού ενδιαφέροντος ,να κάνουν απολείψεις 

µετρητών για ατοµική διευκόλυνση ,να δανείζονται άτοκα ή µε χαµηλά επιτόκια ,να 

έχουν τη χρήση επιχειρηµατικών καρτών για αγορές καταναλωτικών αγαθών. Να 
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σηµειωθεί ακόµη ότι ορισµένες (αν όχι οι περισσότερες) από αυτές τις δαπάνες 

χαρακτηρίζονται από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο ως µη παραγωγικές και σχετικές 

µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης ,µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται η επιχείρηση µε 

πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις ,γεγονός που φυσικά θα αυξήσει  τις µελλοντικές 

ταµειακές εκροές και θα µειώσει το διαθέσιµο εισόδηµά της (άρα και την αξία της). 

Εδώ θα πρέπει να εξεταστεί και κατά πόσο υπάρχουν προγράµµατα ανταµοιβής των 

διευθυντικών στελεχών (ή γενικά του προσωπικού) µε µετοχές (employee stock 

options) τα οποία ενδεχοµένως δεν έχουν ακόµα εξασκηθεί και να εκτιµηθεί η επιρροή 

τους στην τελική αξία των µετοχών. 

 

2. Αποκλίσεις –πληµµελής τήρηση γενικά παραδεκτών αρχών λογιστικής 

,εξαιρετικά ,έκτακτα ,µη επαναλαµβανόµενα κονδύλια. 

Κατά την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων θα πρέπει να γίνει οµαλοποίηση 

(smoothing) των οικονοµικών δεδοµένων ώστε να απαλειφθούν ή να προσαρµοστούν 

κατάλληλα στοιχεία που δεν είναι αντιπροσωπευτικά της µελλοντικής λειτουργικής 

αποδοτικότητας. Ο σκοπός είναι να καταλήξουµε σε µία κανονική ,οµαλή ,φυσιολογική 

εικόνα µεγέθους κερδών αντιπροσωπευτική της κανονικής δραστηριότητας και 

αποδοτικότητας της επιχείρησης ώστε να αποτελεί βάση για προβλέψεις. Εποµένως 

πιθανόν να χρειαστούν να γίνουν οι ακόλουθες προσαρµογές : 

• Αποκλίσεις ή κακή εφαρµογή γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών 

(λανθασµένη εφαρµογή µεθόδων αποτίµησης αποθεµάτων ,αποσβέσεων 

,επισφαλών απαιτήσεων ,λανθασµένος σχηµατισµός προβλέψεων) 

• Εξαιρετικά ,ασυνήθιστα ,έκτακτα ή/και µη επαναλαµβανόµενα στοιχεία 

εσόδων-εξόδων (πώληση ή καταστροφή παγίων ,έκτακτα κέρδη ή ζηµίες 

,κλοπές ,πυρκαγιές ή φυσικές καταστροφές ,παύση ή πώληση τµήµατος 

λειτουργίας ,έξοδα έρευνας &ανάπτυξης ,έξοδα ανακαίνισης ,µαζικής 

διαφήµισης). 

3. Προσαρµογή για µη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. 

Η εφαρµογή της προσέγγισης εισοδήµατος (income approach) απαιτεί την εκτίµηση της 

αξίας των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων (operational assets) υλικών και άϋλων 

(tangible & intangible). Γιαυτό θα πρέπει ορισµένες φορές να αφαιρεθούν µη 

επιχειρησιακά περιουσιακά στοιχεία από τις καταστάσεις ισολογισµού και 

αποτελεσµάτων όπως και οι υποχρεώσεις που ενδεχοµένως τα συντηρούν. Πιθανόν να 
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υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα ,αχρησιµοποίητα κτίρια ,µηχανήµατα 

,µεταφορικά µέσα ή σηµαντικές συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις)10. Τα πιθανά έσοδα 

από αυτές τις δραστηριότητες (που δεν αποτελούν τις κύριες δραστηριότητες της 

επιχείρησης) και τα συσχετιζόµενα µε αυτές έξοδα θα πρέπει να αφαιρεθούν κατά τον 

υπολογισµό των µελλοντικών εισροών. 

 

4. Προσαρµογή για φορολογία. 

Οι πληρωµές φόρων αντιπροσωπεύουν µία πραγµατική εκροή χρηµατικών διαθεσίµων 

που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η επίδραση του πραγµατικού φορολογικού 

συντελεστή (effective tax rate) είναι πολύ σηµαντική καθώς θα µειώσει τις διαθέσιµες 

χρηµατικές εισροές. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η µελλοντική 

εξέλιξη των φορολογικών συντελεστών (αύξηση ή µείωση). Τέλος θα πρέπει να 

εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και την πιθανή 

επίπτωση του φορολογικού επικείµενου φορολογικού ελέγχου.11 

 

 

 

5. Προσαρµογές για συνέργειες από εξαγορές & συγχωνεύσεις. 
                                                 
10 Εάν πρόκειται για παραγωγική µονάδα ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παραγωγικά 
περιουσιακά στοιχεία (συνήθως ενσώµατα). Εδώ πέρα από χρηµατοοικονοµικές γνώσεις θα χρειαστούν 
σαφώς και τεχνικές γνώσεις για να εκτιµηθεί η πραγµατική παραγωγική-τεχνική δυναµικότητα του 
εξοπλισµού και κατά πόσο ο υπάρχων εξοπλισµός ανταποκρίνεται στις ανάγκες λειτουργίες ,για πόσο 
χρονικό διάστηµα και κατά πόσο είναι φυσικά ή τεχνολογικά ικανός ή απαξιωµένος και τι κεφάλαια και 
πότε θα απαιτηθούν για την αντικατάστασή του ώστε να µπορεί να συνεχιστεί η οµαλή παραγωγική 
λειτουργία της επιχείρησης. 
 
11 Να σηµειώσουµε εδώ ότι κατά τη γνώµη µας η φορολογία είναι ανεξάρτητη της αποδοτικότητας της 
επένδυσης. ∆ηλαδή µία επιχείρηση ,µία επενδυτική πρόταση µπορεί να είναι αποδοτική και κερδοφόρα 
στο λειτουργικό κύκλωµα και να καλύπτει το κόστος ευκαιρίας των επενδεδυµένων κεφαλαίων ,δηλαδή 
να έχει ένα αρκετά ικανοποιητικό ROE (δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων = καθαρά κέρδη προ φόρων / 
ίδια κεφάλαια). Όµως οι επενδυτές ενδιαφέρονται για το τελικό καθαρό ‘’ µέρισµα’’ ΄που θα λάβουν από 
την επένδυση το οποίο ασφαλώς θα είναι µετά φόρων. ∆ηλαδή θα είναι roe = (καθαρά κέρδη-φόροι) / 
ίδια κεφάλαια. Εάν όµως ο φορολογικός συντελεστής είναι εξαιρετικά υψηλός ,εύκολα 
αντιλαµβανόµαστε πως µία επιχειρηµατικά κερδοφόρα δραστηριότητα καταλήγει µή αποδοτική και 
ασύµφωρη µετά τους φόρους. Ο εξωγενής δηλαδή προς το λειτουργικό περιβάλλον παράγοντας µπορεί 
να επηρεάσει αρνητικά την ελκυστικότητα µίας επένδυσης. Τα παραπάνω βεβαίως είναι γνωστά ,οι 
οικονοµικοί αναλυτές ,οι επαγγελµατικοί σύλλογοι και οι επαγγελµατικές οργανώσεις ,το οικονοµικό 
επιµελητήριο ζητούν επίµονα χαµηλούς (ή λογικούς ) φορολογικούς συντελεστές. Ενώ όµως αυτά είναι 
γνωστά και αποδεικνύονται και από την οικονοµική θεωρία ,το Υπουργείο Οικονοµικών περιέργως τα 
τελευταία χρόνια λαµβάνει εντελώς αντίθετες αποφάσεις. Οι συνεχείς αλλαγές του φορολογικού 
συστήµατος και των φορολογικών συντελεστών , η υψηλή φορολογία ,οι εµβόλιµες φορολογικές 
διατάξεις σε άσχετα νοµοσχέδια ,η πολυνοµία και αντινοµία ,οι ασάφειες ,το πλήθος των διατάξεων 
,νόµων ,προεδρικών διαταγµάτων ,υπουργικών αποφάσεων ,ερµηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών σε 
συνδυασµό µε την γραφειοκρατία την διαφθορά και την αδιαφένεια ,έχουν δηµιουργήσει µία χαοτική 
κατάσταση αυξάνοντας το διοικητικό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων ,το κόστος και το χρόνο 
ίδρυσης νέας επιχείρησης και έχουν καταστήσει την Ελλάδα πλήρως αντιαναπτυξιακή. Έτσι η 
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων αλλά και Ελληνικών να είναι σχεδόν µηδενική ,η 
ανταγωνιστικότητα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις διεθνώς και να ευηµερούν τα χρέη και η ανεργία. 
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Σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων (που αποτελούν και από τους 

βασικότερους λόγους για τις ενέργειες αποτίµησης) θα πρέπει να υπολογιστούν τα 

οφέλη από τις συνέργειες. Τα οφέλη µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε την κάθε 

περίπτωση και να ποικίλουν σε πολυπλοκότητα και τάξη µεγέθους. Από µία απλή 

οικονοµία στο ενοίκιο ενός χώρου (γραφείου ή καταστήµατος) ,τα οφέλη µπορούν να 

αφορούν σε µεγάλες οικονοµίες κλίµακας στην παραγωγή ,στην προµήθεια α υλών και 

υλικών συσκευασίας στη  διάθεση των προϊόντων ,στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

,στα έξοδα διαφήµισης ,στην ενοποίηση και συνεκµετάλλευση καναλιών διανοµής.                                                                                                  

 

 

 
 
2.5 Discounted Cash Flow Models. 
 
 
 
2.5.1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Discount Dividend Models). 
 
Η µέθοδος αυτή είναι η πιο απλή αλλά συνάµα και πιο παλιά µέθοδος για την 

αποτίµηση µετοχών στηριζόµενη στην χρονική αξία του χρήµατος και στην 

προεξόφληση των ταµειακών ροών. Το µοντέλο αυτό προτάθηκε από John Burr 

Williams το 1938. Τα µοντέλα αυτά (discounted dividend models) στηρίζονται πάνω 

στην γενική ιδέα σύµφωνα µε την οποία η αξία µιας µετοχής σήµερα ισούται µε την 

παρούσα αξία των αναµενόµενων ταµειακών ροών (present value models) που κατά 

πάσα πιθανότητα θα εισπράξει έναν δυνητικός επενδυτής. Παίρνοντας δηλαδή υπόψη 

το γεγονός ότι ένα χρηµατικό ποσό σήµερα έχει περισσότερη αξία από το ίδιο ποσό που 

πρόκειται να εισπραχθεί στο µέλλον και µειώνοντας την αξία κάθε αναµενόµενης 

ταµειακής ροής ανάλογα µε το πόσο µακριά στο µέλλον πρόκειται να εισπραχθεί, 

βρίσκει την παρούσα αξία της µετοχής. Στα συγκεκριµένα µοντέλα αποτίµησης µε τον 

όρο µελλοντική ταµειακή ροή εννοούµε τα µερίσµατα που πρόκειται να µοιράσει στους 

επενδυτές µια εταιρία ύστερα από απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου. ∆ηλαδή 

τα µερίσµατα δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία µεταβλητή των κερδών –και µάλιστα ένα 

υποσύνολο των λογιστικών κερδών γιατί µόνο αυτά µπορεί να µοιράσει µία επιχείρηση 

στους µετόχους. Έτσι χρησιµοποιώντας αυτά τα µοντέλα ένας οποιοσδήποτε αναλυτής 
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θα µπορεί να αποφανθεί εάν η συγκεκριµένη κάθε φορά µετοχή είναι υπερτιµηµένη, 

υποτιµηµένη ή σωστά τιµολογηµένη (fairly valued).  

Η γενική εξίσωση πάνω στην οποία στηρίζονται τα µοντέλα προεξόφλησης µερισµάτων  

(dividend discount models) είναι η εξής : 

V0 = 
1 1

(1 )1 (1 )1

D P
Vo

r r
= +

+ +
 

 

όπου V0 η παρούσα αξία του περιουσιακού στοιχείου στο χρόνο µηδέν, Div η 

χρηµατική ροή (µέρισµα) για τον συγκεκριµένο κάθε φορά χρόνο t και τέλος το r είναι 

το επιτόκιο προεξόφλησης ή πιο σωστά το απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης.  

 

Όπως γνωρίζουµε όταν κάποιος επενδυτής αγοράσει µια κοινή µετοχή οι αναµενόµενες 

ταµειακές ροές που πρόκειται να εισπράξει είναι το µέρισµα και η αγοραία τιµή από 

την πώληση της µετοχής. Έτσι εάν πρόκειται να την κρατήσει για έναν µόνο χρόνο η 

σηµερινή παρούσα αξία της µετοχής θα δίνεται από τον ακόλουθο τύπο : 

V0 = D1 /(1+r)1 + P1 /(1+r)1  

όπου V0 η παρούσα αξία της µετοχής, D1 το αναµενόµενο µέρισµα σε ένα χρόνο από 

τώρα αφού υποθέσουµε ότι αυτό πληρώνεται στο τέλος του έτους και P1 η 

αναµενόµενη τιµή πώλησης σε ένα έτος από τώρα. 

Εάν τώρα υποθέσουµε ότι ο επενδυτικός µας ορίζοντας είναι n-έτη τότε η γενική 

µαθηµατική εξίσωση αποτίµησης µιας µετοχής είναι η εξής : 

V0 = D1 /(1+r)1 + …..+ Dn/ (1+r)n + Pn / (1+r)n 

όπου V0 η παρούσα αξία της µετοχής, Dn το αναµενόµενο µέρισµα σε n χρόνια από 

τώρα αφού υποθέσουµε ότι αυτό πληρώνεται στο τέλος του έτους και Pn η 

αναµενόµενη τιµή πώλησης σε n έτη από τώρα. Κλείνοντας αυτήν την γενική 

περιγραφή, εάν υποθέσουµε ότι ο επενδυτικός ορίζοντας εκτείνεται έως το άπειρο ο 

όρος Pn / (1+r)n της παραπάνω γενικής εξίσωσης τείνει στο µηδέν και έτσι η εξίσωση 

τελικά γίνεται µόνο : 

V0 = D1 /(1+r)1 + …..+ Dn/ (1+r)n 

δηλαδή
 
ο γενικός τύπος  V0 = 

1 (1 )

t

t
i

DIV

r= +
∑  

Εάν όµως η µετοχή δεν κρατηθεί έως το άπειρο –που φυσικά είναι πρακτικά αδύνατο 
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τότε θα πρέπει να υπολογιστεί και η παρούσα αξία της τιµής της µετοχής σε κάποια 

χρονική περίοδο Pn. Βλέπουµε δηλαδή ότι υπάρχει µία κυκλική αναφορά στο µοντέλο 

(o Penman ονοµάζει αυτό το πρόβληµα dividend conundrum) όπου η τιµή της µετοχής 

θα πρέπει να προσδιοριστεί από την παρούσα αξία των µερισµάτων αλλά και από την 

παρούσα αξία της τιµής της µετοχής!  

 

Ακόµη θα πρέπει να τονιστεί η χρησιµότητα αυτού του µοντέλου στην αποτίµηση της 

αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε κάποια µελλοντική χρονική στιγµή και όχι µόνον 

στο χρόνο µηδέν, προεξοφλώντας όπως είναι φυσικό τις χρηµατικές ροές που έπονται 

αυτού του συγκεκριµένου χρονικού σηµείου. Τέλος θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η 

διαδικασία αποτίµησης µετοχών δεν είναι µια απλή στερεότυπη διαδικασία. Παρά το 

γεγονός ότι ο τύπος είναι πολύ απλός και εύκολος στη χρήση, ο υπολογισµός των 

απαιτούµενων δεδοµένων ή αλλιώς εισροών του µοντέλου είναι µια µεγάλη πρόκληση 

για τους αναλυτές. Καταρχήν ο αναλυτής θα πρέπει στην αρχή να διασαφηνίσει πιο 

µοντέλο αποτίµησης θα επιλέξει ώστε αυτό να αρµόζει στα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης κάθε φορά εταιρίας. Στην συνέχεια θα πρέπει να 

προβεί στην πρόβλεψη των µελλοντικών χρηµατικών ροών που είναι µάλιστα και η πιο 

επίπονη και συνάµα υψηλής πιθανότητας σφαλµάτων διαδικασία. Τέλος θα πρέπει να 

επιλέξει το κατάλληλο ποσοστό προεξόφλησης το οποίο επίσης είναι δυνατόν να 

εκτιµηθεί µε πολλές και διαφορετικές µεταξύ τους µεθόδους. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

προεξόφλησης (αναµενόµενη απόδοση ,κόστος κεφαλαίου) υπολογίζονται (ή καλύτερα 

εκτιµώνται) µε διάφορες τεχνικές που έχουν προταθεί όπως το CAPM ,APT ,WACC οι 

οποίες παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο της εργασίας. 

 

Μοντέλο Σταθερού Μερίσµατος  

 Το µοντέλο αυτό (zero growth model) είναι το πιο απλό και υποθέτει ότι το µέρισµα 

που θα προκύψει από την κατοχή µιας συγκεκριµένης µετοχής είναι για πάντα σταθερό. 

Εάν δηλαδή είναι Di το µέρισµα που δίνει η µετοχή στο χρόνο i τότε σύµφωνα µε αυτό 

το µοντέλο θα ισχύει Di=D για i=1,2,3,….κτλ. H γενική µαθηµατική εξίσωση αυτού 

του µοντέλου είναι η εξής : 

V0 = D/(1+r) + D/(1+r)2 +….+ D/(1+r)n +…. 

Επειδή όµως το µέρισµα είναι πάντα σταθερό η µετοχή µπορεί να θεωρηθεί ως διηνεκή 

ράντα µε σταθερό ποσό D οπότε ο τύπος γίνεται τελικά : 
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V0 = D/r 

όπου r είναι το απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης της συγκεκριµένης κάθε φορά µετοχής. 

 

Μοντέλο Σταθερού Ρυθµού Αύξησης Του Μερίσµατος 

Το µοντέλο αυτό (constant growth model) αναπτύχθηκε πρώτα από τους Gordon και 

Shapiro το 1956 και για το λόγο αυτό είναι γνωστό στη βιβλιογραφία και ως Gordon 

Growth model. Είναι ένα σχετικά απλό µοντέλο γιατί υποθέτει ότι τα µελλοντικά 

µερίσµατα αυξάνονται κατά έναν σταθερό ρυθµό. ∆ηλαδή το µέρισµα ενός έτους θα 

εξαρτάται από το µέρισµα του προηγούµενου έτους σύµφωνα µε την παρακάτω  

µαθηµατική εξίσωση : 

Dt =Dt-1 × (1+g) 

όπου g είναι ο αναµενόµενος σταθερός ρυθµός ανάπτυξης του µερίσµατος και Dt το 

µέρισµα που θα εισπράξει ο επενδυτής στο χρόνο t. Για οποιαδήποτε χρονική περίοδο t 

ο παραπάνω τύπος γράφεται στην εξής πιο γενική µορφή : 

Dt =D0 × (1+g)t . 

Αν τώρα αντικαταστήσουµε αυτόν τον τύπο στην γενική εξίσωση αποτίµησης της 

µετοχής που αναφέρθηκε παραπάνω θα έχουµε τα εξής : 

V0 = D0(1+g) / (1+r) + D0(1+g)2 / (1+r)2 + ….+ D0(1+g)n / (1+r)n + ….. 

Από την αναλυτική παρατήρηση αυτής της εξίσωσης προκύπτει ότι αυτή αποτελεί 

γεωµετρική πρόοδο αφού κάθε όρος της προκύπτει από τον αµέσως προηγούµενο 

πολλαπλασιάζοντας τον µε έναν σταθερό όρο ο οποίος στην προκειµένη περίπτωση  

είναι ο (1+g) / (1+r) . Έτσι αφού το δεξί µέλος της παραπάνω σχέσης είναι άθροισµα 

γεωµετρικής προόδου αυτή θα γραφεί σε πιο συµπυκνωµένη µορφή ως εξής : 

 

V0 = D0 (1+g) / r - g  και εφόσον D1 = D0+ D0 X g και D1 = Do (1+g)  τότε 

V0 = D1 / r - g 

Από αυτήν την τελευταία εξίσωση λύνοντας ως r προς εάν κάνουµε τις απαιτούµενες 

πράξεις θα προκύψει ο τύπος που µας δίνει την αναµενόµενη απόδοση. Έτσι έχουµε : 

r = D0(1+g) / P0 + g ή D1/ P0 + g 

Ένα µειονέκτηµα του µοντέλου ανάπτυξης (είτε σταθερού ρυθµού είτε όχι) είναι η ίδια 

η παραδοχή που γίνεται για το ρυθµό ανάπτυξης ο οποίος µπορεί να υπερεκτιµηθεί ή να 

υποεκτιµηθεί. Επίσης όταν υπάρχει πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και οι αντίστοιχες (αυξηµένες) ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης (working 
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capital) που είναι απαραίτητο για την χρηµατοδότηση της ανάπτυξης. Εποµένως οι 

αναµενόµενες ταµειακές ροές θα πρέπει να µειωθούν και κατά το ποσό των αναγκών σε 

κεφάλαιο κίνησης. 

 

 

Πολυσταδιακά Μοντέλα Που Βασίζονται Στην Προεξόφληση Των 
Μελλοντικών Μερισµάτων. 
 
Επειδή αρκετές φορές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εφαρµόζεται το προηγούµενο 

µοντέλο αποτίµησης µετοχών (constant growth model) δεν συµβαδίζουν µε την 

πραγµατικότητα έχουν αναπτυχθεί από τους αναλυτές πιο σύνθετα µοντέλα 

αποτίµησης. Τα µοντέλα αυτά σαν ένα γενικό υποσύνολο στην ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία ονοµάζονται multistage dividend discount models και παρουσιάζονται µε 

αρκετές µορφές και παραλλαγές. Γενικά από τους πιο πολλούς αναλυτές έχει υιοθετηθεί 

µια πορεία ανάπτυξης των εταιριών η οποία παρουσιάζει τρία στάδια µε συνέπεια τα 

αντίστοιχα αυτά µοντέλα αποτίµησης να υιοθετούν διαφορετικούς ρυθµούς αύξησης 

του µερίσµατος για κάθε φάση αυτής της πορείας των εταιριών. ∆ηλαδή σε κάθε φάση 

ο ρυθµός αύξησης του µερίσµατος ακολουθεί µια σταθερή µορφή εξέλιξης διαφορετική 

ανά φάση και έτσι ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης ο αναλυτής θα 

επιλέγει το κατάλληλο µοντέλο. Οι φάσεις αυτές της πορείας των εταιριών είναι 

αναλυτικά οι εξής : 

 

• Φάση Ανάπτυξης 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής η εταιρία βλέπει το µερίδιο αγοράς και τις πωλήσεις 

της να αυξάνουν συνεχώς και µε υψηλούς µάλιστα ρυθµούς. Το ίδιο ισχύει και για τα 

περιθώρια κέρδους και για τον ρυθµό αύξησης των κερδών ανά µετοχή. Αντιθέτως 

εξαιτίας της αναµενόµενης υψηλής απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων και των πολλών 

επενδυτικών επιλογών µε θετική καθαρή παρούσα αξία τα µερίσµατα θα είναι αν όχι 

µηδενικά πολύ ελάχιστα. 

 

• Μεταβατική Φάση 

Στη φάση αυτή ο ρυθµός αύξησης των κερδών αρχίζει να µειώνεται επειδή ο 

ανταγωνισµός ασκεί πιέσεις στις τιµές και στα περιθώρια κέρδους. Σε αυτό είναι 

πιθανόν να συντελεί και το γεγονός ότι οι πωλήσεις µειώνονται εξαιτίας του κορεσµού 
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της αγοράς. Αντίθετα τα µερίσµατα στην παρούσα φάση αυξάνονται γιατί δεν 

υφίστανται πλέον αναγκαίες οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. 

 

• Φάση  Ωριµότητας 

Στην πορεία της φάσης αυτής η εταιρία προσεγγίζει µια ισορροπία και πλέον οι 

επενδύσεις της αποφέρουν σχεδόν ακριβώς το κόστος κεφαλαίου. Ακόµη ο ρυθµός 

αύξησης των κερδών, το µέρισµα και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τείνουν να 

σταθεροποιηθούν σε συγκεκριµένα επίπεδα για µια µακροχρόνια περίοδο. Κλείνοντας, 

από τα παραπάνω καθίσταται κατανοητό ότι για το τρίτο αυτό στάδιο ένα κατάλληλο 

αν όχι το καταλληλότερο µοντέλο αποτίµησης είναι αυτό του σταθερού ρυθµού 

αύξησης του µερίσµατος. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν λεπτοµερειακά τα κυριότερα 

µοντέλα που έχουν έως τώρα αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί από τους αναλυτές για την 

αποτίµηση των µετοχών και κατά συνέπεια για την αξιολόγηση των αντίστοιχων 

εταιριών. 

 

Μοντέλο δύο διαφορετικών Φάσεων 

 Υπάρχουν δυο κυρίως παραλλαγές αυτού του µοντέλου. Η πρώτη παραλλαγή θεωρεί 

ότι ο ρυθµός αύξησης του µερίσµατος είναι σταθερός και στις δυο διακριτές περιόδους. 

Η δεύτερη παραλλαγή του µοντέλου στην αρχή θεωρεί ότι υπάρχει µια περίοδος µε 

συνεχώς µειούµενο ρυθµό αύξησης του µερίσµατος ενώ κατά τη δεύτερη φάση αυτός 

σταθεροποιείται και µένει ίδιος για όλη τη διάρκεια. 

Για την πρώτη παραλλαγή έχει παρατηρηθεί από τους αναλυτές ότι τα µερίσµατα 

ακολουθούν έναν υψηλό ρυθµό ανάπτυξης την πρώτη περίοδο και έπειτα προσεγγίζουν 

έναν σταθερό αλλά σαφώς χαµηλότερο ρυθµό αύξησης κατά τη δεύτερη περίοδο. Η 

µαθηµατική διατύπωση αυτού του µοντέλου θα είναι η εξής : 

Vo = 
1 (1 ) (1 )

n

i

Dt Vn

r t r n=

+
+ +

∑  

 

όπου Vn είναι µια εκτίµηση του Pn δηλαδή της τιµής στην αρχή της δεύτερης χρονικής 

περιόδου. Σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή του µοντέλου τα πρώτα n µερίσµατα 

αυξάνονται κατά ένα ασυνήθιστα υψηλό ρυθµό έστω gs οπότε θα ισχύουν τα εξής : 

Dt = D0 X (1 + gs)
t 

Μετά από τον χρόνο n και σύµφωνα πάντα µε το µοντέλο ο ρυθµός αύξησης του 
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µερίσµατος γίνεται κανονικός και αποκτά µια καθορισµένη σταθερή τιµή έστω gL. Tο 

αναµενόµενο µέρισµα κατά την χρονιά n + 1 θα δίνεται από τον εξής µαθηµατικό τύπο : 

Dn+1 = Dn (1+ gL ) = D0 (1+gs)
n (1+ gL ) και θα συνεχίσει να αυξάνεται µε αυτόν τον 

ρυθµό. Επειδή όµως κατά τη δεύτερη φάση το µέρισµα αυξάνει µε σταθερό ρυθµό 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον τύπο του σταθερού ρυθµού αύξησης του 

µερίσµατος για να βρούµε την αξία Vn της µετοχής στον χρόνο n. Έτσι θα έχουµε : 

Vn = D0 (1+gS)
n (1+ gL ) / r - gL 

Οπότε η αξία της µετοχής στο χρόνο µηδέν δίνεται από τον ακόλουθο τύπο ο οποίος 

προκύπτει µε αντικατάσταση του Vn στην παραπάνω βασική εξίσωση αποτίµησης του 

µοντέλου αυτού. Οπότε έχουµε : 

 

1

n

i=
∑ [Do(1+gs)t / (1+r)t]+ [Do(1+gs)n / (1+gL)] / + [(1+r)n / (r-gL)] 

Κλείνοντας αξίζει να τονιστεί ότι αυτή η παραλλαγή του µοντέλου είναι πολύ εύχρηστη 

στον τοµέα της αποτίµησης µετοχών. Σχεδόν όλες οι εταιρίες σε κάποια περίοδο 

παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό ανάπτυξης είτε λόγω ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος είτε λόγω της ύπαρξης άλλων ευνοϊκών παραγόντων. Στην πορεία 

όµως λόγω της εισόδου νέων ανταγωνιστών ή κορεσµού της αγοράς ο ρυθµός 

ανάπτυξης µειώνεται και πλέον αγγίζει τα φυσιολογικά όρια. Τέλος, ένας άλλος λόγος 

για τον οποίο το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται συχνά είναι το γεγονός ότι έχει 

παρατηρηθεί ότι εταιρίες που παρουσιάζουν στο παρόν έναν υψηλό ρυθµό ανάπτυξης 

έπειτα από την πάροδο κάποιων ετών παρουσιάζουν έναν χαµηλότερο ρυθµό 

ανάπτυξης ενώ αντίθετα αυτές που τώρα έχουν χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης στην πορεία 

γίνονται οι πρωτοπόροι στο ρυθµό ανάπτυξης. Έτσι µετά την πάροδο κάποιων ετών 

µπορεί να υποτεθεί ότι επέρχεται ισορροπία στην αγορά και ότι όλες σχεδόν οι εταιρίες 

αναπτύσσονται µε τον ίδιο ρυθµό.   

Η δεύτερη παραλλαγή όπως αναφέρθηκε και πιο πριν στην πρώτη φάση ή στάδιο 

υποθέτει ότι η εταιρία ξεκινά µε έναν υψηλό ρυθµό ανάπτυξης οποίος φθίνει γραµµικά 

όλη τη χρονική περίοδο της πρώτης φάσης. Στην δεύτερη φάση ο ρυθµός ανάπτυξης 

παραµένει σταθερός και αποτελεί έναν φυσιολογικό ρυθµό ανάπτυξης. Ιστορικά το 

µοντέλο προτάθηκε το 1984 από τους Fuller και Hsia και είναι γνωστό στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως Η-model. Η µαθηµατική διατύπωση του µοντέλου έχει ως εξής : 
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(1 ) ( )Do gL DoH gs gL
Vo

r gL r gL

+ −
= +

− −
    ή 

 

(1 ) ( )Do gL DoH gs gL
Vo

r gL

+ + −
=

−
 

 

όπου V0 η αξία της µετοχής στο χρόνο µηδέν , D0 το τρέχον µέρισµα , r το απαιτούµενο 

ποσοστό απόδοσης της µετοχής, H το ήµισυ της πρώτης χρονικής περιόδου του 

µοντέλου, gs ο ρυθµός ανάπτυξης του µερίσµατος κατά την πρώτη χρονική περίοδο και 

gL ο ρυθµός ανάπτυξης του µερίσµατος κατά την δεύτερη χρονική περίοδο. Σύµφωνα 

µε τους εµπνευστές αυτού του µοντέλου ο πρώτος όρος στην παραπάνω εξίσωση 

αποτίµησης είναι η παρούσα αξία των µελλοντικών µερισµάτων υποθέτοντας ότι αυτά 

θα αυξάνονται µε ρυθµό gL για πάντα. Ο δεύτερος όρος της εξίσωσης αποτελεί µια 

προσέγγιση της επιπλέον αξίας που συσσωρεύεται στην µετοχή εξαιτίας του µη 

φυσιολογικού υψηλού ρυθµού αύξησης της πρώτης περιόδου (υποθέτοντας ότι gs>gL). 

Όπως είναι φυσιολογικό από τα παραπάνω χαρακτηριστικά του µοντέλου όσο πιο 

µακρόχρονη είναι η πρώτη φάση του µοντέλου και όσο πιο µεγάλος είναι ο επιπλέον 

ρυθµός ανάπτυξης στη ίδια φάση ο οποίος εκφράζεται από τη διαφορά gs - gL τόσο 

µεγαλύτερη θα είναι και η αξία της υπό ανάλυση µετοχής πάντα µε την προϋπόθεση 

όλων των άλλων στοιχείων να έχουν όπως είναι. Κλείνοντας πρέπει να τονίσουµε ότι 

αυτή η παραλλαγή αποτελεί ένα προσεγγιστικό µοντέλο και έτσι κατά συνέπεια όταν 

παρατηρείται µια ασυνήθιστα µακροχρόνια πρώτη περίοδο µε υψηλό ρυθµό ανάπτυξης 

ή όταν η διαφορά των ρυθµών ανάπτυξης gs - gL είναι µεγάλη το µοντέλο να µην δίνει 

σωστά αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί και ερευνηθεί πιο σύνθετα 

µοντέλα τα οποία θα παρουσιαστούν αµέσως παρακάτω. 

Μοντέλο Αποτίµησης Τριών διαφορετικών Φάσεων 

Τα µοντέλα αυτά ανήκουν στην γενική κατηγορία των discounted dividend models 

αλλά είναι πιο σύνθετα από τα προηγούµενα µοντέλα της ίδιας κατηγορίας που 

περιγράψαµε παραπάνω. Στην βιβλιογραφία συναντώνται δυο κυρίως παραλλαγές. Η 

πρώτη υποθέτει ότι σε κάθε µια από τις τρείς περιόδους ο ρυθµός ανάπτυξης παραµένει 

σταθερός και διαφορετικός από περίοδο σε περίοδο. Σύµφωνα µε τη δεύτερη 

παραλλαγή αυτού του µοντέλου ο ρυθµός αύξησης του µερίσµατος κατά την πρώτη 

περίοδο είναι υπερβολικά υψηλός και παραµένει σταθερός. Στην δεύτερη περίοδο ο 
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ρυθµός µειώνεται γραµµικά για να φθάσει σε ένα χαµηλότερο ρυθµό αύξησης ο οποίος 

θα παραµείνει σταθερός για όλη τη διάρκεια της τρίτης περιόδου. Εποµένως αυτή η 

παραλλαγή από την αρχή της δεύτερης περιόδου και µετά είναι ίδια µε το Η-model που 

παρουσιάστηκε παραπάνω και έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υπολογίσουµε την 

εσωτερική αξία της µετοχής στο χρόνο µηδέν. Κλείνοντας αυτήν την περιγραφή των 

πολυσταδιακών µοντέλων αξίζει να τονιστεί ότι εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της 

τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των διάφορων υπολογιστικών τους 

προγραµµάτων οι αναλυτές ακολουθούν πιο σύνθετα  µοντέλα όπου η πορεία εξέλιξης 

του µελλοντικού µερίσµατος δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί όπως στα παραπάνω 

µοντέλα. Τα µοντέλα αυτά είναι κοινώς γνωστά ως spreadsheet models και µπορούν να 

πάρουν διάφορες µορφές ανάλογα πάντα µε την κρίση και την εµπειρία του αναλυτή. 

 

 

 

2.5.2. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ (DCF). 

 
Τα µοντέλα αυτά αποτελούν συνέχεια και εξέλιξη του Dividend Discount Model και 

χρησιµοποιούνται και για περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν πληρώνουν µερίσµατα ή 

τα µερίσµατα που πληρώνονται (κατόπιν απόφασης των διοικήσεών τους είναι 

δυσανάλογα των πραγµατικών δυνατοτήτων της επιχείρησης). Τα µοντέλα των 

ταµειακών ροών έχουν µεγάλη απήχηση και σε ακαδηµαϊκό αλλά και σε πρακτικό 

επίπεδο ,καθώς το ποσό των ταµειακών ροών θεωρείται από πολλούς ως πραγµατικό 

µέγεθος µη εξαρτώµενο από εφαρµοζόµενες λογιστικές αρχές. Το ποσό που θα 

χρησιµοποιηθεί ως ταµειακή ροή δεν δίνεται από καµία κατάσταση αλλά θα πρέπει να 

υπολογιστεί από τα στοιχεία των οικονοµικών αυτών καταστάσεων. Το επικρατέστερο 

µέγεθος που χρησιµοποιείται είναι η ελεύθερη ταµειακή ροή (free cash flow ,fcf). Ως 

ελεύθερη ταµειακή ροή ονοµάζεται η ταµειακή ροή που είναι διαθέσιµη προς όλους 

όσους παρέχουν κεφάλαια στην επιχείρηση εφόσον έχουν ήδη πληρωθεί όλα τα 

λειτουργικά έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων και των φόρων) και έχουν γίνει οι 

απαραίτητες επενδύσεις σε απαιτούµενο κεφάλαιο κίνησης και σε επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου. Ισχύει δηλαδή ο τύπος : 

 

FCFF = Καθαρό Κέρδος + Καθαρές Μη Ταµειακές Χρεώσεις + Τόκοι×(1-φ) – 

Επενδύσεις Σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχειά – Επενδύσεις Σε Κεφάλαιο Κίνησης 
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Τα καθαρά κέρδη είναι το τελευταίο νούµερο στην κατάσταση αποτελέσµατος αφού  

αφαιρεθούν από αυτά οι εταιρικοί φόροι. Οι καθαρές µη ταµειακές χρεώσεις αποτελούν 

είτε µη ταµειακές αυξήσεις είτε µη ταµειακές µειώσεις στο διαθέσιµο εισόδηµα. Ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα µη ταµειακής χρέωσης είναι οι αποσβέσεις. Τα µετά 

φόρων έξοδα για τους τόκους θα πρέπει να προστεθούν πάλι στο καθαρό αποτέλεσµα 

για να πάρουµε την ελεύθερη ταµειακή ροή για την εταιρία ως σύνολο γιατί τα έξοδα 

για τους τόκους είχαν αφαιρεθεί για τον υπολογισµό του καθαρού αποτελέσµατος αλλά 

και επειδή αυτοί οι τόκοι αποτελούν ταµειακή ροή διαθέσιµη για κάποιον από τους 

παρόχους κεφαλαίων της επιχείρησης. Οι επενδύσεις σε πάγιο κεφαλαιουχικό 

εξοπλισµό αποτελούν ταµειακή εκροή για την κάθε επιχείρηση η οποία είναι 

απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη και βιωσιµότητα της επιχείρησης αυτής. 

Τέτοιες επενδύσεις µπορεί να αποτελούν η αγορά ενός οικοπέδου, κτιρίου, 

εργοστασίου, εξοπλισµού ή ακόµη και η εξαγορά άλλης επιχείρησης. Το κεφάλαιο 

κίνησης υπολογίζεται εάν από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρέσουµε τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και αυτό µπορεί εύκολα να γίνει µέσω των στοιχείων 

των ισολογισµών. Όµως θα πρέπει να επισηµανθεί ότι όταν το κεφάλαιο κίνησης 

υπολογίζεται για σκοπούς εύρεσης των ελεύθερων ταµειακών ροών τότε τα µετρητά, τα 

χρηµατικά ισοδύναµα, τα γραµµάτια πληρωτέα καθώς και το βραχυπρόθεσµο τµήµα 

της µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης θα πρέπει να αποκλειστούν από τον υπολογισµό 

του. Τα πρώτα (τα µετρητά και τα χρηµατικά ισοδύναµα) αποκλείονται γιατί µε τον 

υπολογισµό των ελεύθερων ταµειακών ροών η µεταβολή των µετρητών είναι αυτή που 

επιδιώκεται να ερµηνευθεί ενώ τα δεύτερα αποκλείονται γιατί θεωρούνται υποχρεώσεις 

µε σαφή κόστος τόκων και έτσι θεωρούνται ως πηγές χρηµατοδότησης παρά ως 

λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία. 

Τέλος να σηµειώσουµε ότι συµφώνα τα µε το FASB αλλά και τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα προβλέπεται η σύνταξη κατάστασης ταµειακών ροών (cash flow statement) 

,(κάτι που δεν προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Όπως γνωρίζουµε οι 

ταµειακές ροές µιας επιχείρησης ταξινοµούνται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες στα 

πλαίσια της κατάστασης ταµειακών ροών. Αυτές είναι οι ταµειακές ροές από τις 

λειτουργικές δραστηριότητες (operating activities) της επιχείρησης, οι ταµειακές ροές 

από τις επενδυτικές δραστηριότητες (investing activities) και οι ταµειακές ροές από τις 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της επιχειρηµατικής οντότητας (financing activities).  
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Οι ταµειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν όλες τις 

ταµειακές ροές που προέρχονται από συναλλαγές και γεγονότα που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στις επενδυτικές ή χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ,δηλαδή που 

έχουν σχέση µε το λειτουργικό κύκλωµα της επιχείρησης. 

Οι ταµειακές ροές από τις επενδυτικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν τις εισροές 

και εκροές που σχετίζονται µε την χρησιµοποίηση µετρητών για την απόκτηση 

παραγωγικού εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από την επιχείρηση καθώς και για την 

απόκτηση άλλων µη ταµειακών περιουσιακών στοιχείων.  

Οι ταµειακές ροές από τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της επιχειρηµατικής 

οντότητας περιλαµβάνουν τις εισροές και εκροές που σχετίζονται µε το πώς 

αποκτούνται τα µετρητά που απαιτούνται για την χρηµατοδότηση των λειτουργικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων ης επιχείρησης. 

Ισχύει ο τύπος : 

 

FCFF = Ταµειακές Ροές από τις Λειτουργικές ∆ραστηριότητες της Επιχείρησης + 

Τόκοι × ( 1-φ) – Επενδύσεις σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. 

όπου οι µετά τους φόρους  τόκοι προσθέτονται γιατί είχαν αφαιρεθεί ώστε να φθάσουµε 

στο καθαρό αποτέλεσµα. Τέλος, σε αυτόν τον τρόπο υπολογισµού του FCFF δεν 

αφαιρούνται οι επενδύσεις σε κεφάλαιο κίνησης γιατί πλέον εδώ οι ταµειακές ροές από 

τις λειτουργικές δραστηριότητες (operating activities) της επιχείρησης περιλαµβάνουν 

ήδη επένδυση σε κεφάλαιο κίνησης. 

Οι οικονοµικοί αναλυτές βέβαια δεν ενδιαφέρονται µόνο για τις ιστορικές ταµειακές 

ροές αλλά κυρίως για τις µελλοντικές (τις οποίες θα προεξοφλήσουν µε το κατάλληλο 

επιτόκιο προεξόφλησης). Θα χρειστεί δηλαδή και εδώ να γίνει πρόβλεψη του µεγέθους 

των ταµειακών ροών. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε τον υπολογισµό της ιστορικής 

ταµειακής ροής και εν συνεχεία την προσαύξησή της κατά ένα σταθερό ρυθµό αύξησης 

είτε µε τον ξεχωριστό υπολογισµό καθενός συστατικού στοιχείου της ταµειακής ροής 

ξεχωριστά. 

Η γενική µαθηµατική εξίσωση του µοντέλου που στηρίζεται στην ελεύθερη ταµειακή 

ροή (free cash flow to the firm) για την εταιρία ως σύνολο (FCFF) υπολογίζει την 

συνολική αξία της επιχείρησης σαν την παρούσα αξία των µελλοντικών FCFF οι οποίες 

προεξοφλούνται µε το σταθµικό µέσο κόστος κεφαλαίου (WACC). Ουσιαστικά 

πρόκειται περί µίας τροποποίησης του τύπου του DDM όπου στη θέση των µερισµάτων 
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υπάρχει η (ελεύθερη ταµειακή ροή).  Ήτοι : 

 

Συνολική Αξία της επιχείρησης = 
1 (1 ) (1 )

n

i

Dt Vn

r t r n=

+
+ +

∑ = 
1 (1 )

t
t

t
i

FCFF

WACC= +
∑   

 

 

Αξίζει να τονιστεί ότι χρησιµοποιείται το σταθµικό µέσο κόστος κεφαλαίου ως 

ποσοστό προεξόφλησης γιατί τα FCFFt είναι η µετά φόρων ταµειακή ροή που πηγαίνει 

προς όλους τους επενδυτές της συγκεκριµένης κάθε φορά επιχείρησης. Η αξία των 

µετοχών βρίσκεται πλέον εύκολα εάν από την συνολική αξία της επιχείρησης που 

βρήκαµε αφαιρέσουµε την αγοραία αξία του χρέους (debt) της επιχείρησης. Εάν στην 

συνέχεια διαιρέσουµε την συνολική αξία των µετοχών µε το πλήθος των µετοχών της 

συγκεκριµένης επιχείρησης που βρίσκονται υπό κυκλοφορία θα πάρουµε την αξία ανά 

µετοχή. Όπως και στο DDM έτσι και σε αυτό το µοντέλο µπορούµε να υποθέσουµε µία 

αύξηση της ταµειακής ροής κατά ένα σταθερό ποσοστό g (επί του ποσού της 

προηγούµενης περιόδου) οπότε θα έχω : 

 

FCFFt = FCFFt-1 × (1+g)  και κατά συνέπεια : 

 

Συνολική Αξία της επιχείρησης = 
1 (1 )

t
t

t
i

FCFF

WACC= +
∑  = 

1 ( )

t
t

i

FCFF

WACC g= −
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2.6.  Residual Income model.  
 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η έννοια του υπολειµµατικού εισοδήµατος (residual income) τα τελευταία χρόνια έχει 

συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο της ακαδηµαϊκής κοινότητας όσο και των πρακτικών 

αναλυτών. Η χρησιµοποίηση λογιστικών µεγεθών όπως η καθαρή θέση (book value of 

equity) και τα µη κανονικά κέρδη (abnormal earnings) στο µοντέλο προεξόφλησης 

µερισµάτων (DDM) ήταν η πρωταρχική ιδέα της δηµιουργίας της θεωρίας του 

υπολειµµατικού εισοδήµατος (residual income theory). Η θεωρία ξεκίνησε από τους 

Preinreh (1938) ,Edwards & Bell (1961) και Peasnell (1981) οι οποίοι κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η αξία µίας επιχείρησης µπορεί να εκφραστεί ως µία συνάρτηση της 

καθαρής θέσης και των µελλοντικών µή κανονικών κερδών. 

Έχει επίσης χρησιµοποιηθεί τόσο για τη µέτρηση της δηµιουργίας αξίας για τους 

υπάρχοντες φορείς της επιχείρησης όσο και για την αποτίµηση µεµονωµένων µετοχών. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία συναντάται ως οικονοµικό κέρδος (economic profit), µη 

κανονικό κέρδος (abnormal earnings) και ως οικονοµική προστιθέµενη αξία (economic 

value added). Η αξία του µοντέλου αυτού θα µπορούσε να αποδειχτεί µε βάση την 

ακρίβεια εξήγησης των τιµών των µετοχών. Οι εµπειρικές έρευνες εστίασαν στην 

επεξηγηµατική δύναµη (explanatory power) του µοντέλου να προβλέψει-ερµηνεύσει τις 

µεταβολές των τιµών των µετοχών και στη µελέτη ύπαρξης άµεσης συσχέτισης µεταξύ 

τιµών µετοχών και λογιστικής αξίας βιβλίων (BV) και µη κανονικών κερδών (AE). Οι 

Frankel ,Lee (1998) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ λογιστικών δεδοµένων και τιµών 

µετοχών σε 20 χώρες. Χρησιµοποίησαν το βασικό RIM και τα δηµοσιευµένα κέρδη 

αλλά και προβλέψεις κερδών. Η τρέχουσα λογιστική αξία και τα τρέχοντα κέρδη 

θεωρήθηκε ότι αποτελούν επεξηγηµατικές µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 

µοντέλο έχει µεγάλη επεξηγηµατική δύναµη (80% στις ΗΠΑ ,70% στην Μ. Βρετανία 

και 40-50% στις υπόλοιπες χώρες). Οι King & Langli (1998) µελέτησαν το µοντέλο 

RIM στη Γερµανία ,Μ. Βρετανία και Νορβηγία (γιατί έχουν µεγάλες διαφορές στις 

λογιστικές µεθόδους). Κατέληξαν ότι η λογιστική αξία και τα κέρδη παρουσιάζουν 

δυνατή συσχέτιση µε τις τιµές των µετοχών και η επεξηγηµατική δύναµη των δύο 
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αυτών µεταβλητών µαζί ανέρχονταν στο 70% στη Μ. Βρετανία ,60% στη Νορβηγία και 

40% στη Γερµανία. 

 

 Το υπολειµµατικό εισόδηµα σαν έννοια ισούται µε τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 

(net income) ένα από αυτά αφαιρεθεί το κόστος ευκαιρίας (opportunity cost) που 

απαιτείται για να κατορθώσει µια επιχείρηση να επιτύχει αυτά τα αποτελέσµατα. 

Σύµφωνα µε έναν πιο επιστηµονικό ορισµό, το υπολειµµατικό εισόδηµα ορίζεται ως το 

καθαρό λειτουργικό εισόδηµα που δηµιουργείται από την επιχείρηση πάνω από την 

ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση επί των λειτουργικών της στοιχείων. Από την 

αναλυτική επεξεργασία του παραπάνω ορισµού εύκολα µπορεί κανείς να διαπιστώσει 

τη µεγάλη σηµασία που έχει η έννοια του υπολειµµατικού εισοδήµατος είτε στην 

διαδικασία της µέτρησης της δηµιουργίας αξίας είτε στην αποτίµηση µετοχών. 

Πράγµατι, σύµφωνα µε τις καθιερωµένες παραδοσιακές πρακτικές της λογιστικής η 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για τον προσδιορισµό του καθαρού αποτελέσµατος 

παρουσιάζει µόνο το κόστος δανεισµού ως έξοδο µε την µορφή των τόκων που είναι 

υποχρεωµένη οποιαδήποτε εταιρία να πληρώσει για τα ξένα κεφάλαια που έχει 

δανειστεί. Πουθενά κατά τη διαδικασία κατάρτισης αυτών των λογιστικών 

καταστάσεων δεν παρουσιάζεται το κόστος των ιδίων κεφαλαίων που χρησιµοποιεί η 

εκάστοτε επιχείρηση για την χρηµατοδότηση της. Έτσι µε βάση αυτές τις πρακτικές 

είναι δυνατόν κάποια επιχείρηση να παρουσιάζει θετικό καθαρό αποτέλεσµα αλλά να 

µην δηµιουργεί αξία για τους µετόχους της αφού είναι πιθανόν αυτό να µην υπερβαίνει 

το κόστος των ιδίων κεφαλαίων της (cost of equity). Την πρακτική αυτή αδυναµία ήρθε 

να καλύψει η έννοια του υπολειµµατικού εισοδήµατος µιας και τα τελευταία χρόνια η 

δηµιουργία περιουσίας για τους µετόχους, η οποία εκφράζεται ως η µεγιστοποίηση της 

αξίας των κεφαλαίων που έχουν τοποθετηθεί στην επιχείρηση, έχει αναχθεί ως 

κορυφαίος στόχος της διοίκησης της επιχείρησης. 

 

Γενική Εξίσωση Υπολογισµού Του Υπολειµµατικού Εισοδήµατος 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η έννοια του υπολειµµατικού εισοδήµατος µετρά 

το οικονοµικό κέρδος της κάθε επιχείρησης και όχι απλά το λογιστικό κέρδος. Έτσι µε 

βάση αυτό το µέγεθος, ο κάθε οικονοµικός αναλυτής είναι σε θέση να διαπιστώσει εάν 

η εκάστοτε επιχείρηση µπορεί να καλύψει µε το καθαρό αποτέλεσµα που πέτυχε το 

συνολικό κόστος και των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων που έχει χρησιµοποιήσει. 
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Ένας απλός τύπος υπολογισµού του υπολειµµατικού εισοδήµατος για το κάθε 

οικονοµικό έτος προκύπτει εάν από το καθαρό αποτέλεσµα χρήσης (net income) 

αφαιρέσουµε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων οπότε έτσι προκύπτει το υπολειµµατικό 

εισόδηµα. Φυσικά εάν η επιχείρηση χρησιµοποιεί και προνοµιούχες µετοχές για την 

χρηµατοδότηση της τότε για τον υπολογισµό του υπολειµµατικού εισοδήµατος θα 

πρέπει από το καθαρό εισόδηµα να αφαιρεθούν τα µερίσµατα για τους προνοµιούχους 

µετόχους. Ένας πιο επιστηµονικά τεκµηριωµένος τύπος επίσης για την εύρεση του 

υπολειµµατικού εισοδήµατος προκύπτει εάν αφαιρέσουµε από το λειτουργικό κέρδος 

της επιχείρησης µετά από φόρους (NOPAT) το γινόµενο του σταθµισµένου κόστους 

κεφαλαίου επί το σύνολο των ιδίων και ξένων κεφαλαίων που φέρουν τόκους. δηλαδή ο 

τύπος µαθηµατικά θα γράφεται ως εξής : 

Υπολειµατικό  Εισόδηµα = NOPAT – (W.A.C.C × κεφάλαιο) 

όπου όπως θα δούµε και στην βασική εξίσωση του µοντέλου παρακάτω αυτά τα 

υπολειµµατικά εισοδήµατα προεξοφλούνται ώστε να βρούµε την εσωτερική αξία κάθε 

υπό ανάλυση µετοχής. 

Όπως τονίστηκε και προηγουµένως το υπολειµµατικό εισόδηµα φανερώνει την αξία 

που δηµιουργείται για τους µετόχους της επιχείρησης εάν βέβαια τα αποτελέσµατα της 

επιχείρησης καλύπτουν καταρχήν το συνολικό κόστος κεφαλαίων που 

χρησιµοποιούνται. Έτσι εταιρίες οι οποίες παρουσιάζουν κέρδη µεγαλύτερα από το 

συνολικό κόστος κεφαλαίων θα πρέπει µακροπρόθεσµα να παρουσιάζουν αξία 

µεγαλύτερη αυτή της λογιστικής τους αξίας εξαιτίας της επιπρόσθετης δηµιουργίας 

αξίας που συντελείται στους κόλπους της. Όµοια και για µια επιχείρηση που 

παρουσιάζει κέρδη λιγότερα από το κόστος των συνολικών κεφαλαίων της 

µακροπρόθεσµα θα παρουσιάζει αξία µικρότερη από την αντίστοιχή της λογιστική αξία 

επειδή θα καταστρέφεται παρά θα δηµιουργείται καινούργια αξία για τους µετόχους 

της. Βασιζόµενο πάνω στη λογική αυτή το µοντέλο της αποτίµησης µε βάση το 

υπολειµµατικό εισόδηµα (residual income model) επιχειρεί να υπολογίσει την 

εσωτερική αξία της κάθε µετοχής έχοντας ως αρχικό σηµείο της παρούσα λογιστική 

αξία ανά µετοχή και προσθέτοντας την νεοδηµιουργηθείσα αξία για κάθε µετοχή 

προεξοφλώντας τα µελλοντικά αναµενόµενα υπολειµµατικά εισοδήµατα. Η γενική 

µαθηµατική εξίσωση έχει ως εξής : 
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V0 = B0 + 
1 (1 )
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∑   και εφόσον RIt= Et-r x Bt-1 ως εξής :  
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όπου, V0 είναι η παρούσα αξία ανά µετοχή, B0 η παρούσα λογιστική αξία ανά µετοχή , 

Bt η αναµενόµενη λογιστική αξία ανά µετοχή στο χρόνο t, r το απαιτούµενο ποσοστό 

απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (cost of equity), Et τα αναµενόµενα κέρδη ανά µετοχή 

στο χρόνο t και RIt το αναµενόµενο υπολειµµατικό εισόδηµα ανά µετοχή στην χρονική 

περίοδο t. 

Η παραπάνω µαθηµατική εξίσωση προκύπτει εύκολα από το γενικό µοντέλο 

προεξόφλησης µε βάση τα αναµενόµενα µερίσµατα εάν υποθέσουµε ότι ισχύει η 

διεθνώς γνωστή ως «clean surplus relation» λογιστική αρχή. Σύµφωνα µε την αρχή 

αυτήν ισχύει ότι η παρούσα λογιστική αξία µιας µετοχής ισούται µε την λογιστική αξία 

της αµέσως προηγούµενης περιόδου προσθέτοντας σε αυτήν τα καθαρά κέρδη της 

παρούσας περιόδου και αφαιρώντας τα µερίσµατα (στα οποία προσθέτονται ή/και 

αφαιρούνται αυξήσεις/µειώσεις µετοχικού κεφαλαίου µέσω έκδοσης νέων µετοχών ή 

επαναγοράς παλαιών ,stock issuance or stock repurchases) ,που έχουν διανεµηθεί στην 

περίοδο αυτήν ,δηλαδή ισχύει η εξής µαθηµατική σχέση : 

Bt = Bt-1 + Et - Dt 

Εάν στη συνέχεια επιλύσουµε αυτή τη σχέση ως προς το µέρισµα θα προκύψει ο εξής 

τύπος : 

Dt = Et + Bt-1 - Bt 

Αντικαθιστώντας αυτήν την µορφή του τύπου που δίνει το µέρισµα που θα διανεµηθεί 

στην παρακάτω γενική µαθηµατική εξίσωση του µοντέλου αποτίµησης µε βάση την 

προεξόφληση µερισµάτων θα έχουµε : 

V0  = 
1 2

2
.......

(1 ) (1 ) (1 )n
D D Dn

R R R
+ +

+ + +
  

και µε αντικατάσταση προκύπτει : 

V0 = [Ε1+Β0 – Β1 / (1+r)1] + [Ε2+Β1 – Β2 / (1+r)2] + …. 

η οποία µετά από τις απαιτούµενες µαθηµατικές πράξεις θα δώσει τον γενικό τύπο 

του µοντέλου του υπολειµµατικού εισοδήµατος που δόθηκε λίγο πιο πάνω. 
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Κλείνοντας την περιγραφή αυτής της γενικής µαθηµατικής εξίσωσης για το µοντέλο 

αξίζει να τονιστεί και µια δεύτερη παραλλαγή του τύπου αυτού η οποία προέκυψε 

κυρίως από την έρευνα των Feltham και Ohlson (1995) οι οποίοι στηριζόµενοι στο 

γεγονός ότι το υπολειµµατικό εισόδηµα δίνεται και από τον εξής τύπο : 

RIt = (ROEt – r) × Bt-1 

και αντικαθιστώντας στην παραπάνω γενική µαθηµατική εξίσωση προκύπτει ο 

ακόλουθος τύπος : 

V0 = B0 + Σ [(ROEt – r) × Bt-1] / (1+r)t 

 

Οδηγοί αξίας και δηµιουργία αξίας (Value drivers and value creation) 

Από τον ορισµό του υπολειµµατικού εισοδήµατος έχω : 

 

RIt = Et - r x Bt-1  ,όπου r το απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (cost 

of equity), Et τα αναµενόµενα κέρδη ανά µετοχή στο χρόνο t και RIt το αναµενόµενο 

υπολειµµατικό εισόδηµα ανά µετοχή στην χρονική περίοδο t. Η αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων ROE (return on common equity) ορίζεται ως τα καθαρά κέρδη / ίδια 

κεφάλαια δηλαδή  ROE = Et /  Bt-1 και άρα Et = ROE Χ Bt-1. 

Αντικαθιστώντας στον τύπο έχω RIt =  ROE Χ Bt-1 - r x Bt-1  => 

 RIt =  (ROE – r) x Bt-1   

Βλέπουµε δηλαδή ότι το υπολεµµατικό εισόδηµα µπορεί να αναλυθεί σε δύο συστατικά 

(components). Το πρώτο είναι το ROE και το δεύτερο της λογιστικής αξίας (BV). Αυτά 

τα δύο συστατικά αποκαλούνται οδηγοί µη κανονικών κερδών (residual earnings 

drivers) (Penmann : 2004). Οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν την αξία τους είτε 

αυξάνοντας το ROE πάνω από το κόστος κεφαλαίων είτε αυξάνοντας την λογιστική 

τους καθαρή θέση (δηλαδή επενδύοντας σε  καθαρά περιουσιακά στοιχεία ,net assets) 

,τα οποία θα αποδόσουν το ROE.    

 

 

OHLSON MODEL  

Μία µεγάλη δυσκολία του µοντέλου του υπολειµµατικού εισοδήµατος είναι η εκτίµηση 

των µελλοντικών µη κανονικών κερδών (future abnormal earnings) και µάλιστα σε 

απεριόριστο χρονικό ορίζοντα (infinite horizon). Με βάση όµως τη θεωρία του 

ελεύθερου ανταγωνισµού ,υψηλά µη κανονικά κέρδη θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον 
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του ανταγωνισµού και έτσι µακροπρόθεσµα τα µη κανονικά κέρδη θα τείνουν προς το 

κανονικό επίπεδο. Ο Ohlson τροποποίησε κάπως το RIM προσπαθώντας να το κάνει 

ποιό πρακτικό. Θεώρησε ότι τα υψηλά µη κανονικά κέρδη είναι ένα προσωρινό 

φαινόµενο και εισήγαγε σταθερές παραµέτρους στο µοντέλο ,έτσι ώστε το RIV να είναι 

µία γραµµική συνάρτηση της τρέχουσας λογιστικής αξίας (current book value) 

,τρεχουσών µη κανονικών κερδών (current abnormal earnings) και άλλης παραµέτρου 

µε πληροφοριακή αξία (other value relevant parameter) : 

Pt = BVt + a1X
a
t + a2Vt  ,όπου : 

Pt  = τιµή, a1  = συντελεστής των µη κανονικών κερδών  

a2  = συντελεστής της άλλης παραµέτρου και  

Vt = η άλλη πληροφοριακής αξίας παράµετρος.  

 

Βήµατα για τη αποτίµηση µε τη µέθοδο του υπολειµµατικού εισοδήµατος. 

 

Βήµα 1 : Να γίνει πρόβλεψη των κερδών για κάθε χρόνο t=1,….T στην περίοδο 

πρόβλεψης. 

Βήµα 2 : Υπολογισµός του συντελεστή προεξόφλησης (r) ,µε βάση το CAPM ή κάποια 

αντίστοιχη µέθοδο. 

Βήµα 3 : Υπολογισµός των αναµενόµενων µη κανονικών κερδών (abnormal earnings) 

για κάθε χρόνο t=1,….T µε βάση τον τύπο : 

   AEt = Et - (r * BVt-1) 

Βήµα 4 : Χρήση του συντελεστή προεξόφλησης r για τον υπολογισµό της παρούσας 

αξίας (present value) των µη κανονικών κερδών κατά την περίοδο πρόβλεψης : 

 AE1/(1+r)1 + AE2 (1+r)2 + ……+  AEt/(1+r)t 

 

Βήµα 5 : Υπολογισµό της παρούσας αξίας (present value) των µη κανονικών κερδών 

µετά την περίοδο πρόβλεψης µε τη µέθοδο της ράντας (perpetuity method) ή µε τη 

µέθοδο του ρυθµού αύξησης της ράντας (growing perpetuity method). 

 

Βήµα 6 : Υπολογισµό της αξίας της καθαρής θέσης αθροίζοντας τα τµήµατα : 

Αξία καθαρής θέσης = Λογιστική αξία του έτους 1 

          + Παρούσα αξία των ΑΕ κατά την περίοδο πρόβλεψης (βήµα  4) 

          + Παρούσα αξία των ΑΕ µετά την περίοδο πρόβλεψης (βήµα  5). 
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2.7. Αποτίµηση µε πολλαπλασαστές (Multiples valuation). 

 

2.7.1. Εισαγωγή. 

Η αποτίµηση µε πολλαπλαστιαστές (multiples valuation) είναι µία µέθοδος 

συγκριτικής αποτίµησης (relative valuation). Είναι η πιο ευρύτατα 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος αποτίµησης καθώς επίσης και η πιο απλή αφού γίνεται 

κατανοητή και από τους άπειρους ακόµη επενδυτές ενώ ο ηµερήσιος οικονοµικός τύπος 

σε καθηµερινή βάση δηµοσιεύει αυτούς τους δείκτες για κάθε µετοχή ξεχωριστά. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της συγκριτικής αποτίµησης (relative valuation) η αξία µίας 

επιχείρησης (ή µίας µετοχής) υπολογίζεται συγκρίνοντας µε κάποιους δείκτες που 

θεωρούνται ενδεικτικοί της αξίας. Η µέθοδος στηρίζεται στην υπόθεση ότι παρόµοια 

περιουσιακά στοιχεία θα έχουν παρόµοιες αξίες. Οι αριθµοδείκτες είναι συνήθως 

κάποιοι λόγοι (κλάσµατα) µεταξύ οικονοµικών µεγεθών µίας επιχείρησης. Στη 

συνέχεια αυτοί οι δείκτες συγκρίνονται (method of comparables) είτε µε κάποια 

πρότυπα (benchmarks) που συνήθως είναι ο µέσος όρος οµοειδών επιχειρήσεων της 

αγοράς ,είτε µε κάποια συγκεκριµένη επιχείρηση που θεωρείται ‘’ απόλυτα’’ 

συγκρίσιµη από άποψη λειτουργίας και µεγέθους ή ακόµα και µε κάποια θεωρητικά 

ιδανικά πρότυπα  Έτσι µέσω των δεικτών αυτών οι αναλυτές είναι σε θέση να 

αποφανθούν εάν η µετοχή είναι υπερτιµηµένη, σωστά τιµολογηµένη ή υποτιµηµένη 

αφού στην ουσία αυτοί οι δείκτες εκφράζουν τι αγοράζει η µετοχή σε όρους των 

παραπάνω µεγεθών που εκφράζουν την δηµιουργία αξίας (π.χ. κέρδη, πωλήσεις κτλ). 

 

 

2.7.2. Ο δείκτης P/E 

Ο δείκτης αυτός ακόµη και σήµερα αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µέθοδο αποτίµησης 

και αξιολόγησης µετοχών για τους εµπλεκόµενους φορείς αυτής της διαδικασίας. 

 Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε την αγοραία τιµή (market price) 

της υπό ανάλυση µετοχής µε τα κέρδη ανά µετοχή (eps ,earnings per share).  

Ο λόγος αυτός ουσιαστικά εκφράζει το ποσό των χρηµατικών µονάδων πού είναι 

διατεθειµένοι να πληρώσουν οι επενδυτές για την απόκτηση της µετοχής για κάθε µια 

επιπλέον χρηµατική µονάδα κερδών ανά µετοχή που πραγµατοποιεί η συγκεκριµένη 



  63 
   

   

κάθε φορά επιχείρηση. Ή διαφορετικά εκφράζει το λόγο επανάκτησης κεφαλαίου 

δηλαδή σε πόσα χρόνια (µε τα δεδοµένα κέρδη) θα πάρει πίσω το κεφάλαιό του ένας 

επενδυτής. Όµως παρόλη την απλότητα του παρουσιάζει κάποια προβλήµατα και 

κάποιες ασάφειες ως προς τον υπολογισµό του. Συγκεκριµένα, η τρέχουσα αγοραία 

τιµή της κάθε µετοχή µπορεί εύκολα και χωρίς κόστος να ανιχνευθεί ιδιαίτερα στην 

σηµερινή εποχή όπου είναι ευρύτατα διαδεδοµένη η χρήση της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου. Όµως ο υπολογισµός των κερδών ανά µετοχή παρουσιάζει ιδιαίτερες 

δυσκολίες κατά τον υπολογισµό του επειδή υπάρχουν διαφορές σε εθνικό επίπεδο ως 

προς τον τρόπο αναγνώρισης των εσόδων (αλλά και αλλαγών στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο ,πχ µε µεταβολή του συντελεστή φορολογίας). Στην 

υπολογιστική αυτή δυσκολία των κερδών ανά µετοχή συµβάλει και το γεγονός ότι ο 

υπολογισµός των κερδών ανά µετοχή γίνεται µε βάση την πολύπλοκη λογιστική αρχή 

της δεδουλευµένης βάσης (accrual accounting) η οποία αναγνωρίζει τα έσοδα κατά την 

στιγµή της πραγµατοποίησης τους και όχι τη στιγµή της είσπραξης των µετρητών (cash 

accounting). Για τον παραπάνω αυτό λόγο ο κάθε αναλυτής θα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη τον χρονικό ορίζοντα για τον οποίο υπολογίζονται τα κέρδη καθώς επίσης να 

κάνει τις απαιτούµενες προσαρµογές στα παρουσιαζόµενα εταιρικά λογιστικά κέρδη 

ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση αυτού του δείκτη αγοράς µε τους αντίστοιχους άλλων 

εταιριών. Ο δείκτης Ρ/Ε υπολογίζεται µε τρεις κυρίως µορφές από τους υπεύθυνους 

αναλυτές της αγοράς :  

1. Η πρώτη µορφή ονοµάζεται τρέχον δείκτης Ρ/Ε (trailing or current Ρ/Ε) και 

υπολογίζεται εάν διαιρεθεί η τρέχουσα αγοραία τιµή της µετοχής µε τα κέρδη ανά 

µετοχή της αµέσως προηγούµενης χρήσης. 

2. H δεύτερη µορφή ονοµάζεται κύριος ή µελλοντικός δείκτης Ρ/Ε (leading or 

prospective or forward Ρ/Ε) και η τιµή του βρίσκεται εάν διαιρεθεί η τρέχουσα 

αγοραία τιµή της µετοχής µε τα αναµενόµενα κέρδη ανά µετοχή της αµέσως 

επόµενης χρήσης.  

3. Η Τρίτη µορφή ονοµάζεται κυλλιόµενος δείκτης Ρ/Ε (trailing P/E ratio)  και η 

τιµή βρίσκεται εάν διαιρεθεί η τρέχουσα αγοραία τιµή της µετοχής µε τα 

αναµενόµενα κέρδη κυλλιόµενα κέρδη των τελευταίων συνήθως τεσσάρων 

τριµήνων. 

Εποµένως εξαιτίας αυτής της διαφοροποίησης του τρόπου υπολογισµού του δείκτη ο 

κάθε αναλυτής οφείλει να χρησιµοποιεί την ίδια µορφή για όλες τις υπό εξέταση 
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επιχειρήσεις και για όλες µάλιστα τις χρονικές περιόδους. Και αυτό γιατί µόνο έτσι 

είναι δυνατή η σύγκριση του δείκτη αυτού τόσο για την ίδια επιχείρηση διαχρονικά όσο 

και για διαφορετικές µεταξύ του επιχειρήσεις για δεδοµένη χρονική στιγµή. Τέλος όπως 

είναι λογικό ο κάθε αναλυτής θα πρέπει να ερευνά τα γενικά χαρακτηριστικά της 

αντίστοιχης επιχείρησης και έπειτα να συγκλίνει στην µια µορφή του δείκτη Ρ/Ε ή την 

άλλη γιατί για παράδειγµα είναι δυνατόν κάποια επιχείρηση µέσω εξαγορών και 

συγχωνεύσεων να αλλάξει τελείως το αντικείµενο της και ο τρέχων δείκτης Ρ/Ε να µην 

είναι πλέον κατάλληλος να εκφράσει την αναµενόµενη µελλοντική πορεία της 

επιχείρησης. Ένα άλλο παράγοντα που θα πρέπει να λάβει υπόψη κάθε αναλυτής είναι 

η παροδικότητα και όχι ο µόνιµος χαρακτήρας κάποιων συστατικών στοιχείων των 

κερδών της κάθε υπό ανάλυση επιχείρησης. Αυτά τα συστατικά στοιχεία των κερδών 

είναι κέρδη που προέρχονται από δραστηριότητες της επιχείρησης οι οποίες συνήθως 

δεν πρόκειται να επαναληφθούν στην µελλοντική πορεία της επιχείρησης και εάν 

ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό του µέσου µακροπρόθεσµου δείκτη Ρ/Ε της τότε 

θα προκύψουν συµπεράσµατα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. 

Ένα επίσης στατιστικό πρόβληµα που µπορεί να δηµιουργηθεί στον υπολογισµό ενός 

µέσου όρου για τον δείκτη είναι η πιθανή ύπαρξη ακραίων (θετικών) τιµών που θα 

προσδώσουν µεγαλύτερη τιµή στον δείκτη. Να σηµειωθεί ότι επιχειρήσεις µε ζηµίες 

έχουν αρνητικό δείκτη P/E και έτσι για αυτές δεν υπολογίζεται. Τέλος, για τις 

επιχειρήσεις που επιλέγουν να δώσουν στη διοικητική τους οµάδα δικαιώµατα 

ανταµοιβής (executive stock options) µε απόκτηση µετοχών ή εκδίδουν µετατρέψιµα 

οµολογιακά δάνεια θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν το γεγονός της άσκησης τους 

εφόσον κάτι τέτοιο επηρεάζει τον αριθµό των µετοχών υπό κυκλοφορία και κατά 

συνέπεια τα κέρδη ανά µετοχή τα οποία αντίστοιχα χρειάζονται για τον υπολογισµό του 

δείκτη αγοράς Ρ/Ε (φαινόµενο της αραίωσης των κερδών ,earnings dilution). Τέλος 

σηµειώνουµε ότι ο δείκτης αυτός µπορεί να καταρτιστεί µόνο εφόσον υπάρχει 

συγκεκριµένη οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά όπου υπάρχει πάντα αγοραία τιµή 

µετοχής και δεν αφορά µη εισηγµένες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει αγοραία 

τιµή µετοχής (και φυσικά δεν µπορούµε να λάβουµε υπόψη τις ονοµαστικές ή 

λογιστικές αξίες). Εποµένως ο δείκτης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 

µεγαλύτερο αριθµό των επιχειρήσεων (µη εισηγµένες).  
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Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη µορφή του τύπου του δείκτη αγοράς Ρ/Ε ,είναι αυτή 

που υποθέτει ότι η µετοχή ακολουθεί το µοντέλο του σταθερού ρυθµού αύξησης του 

µερίσµατος και γράφεται ως εξής : 

 

( )

DIV
Vo Po

k g
= =

−
 ,διαιρώντας τα δύο µέλη  µε Ε (earnings) έχω : 
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Και επειδή 
DIV

E
(δηλαδή µέρισµα / κέρδη=συντελεστής πληρωµής µερίσµατος = 

dividend payout ratio)  
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−
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−
, ο δείκτης δηλαδή εξαρτάται από το συντελεστή πληρωµής 

µερίσµατος ,τον κίνδυνο και τον αναµενόµενο ρυθµό αύξησης των κερδών. 

Να σηµειωθεί ακόµη ότι δεν υπάρχει ‘’ αντικειµενικά’’ και καθολικά αποδεκτή µία 

‘’ καλή’’ τιµή για τον δείκτη P/E. Εταιρίες µε υψηλό δείκτη P/E συχνά χαρακτηρίζονται 

ως εταιρίες υψηλού ρυθµού ανάπτυξης (growth companies) µε υψηλές αναµενόµενες 

µελλοντικές θετικές ταµειακές εισροές και υψηλό συντελεστή πληρωµής µερισµάτων 

(το οποίο προεξοφλεί η αγορά ανεβάζοντας την αποτίµησή τους δηλαδή την αξία των 

µετοχών τους). Ενώ εταιρείες µε χαµηλό δείκτη P/E θεωρούνται κατά κανόνα 

‘’ ώριµες’’ επιχειρήσεις που έχουν περάσει το στάδιο της ανάπτυξης και βρίσκονται 

πλέον σε στάδιο σταθερότητας έχοντας καταλάβει µερίδιο της αγοράς και εµφανίζουν 

µία σταθερή κερδοφορία και προβλεπόµενη µερισµατική απόδοση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: 
 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ. 
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3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις και σκοπός του κεφαλαίου 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µία αναφορά στις γενικές αρχές και κανόνες καθώς και στις 

λογιστικές µεθόδους και παραδοχές που διέπουν την σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων στην αµέσως επόµενη παράγραφο 3.2.  Επίσης θα γίνει παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων –και κυρίως των καταστάσεων που αφορούν τα κέρδη 

(αποτελέσµατα) τόσο µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) 

παράγραφος 3.3 ,όσο και µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ ,IFRS) παράγραφος 3.4 ,αλλά και µε τα Αµερικανικά 

Λογιστικά Πρότυπα (GAAP) παράγραφος 3.5 ,0και το κεφάλαιο κλείνει µε µία 

σύντοµη αναφορά στην παράγραφο 3.6 στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων.  

 
Το Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων ασχολείται µε:  
 

1. το σκοπό των οικονοµικών καταστάσεων,  
 
2. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη χρησιµότητα των πληροφοριών 

στις οικονοµικές καταστάσεις,  
 
3. τον προσδιορισµό, την απεικόνιση και την αποτίµηση των στοιχείων από τα 

οποία συγκροτούνται οι οικονοµικές καταστάσεις και  
 
4. τις έννοιες του κεφαλαίου και της διατήρησής του.  

 
 
 
3.2 Γενικές αρχές που διέπουν τη σύνταξη των οικονοµικών  
καταστάσεων. 
 
Στο σηµείο αυτό θέλουµε να αναφέρουµε ορισµένα πολύ βασικά θέµατα που 

σχετίζονται µε τη λογιστική επιστήµη καθώς και τους κανόνες (νόµους ,αποφάσεις 

,εγκυκλίους ,οδηγίες) και τις αρχές που διέπουν την προετοιµασία ,σύνταξη ,έλεγχο 

.παρουσίαση ,και δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων και αυτό γιατί οι 

ακολουθούµενες (ή µη) λογιστικές αρχές επηρεάζουν την ποιότητα και χρησιµότητα 

των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν τις βασικές (πρωτογενείς) πηγές 

των στοιχείων που χρησιµοποιούνται στην διαδικασία της αποτίµησης –και για τους 

εξωτερικούς αναλυτές τις µόνες. 

Λογιστική θεωρείται η επιστήµη και η τεχνική της συγκέντρωσης ,επεξεργασίας 

,κωδικοποίησης ,καταγραφής ,ελέγχου ,ανάλυσης και παρουσίασης των 
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οικονοµικών πράξεων και γεγονότων που αφορούν µία οικονοµική µονάδα-

οργανισµό.  

Βασικό αξίωµα της επιστήµης της λογιστικής είναι το διπλογραφικό σύστηµα 

καταγραφής των γεγονότων (για οποιοδήποτε λογαριασµό χρεώνεται υπάρχει πάντα 

ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί που πιστώνονται , το δε ποσό της χρέωσης ισούται 

πάντα µε το ποσό της πίστωσης). 

 Το λογιστικό σύστηµα µιας επιχείρησης (ενός οργανισµού) παρέχει στους τωρινούς και 

µελλοντικούς ιδιοκτήτες – επενδυτές πληροφόρηση για τις λειτουργικές 

δραστηριότητες του οργανισµού. Συγκεκριµένα µέσω του ισολογισµού (balance sheet) 

παρέχεται µία εικόνα της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης ,ενώ µέσω του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης (income statement) η αύξηση ή µείωση του 

πλούτου (περιουσίας ,wealth) αυτής. 

Ο ισολογισµός είναι µία κατάσταση (ένας πίνακας) της περιουσιακής θέσης 

,κεφαλαιακής διάρθρωσης ,των απαιτήσεων και υποχρεώσεων µιας οικονοµικής 

µονάδας σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή (δηλαδή την ηµεροµηνία σύνταξης). 

 

Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης είναι µία κατάσταση (ένας πίνακας) που 

παρουσιάζει το αποτέλεσµα από τις λειτουργίες της οικονοµικής µονάδας κατά τη 

διάρκεια µίας χρονικής περιόδου (διαχειριστική –λογιστική χρήση). 

Ο ισολογισµός δηλαδή αποτελεί  µία κατάσταση αποθέµατος (stock) που αναφέρεται σε 

µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ,ενώ ο λογαριασµός αποτελεσµάτων είναι µία 

κατάσταση ροής (flow) και αναφέρεται στα δεδοµένα µίας χρονικής περιόδου. 

 Εποµένως ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

βοηθούν στην κατανόηση της διαδικασίας κατασκευής αυτών των καταστάσεων και 

δείχνουν τις δυνατότητες ,τα όρια και τις αδυναµίες τους. 

 
Η λογιστική βασίζεται σε ορισµένες θεµελιώδεις παραδοχές (assumptions) και βασικές 

λογιστικές αρχές (accounting principles). 

 
Α).  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
 

1. Παραδοχή της επιχειρηµατικής οντότητας (separate entity assumption). 

Κάθε οικονοµική µονάδα ,ανεξαρτήτως µεγέθους ή νοµικής µορφής 

(κερδοσκοπική ή µη κερδοσκοπική επιχείρηση ή οργανισµός) θεωρείται ως 
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ιδιαίτερη ,ξεχωριστή από τους ιδρυτές ,ιδιοκτήτες ενότητα της οποίας οι 

οικονοµικές συναλλαγές παρακολουθούνται και καταγράφονται στο όνοµά της 

και για λογαριασµό της. Έτσι οικονοµική µονάδα και ιδιοκτήτης (ιδιοκτήτες) 

αποτελούν ανεξάρτητες µεταξύ τους ενότητες ως προς τη λογιστική τους 

παρακολούθηση ,είναι δε δυνατόν ένας ιδιοκτήτης (φυσικό πρόσωπο) να 

κατέχει περισσότερες από µία επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και 

ξεχωριστές λογιστικές ενότητες. 

 
2. Παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης (going 

concern assumption). 
Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, όταν καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

της επιχείρησης θα αποτιµάµε τα στοιχεία της περιουσίας της εξακολουθώντας να 

υποθέτουµε ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει να ασκεί την επιχειρηµατική της 

δραστηριότητα επ’ άπειρον. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται στη 

βάση της συνεχιζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εκτός αν η διοίκηση είτε 

προτίθεται να ρευστοποιήσει την επιχείρηση ή να παύσει τις εµπορικές συναλλαγές είτε 

δεν έχει καµία πραγµατική εναλλακτική επιλογή από το να πράξει έτσι.  Όταν κατά την 

πραγµατοποίηση της εκτίµησης της, η διοίκηση γνωρίζει την ύπαρξη σηµαντικών 

αβεβαιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται µε γεγονότα ή συνθήκες, που µπορεί να 

δηµιουργήσουν σοβαρή αµφιβολία πάνω στην δυνατότητα της επιχείρησης να 

συνεχίσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα της, αυτές οι αβεβαιότητες πρέπει να 

γνωστοποιούνται. Όταν οι οικονοµικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται στη βάση της 

συνεχιζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, το γεγονός αυτό πρέπει να 

γνωστοποιείται, µαζί µε την βάση πάνω στην οποία οι οικονοµικές καταστάσεις 

καταρτίζονται και τον λόγο για τον οποίο η επιχείρηση δεν θεωρείται ότι µπορεί να 

συνεχίσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα της.  

Σηµειώνεται ότι κατά τη εκτίµηση αν συντρέχει η παραδοχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας, η διοίκηση λαµβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για το 

προβλεπόµενο µέλλον, το οποίο πρέπει να εκτείνεται σε χρονικό διάστηµα δώδεκα 

µηνών ή περισσότερο από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το βάθος της σχετικής 

έρευνας εξαρτάται από τα δεδοµένα σε κάθε περίπτωση. Όταν µια επιχείρηση έχει ένα 

παρελθόν κερδοφόρων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και άµεση πρόσβαση σε 

οικονοµικούς πόρους, δεν χρειάζεται µεγάλη ανάλυση για να εξαχθεί το συµπέρασµα 

ότι η λογιστική βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ορθή. Σε άλλες 
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περιπτώσεις η διοίκηση µπορεί να χρειάζεται να λάβει υπόψη ένα ευρύ κύκλο 

παραγόντων, που περιβάλλουν την τρέχουσα και την αναµενόµενη κερδοφορία, τα 

προγράµµατα εξόφλησης χρεών και τις πιθανές εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης, 

πριν καταλήξει στη γνώµη ότι η βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι η ορθή.  

 
 
 

3. Παραδοχή της νοµισµατικής µονάδας µετρήσεως (unit of measure 
assumption). 

Γίνεται δεκτό ότι το χρήµα (νοµισµατική µονάδα) αποτελεί την καλύτερη (και 

µοναδική) µονάδα µέτρησης των περιουσιακών στοιχείων ,απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της επιχείρησης καθώς και των µεταβολών τους και γενικά όλων των 

επιχειρηµατικών (οικονοµικών-εµπορικών) συναλλαγών. Συνέπεια της παραδοχής 

αυτής είναι ότι στις οικονοµικές καταστάσεις καταγράφονται και να 

περιλαµβάνονται εκείνες οι δραστηριότητες-γεγονότα που µπορούν να εκφραστούν 

σε  χρήµα. ∆ραστηριότητες ή καταστάσεις που δεν µπορούν άµεσα ,εύκολα και 

αντικειµενικά να εκφραστούν σε χρηµατικές µονάδες δεν πρέπει να 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις γιατί η αποτίµησή τους περιέχει 

µεγάλη υποκειµενικότητα. Έτσι πολλές  (και σε ορισµένες περιπτώσεις σηµαντικής 

αξίας) ποιοτικές πληροφορίες όπως φήµη και πελατεία ,ικανότητες και δεξιότητες 

των εργαζοµένων της επιχείρησης ,ποιότητα και τεχνολογία των προϊόντων και 

υπηρεσιών ,τεχνογνωσία και οργάνωση ,αναγνωρισιµότητα και brand names 

,µερίδιο της αγοράς ,συσσωρευµένη εµπειρία και εξειδίκευση στο αντικείµενο 

δραστηριότητας δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες έτσι  

δεν απεικονίζουν την πραγµατική αξία της επιχείρησης. Η εν λόγω παραδοχή 

επίσης στηρίζεται στην διαχρονικά σταθερή αξία της νοµισµατικής µονάδας 

µέτρησης ,όπως παραµένουν σταθερές οι φυσικές µονάδες µέτρησης π.χ. µήκους 

,βάρους ,όγκου. Όµως γνωρίζουµε πολύ καλά ότι το χρήµα (και µάλιστα σε 

οποιοδήποτε νόµισµα και αν εκφραστεί) δεν παραµένει σταθερό σε βάθους χρόνου 

αλλά η αξία του µεταβάλλεται (οµοίως και η αγοραστική δύναµη που αυτό 

εκφράζει). Συνήθως µάλιστα η αξία του χρήµατος µελλοντικά υποτιµάται 

(ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονου πληθωρισµού) ,οπότε οι οικονοµικές καταστάσεις 

που περιέχουν κονδύλια που καταγράφηκαν σε µακρινές χρονικές περιόδους στο 

παρελθόν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους είναι ανακριβείς και 

αναξιόπιστες. Μάλιστα η κατάσταση γίνεται ακόµη δυσχερέστερη αν 



  71 
   

   

αναλογιστούµε ότι οι οικονοµικές καταστάσεις περιέχουν στοιχεία τα οποία είναι 

εκφρασµένα στην ίδια νοµισµατική µονάδα η οποία είχε διαφορετική αξία την 

ηµεροµηνία καταγραφής (π.χ. απόκτηση ενός γηπέδου πριν από δέκα χρόνια ,και 

απόκτηση α υλών προς µεταποίηση την τρέχουσα χρήση ή απόκτηση ενός 

παροµοίου γηπέδου ,στην ίδια περιοχή σήµερα). Για την αντιµετώπιση αυτού του 

µειονεκτήµατος η λογιστική θεωρία και πρακτική επινόησε διάφορες µεθόδους 

όπως την αναπροσαρµογή και αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων ώστε  να 

πλησιάζουν στις πραγµατικές (σηµερινές) αξίες. 

 

4. Παραδοχή της περιοδικότητας (time period assumption). 
Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταρτίζουν σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για την πληροφόρηση τόσο των 

ιδιοκτητών όσο και των τρίτων (επενδυτών ,κράτους...).. Στην Ελλάδα αυτό το 

διάστηµα είναι το ηµερολογιακό έτος αν και σε ορισµένες περιπτώσεις  επιβάλλεται 

η κατάρτιση µηνιαίων, τριµηνιαίων και εξαµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Να σηµειώσουµε ότι όσο µικρότερη είναι η χρονική περίοδος για την 

οποία καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις (και προσδιορίζονται τα 

αποτελέσµατα) τόσο µεγαλύτερη είναι και η δυσκολία σύνταξης αυτών (λόγω των 

πολλών ενεργειών που πρέπει να γίνουν για τον προσδιορισµό τους) αλλά αντίστοιχα 

µεγαλύτερη είναι και η ακρίβειά τους και η εγκυρότητά τους (λόγω χρόνου). 

 
 
Β). ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 

Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές 

 
Ο τρόπος που αναλύονται, καταχωρούνται, συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τα 

γεγονότα, που επιδρούν στην οικονοµική κατάσταση µίας οικονοµικής µονάδας, όπως 

επίσης και η κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, βασίζονται σε ένα σύνολο 

βασικών λογιστικών αρχών καθώς και σε αναλυτικές µεθόδους και διαδικασίες. 

Οι γενικά παραδεγµένες λογιστικές αρχές, λοιπόν, περιλαµβάνουν τις ισχύουσες, σε 

δεδοµένη στιγµή, αρχές, οι οποίες καθορίζουν ποιες οικονοµικές πηγές πρέπει να 

καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία ως περιουσιακά στοιχεία και ποιες οφειλές να 

καταχωρούνται ως υποχρεώσεις, ποιες µεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία και στις 

υποχρεώσεις πρέπει να καταχωρούνται, πότε οι µεταβολές αυτές πρέπει να καταχωρούνται, 
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τον τρόπο που τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις και οι µεταβολές τους πρέπει να 

µετρώνται, ποιες πληροφορίες πρέπει να αποκαλύπτονται και πώς πρέπει ν' 

αποκαλύπτονται και τέλος ποιες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται και ποιό 

το περιεχόµενο αυτών.  

Οι γενικά παραδεγµένες λογιστικές αρχές έχουν αναπτυχθεί µε βάση την πείρα, την 

κρίση, τη  συνήθεια, τη χρήση και, σε µια σηµαντική έκταση, την πρακτική ανάγκη.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη λογιστική ο όρος «αρχή» δε σηµαίνει µια θεµελιώδη 

αλήθεια ή κάποιο αξίωµα, όπως συµβαίνει στις θετικές επιστήµες, αλλά µάλλον ένα 

γενικό νόµο ή κανόνα παραδεγµένο ή αναγνωρισµένο σαν έναν οδηγό για δράση. Οι 

λογιστικές αρχές είναι ανθρώπινα κατασκευάσµατα, δεν είναι φυσικοί νόµοι και, 

συνεπώς, δεν είναι άκαµπτες. Αντίθετα, εξελίσσονται, αφού επηρεάζονται από τη 

λογιστική πρακτική, από τις ανάγκες των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων, από 

τους νοµικούς κανόνες, από τις γνώµες και ενέργειες των µετόχων, πιστωτών, 

εργατικών ενώσεων, των διοικήσεων των επιχειρήσεων, καθώς και από την πείρα των 

λογιστών. Μεταβολές σ' αυτούς τους παράγοντες επηρεάζουν τις λογιστικές αρχές και 

τις λογιστικές διαδικασίες.  

Οι λογιστικές αρχές, λοιπόν, δεν παραµένουν σταθερές στη διαδροµή του χρόνου, αλλά 

συνεχώς εξελίσσονται και αυτό γιατί οι λογιστικές αρχές δεν είναι αξιώµατα ή 

θεµελιώδεις αλήθειες ούτε φυσικοί νόµοι αλλά ανθρώπινα κατασκευάσµατα που 

προήλθαν από τις ανάγκες και τις αντιλήψεις των χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεων ,τη λογιστική πρακτική και εµπειρία ,από νόµους και κανόνες και τελικά 

από τις απαιτήσεις πληροφόρησης των οικονοµικών µονάδων. Οποιαδήποτε µεταβολή 

στην πορεία του χρόνου σε κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες εάν είναι 

σηµαντική πιθανόν να οδηγήσει σε αλλαγή (αναθεώρηση) των λογιστικών αρχών. Τα 

προβλήµατα εµφανίζονται αρχικά στην παρουσίαση οικονοµικών πληροφοριακών 

στοιχείων των επιχειρήσεων, ακολουθούν οι λογιστικές πρακτικές διαδικασίες και 

λύσεις που είναι απαραίτητες για τη συγκέντρωση και παροχή των στοιχείων αυτών, οι 

οποίες, στη διαδροµή του χρόνου, είτε απορρίπτονται ή τροποποιούνται είτε γίνονται 

παραδεκτές από το λογιστικό επάγγελµα.  

Άλλωστε αυτή ακριβώς η µεταβλητότητα στις λογιστικές αρχές και πρακτικές είναι και 

ένα από τα βασικότερα µειονεκτήµατα στην διαδικασία της αποτίµησης των 

οικονοµικών µονάδων καθώς οι περισσότερες (αν όχι όλες) οι πληροφορίες που 

λαµβάνονται από τους οικονοµικούς αναλυτές προέρχονται µετά από την εφαρµογή 
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αυτών των αρχών   

 

Σε αυτήν την υποενότητα θα κάνουµε µία σύντοµη ανάλυση των βασικών λογιστικών 

αρχών. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές, που υποχρεούνται να τηρούν οι οικονοµικές 

µονάδες είναι οι ακόλουθες: 

1. Η αρχή της πραγµατοποίησης του εσόδου (the revenue realization 

principle). Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το έσοδο καταλογίζεται στα λογιστικά 

βιβλία όταν πραγµατοποιείται (οικονοµική συναλλαγή)  και όχι όταν 

εισπράττεται. Το έσοδο προέρχεται από τις πωλήσεις (αγαθών και υπηρεσιών). 

Εποµένως (µε βάση τα ισχύοντα στις εµπορικές πρακτικές) το έσοδο θεωρείται 

ότι έχει πραγµατοποιηθεί όταν παραδίδονται τα αγαθά στον πελάτη και 

µεταβιβάζεται η κυριότητά τους ή/και όταν έχουν παρασχεθεί οι συµφωνηµένες 

υπηρεσίες. Αποχωρίζετε δηλαδή η διαδικασία της εξόφλησης του τιµήµατος 

από την διαδικασία της παράδοσης. Το έσοδο καταχωρείται τη στιγµή της 

παράδοσης (οπότε και θεωρείται δεδουλευµένο ,accrual basis) και όχι όταν 

εισπράττεται (ταµειακή λογιστική ,cash basis). Βέβαια η αρχή αυτή αφορά στις 

συναλλαγές (πωλήσεις) που γίνονται µε πίστωση ,καθώς για τις συναλλαγές 

τοις µετρητοίς δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.  

2. Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και των εξόδων. (matching principle). 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το λογιστικό αποτέλεσµα µιας περιόδου προκύπτει 

εάν από τα έσοδα της περιόδου αφαιρέσουµε τα αντίστοιχα έξοδα. Η 

πραγµατοποίηση δηλαδή εσόδων σε µία χρονική διαχειριστική περίοδο 

,συνεπάγεται µε βάση αυτήν την αρχή και την πραγµατοποίηση των 

αντίστοιχων εξόδων (accrual basis) ,χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 

πληρωµής των εξόδων (cash basis). Έτσι αρκετές ‘’ δαπάνες’’ , κυρίως αγορές 

αποθεµάτων (εµπορευµάτων ,α & β υλών για µεταποίηση ,αναλωσίµων ,υλικών 

συσκευασίας) αλλά και το κόστος κτήσεως παγίων στοιχείων και ορισµένες 

προπληρωµένες δαπάνες εµφανίζονται στο ενεργητικό του ισολογισµού (ακόµα 

και αν έχουν πληρωθεί) και όχι στον λογαριασµό αποτελεσµάτων έως τη 

χρονική στιγµή πραγµατοποιήσεως του εσόδου µε το οποίο και θα 

συσχετιστούν. 

3. Η αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost principle).  Σύµφωνα µε την 

αρχή αυτή, η τιµή κτήσεως ενός αγαθού απεικονίζει την παρούσα αξία των 
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µελλοντικών υπηρεσιών του για την επιχείρηση. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή τα 

διάφορα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται, στα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης, µε την αξία κτήσεως τους ή του κόστους παραγωγής τους, η οποία 

αποτελεί και τη βάση για την αποτίµηση τους στο τέλος της χρήσεως. 

Εποµένως, η αξία κτήσεως (ή το κόστος παραγωγής) αποτελεί την αξία στην 

οποία θα πρέπει να αποτιµώνται τα αγαθά αυτά. Οι λόγοι που συνηγορούν στην 

υιοθέτηση αυτής της αρχής αφορούν κυρίως στην ευκολία και 

αντικειµενικότητα προσδιορισµού και επαληθεύσεως της αξίας κτήσεως. Το 

µεγάλο µειονέκτηµα είναι ότι σε συνθήκες (έντονου) πληθωρισµού και 

συνεχών διακυµάνσεων των τιµών οι πραγµατικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων που είναι αποτιµηµένα σε τιµές ιστορικού κόστους να αποκλίνουν 

από τις εµφανιζόµενες στα βιβλία. 

4. Η αρχή της συνέπειας (the consistency principle). Σύµφωνα µε την αρχή 

αυτή,  η εµφάνιση και η ταξινόµηση των στοιχείων στις οικονοµικές 

καταστάσεις πρέπει να διατηρείται όµοια από χρήση σε χρήση, εκτός αν:  

 Α) µια σηµαντική µεταβολή στην φύση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων  

της επιχείρησης ή µια επανεξέταση του τρόπου παρουσίασης των οικονοµικών  

καταστάσεων της καταδεικνύει ότι η µεταβολή θα καταλήξει σε µια 

περισσότερο κατάλληλη παρουσίαση των γεγονότων η των συναλλαγών, ή  

Β) µια µεταβολή στην παρουσίαση απαιτείται από ένα ∆ΛΠ ή από διερµηνεία 

της διαρκούς επιτροπής διερµηνέων.  

Σε κάθε περίπτωση όταν γίνονται αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των 

οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να αναπροσαρµόζονται κατάλληλα και τα 

στοιχεία της προηγούµενης χρήσης στο νέο τρόπο παρουσίασης ώστε να είναι 

δυνατή η σύγκριση µεταξύ των δύο χρονικών περιόδων. Επίσης µε βάση αυτήν 

την αρχή οι οικονοµικές µονάδες υποχρεούνται να διατηρούν σταθερές τις 

µεθόδους αποτίµησης των περιουσιακών τους στοιχείων (αποτίµηση απογραφής 

αποθεµάτων ,µέθοδος απόσβεσης ,µέθοδος κοστολόγησης ,προβλέψεις). 

Μάλιστα όταν προβαίνουν σε αλλαγή µίας από τις µεθόδους αποτίµησης αυτό 

πρέπει να υπαγορεύεται από ουσιαστικούς λόγους βελτίωσης της λειτουργίας 

των επιχειρήσεων ,η δε αλλαγή να γνωστοποιείται (παλαιότερα απαιτούνταν 

έγκριση) , να αιτιολογείται επαρκώς  και να εφαρµόζεται πλέον σταθερά. 

5. Η αρχή της αντικειµενικότητας (objectivity principle) . Σύµφωνα µε την 
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αρχή αυτή, όλες οι αξίες που διαπραγµατεύεται η λογιστική θα πρέπει να 

αποδεικνύονται και να επαληθεύονται µε αντικειµενικό τρόπο. Αυτό σηµαίνει 

ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο δικαιολογητικό έγγραφο από το οποίο να 

προκύπτει και η συναλλαγή, µέσα από την οποία δηµιουργήθηκε η αξία. 

6. Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης (full disclosure principle). Σύµφωνα µε 

την αρχή αυτή ,οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εκπονούνται κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν πλήρη και κατανοητή παρουσίαση όλων των 

σηµαντικών πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται στις οικονοµικές 

υποθέσεις της επιχείρησης. Θα πρέπει δε να παρέχονται στους χρήστες των 

λογιστικών πληροφοριών όλες οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη διαµόρφωση µιας καλά πληροφορηµένης άποψης. 

7. Η αρχή της συντηρητικότητας (conservatism principle). 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων µιας 

περιόδου δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη έσοδα που δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνο πιθανοί 

κίνδυνοι ή οι πιθανές επιπτώσεις από δυσµενείς καταστάσεις που είναι σε 

εξέλιξη (ζηµίες), έστω και αν ακόµα δεν έχει πραγµατοποιηθεί το σχετικό 

έξοδο ή η ζηµιά. Μάλιστα όταν υπάρχει δυνατότητα λογιστικής αντιµετώπισης 

(καταγραφής ,αποτίµησης ,εµφάνισης) µίας οικονοµικής συναλλαγής πρέπει να 

επιλέγεται εκείνη που θα έχει τη µικρότερη δυνατή ευνοϊκή επίπτωση στα 

κέρδη ή στην περιουσία της επιχείρησης. Βάσει της συγκεκριµένης αρχής δεν 

επιδιώκεται η απόκρυψη κερδών και η υποτιµηµένη εµφάνιση της περιουσίας 

της επιχείρησης  αλλά στοχεύετε να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα της 

επιχείρησης. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα πρέπει να αποτραπεί η 

εµφάνιση ανύπαρκτων και αβέβαιων κερδών και η διανοµή τους στους 

µετόχους.  

8. Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Χρήση στη λογιστική θεωρείται µία 

(ηµερολογιακή) χρονική περίοδος κατά την οποία προσδιορίζεται το 

(οικονοµικό) αποτέλεσµα από τη συνολική λειτουργία της οικονοµικής 

µονάδας. Η χρήση παρεµβάλλεται µεταξύ δύο διαδοχικών ισολογισµών. 

Βέβαια το οριστικό αποτέλεσµα από την λειτουργία της οικονοµικής µονάδας 

θα είναι γνωστό µε απόλυτη βεβαιότητα κατά τη στιγµή της παύσης 

λειτουργίας της µονάδας ,όµως όπως περιγράφηκε παραπάνω ,οι οικονοµικές 
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µονάδες συνήθως δηµιουργούνται για µακροχρόνια λειτουργία έτσι ώστε οι 

ανάγκες έγκαιρης ενηµέρωσης των ιδιοκτητών καλύπτονται από τον ορισµό 

συγκεκριµένων χρονικών περιόδων προσδιορισµού αποτελεσµάτων –τις 

διαχειριστικές χρήσεις. Συνήθως οι χρήσεις αναφέρονται σε ένα πλήρες 

ηµερολογιακό έτος (µε κάποιες εξαιρέσεις όπως η υπερδωδεκάµηνη πρώτη 

χρήση κατά την έναρξη λειτουργίας µίας επιχείρησης). Οι χρήσεις θα πρέπει να 

έχουν ίση χρονική περίοδο ώστε τα αποτελέσµατά τους να είναι συγκρίσιµα. 

9. Η αρχή της πραγµατικής εικόνας και σαφήνειας. Με βάση το άρθρο 42α 
του 

νόµου 2190/1920 ‘’οι  ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται 

υποχρεωτικά µε βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου ...και εµφανίζουν µε 

απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της  περιουσιακής διαρθρώσεως ,της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας’’. Ειδικότερα 

µε βάση την αρχή αυτή επιβάλλεται όπως : 

• Ο ισολογισµός περιλαµβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις που είχε η επιχείρηση κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης του ισολογισµού. Τα κονδύλια του ισολογισµού όπως και τα 

αποτελέσµατα του λογαριασµού <<αποτέλεσµα χρήσης>> πρέπει να 

προκύπτουν από πραγµατικές ποσότητες και µετρήσεις και µε  βάση τις 

παραδεγµένες λογιστικές αρχές. 

• Οι συγκεντρωτικοί λογαριασµοί του ισολογισµού πρέπει να φέρουν 

τίτλους (ονοµασίες) που απεικονίζουν το περιεχόµενό τους και να 

προέρχονται από συνάθροιση οµοιογενών αναλυτικών λογαριασµών. 

• Τα στοιχεία του ενεργητικού στον ισολογισµό αναγράφονται µε βάση 

τον βαθµό ρευστοποίησης τους ενώ τα στοιχεία του παθητικού ανάλογα 

µε το βαθµό ληκτότητας τους. 

• Να µην γίνονται συµψηφισµοί στοιχείων ενεργητικού µε στοιχεία 

παθητικού. 

• Να µη γίνονται περιττές υποδιαιρέσεις και αναλύσεις κονδυλίων που 

αντιβαίνουν στην έννοια του ισολογισµού ως απλής ,κατανοητής και 

συνοπτικής εικόνας της πραγµατικής κατάστασης της επιχείρησης. 

• Να µην συναθροίζονται ανοµοιόµορφα κονδύλια και να µην γίνεται 

χρήση ‘’ γενικών’’ ,‘’ αοριστολόγων’’  ,‘’ διαφόρων’’ λογαριασµών που 

δεν παρέχουν σαφείς πληροφορίες για το πραγµατικό περιεχόµενό τους. 
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10. Η αρχή του µη συµψηφισµού λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού 

καθώς και εσόδων και εξόδων. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή απαγορεύεται 

οποιοσδήποτε συµψηφισµός κονδυλίων των λογαριασµών ενεργητικού και 

παθητικού (π.χ. απαιτήσεων µε υποχρεώσεις) και λογαριασµών εσόδων και 

εξόδων και η εµφάνιση µόνο της µεταξύ τους διαφοράς. 

 

  

 
3.3 Οικονοµικές καταστάσεις µε βάσει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 
Σχέδιο (ΕΓΛΣ). 
 
Οι Ελληνικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρµόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο (ΕΓΛΣ , Π∆ 1123 ,ΦΕΚ 283/1980). Στην αρχή υποχρεώθηκαν στην εφαρµογή 

του όλες οι Α.Ε. ,ΕΠΕ και κατά µετοχές Ε.Ε. που υπάγονταν στον έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών.12 Σταδιακά όµως και από το 1997 και µετά υποχρεώθηκαν στην εφαρµογή 

του όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική µέθοδο. 

Το ΕΓΛΣ περιλαµβάνει και υποδείγµατα (εναρµονισµένα µε τις οδηγίες της Ε.Ε.) για 

τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που υποχρεωτικά καταρτίζουν (και δηµοσιεύουν) 

οι επιχειρήσεις µε λογιστικά βιβλία. 

Ο νόµος 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.)  αλλά και ο νόµος 3155/1955 περί 

εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) καθορίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις που 

υποχρεωτικά συντάσσουν οι εταιρείες µε λογιστικά βιβλία οι οποίες είναι : 

1. ο ισολογισµός 

2. ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης 

3. ο πίνακας διάθεσης κερδών 

4. το προσάρτηµα 

5. έκθεση διαχείρισης ∆.Σ. (ή του διαχειριστή εταίρου σε ΕΠΕ) 

6. έκθεση των ελεγκτών 

 

                                                 
12 Τα όρια σήµερα µετά το νόµο 3604/2007 που τροποποίησε τα σχετικά άρθρα του Ν.2190/1920 για τον 
έλεγχο των επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές είναι : 

1. σύνολο ενεργητικού ισολογισµού   :   2.500.000 € 
2. καθαρός κύκλος εργασιών               :  5.000.000 € 
3. µέσος όρος προσωπικού  :    50  άτοµα 

Για να υπαχθεί στον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών µία νέα επιχείρηση πρέπει να υπερβεί δύο από τα 
τρία παραπάνω όριο σε δύο συνεχόµενες διαχειριστικές χρήσεις ,ενώ µία εταιρεία παύει να υπάγεται στο 
έλεγχο των ο.ε. όταν σε δύο προηγούµενες συνεχόµενες διαχειριστικές χρήσεις δεν υπερβεί τα δύο από 
τα τρία παραπάνω κριτήρια. 



  78 
   

   

 

Η µορφή των οικονοµικών καταστάσεων και τα συστατικά τους αντανακλούν τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτές συνδέονται µεταξύ τους. Ο λογαριασµός εισοδήµατος ή 

λογαριασµός κερδών (income statement ,earnings statement) ,που µε βάση το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ονοµάζεται λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης 

απεικονίζει κατά πόσο έχει αυξηθεί (ή µειωθεί) η καθαρή θέση (shareholders equity) ως 

αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων µίας επιχείρησης σε µία χρονική περίοδο 

(διαχειριστική χρήση). Το τελευταίο νούµερο του λογαριασµού εισοδήµατος (bottom 

line number) ,που αποτελεί και το τελικό αποτέλεσµα µέτρησης της προστιθέµενης (ή 

αφαιρούµενης) αξίας προς τους µετόχους µίας επιχείρησης ονοµάζεται κέρδος ή 

καθαρό κέρδος ή καθαρό εισόδηµα (ή ζηµία) (earnings ,net earnings ,net income 

,loss).(Αυτό το ποσό µέσω του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων µεταφέρεται στον 

ισολογισµό της επιχείρησης). Ο λογαριασµός εισοδήµατος (income statement) 

απεικονίζει τις πηγές του καθαρού εισοδήµατος και διακρίνει δύο κυρίως µεγάλες 

κατηγορίες : 

     ΕΣΟ∆Α (REVENUES) : Αύξηση αξίας 

     ΕΞΟ∆Α (EXPENSES)  : Μείωση αξίας 

     ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η / ΖΗΜΙΕΣ  

 

 

 Παρακάτω παραθέτουµε την κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 

(λογ. 86) σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΕΓΛΣ (καθώς και τους κωδικούς των 

λογαριασµών που προβλέπονται να τηρούνται). Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης 

(λογαριασµός κερδών/ζηµιών για τους ‘’ παλαιότερους’’) , είναι το αντίστοιχο του 

λογαριασµού εισοδήµατος (statement of income ,income account) σύµφωνα µε τα 

Αµερικανικά Πρότυπα ή και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Καταρτίζεται υποχρεωτικά 

(σε δύο στήλες για τρέχουσα και προηγούµενη χρήση) µαζί µε τον ισολογισµό και τον 

πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων σε ένα ενιαίο σώµα και δηµοσιεύεται ,ενώ 

υποβάλλεται και στη Νοµαρχία (∆ιεύθυνση Εµπορίου). Ο λογαριασµός ,ο οποίος 

αποτελεί πίνακα ροής (flow statement) αφορά όλη τη διαχειριστική περίοδο (χρήση) 

,χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των τελικών αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) 

χρήσης πριν από τους φόρους ,χωρίζεται   σε δύο τµήµατα : 
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I.  Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ,όπου συγκεντρώνονται όλα τα 

τακτικά ,οργανικά έσοδα και έξοδα καθώς και τα 

χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (χρεωστικοί και πιστωτικοί 

τόκοι) και προσδιορίζονται τα οργανικά τελικά αποτελέσµατα 

εκµετάλλευσης και 

II.  Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα ,όπου συγκεντρώνονται 

ποσά που αφορούν έκτακτα και ανόργανα γεγονότα καθώς και 

ποσά που αφορούν προηγούµενες χρήσεις και τελικά 

προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσµα χρήσης προ φόρων. 

 

Σε µία ποιό συµπτυγµένη µορφή η ροή των αποτελεσµάτων έχει ως εξής : 

 

 Κύκλος εργασιών (καθαρές πωλήσεις ,net sales) 

- Κόστος πωλήσεων (cost of goods sold) (κόστος αποθεµάτων και Γ.Β.Ε. παραγωγής) 

Μικτά αποτελέσµατα (gross profit /loss) 

- Έξοδα λειτουργιών (SGA ,διοίκησης ,διάθεσης ,έρευνας &ανάπτυξης)  

Μερικά αποτελέσµατα 

+/- Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι) 

Ολικά οργανικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (net operating profit) 

+/- Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα (και ποσά προηγουµένων χρήσεων)  

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων (bottom line earnings before taxes) 

 

Στην κατάσταση αποτελεσµάτων (income statement)  περιέχονται πέντε οµάδες 

στοιχείων : 

1. Τακτικά (οργανικά) Έσοδα 

2. Τακτικά (οργανικά )Έξοδα και κόστη 

3. Έκτακτα Κέρδη 

4. Έκτακτες Ζηµίες 

5. Εξαιρετικά και µη επαναλαµβανόµενα στοιχεία 
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Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. : 

Τακτικά (Οργανικά) έσοδα είναι εκείνα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση 

της χρήσεως και συσχετίζονται µε το οργανικό κόστος και τα οργανικά έξοδα για τον 

προσδιορισµό του οργανικού αποτελέσµατος εκµεταλλεύσεως της οικονοµικής 

µονάδας. Αναφέρονται και ως επαναλαµβανόµενα έσοδα (recurring items). 

  

Έκτακτα (Ανόργανα) έσοδα είναι εκείνα που προέρχονται από τυχαίες και 

συµπτωµατικές πράξεις, συναλλαγές ή άλλες δραστηριότητες της οικονοµικής µονάδας, 

όπως π.χ.  τα έσοδα από εκποίηση ενσώµατων ή ασώµατων πάγιων στοιχείων και τα 

έσοδα από λαχεία. Αναφέρονται και ως µη επαναλαµβανόµενα έσοδα (nonrecurring 

items) 

 

Οµαλά έσοδα είναι εκείνα που πηγάζουν από την κανονική, οµαλή και κατά κανόνα 

προγραµµατισµένη πορεία της δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας. 

 

Ανώµαλα έσοδα είναι εκείνα που οφείλονται σε απότοµες µεταβολές της οικονοµικής 

συγκυρίας ή σε έκτακτα γεγονότα και περιστατικά που, κάτω από κανονικές συνθήκες, 

δεν αναµένονται και η χρονική διάρκειά τους είναι συνήθως περιορισµένη, όπως π.χ. τα 

έσοδα που προέρχονται από σοβαρές και έκτακτες, µερικές ή γενικές, διακυµάνσεις των 

τιµών από συγκυριακά γεγονότα οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά ή φυσικά.  

 

Κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δυνάµεως για την απόκτηση υλικών ή 

άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για την 

πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 

 

Έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως (εξαφανιζόµενο κόστος). 

 Το κόστος εξαφανίζεται (εκπνέει) όταν πωλείται το αγαθό στο οποίο είναι 

ενσωµατωµένο. Τότε το κόστος του αγαθού αυτού µετατρέπεται σε έξοδο (κόστος 

πωληθέντων) και βαρύνει το έσοδο που προκύπτει από την πώλησή του. 

 Τα έξοδα της χρήσεως σχηµατίζονται από το κόστος κτήσεως ή παραγωγής των 

πωληµένων, αυξηµένο µε το κόστος των λειτουργιών διοικήσεως, διαθέσεως, 

χρηµατοοικονοµικής και ερευνών - αναπτύξεως, που δεν έχει ενσωµατωθεί στο κόστος 

παραγωγής. 
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Ισχύει η ισότητα : 

 ΕΣΟ∆Α Χρήσεως - ΕΞΟ∆Α Χρήσεως = ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως (±) 

 

 

Σχήµα 3. Σχέση µεταξύ κόστους ,εσόδων και εξόδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : R. Schroeder ,M.Clark ,J.Cathey : Financial Accounting Theory ,2009 

 

 

 

Στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης υπάρχουν οι αναγκαίες 

πληροφορίες για τον υπολογισµό δύο ευρέως χρησιµοποιούµενων δεικτών απόδοσης 

του EBIT (earnings before interest and taxes) ,(ΚΠΤΦ ,κέρδη προ τόκων και φόρων) 

Οδηγεί ή 
καταλήγει 

Περιουσιακό 
Στοιχείο 

ΚΟΣΤΟΣ 

Αναλώνεται 
καταλήγονταs
σε ζηµίες 

Αναλώνεται 
καταλήγοντας 
σε έσοδα 
έσοδασοδα 

ΖΗΜΙΑ ΕΞΟ∆Ο 
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και του EBITDA (earnings before interest and taxes depreciation and amortization) 

(ΚΠΤΦΑ ,κέρδη προ τόκων και φόρων και αποσβέσεων και αποµειώσεων) καθώς στο 

τελικό αποτέλεσµα που είναι προ φόρων προσθέτουµε τους χρεωστικούς τόκους για 

τους οποίους έχουµε το σχετικό κονδύλι και για το EBITDA καθώς προσθέτουµε το 

ποσό των αποσβέσεων για το οποίο επίσης έχουµε στοιχεία (κατά το ΕΓΛΣ το ποσό 

των αποµειώσεων δεν διακρίνεται αλλά περιέχεται στο ποσό των αποσβέσεων). 

Να αναφέρουµε ακόµη ότι ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης καταρτίζεται και 

εσωλογιστικά (µε λογιστικές εγγραφές) ,αφού βεβαίως προηγηθεί φυσική απογραφή 

καταµέτρηση και αποτίµηση των αποθεµάτων µε µία από τις αποδεκτές µεθόδους και 

αφού συνταχθεί φύλλο µερισµού δαπανών για τον καταλογισµό των εξόδων που είναι 

συγκεντρωµένα -καταχωρηµένα κατ είδος σε λογαριασµούς εξόδων κατά προορισµό 

όπως απαιτεί το ΕΓΛΣ για τις εγγραφές προσδιορισµού των αποτελεσµάτων. Από τον 

λογαριασµό αυτόν που είναι αρκετά πληροφοριακός έχουµε συγκέντρωση των εξόδων 

κατά τις βασικές λειτουργίες µίας οικονοµικής µονάδας (λειτουργία διοίκησης 

,διάθεσης ,ερευνών και ανάπτυξης και επίσης τους χρεωστικούς και πιστωτικούς 

τόκους). Επίσης έχουµε ξεχωριστά τα ποσό που αφορούν έκτακτα και ανόργανα 

γεγονότα ,καθώς και ποσά που δεν αφορούν τη συγκεκριµένη χρήση ,αλλά 

προηγούµενη (προηγούµενες ,και τα οποία για κάποιο λόγο δεν καταχωρήθηκαν στην 

χρήση που δηµιουργήθηκαν αλλά στην τρέχουσα). Η µόνη πληροφορία που δεν έχουµε 

είναι τα ποσά από διακοπείσες δραστηριότητες (discontinued operations) (προφανώς 

λαµβάνοντας υπόψη το σχετικά µικρό µέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων µε 

συγκεκριµένες και περιορισµένες δραστηριότητες δεν έγινε πρόβλεψη για τέτοια 

αναφορά). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΛΟΓ / 86). 

         

   Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως   
 70,71,72,73  Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   
  (70-73) - 86.00.00 Μείον : Κόστος πωλήσεων   
 86.00.00 (80.01) Μικτά αποτ/τα (κέρδη ) εκµεταλλεύσεως :  

 
86.00.01 
(74,75,78.05) Πλέον :Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης   

 
 
  

Σύνολο    : 
  

   ΜΕΙΟΝ :      
86.00.02 (92.01)  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 
86.00.03 (92.02)  2. Έξοδα ερευνών-αναπτύξεως 
86.00.04 (92.03)  3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

86.00.05 (92.00)  
4. Έξοδα λειτουργίας Παραγωγής µη 
κοσ 

   
  Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης   :           
         
  ΠΛΕΟΝ : (ή µείον) 
86.01.00 (76.00)  1. Έσοδα συµµετοχών 
86.01.01 (76.01)  2. Έσοδα χρεογράφων 
86.01.02 (76.04)  3. Κέρδη πωλήσεως συµµ-χρ. 
86.01.03 (76.02)  4. Πιστωτικοί τόκοι  
   
  Μείον : 
86.01.07 (64.11)  1. ∆ιαφορές Αποτιµ. Συµµ-χρ. 
86.02.01 (64.10)  2. Έξοδα και ζηµ. συµµ-χρεογρ 
86.01.09 (65)  3. Χρεωστικοί τόκοι 
  Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως : 
   
  ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον)  : Εκτακτα αποτ/τα 
86.02.00 (81.01)  1. Εκτακτα & ανόργανα Έσοδα 
86.02.01 (81.03)  2. Εκτακτα  κέρδη 
86.02.02 (82.01)  3. Εσοδα προηγουµ. Χρήσεων 
86.02.03 (84)  4. Εσοδα απο προβλ.προηγ χρήσεις 
   
  Μείον : 
86.02.07 (81.00)  1. Εκτακτα και ανόργανα εξοδα 
86.02.08 (81.02)  2. Εκτακτες  ζηµίες 
86.02.09 (82.00)  3. Εξοδα προηγουµ.  Χρήσεων 
86.02.10 (83)  4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 
   
  Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα  : 
  ΜΕΙΟΝ : 
66 + 85  Σύνολο αποσβέσεων παγίων 
66  Μείον:οι απ΄αυτές ενσωµατωµ. 
   
 
86.99  ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

 



  84 
   

   

 

 

Αξίζει να αναφέρουµε πως σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ αλλά και το Π∆ 186/1992 περί 

κώδικα βιβλίων και στοιχείων που ορίζει και θέµατα εφαρµογής του γενικού 

λογιστικού σχεδίου προβλέπεται να τηρείται και ο λογαριασµός γενικής 

εκµετάλλευσης (λογ 80-00). Ο λογαριασµός αυτός (παρόµοιος δεν υπάρχει ούτε στο 

FASB ούτε και στα ∆ΠΧΠ) καταρτίζεται υποχρεωτικά ,αναγράφεται στο (θεωρηµένο) 

βιβλίο απογραφών και ισολογισµών (ενώ συνυποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. µαζί µε την 

ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος). Ο λογαριασµός αυτός δεν δηµοσιεύεται 

,ούτε κατατίθεται στην Νοµαρχία ,έτσι δεν είναι διαθέσιµος σε εξωτερικούς αναλυτές. 

Περιέχει όµως πολλές σηµαντικές οµαδοποιηµένες και χρήσιµες πληροφορίες που δεν 

βρίσκονται σε καµία άλλη οικονοµική κατάσταση. Ο λογαριασµός αυτός όπως άλλωστε 

προκύπτει και από τον τίτλο του δίνει τα καθαρά ,οργανικά αποτελέσµατα 

εκµετάλλευσης της οικονοµικής µονάδας και µάλιστα συγκριτικά µε τα αντίστοιχα 

ποσά της προηγούµενης χρήσης καθώς καταρτίζεται υποχρεωτικά σε δύο στήλες 

(τρέχουσα και προηγούµενη χρήση). Μάλιστα σε αυτόν συγκεντρώνεται η ετήσια 

δραστηριότητα και η συνολική ετήσια κίνηση των λογαριασµών κυκλοφορίας ή 

εκµεταλλεύσεως. Συγκεκριµένα περιέχονται πληροφορίες για :  

1. Αποθέµατα αρχής και τέλους χρήσης καθώς και αξία αγορών αποθεµάτων κατά 

τη διάρκεια της χρήσης και µάλιστα κατά γενική κατηγορία αποθεµάτων 

(εµπορεύµατα ,πρώτες ύλες ,έτοιµα προϊόντα ,ηµιέτοιµα ,αναλώσιµα ,είδη 

συσκευασίας) ,έτσι ώστε να προκύπτει σ συνολική αξία αγορών (εισαγωγών) 

και αναλώσεων αποθεµάτων χρήσης. (στις εµπορικές επιχειρήσεις αυτό είναι 

συνήθως και το κόστος πωλήσεων ,ενώ στις βιοµηχανικές είναι το κόστος 

αναλώσεων αποθεµάτων). 

2. Κατά είδος οργανικά έξοδα (κατά γενική κατηγορία πρωτοβάθµιων 

λογαριασµών του ΕΓΛΣ ,δηλαδή των οµάδων 60-66). 

3. Κατά είδος οργανικά έσοδα από την εκµετάλλευση των τακτικών λειτουργιών 

της οικονοµικής µονάδας  (κατά γενική κατηγορία πρωτοβάθµιων λογαριασµών 

του ΕΓΛΣ ,δηλαδή των οµάδων 70-78). 
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Στο λογαριασµό γενικής εκµετάλλευσης (ο οποίος µάλιστα προκύπτει και µε λογιστικές 

εγγραφές) προσδιορίζεται το συνολικό οργανικό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης (και 

µάλιστα µε αρκετά µεγάλη ανάλυση) το οποίο αποτελεί αντικειµενικό µέτρο 

αποδοτικότητας της επιχείρησης γιατί προέρχεται από συσχέτιση των τακτικών και 

οργανικών εσόδων προς τα αντίστοιχα έσοδα. Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού 

(εάν είναι χρεωστικό =ζηµίες ,εάν είναι πιστωτικό = κέρδη) µεταφέρεται µε λογιστική 

εγγραφή στον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως (λογ. /86). Το ίδιο αυτό ποσό (εκ 

κατασκευής) εµφανίζεται και στον πίνακα του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης ως 

τελευταία γραµµή στο τµήµα  Ι. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (όπου εδώ έχουν 

προσδιοριστεί τα αποτελέσµατα κατά λειτουργία). 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης (λογ. /80) 

όπως ακριβώς προβλέπει το υπόδειγµα του γενικού λογιστικού σχεδίου. 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΛΟΓ. /80.00). 

 
ΧΡΕΩΣΗ       ΠΙΣΤΩΣΗ 
 
      1. Αποθέµατα ενάρξεως χρήσεως  Πωλήσεις 1. Πωλήσεις 
20. Εµπορεύµατα 70. Εµπορευµάτων 
21. Προϊόντα Έτοιµα & ηµιτελή 71. Προϊόντων Ετοίµων & ΗΜΙΤ 
22. Υποπροϊόντα& υπολείµµατα 72. Υποπροϊόντων & υπολειµµάτ 
23.  Παραγωγή σε εξέλιξη 72.  Πρώτων & βοηθ. Υλών -υλικ. 
24 . Α¨& Β¨ ύλες- Υλικά συσκ/ας 72.  Αναλωσίµων  υλικών 
25.  Αναλώσιµα υλικά 72.  Ανταλλακτικών παγίων στοιχ 
26.  Ανταλλακτικά παγίων 72.  Ειδών  συσκευασίας 
28.  Είδη συσκευασίας 72.  Άχρηστου  υλικού 
 73.  Υπηρεσιών (Έσοδα από πυ) 
      2. Αγορές χρήσης 78.05 Χρησιµ/µένες προβλ.  Εκµ. 
20. Εµπορεύµατα  
24 . Α¨& Β¨ ύλες- Υλικά συσκ/ας  
25.  Αναλώσιµα υλικά  
26.  Ανταλλακτικά παγίων  
28.  Είδη συσκευασίας  
  
      Σύνολο αρχικών αποθεµάτων & αγορών :  
  
      3. ΜΕΙΟΝ Αποθέµατα τέλους χρήσης 2. Λοιπά οργανικά έσοδα. 
20. Εµπορεύµατα 74. Επιχορηγήσεις και διάφορα 
21. Προιόντα Ετοιµα & ηµιτελή       έσοδα  πωλήσεων 
22. Υποπροιόντα& υπολείµατα 75. Εσοδα παρεποµένων ασχολ 
23.  Παραγωγή σε εξέλιξη 76. Εσοδα  κεφαλαίων 
24 . Α¨& Β¨ ύλες- Υλικά συσκ/ας 78.05 Χρησιµ/µένες προβλ.  Εκµ. 
25.  Αναλώσιµα υλικά  
26.  Ανταλλακτικά παγίων  
28.  Είδη συσκευασίας  
  
  
      Αγορές και διαφορά αποθ/των :  

 
      4. Οργανικά έξοδα 
60. Αµοιβές  προσωπικού 
61. Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
62. Παροχές τρίτων 
63. Φόροι - Τέλη 
64. ∆ιάφορα έξοδα  
64.00 Εξοδα µεταφορών 
64.01 Εξοδα ταξειδίων  
64.02 Εξοδα προβ.& διαφήµισης  
64.03 Εξοδα εκθέσεων-επιδείξ.  
64.04 Ειδικά έξοδα προώθ.εξαγ 
64.05 Συνδροµές -Εισφορές 
64.06 ∆ωρεές - Επιχορηγήσεις 
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη 
64.08 Υλικά άµεσης ανάλωσης  
64.09 Εξοδα δηµοσιεύσεων 
64.10 Εξοδα συµµ. & χρεογράφ 
64.11 ∆ιαφορές αποτ. Συµ&χρ 
64.98 ∆ιάφορα έξοδα 
65.  Τόκοι και συναφή έξοδα 

66.  Αποσβέσεις Παγίων στοιχ. 
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68.  Προβλέψεις εκµεταλ/σεως 
 
       Συνολικό  Κόστος               : 
 
       ΜΕΙΟΝ  : 
78.00 Ιδιοπαρ.& βελτ. Παγίων 
 
         Συνολικό κόστος εσόδων 
 
80.00 Κέρδη  εκµεταλλεύσεως 80.00 Ζηµίες  εκµεταλλεύσεως 
 

 
 
 
 
 
3.4 Οικονοµικές καταστάσεις µε βάσει τα ∆ιεθνή Πρότυπα  
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ,IFRS). 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 134 του νόµου 2190/1920 οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι 

µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή 

αγορά, καθώς και τα πιστωτικά και τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, που ορίζονται στις 

παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 2 του ν.2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄) και έχουν τη µορφή 

ανώνυµης εταιρείας συντάσσουν Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International 

Financial Representation Standards ,IFRS) ,και συγκεκριµένα µε το ∆ΠΧΠ Ν1 στο 

οποίο µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι … ‘’ σκοπός του παρόντος προτύπου είναι οι 

οικονοµικές καταστάσεις και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µίας οικονοµικής 

οντότητας   ...να περιέχουν υψηλής ποιότητας πληροφόρηση που …να παρέχει 

διαφάνεια στους χρήστες και να συγκρίσιµη όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται’’  

 οι επιχειρήσεις οφείλουν να συντάσσουν και να δηµοσιεύουν τις εξής οικονοµικές 

καταστάσεις :13 

• Ισολογισµό 
• Κατάσταση αποτελεσµάτων (συνολικών εσόδων) 
• Πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων 
• Κατάσταση ταµειακών ροών 
• Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
• Προσάρτηµα (σχετικές σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων). 
• Έκθεση διαχείρισης ∆.Σ. 

                                                 
13 Το ∆ΧΠ 1 αναφέρεται στον ισολογισµό ως ‘’statement of financial position’’ ‘’κατάσταση της 
περιουσιακής θέσης της επιχείρησης’’  και όχι ως balance sheet. 
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Επίσης υποχρεούνται να επιλέγουν ορκωτό ελεγκτή ,η έκθεση ελέγχου του οποίου 

(πιστοποιητικό ελέγχου) επίσης δηµοσιεύεται. 

Το ∆ΠΧΠ 1 δεν καθορίζει συγκεκριµένο τύπο της κατάστασης αποτελεσµάτων (ούτε 

καν συγκεκριµένη ονοµασία) ,επιβάλλει όµως να αναγράφονται τα ακόλουθα : 

Τα έσοδα ,χρηµατοοικονοµικά κόστη ,το ποσό φόρου ,το αποτέλεσµα από διακοπείσες 

δραστηριότητες ,κέρδη ή ζηµίες που αναλογούν στα δικαιώµατα µειοψηφίας ,και αν τα 

ποσά είναι σηµαντικά (κατά την εκτίµηση της εταιρείας) την υποτίµηση (υπερτίµηση) 

της αξίας των αποθεµάτων ,αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων της επιχείρησης και το 

αναλογούν κόστος ,νοµικούς διακανονισµούς ,λοιπές προβλέψεις. Η οικονοµική 

µονάδα µπορεί να επιλέξει την ανάλυση των εξόδων µε ταξινόµηση είτε µε βάση το 

είδος είτε µε βάση τη λειτουργία ,µε βάση αυτό που θεωρεί ότι ανταποκρίνεται 

καλύτερα στη µορφή της δραστηριότητάς της ,σε αντίθεση µε το ΕΓΛΣ που απαιτεί 

συγκεκριµένο τύπο του λογαριασµού αποτελεσµάτων. Έτσι στην πράξη συναντώνται 

διάφορες του λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 

Παρακάτω παρουσιάζουµε ένα υπόδειγµα της κατάστασης αποτελεσµάτων σύµφωνα 

µε τα IFRS ,µε ανάλυση των εξόδων κατ’ είδος : 

 

Έσοδα  Χ 

Άλλα έσοδα  Χ 

Μεταβολές στα αποθέµατα ετοίµων Χ  

Αναλώσεις πρώτων υλών και υλικών Χ  

Έξοδα προσωπικού Χ  

Αποσβέσεις Χ  

Άλλα έξοδα Χ  

Σύνολο εξόδων  -Χ 

Τελικό αποτέλεσµα   +/- 
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Και ένα δεύτερο υπόδειγµα µε ανάλυση εξόδων κατά  λειτουργία : 

Έσοδα (πωλήσεις)  Χ 

Κόστος πωληθέντων  -Χ 

Μικτό αποτέλεσµα  +/- 

Άλλα έσοδα  Χ 

Έξοδα διοίκησης  -Χ 

Χρηµατοοικονοµικά  -Χ 

Άλλα έξοδα  -Χ 

Αποτέλεσµα  +/- 

 

 

 

3.5. Οικονοµικές καταστάσεις µε βάσει το F.A.S.B. και S.E.C. 
 

Στις Η.Π.Α. οι δύο βασικές αρχές όσον αφορά την σύνταξη και παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων είναι το SEC (Securities and Exchange Commission ,η 

επιτροπή που επιβλέπει τις αγορές µετοχών και αξιογράφων στις ΗΠΑ) και το FASB 

(Financial Accounting Standards Board,το Συµβούλιο Χρηµατοοικονοµικών και 

Λογιστικών Προτύπων). Το SEC καθορίζει τις υποχρεώσεις των εταιριών ως προς την 

υποβολή των οικονοµικών καταστάσεων σε ετήσια και περιοδική βάση ,ενώ το FASB 

καθορίζει το πλαίσιο των Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (General Accepted 

Accounting Principles ,GAAP) ,εκδίδοντας Καταστάσεις Χρηµατοοικονοµικών 

&Λογιστικών Προτύπων (Statements of Financial & Accounting Standards ,SFAS    και 

Καταστάσεις Χρηµατοοικονοµικών &Λογιστικών Κανόνων (Statements of Financial & 

Accounting Concepts  ,SFAC).     

 

• Σε ετήσια βάση οι επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά ή θέλουν να εκδώσουν αξιόγραφα στην Αµερικανική 

Αγορά υποβάλλουν το 10-K Report ,το οποίο είναι ένα πλήρες πακέτο 

δηµοσιεύσεων που αποτελείται εκτός από τις οικονοµικές καταστάσεις και από 

συµπληρωµατικές πληροφοριακές καταστάσεις. Έτσι στα πλαίσια του 10-K 

Report υποβάλλουν (σε ηλεκτρονική µορφή στη βάση δεδοµένων EDGAR) : 
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10-K  REPORT : 

Ισολογισµό (Balance sheet) 
Κατάσταση αποτελεσµάτων  (συνολικών εσόδων) (Income Statement) 
Κατάσταση ταµειακών ροών (Cash Flow Statement) 
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (Statement of Stockholder Equity). 
Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος (Statement os comprehensive income) 
Σηµειώσεις επί οικονοµικών καταστάσεων (Notes to the Financial Statements) 
Έκθεση διαχείρισης ∆.Σ. (Management Discussion & Analysis) 
Ανάλυση επιχείρησης  (Business Analysis) 
Περιουσιακά στοιχεία (Properties) 
Μισθώµατα (Leasing) 
∆ικαστικές υποθέσεις (Legal Proceedings) 
Αλλαγές ή διαφωνίες µε Ελεγκτές (Changes or Disagreements wit Auditors). 
 
 

• Σε τριµηνιαία (περιοδική) βάση υποβάλλουν το 10-Q Report που περιλαµβάνει 
 
10-Q  REPORT : 
 
Ισολογισµό (Balance sheet) 
Κατάσταση αποτελεσµάτων  (συνολικών εσόδων) (Income Statement) 
Κατάσταση ταµειακών ροών (Cash Flow Statement) 
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (Statement of Stockholder Equity). 
Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος (Statement of comprehensive income) 
Σηµειώσεις επί οικονοµικών καταστάσεων (Notes to the Financial Statements) 
Έκθεση διαχείρισης ∆.Σ. (Management Discussion & Analysis). 
 
 

• Επίσης είναι δυνατόν να υποβάλλουν ,στα πλαίσια του 8-K Report επιπλέον 

πληροφορίες (µη οικονοµικού περιεχοµένου) όπως  

8-K  REPORT : 
 

Αλλαγές στον έλεγχο της επιχείρησης (Change in control) 
Αποκτήσεις και αποχωρήσεις (Acquisitions and Divestitures) 

 Χρεοκοπία (Bankruptcy) 
 Αλλαγές στους Ελεγκτές (Change in Auditors) 
 Παραίτηση µελών ∆ιοίκησης (Resignation of Directors) 
  

 

Να σηµειώσουµε ότι το FASB δεν ορίζει συγκεκριµένο τύπο κατάρτισης της  

κατάστασης εισοδήµατος (income statement) ,απλά επιβάλλει να περιέχονται σε αυτήν 

τα απαραίτητα συστατικά µέρη όπως έσοδα (revenues) ,έξοδα (expenses) ,κέρδη (gains) 

ζηµίες (losses) ,επαναλαµβανόµενες  και µη επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες 
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(recurring vs nonrecurring activities) ,εξαιρετικά κονδύλια (extraordinary items).14 Σε 

µερικές περιπτώσεις ανάλυση των ποσών της κατάστασης εισοδήµατος περιέχεται στις 

σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων (financial statements footnotes). Έτσι κάθε 

επιχείρηση ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριότητάς της και την λογιστική-

κοστολογική της οργάνωση (αλλά και τις προθέσεις και επιδιώξεις της όσον αφορά 

στην ενηµέρωση των τρίτων) καταρτίζει την κατάσταση εισοδήµατος (µε συγκριτικά 

δεδοµένα τριών ετών) ένα υπόδειγµα της οποίας παρουσιάζουµε παρακάτω : 

 

Statement of Income (for the period….) 

Net revenue (net sales) 

Other revenues 

- Cost of sales (cost of goods sold) 

Gross (operating) margin 

Operating Expenses : 

Selling ,General & Administrative (SGA) 

Research & Development (R & D) 

Other operating expenses (charges) 

Operating Income (ebit = earnings before interest &taxes) 

Interest 

Taxes 

 Income After Interest & taxes 

+ / - Cumulative effect of Accounting changes    

 Net Income (earnings) 

 

EPS  (Earnings Per Share) 

 Basic eps 

 Diluted eps 

Οι βασικές αρχές που διέπουν την σύνταξη της κατάστασης εισοδήµατος είναι η αρχή 

των δεδουλευµένων (accruals concept) ,η αρχή της ταύτισης (matching principle) ,η 

αρχή της αναγνώρισης (recognition principle) ,και η αρχή της συντηρητικότητας 

(conservatism).15 Σύµφωνα µε το FASB  αλλά και τα IFRS προβλέπεται η αναγραφή 

                                                 
14 Ανάλυση των διαφόρων εννοιών των εσόδων ,εξόδων ,κόστους ,κερδών και ζηµιών υπάεχει στην 
παράγραφο 3.3 ‘’οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ’’. 
15 Αναλυτική παρουσίαση των γενικών αρχών και κανόνων που διέπουν την σύνταξη και παρουσίαση 
των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και των πλεονεκτηµάτων αλλά και µειονεκτηµάτων τους υπάρχει 
στις παρσγράφους 2.4.2. ‘’διαδικασία µέτρησης εισοδήµατος’’ και 3.2 ‘’γενικές αρχές που διέπουν την 
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων' 
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και των κερδών ανά µετοχή (eps = earnings per share) σε δύο φάσεις δηλαδή βασικά 

κέρδη ανά µετοχή (basic eps) (δηλαδή καθαρά κέρδη µετά φόρων µείον µερίσµατα 

προνοµιούχων µετοχών / συνολικός αριθµός κοινών µετοχών) και σε αραιωµένα 

κέρδη ανά µετοχή (diluted eps) (δηλαδή καθαρά κέρδη µείον µερίσµατα 

προνοµιούχων µετοχών και λοιπά αξιόγραφα ή δικαιώµατα µετατρέψιµα σε µετοχές). 

 

 

 

3.6 Χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων: 
 

� Ιδιοκτήτες – Μέτοχοι – ∆ιευθυντές οικονοµικών µονάδων. 
Είναι αυτονόητο ότι οι ιδιοκτήτες-µέτοχοι των επιχειρήσεων (οποιασδήποτε µορφής και 

µεγέθους) έχουν έννοµο συµφέρον να αποτιµούν όχι µόνο τις µετοχές των δικών τους 

εταιριών αλλά και τις µετοχές άλλων εταιριών µε σκοπό να προβούνε σε στρατηγικές 

συµµαχίες ή σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Γνωρίζοντας την αξία των µετοχών των 

εταιριών τους οι managers για παράδειγµα θα µπορούν να πάρουν σωστές στρατηγικές 

αποφάσεις ως προς τον τρόπο χρηµατοδότησης των επενδύσεών τους. Πιο 

συγκεκριµένα, εάν πιστεύουν πως η αγορά έχει υποτιµήσει τις µετοχές της εταιρίας 

τους είναι φυσιολογικό να µην επιθυµούν έκδοση νέων µετοχών. Αντιθέτως εάν 

πιστεύουν πως οι µετοχές είναι υπερτιµηµένες είναι λογικό να πιστεύουν ότι είναι το 

κατάλληλο timing για την έκδοση νέων µετοχών. Τέλος εάν η µετοχή µιας εταιρίας 

είναι υποτιµηµένη είναι λογικό οι διευθυντές άλλων εταιριών να επιθυµούν να την 

εξαγοράσουν. 

 

� Χρηµατοοικονοµικοί Αναλυτές 
Στην κατηγορία αυτή µπορεί να ανήκουν υπάλληλοι επενδυτικών τραπεζών όπου 

κύριος σκοπός τους είναι το συνταίριασµα των απαιτήσεων των εταιριών µε τις 

απαιτήσεις των επενδυτών. Αυτοί αναλύουν και αποτιµούν τις µετοχές διαφόρων 

εταιριών και στη συνέχεια παρέχουν επενδυτικές συµβουλές στους υποψήφιους 

επενδυτές. Τέλος στην κατηγορία αυτή µπορεί να ανήκουν και µέλη εταιριών παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών, ακαδηµαϊκοί ερευνητές και διάφοροι κρατικοί λειτουργοί που 

ασχολούνται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. 
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�  ∆ιαχειριστές Κεφαλαίων 

Τέτοια κεφάλαια µπορεί να είναι για παράδειγµα διάφορα αµοιβαία κεφάλαια είτε 

διάφορα συνταξιοδοτικά ταµεία. Οι διαχειριστές αυτών των κεφαλαίων ενεργούν για 

λογαριασµό ιδιωτών επενδυτών ή για λογαριασµό κάποιων οργανισµών. Αυτοί οι 

διαχειριστές µέσω των επενδύσεων που επιλέγουν προσπαθούν να νικήσουν την αγορά 

, δηλαδή κάποιο δείκτη αναφοράς ( benchmark ). Όµως για να το πετύχουν αυτό πρέπει 

να είναι σε θέση να ανακαλύπτουν υποτιµηµένα περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που 

τονίζει την άριστη γνώση της διαδικασίας αποτίµησης και αξιολόγησης. 

 

 

� Απλοί Επενδυτές 

Πολλοί επενδυτές αποφασίζουν να επενδύσουν τα διαθέσιµα κεφάλαια τους 

επιλέγοντας µετοχές είτε αυτές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές είτε όχι. Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να αποτιµούν µετοχές. Η παραπάνω 

διαδικασία όµως είναι επίπονη και χρονοβόρα και για αυτό έχει παρατηρηθεί ότι οι 

ιδιώτες επενδυτές επενδύουν σε µετοχές ακολουθώντας κάποιους δείκτες ώστε να 

αποφύγουν την επιλογή µετοχών από µόνοι τους. 

 

 

�  Κράτος και ∆ιαµορφωτές Οικονοµικής Και Νοµισµατικής Πολιτικής 

Ο λόγος για τον οποίο αυτή η κατηγορία των εµπλεκοµένων ασχολείται µε την 

αποτίµηση µετοχών είναι διαφορετικός από τους λόγους που ασχολούνται οι άλλες 

κατηγορίες εµπλεκοµένων. Αυτοί εξετάζουν την αξία της αγοράς µετοχών σαν σύνολο 

σε σχέση µε την πραγµατική τιµή. Αυτό τους επιτρέπει να αξιολογήσουν καλύτερα 

µεταξύ των άλλων τη σταθερότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και την πιθανή 

ανάγκη να τροποποιήσουν τα επιτόκια ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος ή χαµηλότερος 

ρυθµός ανάπτυξης, ανάλογα πάντα µε τις περιστάσεις. Στην κατηγορία αυτή κυρίως 

ανήκουν οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι και τα ανώτατα στελέχη διεθνών ή εγχώριων 

οικονοµικών οργανισµών. Επίσης αποτελούν τη βάση επί της οποίας επιβάλλονται οι 

(άµεσοι) φόροι και κυρίως των µεγάλων επιχειρήσεων (που υποχρεωτικά συντάσσουν 

οικονοµικές καταστάσεις). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : 
 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΕΡ∆ΩΝ (EARNINGS 
QUALITY).  
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως έχει υποστηριχθεί σε όλη την εργασία τα κέρδη είναι ένα µέγεθος (για πολλούς 

το σηµαντικότερο) στο οποίο όλοι οι επενδυτές ,οικονοµικοί αναλυτές ,διοικητές 

επιχειρήσεων δίνουν πολύ µεγάλη βαρύτητα. Ανακοινώσεις ιστορικών κερδών και 

προβλέψεις µελλοντικών δηµοσιεύονται συνέχεια στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα 

ενηµέρωσης. Τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) π.χ.  οι διευθυντές των οποίων οι 

αµοιβές (ή τα bonus) εξαρτώνται από τα κέρδη ,οι επενδυτές των οποίων οι µετοχές 

επηρεάζονται από τις εταιρικές ανακοινώσεις των αποτελεσµάτων έχουν κάθε λόγο να 

έχουν συγκεντρωµένο το ενδιαφέρον τους σε αυτό το µέγεθος. Τα συµφέροντα είναι 

πολλά ,τα κέρδη πολλά και αντίστοιχα οι ζηµίες µεγάλες και όλα αυτά εξαρτώνται σε 

ένα πολύ µεγάλο βαθµό από την διακύµανση των κερδών. Εύκολα γίνεται αντιληπτό 

(ακόµη και για τους πλέον αδαείς στο χώρο των επιχειρήσεων) ότι εάν και εφόσον 

υπάρχουν δυνατότητες επηρεασµού των κερδών (για εξυπηρέτηση πολλαπλών 

συµφερόντων) είναι  πολύ πιθανόν κάποιοι να θελήσουν να τις εκµεταλλευτούν. Έτσι 

ανακύπτει το κρίσιµο ζήτηµα της ποιότητας των λογιστικών κερδών (accounting 

earnings quality) και της συναφούς µε αυτό προσπάθειας χειραγώγησης τους (earnings 

manipulation). Στην επόµενη παράγραφο 4.2 θα αναφερθούµε στο θέµα της ποιότητας 

των λογιστικών κερδών παρέχοντας διάφορους ορισµούς και θα αναφέρουµε ορισµένες 

εµπειρικές έρευνες ,στην παράγραφο 4.3 θα αναφερθούµε στο θέµα της χειραγώγησης 

των λογιστικών κερδών αλλά και στους κυριότερους  λόγους για τους οποίους γίνεται 

και τρόπους  µε τους οποίους επιτυγχάνεται ,στην παράγραφο 4.4 θα αναφέρουµε τις 

κυριότερες κατηγορίες και µορφές του earnings management ,στην παράγραφο 4.5 

στους σκοπούς για τους οποίους γίνεται ή επιδιώκεται η παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων και θα κλείσουµε αναφέροντας ορισµένους δείκτες εντοπισµού 

πρακτικών χειραγώγησης κερδών στην παράγραφο 4.6. 

 

 

4.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ. 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της λογιστικής  ως επιστήµης είναι η πληροφόρηση 

των επενδυτών και των οικονοµικών µονάδων –µέσω των οικονοµικών καταστάσεων –

στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Κατά το FASB (Statement of Financial 
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Accounting Concepts ,SFAC #1) : ‘’πρωταρχικός σκοπός των χρηµατοοικονοµικών 

αναφορών είναι να παρέχουν πληροφόρηση για την απόδοση µίας επιχείρησης µέσω 

µεγεθών όπως τα κέρδη και τα συστατικά τους’’. Κατόπιν (το FASB) ορίζει ότι τα 

κέρδη µετρούνται στη βάση της λογιστικής των δεδουλευµένων (accrual accounting) 

και όχι στη βάση της ταµειακής λογιστικής (cash accounting). Τέλος ορίζεται ότι η 

ποιότητα των λογιστικών κερδών (earnings quality) θα πρέπει να αποτιµάται στο µέτρο 

της χρησιµότητάς τους για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων στη λήψη 

αποφάσεων. Σύµφωνα µε το FASB οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

χρησιµοποιούν τα κέρδη για : 

α) να αξιολογήσουν την απόδοση της διοίκησης ,β) να εκτιµήσουν την δυναµική των 

κερδών (earning power) ή κάποιου άλλου ποσού το οποίο εκτιµούν ως ενδεικτικό της 

µακροπρόθεσµης κερδοφορίας της επιχείρησης ,γ) να προβλέψουν µελλοντικά κέρδη 

και δ) να αξιολογήσουν τον κίνδυνο (risk) για επένδυση ή δανεισµό σε µία επιχείρηση. 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της λογιστικής µε δύο τρόπους : 

• Αφενός µεν παρέχει πληροφορίες για το αποτέλεσµα (θετικό ή αρνητικό) της 

προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου ώστε να µπορεί να γίνει αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας της οικονοµικής µονάδας και της αποτελεσµατικότητάς της 

στην αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων που διέθετε ,και 

• Αφετέρου παρέχει µία πληθώρα λογιστικών µεγεθών (περιουσιακά στοιχεία 

,κέρδη ,ταµειακές ροές ,πωλήσεις ,κόστη ,λογιστική αξία ) τα οποία µπορούν να 

αποτελέσουν βάση για την πρόβλεψη της µελλοντικής τους διαµόρφωσης και 

έτσι να γίνει η αποτίµηση της επιχείρησης.  

Η λογιστική άπτεται της διαδικασίας αποτίµησης σε δύο σηµεία :  

Το πρώτο αφορά τις λογιστικές µεθόδους και παραδοχές που ακολουθούνται για την 

µέτρηση των κερδών (τα οποία κέρδη ή κάποιο παράγωγό τους όπως µερίσµατα ή 

ταµειακές ροές θα χρησιµοποιηθούν ως βάση για προβλέψεις). Η αποτίµηση είναι τόσο 

καλή όσο καλή είναι η πρόβλεψη (Penman : 2004). Στο σηµείο αυτό ερευνάται κατά 

πόσο τα λογιστικά κέρδη είναι ασφαλής και αντικειµενική βάση για προβλέψεις. Η 

µέτρηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης έγινε στη βάση αυτών των λογιστικών 

παραδοχών. Πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η µέτρηση και πόσο επηρεάζεται –αν 
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επηρεάζεται - από τις ακολουθούµενες παραδοχές. Θα πρέπει να γίνουν προσαρµογές ή 

όχι ;  

Το δεύτερο αφορά την ποιότητα της ακολουθούµενης λογιστικής (quality of 

accounting). Το ζήτηµα της λογιστικής αξιοπιστίας δεν είναι θεωρητικό ,ούτε αφορά 

µόνο την ακαδηµαϊκή κοινότητα.  Έχει τεράστιο οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο. 

Αρκεί να θυµηθούµε τα µεγάλα ελεγκτικολογιστικά και χρηµατιστηριακά σκάνδαλα 

των αρχών της δεκαετίας του 2000 που οδήγησαν αρκετές µικρές αλλά και µεγάλες 

επιχειρήσεις σε χρεοκοπία και µεγάλο αριθµό επενδυτών σε απώλεια των 

τοποθετήσεών τους. Η λογιστική (αν)αξιοπιστία και ανακρίβεια αγγίζει ακόµη και τον 

βασικό σκοπό της οικονοµικής επιστήµης : την αποτελεσµατική και δίκη κατανοµή των 

οικονοµικών πόρων. Πράγµατι µέσω της δηµιουργικής λογιστικής ορισµένες 

επιχειρήσεις αποκτούν περισσότερους οικονοµικούς πόρους (κεφάλαια) από την 

πραγµατική αποδοτικότητά τους ,ενώ αντίθετα άλλες επιχειρήσεις (που δεν 

ωραιοποίησαν τα αποτελέσµατά τους) στερούνται κεφαλαίων καθότι οι αριθµοί δεν τις 

παρουσιάζουν ως ελκυστικές στους επενδυτές. Επίσης µέσω της απόκρυψης 

φορολογητέου εισοδήµατος οδηγούµαστε σε µία άδικη επιβολή φόρων σε αδύναµες 

κυρίως οµάδες του πληθυσµού (που δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες) και σε ‘’ τιµωρία’’ 

των ειλικρινών φορολογουµένων. 

 

Στην οικονοµική βιβλιογραφία ,παρόλο που η φράση ''ποιότητα κερδών'' είναι ευρέως 

διαδεδοµένη (Schipper & Vincent ,2003) δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος καθολικά 

αποδεκτός ορισµός για την ποιότητα των λογιστικών κερδών ,διάφοροι ερευνητές 

δίνουν διαφορετικούς ορισµούς. Σύµφωνα µε την δήλωση του FASB που καθορίζει που 

και πως χρησιµοποιούνται τα κέρδη τότε θα µπορούσε να θεωρηθεί πως τα κέρδη είναι 

ποιοτικά εάν αντιπροσωπεύουν την µακροπρόθεσµη δυνατότητα κερδοφορίας µίας 

επιχείρησης. Επίσης έχουν δοθεί και οι εξής ορισµοί : 

- συντηρητικότητα (conservatism) : όσο ποιό συντηρητικά είναι τα κέρδη ,τόσο 

περισσότερο ποιοτικά είναι καθώς δεν θα αποδειχθούν υπερεκτιµηµένα σε 

µελλοντικές αρνητικές συγκυρίες 

- οικονοµικά κέρδη (economic earnings) : τα κέρδη είναι ποιοτικά όταν 

αντανακλούν όσο γίνεται ακριβέστερα την καθαρή µεταβολή στην αξία των 

περιουσιακών στοιχείων µίας επιχείρησης ως συνέπεια των δραστηριοτήτων της 
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- µονιµότητα ,διατηρησιµότητα ,προβλεπτικότητα (persistence ,sustainability 

,predictability) : τα κέρδη θεωρούνται ποιοτικά όταν αναµένεται να 

επαναληφθούν µε µεγάλη βεβαιότητα ,δηλαδή όταν τα τωρινό (ιστορικό) 

επίπεδο κερδών αποτελεί καλή ένδειξη για τα  αναµενόµενα µελλοντικά κέρδη.  

- Σταθερότητα (stability) : ποιοτικά είναι τα κέρδη που εµφανίζουν σταθερότητα 

και µικρή µεταβλητότητα. 

-  Ενδεικτικά των ταµειακών ροών (relation to cash flows) : τα ποιοτικά κέρδη 

προσεγγίζουν το ποσό των ταµειακών εισροών και έχουν σχετικά χαµηλό ύψος 

δεδουλευµένων (Sloan, 1996) δηλαδή το ποσό των δεδουλευµένων λογιστικών 

κονδυλίων επαληθεύεται από αντίστοιχες ταµειακές ροές (Dechow and Dichev, 

2002). 

 

Στην ερευνητική βιβλιογραφία τρεις από τους πλέον χρησιµοποιούµενους ορισµούς 

είναι η µονιµότητα των κερδών (persistence of earnings) ,το επίπεδο των 

δεδουλευµένων (level of accruals) ή τα κέρδη που ανταποκρίνονται στις οικονοµικές 

συναλλαγές (earnings that reflect the underlying economic transactions)  (McNichols 

,2002). Την ίδια περίπου άποψη εκφράζουν και οι Kormendi & Lipe (1987) θεωρώντας 

ότι ένας υψηλότερος συντελεστής ανταπόκρισης κερδών (earnings response coefficient) 

είναι ένδειξη κερδών µονιµότερου χαρακτήρα και πιθανότητας επανάληψης ,όπου η 

σταθερότητα και η ''µονιµότητα'' των κερδών θεωρείται ότι θα καταλήξουν σε 

καλύτερους πολλαπλασιαστές αποτίµησης (valuation multiples) (Ohlson ,1995). Οι R. 

Baker & S. Imam (2008) στην έρευνά τους ,κάνοντας χρήση ερωτηµατολογίων (semi 

structured interviews) και ανάλυσης περιεχοµένου (content analysis) σε 35 από τις 

µεγαλύτερες χρηµατιστηριακές της Ευρώπης κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι 

οικονοµικοί αναλυτές (οι οποίοι χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό τα κέρδη ως µία από 

τις µεταβλητές στις οικονοµικές τους αναλύσεις) θεωρούν πως πέρα από τους 

λογιστικούς παράγοντες (accounting based) διαµόρφωσης ποιοτικών κερδών (growth  

,cash flow ,core ,sustainable) ,υπάρχουν και µη λογιστικοί (non accounting based) 

(market ,business model ,customer ,strategy). Πάντως βασική προϋπόθεση για να 

θεωρηθούν τα λογιστικά κέρδη ποιοτικά είναι η ύπαρξη διατηρησιµότητας (sustainable 

earnings).   
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Επίσης πολλοί ερευνητές µελέτησαν το πληροφοριακό περιεχόµενο ανάµεσα σε 

διάφορα λογιστικά µεγέθη και δείκτες σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη των κερδών. 

Έτσι οι Sloan, 1996 ;Dechow and Dichev, 2002; Lev and Nissim, 2006, θεώρησαν ότι 

υπάρχει σχέση µεταξύ µελλοντικών κερδών και διάφορων µεγεθών δεδουλευµένων και 

ταµειακών εισροών ,οι Abarbanell and Bushee, 1997 ;Nissim and Penman , 2001, 

προτείνουν αποσύνθεση (decomposition) των οικονοµικών καταστάσεων και οι  Lev 

and Sougiannis, 1996; Penman and Zhang, 2002 θεωρούν ότι οι εφαρµογή 

συντηρητικών λογιστικών µεθόδων διαστρεβλώνει τα πραγµατικά αποτελέσµατα.  

Εκτός όµως από τους θεωρητικούς και οι επαγγελµατίες (practitioners) της αποτίµησης 

προτιµούν έναν ορισµό που να συνδέει την ποιότητα των κερδών µε την σταθερότητα 

,προβλεπτικότητα και επαναληψιµότητα και αυτό γιατί µία από τις ποιο συχνές 

µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούν είναι η µέθοδος των πολλαπλασιαστών 

(multiple-based valuation) ,που βασίζεται κυρίως στη χρήση δεικτών που εµπεριέχουν 

τα κέρδη ως βασική παράµετρο (P/E .EBITDA ,EPS). Είναι φανερό ότι σε αυτές της 

µεθόδους όσο ποιό αντικειµενικά και προβλεπτικά είναι τα κέρδη τόσο περισσότερο 

µειώνεται ο παράγοντας ανακρίβειας και αβεβαιότητας και τόσο ακριβέστερες θα είναι 

και οι αποτιµήσεις ,µάλιστα δε αυτή η ποιότητα των κερδών θα µπορούσε να 

αντισταθµίσει την έλλειψη λοιπών πληροφοριών (εσωτερικών πληροφοριών) που δεν 

διαθέτουν οι εξωτερικοί αναλυτές. 

 

Κάνοντας λοιπόν µία ανασκόπηση των παραπάνω θα µπορούσαµε να δώσουµε ένα 

ορισµό όσο γίνεται ποιο περιεκτικό  για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας : 

Ποιοτικά λογιστικά κέρδη  (quality accounting earnings) είναι τα λογιστικά κέρδη 

τα οποία προέρχονται από την πιστή εφαρµογή των γενικά παραδεκτών 

λογιστικών αρχών ,και είναι αντικειµενικά και ενδεικτικά της πραγµατικής 

τακτικής και οργανικής λειτουργίας της επιχείρησης και της 

αποτελεσµατικότητάς της στην εκµετάλλευση των πόρων που διαθέτει. 

 

 
 
4.3 Χειραγώγηση λογιστικών κερδών (earnings management). 
 
Οι γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και οι παραδοχές και υποθέσεις στις οποίες 

στηρίζεται η λογιστική κατά τη διαδικασία συλλογής ,αποτίµησης και καταγραφής των 
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οικονοµικών πράξεων και κυρίως της µέτρησης του αποτελέσµατος αφήνουν κάποια 

περιθώρια χειρισµών στην προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης 

παραχωρούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων την επιλογή µεταξύ ορισµένων 

λογιστικών πρακτικών έναντι άλλων. Εδώ βρίσκει πεδίο δράσης η λεγόµενη 

δηµιουργική λογιστική (creative accounting) που είναι ένας παλαιός όρος ,όµως 

παρουσιάζει µεγάλη απήχηση και εφαρµογή στην σύγχρονη εποχή.  

Αν και εδώ δεν υπάρχει πλήρης οµοφωνία µεταξύ των ειδικών ως προς το τι 

συνίσταται ο όρος δηµιουργική λογιστική ,οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο 

ότι πρόκειται για τη διαδικασία υιοθέτησης λογιστικών πρακτικών που µπορούν να 

ακολουθούν ή όχι τους εκάστοτε ισχύοντες λογιστικούς κανόνες και πάντως σίγουρα 

αποκλίνουν από το πνεύµα και την ουσία αυτών. Η δηµιουργική (ή επινοητική) 

Λογιστική (Creative Accounting) ορίζεται σύµφωνα µε τον Μπαραλέξη (2004), ως η 

εκµετάλλευση των αδυναµιών των λογιστικών κανόνων και νόµων ή ακόµα και η 

παραβίαση αυτών, ώστε να παρουσιάσει µία επιχείρηση τις λογιστικές της καταστάσεις 

προς όφελός της. Περαιτέρω η επινοητική λογιστική διακρίνεται σε θεµιτή (legitimate) 

και αθέµιτη (illegitimate). Η πρώτη εκµεταλλεύεται τα κενά που υπάρχουν στους 

λογιστικούς κανόνες ή στους νόµους ,ενώ η δεύτερη παραβιάζει τις λογιστικές αρχές 

και τους νόµους αλλοιώνοντας το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων και 

παραπλανώντας το επενδυτικό κοινό. Η ωραιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων είναι µία από τις εκφάνσεις της δηµιουργικής λογιστικής η οποία 

αποτελεί ένα φαινόµενοo που παίρνει πολύ µεγάλες διαστάσεις µε αποτέλεσµα να 

αποτελεί κίνδυνο για τις εταιρίες αλλά κυρίως για τους εξωτερικούς επενδυτές. Στην 

δηµιουργική λογιστική οφείλεται ουσιαστικά η διαστρεβλωµένη εικόνα των 

Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Να σηµειώσουµε επίσης ότι δεν 

πρέπει σε καµία περίπτωση να συγχέουµε τον όρο λογιστική παραποίηση (ή απάτη) που 

οδηγεί στην παραποιηµένη  σύνταξη και διατύπωσή των οικονοµικών καταστάσεων µε 

το λογιστικό σφάλµα (error). Πεδίο εφαρµογής της δηµιουργικής λογιστικής αποτελεί 

το περιεχόµενο όλων των οικονοµικών καταστάσεων : 

(α) ισολογισµού, 

(β) κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, 

(γ) κατάστασης µεταβολών των ίδιων κεφαλαίων, 

(δ) κατάστασης ταµειακών ροών 

(ε) σηµειώσεων  που περιλαµβάνουν περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
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και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, ή αναλύσεις των στοιχείων που 

γνωστοποιούνται στις καταστάσεις αυτές, καθώς και πληροφορίες για στοιχεία που δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση στις καταστάσεις. Βεβαίως θα πρέπει να 

ειπωθεί πως δεν θα µιλούσαµε για φαινόµενο δηµιουργικής λογιστικής αν ο σχεδιασµός 

των παραπάνω καταστάσεων ήταν ιδεατός, κάτι που µέχρι σήµερα δεν έχει επιτευχθεί. 

Για παράδειγµα, αν αναφερθούµε στον ισολογισµό που φέρεται να είναι µια 

αντανάκλαση της εικόνας της επιχείρησης, θα πρέπει να επισηµάνουµε πως η 

καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού στο ιστορικό τους κόστος 

κάθε άλλο παρά συµβαδίζει µε την πραγµατικότητα τις περισσότερες φορές. Αυτό που 

λείπει είναι οι τρέχουσες τιµές καθώς επίσης και σηµαντικές µη-ποσοτικές 

πληροφορίες. Υπό αυτό το πρίσµα η λογιστική του ιστορικού κόστους µπορεί να 

αποτελεί και ένα όχηµα της δηµιουργικής λογιστικής για κάποιους που δεν θέλουν να 

εµφανίσουν την αληθινή εικόνα µιας επιχείρησης. Το πεδίο δράσης της δηµιουργικής 

λογιστικής αλλά και η επινοητικότητα όσων την εφαρµόζουν έχει εξαπλωθεί σε τόσο 

σηµαντικό βαθµό ώστε να την συναντάµε µε διάφορες ονοµασίες ανάλογα µε τις 

εκάστοτε συνθήκες εφαρµογής της. Έτσι θα δούµε έννοιες όπως : 

� Income smoothing (οµαλοποίηση κερδών) 

� Financial statement management (χειραγώγηση οικονοµικών καταστάσεων) 

� The numbers game (το παιχνίδι των αριθµών) 

� Aggressive accounting (επιθετική λογιστική) 

� Creative accounting (δηµιουργική λογιστική) 

� Juggling or cooking the books (‘’µαγείρεµα’’ των βιβλίων) 

� Earnings manipulation (χειραγώγηση κερδών) 

� Earnings management (διαχείριση κερδών) 

� Accounting magic (λογιστική µαγεία) 

� Borrowing income from the future (δανεισµός µελλοντικού εισοδήµατος) 

� Banking income for the future (επιστροφή µελλοντικού εισοδήµατος) 

� Accounting alchemy (λογιστική αλχηµεία) 

Στην πραγµατικότητα όλοι οι χειρισµοί καταλήγουν στην ‘’ διαµόρφωση’’ ενός 

‘’ επιθυµητού αποτελέσµατος’’ ( όχι πάντα κερδοφόρου) τέτοιου που να εξυπηρετεί τις 

επιδιώξεις των ιδιοκτητών ή/και των διοικήσεων των οικονοµικών µονάδων και που 

πάντως δεν είναι το πραγµατικό. Από τους πλέον γνωστούς αλλά και ακριβείς ορισµούς 

της χειραγώγησης/διαχείρισης  κερδών (earnings manipulation) που απαντώνται στη 
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βιβλιογραφία είναι : 

‘’ µε άλλες λέξεις διαχείριση κερδών είναι η χειραγώγηση των κερδών προς την 

επίτευξη ενός προκαθορισµένου στόχου που έχει τεθεί από τη διοίκηση. Αποτελεί µία 

σκόπιµη ανάµιξη στη διαδικασία των εξωτερικών αναφορών (external reporting 

process) µε την πρόθεση επίτευξης ορισµένου ατοµικού οφέλους’’ (Schipper ,1989). 

Σύµφωνα µε τους Paul M. Healy και James M. Wahlen (1999), ‘’η χειραγώγηση των 

λογιστικών κερδών προκύπτει όταν τα στελέχη χρησιµοποιούν την προσωπική τους 

κρίση στη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ώστε να παραπλανήσουν 

τους µετόχους σχετικά µε την υποβόσκουσα χρηµατοοικονοµική πορεία της 

επιχείρησης’’. Από την άλλη, ο Beneish (1999) χρησιµοποιεί τον συνώνυµο όρο 

‘’ διαχείριση των κερδών (earnings manipulation)’’ λέγοντας ότι είναι, ‘’ η τακτική όπου 

η διοίκηση (management) µιας εταιρίας παραβιάζει τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές 

Αρχές (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) µε σκοπό να παρουσιάσει 

κατά συµφέροντα τρόπο τις οικονοµικές καταστάσεις’’.  Στην έρευνα του Beneish 

βασίστηκε ο Thomson (2005) και όρισε το earnings management ως ‘’ τη χρήση 

διαφόρων µορφών µίας σειράς έξυπνων επινοήσεων για τη διαστρέβλωση της 

χρηµατοοικονοµικής απόδοσης µιας εταιρίας ώστε να επιτύχει το επιθυµητό για αυτήν 

αποτέλεσµα’’. Οι Stolowy & Breton (2004) χρησιµοποιώντας τον όρο ‘’accounts 

manipulation’’ δίνουν έναν πολύ περιεκτικό ορισµό ‘’...ως την διακριτική ευχέρεια της 

διοίκησης να κάνει λογιστικές επιλογές ή να σχεδιάσει συναλλαγές έτσι ώστε να 

επηρεάσει τις πιθανότητες της µεταφοράς πλούτου µεταξύ της επιχείρησης και της 

κοινωνίας (κοινωνικό κόστος) ,παρόχων κεφαλαίων (κόστος κεφαλαίου) ή των 

διοικητών (compensation plans) ,και διακρίνουν τρεις κατηγορίες :  ‘’accounts 

manipulation’’ ,  ‘’creative accounting’’ και ‘’fraud’’. 

 

 

 

4.4 Κατηγορίες - Μορφές του earnings management. 

Η χειραγώγηση των κερδών µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες :  

� A. Σε αυτές που οφείλονται σε λογιστικές µεθόδους και µέσα 

(accounting means) ,και 

� B.   Σε αυτές που οφείλονται σε πραγµατικά γεγονότα (real means). 
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Η πρώτη κατηγορία χωρίζεται περαιτέρω σε µεθόδους συνεπείς µε τις γενικά 

παραδεκτές λογιστικές αρχές και σε µεθόδους που παραβιάζουν τις γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές.  

Όσον αφορά στις λογιστικές µεθόδους χειραγώγησης (accounting means) αυτή µπορεί 

να γίνει χωρίς καµία επιρροή στις ταµειακές ροές στην παραγωγική λειτουργία ή στις 

επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Στις συνεπείς µε τις γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές µεθόδους χειραγώγησης έχουµε προσπάθεια κατάχρησης της 

ευελιξίας ορισµένων λογιστικών χειρισµών που προβλέπουν τα λογιστικά πρότυπα. 

Μερικές  φορές αυτή η προσπάθεια είναι σχετικά προφανής και οφείλεται στη (νόµιµη) 

διακριτική ευχέρεια κάθε επιχείρησης να εφαρµόσει κάποια λογιστική πρακτική έναντι 

κάποιας (ή κάποιων) άλλων (π. χ. επιλογή µίας µεθόδου αποτίµησης αποθεµάτων). Στις 

µη συνεπείς προς τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές µεθόδους χειραγώγησης 

έχουµε εφαρµογή πρακτικών που δεν προβλέπονται από τις λογιστικές αρχές (π. χ. 

αποτίµηση αποθεµάτων µε τιµές κατά εκτίµηση της διοίκησης που δεν προκύπτουν από 

καµία από τις αποδεκτές µεθόδους αποτίµησης των αποθεµάτων. 

Όσον αφορά τις πραγµατικές µεθόδους χειραγώγησης (real means) εδώ έχουµε να 

κάνουµε µε συναλλαγές που επηρεάζουν την λειτουργική δραστηριότητα της 

επιχείρησης (π. χ. ‘’ µεταφορά’’ πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης στην επόµενη). 

Παρακάτω παρουσιάζουµε µερικές από τις κυριότερες µορφές χειραγώγησης των 

κερδών και επηρεασµού του αποτελέσµατος αλλά και των οικονοµικών αναφορών που 

αναφέρει η βιβλιογραφία αλλά και εµφανίζονται στην καθηµερινή πρακτική : 

� Επιλογή µεθόδου αποσβέσεων υλικών περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή 

σταθερή  µέθοδο ή φθίνουσα. Εάν επιλεγεί η σταθερή µέθοδος τότε για όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία θα υπάρχει το ίδιο ποσό απόσβεσης κάθε χρήση µέχρι 

ολοκληρωτικής απόσβεσης του παγίου στοιχείου. Με τη φθίνουσα µέθοδο 

επιβαρύνονται αναλογικά περισσότερο τα αποτελέσµατα των αρχικών χρήσεων 

και λιγότερο οι τελευταίες χρήσεις). Να σηµειώσουµε επίσης ότι στην Ελλάδα 

ορίζονται από τη φορολογική νοµοθεσία δύο συντελεστές απόσβεσης (ένας 

χαµηλός και ένας υψηλός) που η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει. 

� Επιλογή µεθόδου απόσβεσης (αποµείωσης) άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

(εδώ επιπλέον έχουµε και την διακριτική ευχέρεια µίας επιχείρησης να 

κεφαλαιοποιήσει τα ποσά των intangible assets και να τα αποσβένει ή να τα 

θεωρήσει ως έξοδο της χρήσης στην οποία πραγµατοποιήθηκαν). 
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� Επιλογή µεθόδου αποτίµησης αποθεµάτων (inventory). Συνήθως επιλέγεται µία 

από τις τρεις κυριότερες (αποδεκτές) µεθόδους αποτίµησης. Η µέθοδος FIFO 

(First in First Out) δίνει υψηλές τιµές αποθέµατος (εφόσον θεωρεί ότι το 

απόθεµα προέρχεται από τις τελευταίες αγορές) άρα και υψηλότερα κέρδη , 

µέθοδος  LIFO (Last in First Out) δίνει χαµηλότερες τιµές ειδικά σε συνθήκες 

έντονου πληθωρισµού (εφόσον θεωρεί ότι το απόθεµα προέρχεται από τις 

αρχικές –πρώτες  αγορές) άρα και χαµηλότερα κέρδη ,ενώ η µέθοδος του µέσου 

σταθµικού κόστους  (Weighted Average) βρίσκεται κάπου στη µέση. Στην 

Ελλάδα είναι αποδεκτή και η µέθοδος του πρότυπου κόστους (standard costing). 

� Επιλογή ποσού πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες –απαιτήσεις (doubtfull 

accounts). Στην Ελλάδα ,κατά το χρόνο της συγγραφής αυτής της εργασίας ο 

φορολογικός νόµος ορίζει το ανώτατο16 ! ποσό πρόβλεψης που µπορεί να κάνει 

µία επιχείρηση (εφόσον θελήσει). 

� Κεφαλαιοποίηση ή ανάλωση στη χρήση ορισµένων εξόδων ,όπως έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων ,έξοδα αναδιοργάνωσης (restructuring) 

,επέκτασης ,εγκατάστασης σε νέους (ή επιπλέον ) χώρους. Επίσης ‘’ διακριτική’’ 

καταχώρηση ποσών που αφορούν προσθήκες ,επεκτάσεις ή βελτιώσεις παγίων 

στα έξοδα ή το αντίθετο. Εδώ περιλαµβάνουµε και την µε τον αγγλικό όρο ‘’ big 

bath’’  ενέργεια που στηρίζεται στην πραγµατοποίηση περισσότερων 

αποσβέσεων/διαγραφών/εξόδων σε µια (συγκεκριµένη) εταιρική χρήση. Η 

χρήση που επιλέγεται είναι περίοδος ύφεσης για την εταιρεία ή τις περισσότερες 

φορές µία ζηµιογόνος  χρήση ή περίοδος µε ασυνήθη γεγονότα όπως αλλαγή 

διοίκησης, συγχώνευση ή αναδιάρθρωση. Η µέθοδος του Big Bath accounting 

εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε στρατηγική αύξησης των κερδών για τις 

µελλοντικές εταιρικές χρήσεις. Λόγω της µη επαναλαµβανόµενης φύσης ενός 

‘µεγάλου λουτρού’ οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών ουσιαστικά 

προεξοφλούν την χρηµατοοικονοµική του επίπτωση. Με αυτό τον τρόπο δίνεται 

η ευκαιρία να διαγραφούν ‘’ παλιές αµαρτίες’’ , να καταλογιστούν όσο γίνεται 

περισσότερα έξοδα σε µία ούτως ή άλλως ‘’ κακή χρήση’’ , και να διευκολυνθεί 

η διοίκηση για µελλοντικές αυξήσεις των κερδών. Ο Moore (1973) που 

ασχολήθηκε µε το θέµα του Big Bath accounting διαπίστωσε ότι κάθε νέα 

διοίκηση έχει την τάση να είναι απαισιόδοξη µε την αποδοτικότητα της 

εταιρείας που αναλαµβάνει καθώς και τις αξίες των υφιστάµενων περιουσιακών 

                                                 
16 Το οποίο είναι κάποιο ποσοστό των επί πιστώσει πωλήσεων και µέχρι το 35% του χρεωστικού 
υπολοίπου του λογαριασµού πελατών (εκτός δηµοσίου). 
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στοιχείων της. Η (νέα) διοίκηση της εταιρείας µπορεί να αποκοµίσει οφέλη από 

την εικονική µείωση των τρεχόντων κερδών αλλά και να εκµεταλλευτεί την 

(µοναδική) ευκαιρία να ‘’ φορτώσει’’ όσο γίνεται µεγαλύτερο µέρος εξόδων σε 

παλαιότερη χρήση κατηγορώντας τις προηγούµενες διοικήσεις για τα χαµηλά 

επίπεδα κερδών που παρουσίαζαν κατά το παρελθόν. Επίσης πολλές 

επιχειρήσεις προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές αναδιοργανώνουν 

κάποιες από τις λειτουργικές δραστηριότητες τους ή τις εξαλείφουν. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις τα GAAP παρέχουν τη δυνατότητα στη διοίκηση να καταγράψει 

µια προβλεπόµενη χρέωση έναντι των εσόδων για το κόστος εφαρµογής της 

αλλαγής. Αυτή η εκτιµώµενη ζηµία αναφέρεται ως µη επαναλαµβανόµενη 

(nonrecurring) χρέωση έναντι των εσόδων γεγονός που σηµαίνει ότι δεν 

αναφέρεται στα τακτικά λειτουργικά αποτελέσµατα. Θα µπορούσε όµως η 

επιχείρηση αν ήθελε και πολλοί συγγραφείς και οικονοµικοί αναλυτές θεωρούν 

ότι είναι ορθότερο ,αντί µίας συνολικής επιβάρυνσης (one time thing) να 

επιµερίσει το συνολικό ποσό της αναδιοργάνωσης σε περισσότερες χρήσεις. Οι 

τεχνικές ‘Big Bath accounting’ εφαρµόζονται µε τη λογική ότι αν πρέπει κάποια 

στιγµή να ανακοινωθούν δυσάρεστα νέα για την εταιρεία, όπως ζηµίες από 

κάποια σηµαντική αναδιοργάνωση είναι προτιµότερο η διοίκηση να τα 

ανακοινώσει άµεσα ούτως ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για αυξήσεις 

των κερδών στο µέλλον. Οι χρεώσεις αυτές έναντι των εσόδων είναι καλύτερα 

να εκτιµώνται σε υψηλότερα επίπεδα για να αποφεύγονται δυσάρεστες 

εκπλήξεις. 

Οι µέθοδοι ‘Big Bath accounting’ εφαρµόζονται συνήθως στις εξής  

περιπτώσεις :   

� Αναδιοργάνωση ή διακοπή λειτουργιών 

� Αναδιοργάνωση προβληµατικού δανεισµού 

� Μείωση και απαξίωση κεφαλαίων 

Το συµπέρασµα που εξάγεται από τα παραπάνω είναι ότι όταν τα νέα για τα 

κέρδη της εταιρείας είναι άσχηµα, τότε οι managers προβαίνουν στη στρατηγική 

του ‘Big Bath accounting’ ενώ όταν η απόδοση της επιχείρησης είναι σε καλά 

επίπεδα τότε εφαρµόζεται η οµαλοποίηση των κερδών (income smoothing). 

� Εξοµάλυνση των κερδών. Από τις κυριότερες µορφές του earnings 

management είναι η εξοµάλυνση των κερδών (income smoothing) που έχει ως 
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στόχο να εµφανίσει σταθερή αύξηση των κερδών της εταιρείας και να µειωθεί η 

αστάθεια τους. Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή του income smoothing 

είναι η επίτευξη αρκετά µεγάλων κερδών έτσι ώστε η οικονοµική απόδοση να 

είναι πάνω από το µέσο όρο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η εξοµάλυνση των 

κερδών συνεπάγεται την µη δηµοσιοποίηση ενός µέρους των κερδών σε καλές 

χρήσεις διαµέσου της δηµιουργίας αποθεµατικών, τα earnings banks όπως τα 

αποκαλούν οι Wild, Bernstein και Subramanyam (2001). Επίσης είναι δυνατόν 

πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών ή συµφωνίες και συµβόλαια πωλήσεων να 

‘’ µεταφερθούν’’ ( µέσω των εγγραφών λογιστικοποίησης) σε άλλη χρήση από 

αυτήν την οποία πραγµατικά αφορούν. Αντίστοιχος ‘’ διακριτικός’’ χειρισµός 

µπορεί να συµβεί και µε ποσά εξόδων τα οποία καταχωρούνται σε άλλες 

χρήσεις από αυτές που αφορούν. Σύµφωνα µε τους προαναφερθέντες 

συγγραφείς πολλές γνωστές εταιρείες όπως η Coca-Cola, η General Electric και 

η Microsoft χρησιµοποιούν αυτή την µέθοδο διαχείρισης κερδών. Με την 

οµαλοποίηση των κερδών επιτυγχάνεται µείωση της διακύµανσης των κερδών, 

η οποία αποτελεί ένδειξη του επιχειρησιακού κινδύνου. Η επενδυτική κοινότητα 

αλλά και γενικότερα οι παράγοντες της κεφαλαιαγοράς, θεωρούν ότι τα 

δηµοσιευµένα κέρδη έχουν µεγαλύτερη αξιοπιστία εάν οι τιµές τους είναι κοντά 

στα αναµενόµενα. Μεγάλη απόκλιση από τα αναµενόµενα επίπεδα και τις 

προβλέψεις των αναλυτών µειώνει την αξιοπιστία των δηµοσιευµένων κερδών 

έχοντας αντίκτυπο στην εταιρική αξία. Οι πρώτες έρευνες αναφορικά µε την 

εξοµάλυνση των κερδών έγιναν από τον Hepworth (1953) και τον Gordon 

(1964). Οι Belkaoui και Picur (1984) εντόπισαν διάφορα κίνητρα που ωθούσαν 

τους managers των επιχειρήσεων στην εφαρµογή µεθόδων income smoothing. 

Οι πρώτες έρευνες (Cushing 1969, Ronen και Sadam 1975, Beidleman 1973) 

διατύπωσαν την υπόθεση ότι οι managers προκειµένου να µειώσουν τον κίνδυνο 

– όπως τον αντιλαµβάνεται η αγορά – προσέφευγαν σε τεχνικές µείωσης της 

διακύµανσης των κερδών. Σύµφωνα µε τον Beattie (1994) η εξοµάλυνση των 

κερδών αποτελεί µια φυσιολογική συµπεριφορά που βασίζεται στην υπόθεση 

ότι οι διοικητές λειτουργούν µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της χρησιµότητας τους 

και ότι οι διακυµάνσεις και η αδυναµία πρόβλεψης των κερδών είναι από τους 

πιο συνηθισµένους προσδιοριστικούς παράγοντες των µέτρων του κινδύνου της 

αγοράς. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι managers δέχονται αυξανόµενη πίεση για τη 
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δηµοσίευση οµαλοποιηµένης χρονοσειράς (time series) κερδών. 

� Απόκρυψη ποσοτήτων απογραφής ή υπερεκτίµηση ποσοτήτων απογραφής. Σε 

επιχειρήσεις µε πολλούς αποθηκευτικούς χώρους ,καταστήµατα ή/και µε 

πληθώρα ειδών είναι πολύ εύκολο στη διοίκηση να ‘’ διαµορφώνει’’ τις 

ποσότητες της απογραφής σύµφωνα µε την τελική αξία απογραφής που επιθυµεί 

να εµφανίσει στις οικονοµικές καταστάσεις. 

� Λήψη και καταχώρηση (ή έκδοση) πλαστών-µη πραγµατικών τιµολογίων 

(παραστατικά που δεν προκύπτουν από την λειτουργία της οικονοµικής µονάδας 

ώστε να επιτευχθεί το ‘’ επιθυµητό’’ ύψος εσόδων ή εξόδων) . 

 

 

Αναφορικά µε τη συχνότητα εµφάνισης των τεχνικών παραποίησης, αξίζει να 

αναφερθεί έρευνα του Deloitte Forensic Center η οποία δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 

2007 βασισµένη στις αναφορές / εκθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. 

Παραθέτουµε παρακάτω δύο πίνακες από αυτήν την έρευνα του ∆ικαστικού Τµήµατος 

της εταιρείας Deloite (Deloit Forensic Center) η οποία βασίστηκε σε αναφορές 

λογιστικών και ελεγκτικών εκτιµήσεων (Accounting and Auditing Enforcement 

Releases ,AAERs) του SEC (Securities and Exchange Commission) που εκδόθηκαν 

κατά τα έτη 2000-2008 ,και ερευνούν το προφίλ των εµπλεκοµένων στις περιπτώσεις 

χειραγώγισης των λογιστικών µεγεθών καθώς και τις περισσότερο χρησιµοποιούµενες 

µεθόδους χειραγώγησης. Από την εξέταση των ανωτέρω πραγµατικών περιπτώσεων 

λογιστικής απάτης (accounting fraud) προκύπτει ότι ένα 32% περίπου των 

αναµεµιγµένων στην απάτη δεν προέρχεται από τον οικονοµικό χώρο των επιχειρήσεων 

(δηλαδή οικονοµικοί διευθυντές ,CFOs ,λογιστές ,controllers ,ή γενικοί διευθυντές 

,CEOs) αλλά από άλλα τµήµατα (πωλήσεις ,παραγωγή και λειτουργίες) (πίνακας 1). 

Επίσης η αρχή της αναγνώρισης των εσόδων είναι αυτή που υφίσταται τη µεγαλύτερη 

παραποίηση και ακολουθούν οι ανακριβείς δηλώσεις ,χειραγώγηση εξόδων , 

αποθεµατικών και λοιπών υποχρεώσεων (πίνακας 2). 
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Πηγή : Law Journal Newsletters ,2010 V.17. 
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4.5 Σκοποί του earnings management. 

 

4.5.1 Κίνητρα για πλασµατική αύξηση των κερδών. 

Οι παράγοντες που ωθούν τις διοικήσεις των εταιρειών να προβούν σε αύξηση των 

κερδών σχετίζονται κυρίως µε δύο ειδών κίνητρα :  

Το πρώτο αφορά την προσωπική τους ασφάλεια και πλουτισµό ενώ το δεύτερο αφορά 

την επιδίωξη της διοίκησης της εταιρείας να παρουσιάσει κέρδη προκειµένου να 

επωφεληθεί η ίδια η εταιρεία.  

Γενικότερα, οι λόγοι που συνδέονται µε τη διαχείριση των κερδών σχετίζονται µε τις 

αµοιβές τα bonus και διάφορες άλλες παροχές των ανώτερων στελεχών οι οποίες 

πολλές φορές βρίσκονται σε εξάρτηση προς τα δηµοσιευµένα κέρδη, µε την αύξηση της 

τιµής της µετοχής καθώς και µε την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για 

χρηµατοδότηση. Οι managers των εταιρειών αµείβονται µε µισθό και λαµβάνουν 

επιπλέον και κάποιο bonus το ύψος του οποίου εξαρτάται από την επίτευξη ενός 

συνδυασµού βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων. Οι στόχοι αυτοί µπορεί 

να είναι η υπέρβαση ενός κατώτατου ορίου π.χ. της µετά φόρου απόδοσης των 

περιουσιακών στοιχείων, η οποία συνδέεται µε ένα bonus για τον µάνατζερ επί του 

βασικού του µισθού. Ένα άλλο σύνηθες µακροπρόθεσµο κίνητρο είναι το µετοχικό 

δικαίωµα προαίρεσης (stock-option) που συνδέεται µε τις τιµές των µετοχών, όταν 

αυτές ξεπερνούν κάποιο κατώτατο σηµείο. Σύµφωνα µε µία µελέτη (England, 1996), 

ένα ποσοστό από 47% έως 55% των εταιρειών που είχαν συµπεριληφθεί στο δείγµα, 

χρησιµοποιούσαν µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα προγράµµατα µέτρησης 

αποδοτικότητας συνδεδεµένα µε δηµοσιευµένα λογιστικά µεγέθη. Υπέρ αυτής της 

απόψεως συνηγορούν αρκετές εµπειρικές µελέτες. Ενδεικτική είναι του Healy (1985) 

όπου εξετάστηκαν οι ενέργειες στις οποίες είχαν προβεί οι managers όταν το ετήσιο 

bonus συνδέονταν µε τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα. Στις περιπτώσεις όπου τα κέρδη 

αναµενόταν να υπερβούν το ανώτατο σηµείο του bonus, η διοίκηση εφάρµοζε 

λογιστικά τεχνάσµατα (που άπτονταν της διακριτικής ευχέρειας των managers – 

discretionary accounting options) έτσι ώστε τα έξοδα να περιοριστούν στο τρέχον έτος 

και να µετατοπιστεί το υπόλοιπο σε µελλοντικές χρήσεις. Όταν όµως το επίπεδο των 

κερδών βρισκόταν κάτω από το σηµείο όπου το bonus δεν µπορούσε να εισπραχτεί, 



  110 
   

   

τότε διαµέσου της διακριτικής ευχέρειας/προαίρεσης (managerial discretion) τα κέρδη 

περιορίζονταν ακόµη περισσότερο, µετατοπίζοντας ένα µέρος αυτών στο µέλλον. Οι 

λογιστικές µετρήσεις που χρησιµοποιούνται σε σχέδια αποζηµίωσης στελεχών είναι οι 

εξής : 

Απόδοση επί του µετοχικού κεφαλαίου (return on equity) 

Απόδοση επί των συνολικά επενδυµένων κεφαλαίων (return on assets) 

Κέρδη ανά µετοχή (EPS) 

Λειτουργικά ή καθαρά κέρδη 

Συνολικές αποδόσεις µετοχών 

Συνολικές πωλήσεις (ή αύξηση πωλήσεων) 

Αναφορικά µε το πρώτο κίνητρο έχουµε να σηµειώσουµε ότι οι managers προβαίνουν 

σε εικονική αύξηση των κερδών προκειµένου να: 

Μεγιστοποιήσουν τη αποζηµίωση τους 

Να διατηρήσουν δύναµη που ια τους προσδώσει ασφάλεια στην εργασία τους 

Να διεκδικήσουν στο µέλλον προαγωγή. 

Ένα συµπέρασµα που θα µπορούσε να εξάγουµε είναι ότι τα στελέχη µπαίνουν στη 

διαδικασία να παραποιήσουν τα δηµοσιευµένα κέρδη επειδή οι ίδιες επιχειρήσεις τους 

παρέχουν τα κίνητρα για να το κάνουν. Είναι αυτονόητο ότι οποιοσδήποτε (ή η 

µεγαλύτερη πλειοψηφία) manager θα ‘’ µαγείρευε’’ τις οικονοµικές καταστάσεις 

προκειµένου να αυξήσει την οικονοµική του αποζηµίωση. 

 

Σχετικά µε το δεύτερο κίνητρο, τα στελέχη της ανώτερης διοικητικής βαθµίδας 

‘’ διαµορφώνουν’’ ανάλογα τα δηµοσιευµένα κέρδη προκειµένου η εταιρεία να κερδίσει 

κάποια οφέλη. Στόχος τους είναι να : 

Μεγιστοποιήσουν την τιµή της µετοχής και να αυξηθεί η εταιρική αξία της επιχείρησης 

Ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα χρεοκοπίας 

Αντίστοιχα να είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε πηγές δανεισµού 

Αποφύγουν την παραβίαση περιοριστικών όρων που αφορούν χρέη 

Ελαχιστοποιηθούν οι κανονιστικές παρεµβάσεις έτσι ώστε να µην κατηγορηθεί η 

εταιρεία για µονοπωλιακή πρακτική ή αντικαταναλωτική συµπεριφορά (λόγω 

υπερκερδών). 
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4.5.2 Αποτίµηση εταιρικής αξίας - Μεγιστοποίηση τιµής µετοχής. 

Καθόσον µία από τις κυριότερες µεθόδους αποτίµησης µίας επιχείρησης είναι η 

µέθοδος του εισοδήµατος ,δηλαδή των κερδών εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τα 

λογιστικά κέρδη αποκτούν τεράστια σηµασία καθώς γίνονται η σηµαντικότερη 

µεταβλητή ενός τέτοιου µοντέλου. Καθώς οι οικονοµικοί αναλυτές θα προχωρήσουν σε 

προβλέψεις των µελλοντικών κερδών µε βάση τα τρέχοντα (ιστορικά κέρδη) ,οι µέτοχοι 

και η διοίκηση της επιχείρησης που ενδιαφέρονται να δουν την επιχείρησή τους µε 

µεγάλη αξία ,θα προσπαθήσουν να ‘’ φουσκώσουν’’ τα κέρδη. Άλλωστε αυτές ακριβώς 

οι ενέργειες επηρεασµού του αποτελέσµατος είναι και η µεγαλύτερη αδυναµία της 

µεθόδου του εισοδήµατος ως µεθόδου αποτίµησης. Επίσης πολλές εταιρείες στην 

προσπάθεια τους να εξαλείψουν την µεταβλητότητα στα κέρδη τους επιλέγουν 

διάφορες λογιστικές µεθόδους για πετύχουν την οµαλοποίηση τους και κατά συνέπεια 

να αυξηθεί η τιµή της µετοχής. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η µέθοδος αυτή 

διαχείρισης των κερδών ονοµάζεται συχνά εξοµάλυνση των κερδών (income 

smoothing). Ουσιαστικά, οι managers έχουν (ή θέλουν και επιδιώκουν να έχουν) τη 

δυνατότητα να αυξήσουν τις τιµές των µετοχών µειώνοντας τη µεταβλητότητα των 

δηµοσιευµένων κερδών. Οι ποιό συνηθισµένες περιπτώσεις που οι µέτοχοι και η 

διοίκηση επιδιώκουν τεχνητή άνοδο της αξίας της επιχείρησης είναι σε όταν υπάρχουν 

διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων ,µεταβιβάσεων µετοχών ,αυξήσεις µετοχικού 

κεφαλαίου ,είσοδος νέων µετόχων σε παλαιές υφιστάµενες εταιρείες ,εισαγωγή για 

πρώτη φορά σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Ένα ζήτηµα που προκύπτει, είναι 

µέχρι ποιο βαθµό µπορεί η τιµή µιας µετοχής να αυξηθεί λόγω οµαλοποίησης των 

κερδών και αν η αγορά θα αντιληφθεί και πότε τα ‘’ λογιστικά παιχνίδια’’ και ποιά θα 

είναι η αντίδραση των επενδυτών. Μεγάλη σηµασία σε αυτό το θέµα παίζει η εκτίµηση 

της ‘‘ ποιότητας των λογιστικών κερδών’’.  Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η 

παρουσία λογιστικών χειρισµών που µειώνουν την αντίληψη για την ποιότητα των 

κερδών, την τιµή της µετοχής και συνεπώς την αξία της εταιρείας, αυξάνεται όσο η 

µεταβλητότητα των καθαρών κερδών κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 

αυξάνεται.   
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4.5.3. Φορολογικά οφέλη. 

Παρόλο που στην Άγγλο-αµερικανική βιβλιογραφία η αποφυγή φορολογίας δεν 

αναφέρεται ως πρωτεύων λόγος διαχείρισης κερδών ή δεν αναφέρεται και καθόλου 

θεωρούµε ότι στην Ελλάδα είναι ίσως ο βασικότερος (ιδίως για τις µικρές –µεσαίες 

επιχειρήσεις. Να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2004 σε σύνολο 

902.631 επιχειρήσεων στην Ελλάδα οι 721.504 είναι ατοµικές επιχειρήσεις ,ενώ οι Α.Ε.    

ανέρχονται σε 30.459 και οι Ε.Π.Ε σε 20.319. Το 2004 υπήρχαν 360 εισηγµένες 

επιχειρήσεις στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Βλέπουµε δηλαδή ότι οι εισηγµένες 

σε δηµόσια αγορά επιχειρήσεις στην πραγµατικότητα είναι ένα παντελώς ασήµαντο 

µέγεθος στο σύνολο των επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες –που δεν έχουν κάποιο από τα 

οφέλη του Χρηµατιστηρίου- αλλά ούτε και τις αυστηρές εποπτικές και ελεγκτικές 

διαδικασίες της λειτουργίας και παραµονής σε αυτό – έχουν ουσιαστικά οφέλη (και 

µάλιστα καθαρά ταµειακά) από την µη πληρωµή (ή την χαµηλή πληρωµή) φόρων. 

Μάλιστα όσο υψηλότερος είναι ο φορολογικός συντελεστής τόσο περισσότερο υψηλό 

είναι και το κίνητρο –και το όφελος της φοροδιαφυγής. Και φυσικά εφόσον ο φόρος 

επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη ,αντιλαµβάνεται κανείς ότι αυτό είναι και το µέγεθος το 

οποίο θα υποστεί τη µεγαλύτερη δυνατή χειραγώγηση.17 Σε έρευνα του Κωνσταντίνου 

Ν. Κανελλόπουλου Επιστηµονικού Ερευνητή του ΚΕΠΕ µε θέµα ‘’Φοροδιαφυγή στις 

ανώνυµες εταιρίες: Εκτιµήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών’’ το Μάιο του 2002 η οποία αξιοποίησε τα πρωτογενή στοιχεία των 

φορολογικών ελέγχων των εταιριών, οι οποίοι προηγήθηκαν της εισόδου τους στο ΧΑΑ 

τη δεκαετία του 1990, γίνεται µία εκτίµηση της  έκτασης  και των  χαρακτηριστικών 

της φοροδιαφυγής στις ανώνυµες εταιρίες. Η έρευνα καταλήγει ‘’ Το µέσο ποσοστό 

φορολογικής συµµόρφωσης, οριζόµενο ως οι δηλωθέντες φόροι προς τους δηλωθέντες 

συν το προϊόν φορολογικού ελέγχου, ανέρχεται σε 79,6% ή άλλως το ποσοστό της 

φοροδιαφυγής ανέρχεται σε 20,4%. ∆οθέντος ότι οι φορολογικοί έλεγχοι επιβάλλουν 

πρόστιµα και προσαυξήσεις είναι φανερό ότι εάν δεν υπήρχε καθόλου φοροδιαφυγή το 

δηµόσιο θα εισέπραττε επιπλέον µόνο τα ποσά που αντιστοιχούν σε φόρους και όχι 
                                                 
17 Οτι η φοροδιαφυγή αποτελεί εθνικό άθληµα στην Ελλάδα είναι γνωστό στους πάντες εδώ και  πολλά 
χρόνια. Στην εισηγητική έκθεση του ισχύοντος σήµερα φορολογικού νόµου αναφέρεται χαρακτηριστικά 
‘’ Στόχος της φορολογικής µας πολιτικής είναι ένα απλό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο µε ενιαίους 
κανόνες, χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις... Το πλαίσιο και οι κανόνες φορολόγησης των εισοδηµάτων 
και των περιουσιών που ισχύουν σήµερα εντείνουν την άδικη και διακριτή µεταχείριση πολλών 
κατηγοριών εισοδηµάτων, δηµιουργώντας φορολογούµενους πολλών ταχυτήτων ακόµη και στις ίδιες 
κατηγορίες εισοδηµάτων... Άµεση προτεραιότητα µας είναι η αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής γιατί 
αποτελεί τη χειρότερη ίσως µορφή αδικίας µέσα στο φορολογικό µας πλαίσιο, που εµποδίζει τη 
λειτουργία του κράτους, πολλαπλασιάζει τη διαφθορά και δηµιουργεί συνθήκες κοινωνικής αδικίας 
µεταξύ των πολιτών και αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων 
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αυτά των προσαυξήσεων και προστίµων. Εξαιρώντας τα τελευταία το ποσοστό 

φορολογικής συµµόρφωσης εκτιµάται στο 87%.’’ Βέβαια αυτή η έρευνα έγινε σε 

εταιρίες που ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή στο ΧΑΑ ,και ανάµεναν 

αντίστοιχο (και τυπικά αυστηρό) φορολογικό έλεγχο. Φυσικά το ποσοστό 

φοροδιαφυγής είναι αρκετά υψηλότερο και υπάρχουν διάφορες απόψεις για το 

συνολικό ποσό της παραοικονοµίας στην Ελλάδα που υπολογίζεται σε δεκάδες 

δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο.18   

 

 

 

4.6.  Εντοπισµός της χειραγώγησης κερδών. 

 

Τα δυνητικά οφέλη του earnings management αποτελούν και ενδείξεις (red flags) για 

τον εντοπισµό του. Στοιχεία για εφαρµογή πρακτικών διαχείρισης κερδών αποτελούν : 

� Τα δηµοσιευµένα κέρδη είναι στο ίδιο ύψος (ή οριακά υψηλότερα) από κάποια 

σηµαντική τιµή στόχο (important benchmark). Οι οικονοµικοί αναλυτές και 

λοιποί ενδιαφερόµενοι να αξιολογήσουν µία επιχείρηση συχνά θέτουν ένα ύψος 

κερδών που θεωρούν ικανό για το µέγεθος και τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Οι διοικητές της επιχείρησης θα προσπαθήσουν να ‘’ ανταποκριθούν’’ σε αυτές 

τις προσδοκίες. 

� Υψηλές τιµές δεδουλευµένων εσόδων. Τα λογιστικά κέρδη είναι  το άθροισµα 

των ταµειακών εισροών (κερδών) από τις λειτουργίες πλέον τα (µη ταµειακά) 

δεδουλευµένα κέρδη. Τα ταµειακά κέρδη πολύ δύσκολα µπορούν να 

παραποιηθούν ,αντίθετα τα δεδουλευµένα παραποιούνται σχετικά εύκολα καθώς 

περιλαµβάνουν υποκειµενικές εκτιµήσεις και πληροφορίες (και χρειάζονται 

µόνο κάποιες λογιστικές εγγραφές). Έτσι σχετικά υψηλά για το µέγεθος της 
                                                 
18 Εφηµερίδα ‘’ Το Βήµα ,2001’’. Ο καθηγητής και πρώην υπουργός Οικονοµικών κ. Γ. Αγαπητός σε µια 
µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο ∆ελτίο Φορολογικής Νοµοθεσίας µε τίτλο «Το µέγεθος της φοροδιαφυγής 
στην Ελλάδα» υποστηρίζει ότι οι κυριότερες αιτίες αύξησης της φοροδιαφυγής είναι οι υψηλοί 
φορολογικοί συντελεστές, η κακή διάρθρωση της οικονοµίας, η ανεπάρκεια των δηµόσιων υπηρεσιών 
και ειδικότερα των φοροτεχνικών υπηρεσιών, η έλλειψη εθνικού κτηµατολογίου, ο µη δηµοκρατικός 
τρόπος διακυβέρνησης, η σπάταλη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, οι επιεικείς ποινές για τις 
φορολογικές παραβάσεις, η ύφεση και ο µεγάλος δηµόσιος τοµέας ο οποίος συνεπάγεται υψηλό βαθµό 
κρατικών παρεµβάσεων στην οικονοµική δραστηριότητα.... είναι το υψηλό µέγεθος της παραοικονοµίας, 
το οποίο κατά άλλους φθάνει το 35% του ΑΕΠ και κατ' άλλους το 30%, οι υψηλοί συντελεστές 
φορολογίας, οι οποίοι υπερβαίνουν το ποσοστό 40%, η χαµηλή παραγωγικότητα των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και ο µεγάλος αριθµός των αυτοαπασχολουµένων...Ποιοι φοροδιαφεύγουν... Η φοροδιαφυγή 
στον φόρο εισοδήµατος εντοπίζεται κυρίως στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στους 
αυτοαπασχολουµένους, στις µικρές επιχειρήσεις, στους εργολάβους ανέγερσης οικοδοµών και στις υπο- 
ή υπερτιµολογήσεις των ανωνύµων εταιρειών.  
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επιχείρησης (και των συνολικών πωλήσεων) ποσά δεδουλευµένων ,τα οποία 

µάλιστα δεν επαληθεύονται από αντίστοιχες ταµειακές εισροές τις αµέσως 

επόµενες διαχειριστικές περιόδους αποτελούν ενδείξεις χειραγώγησης κερδών. 

� Αύξηση κεφαλαίου ή  είσοδος σε χρηµατιστηριακή αγορά. Είναι πολύ πιθανό 

µία επιχείρηση πριν προβεί σε διαδικασίες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου να 

προχωρήσει σε ‘’ διόγκωση’’ των κερδών της προκειµένου να γίνει ελκυστική 

στους υποψήφιους επενδυτές. Άλλωστε ποιός θα συµµετείχε σε κεφάλαιο 

εταιρίας που έχει χαµηλή απόδοση (αν και χωρίς ωραιοποίηση)? Τα παραπάνω 

ισχύουν φυσικά όταν µία επιχείρηση γίνει στόχος εξαγοράς. 

� Όταν υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ λογιστικού εισοδήµατος και 

φορολογητέου εισοδήµατος. Τα λογιστικά κέρδη υπολογίζονται σύµφωνα µε τις 

γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές οι οποίες επιτρέπουν µία σχετική ευελιξία 

λογιστικών χειρισµών ,ενώ τα φορολογητέα κέρδη σύµφωνα µε το φορολογικό 

νόµο ο οποίος είναι συγκεκριµένος και δεν αφήνει περιθώρια χειρισµών.  

� Συχνές ή ξαφνικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της επιχείρησης. Εάν µία 

επιχείρηση µεταβεί από συντηρητικές λογιστικές µεθόδους σε ποιό επιθετικές ή 

το αντίστροφο χωρίς προφανή λόγο από την λειτουργική της δραστηριότητα 

αυτό αποτελεί ένδειξη υπερ ή υπο εκτίµησης των κερδών. 

� Συχνές ή ξαφνικές αλλαγές ή παραιτήσεις µελών διοίκησης (κυρίως 

οικονοµικών στελεχών) ή τακτικών ελεγκτών πιθανόν να οφείλονται σε 

διαφωνίες ως προς τον τρόπο (ή και την νοµιµότητα και σκοπιµότητα) 

χειρισµού του αποτελέσµατος. 

� Μεγάλες ή και συχνές συναλλαγές µε εξαρτηµένες ή απόλυτα ελεγχόµενες ή 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αξίες των συναλλαγών 

ενδέχεται να µη γίνονται σε κανονικές τιµές αγοράς αλλά να λαβαίνει χώρα 

σηµαντική υπερ /υπο τιµολόγηση. 

� Υψηλή χρηµατοοικονοµική µόχλευση (leverage) είναι πιθανόν λόγος 

παρουσίασης θετικών αποτελεσµάτων για την αποφυγή δυσάρεστων 

καταστάσεων  µε δανειστές. 

� Σηµαντικά ποσά έκτακτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων ή κονδύλια µε 

γενικούς και αοριστόλογους χαρακτηρισµούς (πχ έκτακτα έξοδα). 

� Χαµηλά (ή υψηλά) ποσά αποσβέσεων σε σχέση µε την συνολική αξία κτήσης 

αλλά και την αναπόσβεστη αξία των περιουσιακών στοιχείων (ισχύει και για τα 
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υλικά και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία). Μη πραγµατοποίηση αποσβέσεων 

ενώ υπάρχουν αναπόσβεστα πάγια είναι ένδειξη διοίκησης κερδών (για 

εµφάνιση κερδών). 

� Έρευνες κρατικών ή κοινωνικών επιτροπών (π.χ. επιτροπή ανταγωνισµού 

,διεύθυνση αγορανοµικών ελέγχων ,επιτροπή ελέγχου τιµών ,ενώσεις 

καταναλωτών). Υψηλά κέρδη ενδεχοµένως να υπονοούν κατοχή δεσπόζουσας 

θέσης στην αγορά και κατάχρηση δύναµης ή µονοπωλιακές πρακτικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. 
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5. Επίλογος – Συµπεράσµατα και προτάσεις για παραπέρα έρευνα. 

 

Η επιστήµη και πρακτική της αποτίµησης ,ως ένας σχετικά νέος αλλά ιδιαίτερα 

δυναµικός κλάδος της οικονοµικής των επιχειρήσεων έχει γνωρίσει µεγάλη άνθηση και 

εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Ακαδηµαϊκοί αλλά και επαγγελµατίες του χώρου 

διατυπώνουν τις απόψεις τους και διεξάγουν εµπειρικές έρευνες για την υποστήριξη 

των θεωριών. Η βιβλιογραφία πλέον είναι πλούσια σε θεµατολογία. Έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες µέθοδοι για την εκτίµηση της αξίας των επιχειρήσεων όπως η µέθοδος της 

περιουσίας (asset based approach) ,της αγοράς (market based approach) και του 

εισοδήµατος (income based approach). Μία από τις σηµαντικότερες (για πολλούς η 

πλέον σηµαντική και ενδεδειγµένη) είναι η προσέγγιση του εισοδήµατος. Στα πλαίσια 

αυτής της µεθόδου χρησιµοποιούνται λογιστικά δεδοµένα εταιριών ως µεταβλητές 

εισόδου (input variables) στα µοντέλα αποτίµησης τα οποία συνήθως περιλαµβάνουν 

και ένα µαθηµατικό κοµµάτι αναγωγής σε παρούσα αξία µίας σειράς αναµενόµενων 

µελλοντικών εισροών ,ενώ τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη του µοντέλου του 

υπολειµµατικού εισοδήµατος που συνδυάζει καθαρά κέρδη και λογιστική αξία γνωρίζει 

µεγάλη απήχηση µεταξύ των ερευνητών. Τα µοντέλα αυτά ξεκινούν από τη µελέτη της 

επιχείρησης και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται ,αναλύουν τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και διεξάγουν προβλέψεις µελλοντικής εξέλιξης της 

βασικής µεταβλητής αξίας. Είναι µοντέλα σχετικά περίπλοκα  και απαιτούν καλές 

γνώσεις οικονοµικών αλλά και λογιστικής. 

Το κυριότερο λογιστικό µέγεθος που χρησιµοποιείται σε αυτά τα µοντέλα είναι τα 

κέρδη ή κάποιο παράγωγο των κερδών µέγεθος (όπως µερίσµατα ,ταµειακές εισροές). 

Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων αποτελούν το πλέον σηµαντικό µέγεθος που 

ενδιαφέρει τους µετόχους ,τους επενδυτές και γενικά όσους ασχολούνται µε τις 

επιχειρήσεις. Είναι το µέγεθος για το οποίο δηµοσιεύονται συνέχεια στοιχεία και για το 

οποίο γίνονται συνέχεια εκτιµήσεις της µελλοντικής του διαµόρφωσης. Ως εκ τούτου 

αποτελεί σηµαντική µεταβλητή αξίας της επιχείρησης. Εκτός όµως της προβλεπτικής 

του δυναµικής έχει µεγάλη αξία  και ως ιστορικό µέγεθος ,καθώς είναι δείκτης 

µέτρησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης (performance index) δηλαδή της 

αποτελεσµατικής χρήσης των οικονοµικών πόρων που αυτή διαθέτει. Τα κέρδη είναι ο 
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τελικός και καθοριστικός δείκτης µέτρησης προστιθέµενης ,δηµιουργούµενης (ή 

αντίστοιχα δείκτης καταστροφής σε περίπτωση ζηµιών) αξίας και µία σειρά εµπειρικών 

ερευνών αποδεικνύουν τη σχέση των κερδών µε τις τιµές (δηλαδή αποδόσεις) των 

µετοχών στις χρηµατιστηριακές αγορές. Όµως ως ένα καθαρά λογιστικό µέγεθος δεν 

παύει να έχει τα µειονεκτήµατα της εφαρµογής των λογιστικών παραδοχών και 

κανόνων κατά τη διαδικασία µέτρησής του. Ενώ επίσης σηµαντικό µειονέκτηµα είναι 

και η αµφισβητούµενη από πολλούς ποιότητα των λογιστικών κερδών (earnings 

quality) που οφείλεται σε υποκειµενικές πολλές φορές εκτιµήσεις και εφαρµογή τιµών 

ιστορικού κόστους σε µία εποχή µε διακυµάνσεις στην αξία του νοµίσµατος  αλλά και 

στο γεγονός ότι είναι µέγεθος υποκείµενο σε πρακτικές χειραγώγησης (earnings 

manipulation).  

Εποµένως πρέπει ακόµα να λυθούν πολλά ανοιχτά θέµατα σχετικά µε τη λογιστική 

διαδικασία καταγραφής και µέτρησης του αποτελέσµατος ώστε αυτό να είναι 

περισσότερο αντικειµενικό και να έχει σηµαντική πληροφοριακή αξία. Οι λογιστικές 

πρακτικές πρέπει να γίνουν περισσότερο αξιόπιστες και µη δυνάµενες σε διακριτική 

εφαρµογή. Τέλος οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν την όσο 

γίνεται ποιο ακριβή και πραγµατική οικονοµική κατάσταση µίας οικονοµικής µονάδας 

περιλαµβάνοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία που συνθέτουν την πραγµατική αξία 

µίας επιχείρησης χωρίς όµως να χάσουν την απλότητα και αµεσότητα της παρουσίασης. 
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