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Δπραξηζηίεο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ, φινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη 

Καζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηδηαίηεξα  ηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην 

Νεγθάθε Υξήζην, γηα ην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, ηελ ζπδήηεζε 

θαη ζπγρξφλσο ελζαξξπληηθή θξηηηθή ηνπ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο.  

  Πάλσ απ‟ φια φκσο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ γπλαίθα κνπ Άλλα θαη ηνλ 

γηφ κνπ Γηψξγν, γηα ηελ αζηείξεπηε δχλακε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ  φιν απηφ ην δηάζηεκα 

κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε  δηπισκαηηθή εξγαζία  έρεη γξαθεί ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ησλ 

ζπνπδψλ κνπ, ζην Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα  ηξαηεγηθήο Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη θέξεη ηνλ  ηίηιν “Δκπεηξηθή Γηεξεχλεζε θαη 

Δθαξκνγή Πξφβιεςεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Απνηπρίαο  κε ηελ ρξήζε Λνγηζηηθψλ 

κεγεζψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ ζε Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο”. 

Mε ηελ παξνχζα εξγαζία    επηρεηξνχκε λα αγγίμνπκε   ζέκαηα επίθαηξα,   φπσο 

απηφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, ηεο 

δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο θαη ηεο   ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ 

ζε ζπλζήθεο θξίζεο, βαζηδφκελνη ζε γεγνλφηα – κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

Tν ζέκα ηεο ζεκαληηθφηεηαο   ησλ Σξαπεδψλ θαη ν ξφινο ηνπο σο επηθεθαιήο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ   ζπζηήκαηνο,   απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο αξθεηψλ 

κειεηψλ. Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπο επνκέλσο, απνηειεί  δεκφζην « αγαζφ » ην νπνίν θαη σθειεί 

ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο έλα ζηαζεξφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

απνηειεί εγγχεζε δεκηνπξγίαο επελδπηηθψλ ζπλζεθψλ κε ηηο ζπλαθφινπζεο ζεηηθέο 

επηπηψζεηο.  Δπηπιένλ ζήκεξα, θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν ίζσο απφ πνηέ αλαγθαία ε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ,  θαζψο  ν θίλδπλνο (ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο αγνξάο θαη 

ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ) πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

 επεξεάδεη ηελ  εχξπζκε ιεηηνπξγία  ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνθνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο 

(εηδηθά ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο), κε ζπλέπεηα µφλν νη επνπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο 

νηθνλνκηθέο αξρέο θαη θαλνληζκνί λα κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε αλάιπζε 

θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη 

εηδηθφηεξα ν ππνινγηζκφο ηνπ πηζησηηθνχ θίλδπλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε απηά, θαζψο νη 

πησρεχζεηο – θαζπζηεξήζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο πειαηείαο   απμάλνληαη, κέζα ζε νινέλα 

θαη δπζκελέζηεξεο  δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ  ην κηθξν - 

καθξννηθνλνκηθφ πιαίζην. 
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ηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηεο Διιάδαο, φπνπ  ε θξίζε αλέδεημε  ηηο δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο θαη ηηο ζηξεβιψζεηο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (δηαθζνξά, θνξνδηαθπγή, 

ζπαηάιε δεκνζίνπ ρξήκαηνο, έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο ηδησηηθνχ ηνκέα, 

αληηπαξαγσγηθνχ Γεκνζίνπ θηι.), ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί 

θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζην λέν 

απαηηεηηθφηεξν θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ πξνσζεί ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αιιά θαη νη 

πξφζθαηεο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ην δεκφζην ρξένο ( βι. απνθάζεηο πλφδνπ θνξπθήο 

ησλ ρσξψλ ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ 27/10/2011 - Haircat νκνιφγσλ 50%,  απμεκέλα ίδηα 

θεθάιαηα ) δίλνληαο ζήκεξα δχζθνιε µάρε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ. 

Δπίζεο είλαη ζαθέο φηη ε  ρξεµαηννηθνλνµηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008, 

αλέδεημε ην ζχλνιν ησλ  αδπλακηψλ ηνπ ππάξρνληνο ξπζκηζηηθνχ πηζηνδνηηθνχ θαη 

γεληθφηεξα επηρεηξεκαηηθνχ πιαηζίνπ. Κπξίσο, φκσο, αλαδείρζεθε ε   παληειήο έιιεηςε 

ειέγρνπ θαη δηαθάλεηαο  απφ ηνπο αξκφδηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ 

άζθεζε  ειέγρνπ. 

Δπηδίσμε επνκέλσο  ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη λα αμηνινγεζνχλ ζε πξαγκαηηθή 

βάζε ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ  επηρεηξήζεσλ, ψζηε 

λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ  αμηνιφγεζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ θαη ηνπ κειινληηθνχ πειαηνινγίνπ ησλ Σξαπεδψλ κε ηνλ ζπλεπαθφινπζν 

Πηζησηηθφ θίλδπλν.   

Αμηνπνηψληαο ινηπψλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο credit ησλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κνλάδσλ ησλ Σξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, κειεηήζεθαλ 

θνηλά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηηο νπνίεο ππήξρε 

ζπλεξγαζία ζε δαλεηαθφ επίπεδν θαη  παξνπζίαζαλ πηζηνιεπηηθά πξνβιήκαηα ζε ηέηνην 

βαζκφ ψζηε λα ππνβαζκηζηεί ζεκαληηθά  ην credit rating απηψλ. 

 Με ιίγα ιφγηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη κε ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη µία ζχληνκε 

θαη επεμεγεκαηηθή παξνπζίαζε : 

ην θεθάιαην 2 ηεο πνξείαο ηνπ Σξαπεδηθνχ θιάδνπ ηελ ηειεπηαία 15εηία. Ήηνη, 

εμεηάδεηαη ην ζχγρξνλν Σξαπεδηθφ θαη γεληθφηεξα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

θαη δηαθξίλεηαη απφ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ζηνλ ηξφπν άζθεζεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο θαη  ηεο εζηθήο πνπ ηελ ζπλνδεχεη. 
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ην θεθάιαην 3 ηηο δηαδηθαζίεο  εθηίκεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ Πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο ΗΗ θαη   ησλ ΠΓΣΔ πνπ ηελ 

ελζσκάησζαλ ζηελ Διιεληθή ηξαπεδηθή πξαθηηθή.  Γειαδή,  επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ  πνπ απνηειεί  απφ ηα ζεκαληηθφηεξα  ζχγρξνλα πξνβιήκαηα  ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο  Δπηπιένλ, εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο 

Moody‟ s Risk Advisor πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο Διιεληθέο Σξάπεδεο  γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ  ρξήζε ηεο, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

κεζφδνπ I.R.B.. 

ην θεθάιαην 4 επηδηψρζεθε ε  δηάγλσζε  ηνπ θηλδχλνπ κε ηελ ρξήζε ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ κέζα απφ ηελ ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ θαη εκπεηξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ επί 

πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζε ζηάδην αζέηεζεο. 

Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη δείγκα 50 Διιεληθψλ ΜΜΔ (SME), πνπ  δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη νη νπνίεο νδεγήζεθαλ ζε 

αζέηεζε ππνρξεψζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γειαδή, αλαιχνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

κέζα απφ ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Καηά ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο 

θαηαθχγακε ζε αλαδξνκή ηεο ζεσξίαο πνπ βξίζθνπκε ζηελ βηβιηνγξαθία, ελψ θπξίσο 

απνηππψζεθαλ εκπεηξηθά δεδνκέλα φπσο πξνθχπηνπλ θαη εμεηάζηεθαλ ζην ππφ εμέηαζε 

δείγκα ΜΜΔ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο  παξνπζίαζαλ πηζηνδνηηθά πξνβιήκαηα ζε 

θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαη θξίζεθε ζθφπηκν λα εμεηαζηνχλ νη νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο εψο θαη 3 έηε πξηλ εκθαλίζνπλ αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο 

θαη ραξαθηεξηζηεί ε ζπλαιιαθηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά σο Default. Δηδηθφηεξα 

επηζεκάλζεθαλ νη πξνζπάζεηεο παξαπνίεζεο  ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

γεληθφηεξα ηεο παξαβαηηθφηεηαο - εμαπάηεζεο πνπ εκθάληζε κεγάιν κέξνο ηνπ δείγκαηνο. 

Οη πηπρέο ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο  είλαη αξθεηέο, ελψ νη  ζπλέπεηεο  εθηείλνληαη ζε 

θνηλσληθφ (αχμεζε αλεξγίαο), νηθνλνκηθφ (έιιεηςε εκπηζηνζχλεο - κείσζε πηζηψζεσλ), 

εζηθφ (εμαπάηεζε) , πνιηηηθφ (έιεγρνο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο) θαη λνκηθφ 

επίπεδν ( λνκηθφ πιαίζην πηψρεπζεο, θαλφλεο εθηίκεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ,θηι). 

Ζ εμέηαζε ησλ πνζνηηθψλ κεγεζψλ  πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ ππνινγηζκφ 

ζεκαληηθψλ φπσο αλαθέξζεθε θαηά ηελ βηβιηνγξαθία  αξηζκνδεηθηψλ. Οη ηειεπηαίνη 

ππνινγίζηεθαλ ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία θαη είραλ επεμεξγαζηεί, ήηνη 

αλακνξθσζεί  ζχκθσλα κε ηηο επηζεκάλζεηο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ / ειεγθηψλ, θαζψο θαη 

κε  γλσζηνπνίεζε ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη 
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κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ απμάλνληαο ηζφπνζα ηα πάγηα ζην ελεξγεηηθφ θαη ηηο 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζην παζεηηθφ θαη ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ  (κηζζψκαηα) θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ.  

Σέινο, ζην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ERP ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ  πιεξνθφξεζε πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (κεηφρνπο, πηζησηέο, 

πξνκεζεπηέο, πειάηεο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο). 

Δπίζεο ζην θεθάιαην 5 επηδηψθεηαη ε εμέηαζε θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνξέσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε. Δηδηθφηεξα θαηαγξάθνληαη 

ζπγθαιπκέλνη κέζνδνη  αλάιεςεο κεηξεηψλ νη νπνίεο θάιηζηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ ηξφπνη εμαπάηεζεο ηξαπεδψλ θαη πξνκεζεπηψλ απφ ηελ κεξηά ησλ νθεηιεηψλ.  

Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη µε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπµπεξαζµάησλ ζην 

θεθάιαην 6 αλαθνξηθά κε ηα πξναλαθεξφκελα πεδία θαη ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

θαιείηαη ην θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα λα αληηκεησπίζεη. ην  πιαίζην  απηφ ησλ δηαξθψλ 

αιιαγψλ θαη επηδείλσζεο ησλ ζπλζεθψλ, απαηηείηαη  θαηά ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ 

εηαηξηθνχ ζθνπνχ, ζεκαληηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ  δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ, ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο θηι. 
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Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο  

Χο πξνο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ 

κεζνδνινγηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο II 

θαη ηεο πηνζέηεζεο ηνπο κέζα απφ ηηο Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΣηΔ (2588/2589- 20-8-

2007 ) θαζψο θαη απφ ηελ Οδεγία 2006/48/EK ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηνπλίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (αλαδηαηχπσζε)». Δπηπιένλ  παξνπζηάδεηαη ε 

κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο εηαηξίαο Moody‟s ( www.moodyskmv.com ) ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο κεγάιεο Διιεληθέο Σξάπεδεο θαηά ηελ δηαδηθαζία εθηίκεζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ε πιεξνθφξεζε αληιείηαη κέζα απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηεο εηαηξίαο. 

Χο πξνο ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εμεηάδεηαη ηπραίν  δείγκα 

50 κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ  νη νπνίεο εκθάληζαλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (βι. 

αλακνξθψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ – Αιεθαληήο Γ. ), κε ζπλέπεηα ηελ 

δεκηνπξγία  επηζθαιεηψλ ηφζν γηα ηηο Σξάπεδεο πνπ ηηο ρξεκαηνδνηνχζαλ, φζν θαη ησλ 

πηζησηψλ εηαηξηψλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδνληαλ. Δπηπιένλ, ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα δελ 

αθνξά εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην Υ.Α.Α. φπσο έρεη γίλεη ζε άιιεο εξγαζίεο κε ζέκα ηελ  « 

παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  » ( βι. πάζεο Υ. πεξηνδηθφ Λνγηζηήο επ. 

2002,ηεχρνο 570 ), ελψ παξνπζηάδνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα δηάθνξα 

κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα 

αληινχληαη θαηά ηελ εμέηαζε  ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

εηαηξηψλ  θαη ην ελδερφκελν χςνο νξίνπ. 

Δπίζεο, θαη ζε ζρέζε κε ηελ γλσζηφηεξε εθαξκνγή – κνληέιν - πξφβιεςεο ηεο 

εηαηξηθήο απνηπρίαο ε νπνία αλήθεη ζηνλ Edward I. Altman, ε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, πέξα απφ ην κηθξφηεξν δείγκα, ζε ζρέζε κε ηελ δηαθξηηή αλάιπζε, 

είλαη ε πηνζέηεζε ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο  κε ηηο πνζνηηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ ππφ εμέηαζε δείγκαηνο επηρεηξήζεσλ. ρεηηθά κε ηελ κειέηε ησλ  Adnan 

Aziz θαη Humayon A. Dar  ( 2006 ), ζην ζρεηηθφ άξζξν αλαθέξεηαη φηη ζηεξίρηεθε ζε  

αξθεηέο ( 89 ) δεµνζηεπµέλεο εµπεηξηθέο κειέηεο, φπνπ θαη έγηλε µηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

µνληέισλ πξφβιεςεο ζε: 

i) ηαηηζηηθά µνληέια : univariate and multivariate analysis. Βι. Διιεληθή  Αξζξνγξαθία 

Μ. Ενπνπλίδεο – πνιπθξηηήξηα αλάιπζε  

http://www.moodyskmv.com/
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ii) ΑΗΔS µνληέια (artificially intelligent expert system models) : ζηεξίδνληαη ζε ηζρπξά 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα  

iii) Θεσξεηηθά µνληέια: βαζίδνληαη ζε πνηνηηθνχο δείθηεο πνπ ηπρφλ νδεγνχλ ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηπρία   θαη επηρεηξνχλ ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπο. 

πσο δηαπηζηψλεη θαλείο, ν αξηζκφο  ησλ ηερληθψλ – κνληέισλ πξφβιεςεο ηεο εηαηξηθήο 

απνηπρίαο είλαη αξθεηά κεγάινο. Δπηπιένλ, ηα πξναλαθεξφκελα κνληέια πξφβιεςεο ηεο 

εηαηξηθήο πηψρεπζεο έρνπλ ηα δηθά ηνπο  πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο  θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ε επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κπνξεί λα κελ είλαη απιή. ( Selective 

costing voting for bankruptcy prediction ).  

Σέινο,  ζην παξφλ θείκελν εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο εηαηξηθήο  

ζπκπεξηθνξάο / απάηεο (Charalambos T. Spathis )  , ηφζν κέζα απφ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ζε πνζνηηθά κεγέζε ( ζεκαληηθέο αλακνξθψζεηο  επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  θαη 

επηπηψζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηψλ ), θαζψο θαη κέζα απφ θνηλέο 

θπξίσο ζπκπεξηθνξέο (πρ κεηαβίβαζε  αθίλεηεο πεξηνπζίαο ) πξηλ νδεγεζνχλ ζε παχζε 

πιεξσκψλ. Γειαδή,  γίλεηαη αξρηθά αλαθνξά ζε 6 αξηζκνδείθηεο θαη ελ ζπλερεία ζε  17 

πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, πξντφλ θαηαγεγξακκέλεο εκπεηξίαο, ρξήζηκεο απφ κειεηεηέο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παξαπιάλεζεο - εμαπάηεζεο θαηά ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Μέζα απφ απηή ηελ 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, ε παξνχζα εξγαζία αλαδεηά εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία  ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θίλεηξα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηθεθαιήο – επηρεηξεκαηηψλ, είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ βεκάησλ πξνο ηελ 

«παξαπιάλεζε » ησλ  ζπλεξγάηεο ηνπο ( ηξάπεδεο – πξνκεζεπηέο ). Γειαδή, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ  απμεκέλε ζεκαζία ηεο πκπεξηθνξηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο  ( 

Behavioral Finance )   ζηελ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή ζθέςε, επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε κίθξν νηθνλνκηθφ επίπεδν, δει ζε επίπεδν επηρείξεζεο θαη ζε ζρέζε 

κε ηα βήκαηα  πνπ αθνινπζεί κία ζχλεζσο πξνβιεκαηηθή εηαηξία.  
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Κεθάιαην 2 

Σξαπεδηθφ Πεξηβάιινλ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζεκεηψζεθε κηα πξσηνθαλήο αλαδηάξζξσζε θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο,  ην νπνίν απνηέιεζε ηελ βαζηθή πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επηρεηξίλ φισλ ησλ θιάδσλ. Δηδηθφηεξα παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ  ππνινίπσλ, σο  απνηέιεζκα ζεηξάο ζεκειηαθψλ αιιαγψλ 

πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην ζεζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ,  φπσο:  

1. ην ηέινο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ρψξαο θαη ε  έληαμε ηεο ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ ην 

2001, 

2. δεκηνπξγία ηεο εληαίαο Δπξσπατθήο αγνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε 

θνηλφ λφκηζκα,  

3. νινθιήξσζε ελφο κεγάινπ θχθινπ αλαθαηαηάμεσλ κέζσ ζπγρσλεχζεσλ, 

εμαγνξψλ θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα.  

4.  ζεκαληηθή – πξσηνθαλή κείσζε ζηα επηηφθηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ηελ ραιάξσζε ησλ 

πηζηνδνηηθψλ θξηηεξίσλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ησλ πηζηνδνηήζεσλ 

5. ζεκαληηθφ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ εγρσξίνπ  Α.Δ.Π. – εκαληηθά πςειφηεξνο ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε ηεο Δ.Δ. κε ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία πξνζδνθηψλ θαη 

αλάιεςεο επελδπηηθνχ ξίζθνπ απφ ηελ κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ 

6. ιεηηνπξγία ησλ  Σξαπεδψλ  σο ελδηάκεζνη θνξείο γηα ηα δηάθνξα επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα, ΔΠΑ,  Γ΄Κ.Π.. 

Μέζα ζην πξναλαθεξζέλ πεξηγξαθφκελν πεξηβάιινλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα εκθάληζαλ 

ζεκαληηθή επέθηαζε  ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ θάηη πνπ απνηππψλεηαη 

επρεξέζηεξα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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 Γαλεηαθό ταρηοθσιάθηο ( ζε εθαη. € )  Ίδηα 

θεθάιαηα 

ύλοιο 

Δλεργεηηθού 

 2001 9/2008 6/2011 6/2011 6/2011 

ALPHA 14.446 49.557 47.963 5.273 63.444 

ΔΣΔ 18.242 64.176 75.927 8.539 119.204 

EUROBANK 10.659 55.304 50.058 4.384 85.475 

ΠΔΙΡΑΙΧ 6.317 38.387 36.654 3.304 57.069 

ΤΝΟΛΑ € 49.664 € 207.424 € 210.602 € 21.500 € 325.192 

Site Σξαπεδψλ 

 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ ησλ ειιεληθψλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ, 

δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαζία ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, δει. ησλ δαλείσλ ηα νπνία απνηεινχλ 

ην κεγαιχηεξν - ζεκαληηθφηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρεία  πνπ δηαζέηνπλ θαη απηφ ην νπνίν 

επεξεάδεη άκεζα ηα ίδηα θεθάιαηα (βι. ζε ζρέζε κε ίδηα θεθάιαηα θαη ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ). Δζθεκκέλα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ κε 9/2008, 

εκεξνκελία νξφζεκν γηα ηελ έλαξμε ηεο πηζησηηθήο θξίζεο πξνθεηκέλνπ λα δεη θαλείο θαη 

λα εμεηάζεη ηελ κεηέπεηηα πνξεία ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε  ηειεπηαία 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ησλ Σξαπεδψλ γίλεηαη πιένλ αλαθνξά γηα  εζθεκκέλε κείσζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ (απνκφριεπζε).
1

    Δπηπιένλ θαη ζε ζρέζε κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ζα 

παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ θαη ε εμέηαζε ηεο  εμέιημεο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ αλά θιάδν, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαγλσζηνχλ ηπρφλ ιαλζαζκέλεο ηνπνζεηήζεηο ζε κε παξαγσγηθνχο 

ηνκείο. 

 

Οη ηξάπεδεο επνκέλσο, εθηειψληαο ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ ηνπο ξφιν, δαλείδνπλ 

πνιιαπιάζηα ρξήκαηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο ηα νπνία αληινχλ θπξίσο  απφ ηνπο 

θαηαζέηεο, ρξήκαηα ηα νπνία  είλαη  ππνρξεσκέλεο λα επηζηξέςνπλ ζε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζνχλ. Γειαδή, νη Σξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο καθξνρξφληεο 

απαηηήζεηο θαη βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο κε απνηέιεζκα λα εθηίζεληαη ζε επηπιένλ 

θηλδχλνπο θαη εηδηθφηεξα  ζε θίλδπλν κεηαβνιήο επηηνθίνπ θαη ξεπζηφηεηαο, πέξαλ ηνπ 

πηζησηηθνχ. 

                                                 
1
 Γειηίν ηχπνπ alpha bank 24.5.2011 απνηειέζκαηα Ά ηξηκήλνπ 2011 ηνρεπκέλε κείσζε ηεο κνριεχζεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

κέζσ κεηψζεσο ηνπ δαλεηαθνχ καο ραξηνθπιαθίνπ θαηά Δπξψ 0,8 δηζ. ην α΄ ηξίκελν θαη Δπξψ 2,6 δηζ. ζε εηήζηα βάζε.  
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Ζ επηδείλσζε επηπιένλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  

λνηθνθπξηψλ, επηβάιεη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο 

ησλ Σξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ έλαληη ηεο πειαηείαο ηνπο, κε ηελ πηνζέηεζε νξζνινγηθφηεξσλ 

θξηηεξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε 90 εκεξψλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

ΔΣΖ ΠΟΟΣΑ % 

2007 4,5% 

2008 5,0% 

2009 7,7% 

2010 10,4% 

Πεγή ΣηΔ 

 

Ζ πνζνζηηαία επηδείλσζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ 

αληίζηνηρε επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ην 2010, δει. ζηελ κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ζηελ βχζηζε ηεο νηθνλνκίαο ζε 

χθεζε. Δπηπιένλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 θαη 2011 ζπλερίζηεθε ε άζθεζε 

ζπληεξεηηθφηεξεο πνιηηηθήο δαλεηζκνχ απφ ηηο ηξάπεδεο, κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή βειηίσζε 

ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ, ελψ θαη ε πίεζε ηεο θπγήο θαηαζέζεσλ πνπ 

επηδεηλψζεθε ην Ά εμάκελν ηνπ 2011, ζπληέιεζε ζηελ πηνζέηεζε αθφκα πην απζηεξψλ 

θξηηεξίσλ ζηελ ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ – πηζηψζεσλ
2**

.  εκεηψλεηαη φηη απφ 29/8/2011 ε 

εμεηδηθεπκέλε εηαηξία Black Rock πξαγκαηνπνηεί ζε φια ηα δάλεηα ησλ 18 ηξαπεδψλ, κε 

έδξα ηελ Διιάδα, έιεγρν  έλα πξνο έλα γηα ην ζχλνιν ησλ πεξίπνπ 250 δηζ. επξψ πνπ 

έρνπλ δαλεηζηεί λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο θαη εζηηάδεη ζηε κειέηε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ. Απφ ηελ αλσηέξσ ελέξγεηα ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη Σξάπεδεο ζα 

αλαγθαζηνχλ λα εκθαλίζνπλ πεξαηηέξσ επηζθαιή δάλεηα κε άκεζε επίπησζε ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ηνπο. χκθσλα δε κε δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν ην χςνο ησλ επηπιέσλ 

επηζθαιεηψλ πνπ ζα αλαδείμεη ε έξεπλα ηεο ζα αλέιζεη ζε 15 δηο  επξψ. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  
**

 εθζεζε δηνηθ. Σξαπ. Διιαδνο. (Πεξίπνπ 40 δηζεθ. επξψ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 έσο θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηνπ ελφο εθ ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ (πηζηνχρνο) ζε κία ζχκβαζε πίζησζεο ή δαλείνπ, δειαδή  ηεο 

ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζχκβαζε απηή θαη ζηελ δπλαηφηεηα ηεο πηζηνχρνπ 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο λα εθπιεξψζεη ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζχκβαζεο. 

Σα ηειεπηαία δε  έηε ε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί αληηθείκελν 

εθηεηακέλεο έξεπλαο έρνληαο δεκνζηεπζεί πιήζνο εξγαζηψλ δηεζλψο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Γεγνλφο φκσο παξακέλεη φηη ε  δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ, απνηειεί 

ζπλδπαζκφ εμέηαζεο ζεηξάο πνζνηηθψλ (νηθνλνκηθά ζηνηρεία θηι) θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ  

(δηάδνρε θαηάζηαζε, θήκε θηι) ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο (θιάδνο, 

θάζε αλάπηπμεο ) θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο (δηάξθεηα, εμαζθαιίζεηο θηι.) 

ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, απνηειεί ε κε βάζε ησλ εθηηκψκελν θίλδπλν ηνπ 

πειάηε,  λα  πξνζδηνξηζηεί ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο (επηηφθην, θαιχκκαηα, δηάξθεηα θηι) 

πνπ λα ηθαλνπνηεί θαη ηνπο δχν αληηζπκβαιιφκελνπο , Σξάπεδα - πηζηνχρν  

Παξάγνληεο δηακφξθσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ: 

 

πκβαηηθέο  

ππνρξεψζεηο θαη  

δηθαηψκαηα 

 

Υξνληθή δηάξθεηα  

 

Κίλδπλνο αγνξάο  

 

Καιχκκαηα / 

εμαζθαιίζεηο  

 

Κίλδπλνο 

επηρείξεζεο 

Γάλεηο / 

Πίζηωζε  
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3.1 ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ -  ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ.   
 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ Σξαπεδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιάκβαλαλ 

θαη ηελ θζίλνπζα πνξεία ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, δεκηνχξγεζε  ηελ αλάγθε 

ειεγθηηθψλ – επνπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ λα επηβάινπλ θαλφλεο επνπηείαο θαη λα 

εγγπψληαη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα αλσηέξσ θάιπςαλ ηα ξπζκηζηηθά 

πιαίζηα, αξρηθά ηεο Βαζηιείαο Η & θαη πην αλαιπηηθά ε Βαζηιεία ΗΗ. 

  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ  ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ 

Οξζή αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ( πνζνηηθνπνίεζε ) 

 

Κεθαιαηαθή ειάθξπλζε ησλ Σξαπεδψλ ( π.ρ. ηππνπνηεκέλε κέζνδνο  6% γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ) 

 

Βειηίσζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κε ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία 

πγηνχο ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ κέζα απφ ηελ  

 

Τηνζέηεζε αληηθεηκεληθφηεξεο κέζνδνο ηηκνιφγεζεο. χλδεζε χςνπο επηηνθίνπ κε ηνλ 

θίλδπλν ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Οξζνινγηθή αληηκεηψπηζε θαη ιήςε εμαζθαιίζεσλ  ( ππνινγηζκφο δείθηε LGD ) 

 

χγρξνλεο δηαδηθαζίεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ρξήζε λέσλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

ηφρνο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ απνηέιεζε ε δηακφξθσζε ελφο λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απαηηνχκελεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αλάινγα κε ην χςνο ησλ 

Σξαπεδηθψλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηα Π.Η.. Δηδηθφηεξα, ζέηνληαο  ζε επηζηεκνληθή 

βάζε θαη πνζνηηθνπνηφληαο ηνλ θίλδπλν, δηακνξθψζεθαλ 2 κεζνδνινγίεο φζνλ αθνξά ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ έλαληη ηνπ 

αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ. 

i.  ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο ( standardized  approach  ) 

& 

ii         ε κέζνδνο ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ  ( Internal Ratings Based Approach  ή 

Π.Δ.Γ. ) ε νπνία θαη κε ηελ ζεηξά ηεο ππνδηαηξείηαη ζε  

 ζεκειηψδε ( Foundation Approach ) 

 Δμειηγκέλε ( Advanced )  

Δπίζεο, κε βάζε ηνλ Ν. 3601/ 1.8.2007 άξζξν 29 « Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, εάλ ππνβιεζεί 

ζρεηηθφ αίηεκα, νθείινπλ λα επεμεγνχλ, ζηηο επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ, ηελ 
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απφθαζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηεο αηηνχζαο  πνπ έρνπλ 

δηελεξγήζεη ………..». 

 

3.1.1 ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟ – έκθαζε ζηα θαιχκκαηα 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ σο πξνο ηελ Βαζηιεία Η, είλαη φηη αιιάδεη 

ηνλ ηξφπν ζηάζκηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αθξηβέζηεξε 

κέηξεζή ηνπ. 

Δηδηθφηεξα:  

Α) Απμήζεθαλ νη θαηεγνξίεο δηαβαζκίζεσλ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλνηγκάησλ απφ 3 ( Βαζηιεία Η – 0%, 20%, 100% ) ζε 5 θαηεγνξίεο. 

  

Β) Θεζκνζεηήζεθε ν ξφινο ησλ Οίθσλ Αμηνιφγεζεο  (external credit rating απφ   Moody‟s 

, Standard and Poors , Fitch Ratings). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή αξρηθά ππνινγίδνληαη ηα ειάρηζηα 

απαηηνχκελα θεθάιαηα θαη ελ ζπλερεία πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο εμαζθαιίζεηο ησλ 

δαλεηαθψλ αλνηγκάησλ ε αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ  

Ζ αλσηέξσ κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ  ΠΓ/ΣΔ 2589/20-

8-2007 ζηελ νπνία γίλεηαη εθηελή αλαθνξά θαη ρσξίδεηαη ζε ηξία  ζηάδηα. 

 

 

 

Σα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα αξρηθά, θαηεγνξηνπνηνχλ, ηα φπνηα αλνίγκαηα ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο πνπ νξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πειάηε -  

αληηζπκβαιιφκελνπ (επηρείξεζε, θξάηνο, ηδηψηεο θηι) θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο 

2)Αληηζηνίρεζε 

ζπληειεζηή 

ζηάζκηζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ  

 

3) ζηάζκηζε ησλ 

αλνηγκάησλ  

 

 

 

1) Καηεγνξηνπνίεζε 

αλνίγκαηνο  
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ζπλαιιαγήο (δάλεην, πίζησζε, Δ/Δ, πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο θηι.).  Δλ ζπλερεία 

αληηζηνηρίδεηαη  ζε θάζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθφο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

ην πιαίζην ινηπφλ ηεο ρξήζεο ησλ αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ 

ηνπο Credit Raters, ε ΣηΔ ηαμηλφκεζε ηελ ζηάζκηζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ (π.ρ. 

επηρεηξεκαηηθψλ) αλάινγα κε ηελ πνηνηηθή δηαβάζκηζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ πηζηνχρνπ 

– πειάηε ηεο Σξάπεδαο. 

 

Τπνινγηζκφο  ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ : 

• Σππνπνηεκέλε κέζνδνο 

– ηαζκηζκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ = πληειεζηήο ηάζκηζεο * Αμία Αλνίγκαηνο 

– Άλνηγκα ζεσξείηαη έλα ζηνηρείν εληφο ή εθηφο ηζνινγηζκνχ ην νπνίν δεκηνπξγεί 

ή ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη απαίηεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

– Χο αμία αλνίγκαηνο λνείηαη ε αμία κε ηελ νπνία ηα ζηνηρεία απηά απνηηκψληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο.  

– πληειεζηέο ζηάζκηζεο αλάινγα κε ηε δηαβάζκηζε ησλ πηζηνχρσλ απφ 

νίθνπο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ΣηΔ (π.ρ. external credit rating απφ Moody‟s) 

 

Γηαβάζκηζε απφ 

Οίθν αλαγλσξηζκέλν 

απφ ηελ ΣηΔ 

ΑΑΑ 

εψο 

ΑΑ- 

Α+ 

εψο  

Α- 

ΒΒΒ+ 

εψο 

ΒΒΒ- 

ΒΒ+ 

εψο 

ΒΒ- 

Β+ 

εψο Β- 

Υακειφ

ηεξα ηνπ 

Β-  

Με 

δηαβαζκη

ζκέλα 

Κεληξηθέο 

Κπβεξλήζεηο -  

Κεληξηθεο Σξάπεδεο 

0% 20% 50% 100% 100% 150% 100% 

Σξάπεδεο 

Μαθξνπξφζεζκα 

20% 50% 50% 100% 100% 150% 50% 

Σξάπεδεο 

Βξαρππξφζεζκα 

20% 20% 20% 50% 50% 150% 20% 

Δπηρεηξήζεηο 20% 50% 100% 100% 150% 150% 100% 

 

Δπηπιένλ παξέρεηαη ζηα Πηζησηηθά ηδξχκαηα ε δπλαηφηεηα ζηελ Σππνπνηεκέλε 

πξνζέγγηζε λα ιακβάλνπλ εμαζθαιίζεηο πξνθείκελνπ λα πεξηνξίζνπλ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη ε πξνζηαζία απηή δηαθξίλεηαη ζε : 

1. Υρεκαηοδοηούκελε πηζηωηηθή προζηαζία  

ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμαζθαιίζεηο : Μεηξεηά, ηίηινη, κεηνρέο, Οκφινγα 

Γ. Παλαγφπνπινο Γ. Πειεηίδεο έθδνζε 2007, ζει.125 
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2. Με τρεκαηοδοηούκελε πηζηωηηθή προζηαζία  

Δγγπήζεηο θαη πηζησηηθά παξάγσγα. 

      

                

Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο  Δηδηθέο θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ  

• Γάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε θαηνηθίεο– (Loan_to_Value < 75 %) 

– ζηάζκηζε 35 % (αληί 50 % ηεο Βαζηιείαο Η) 

 

• Γάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε εκπνξηθά αθίλεηα– (Loan_to_Value < 50 %) 

– ζηάζκηζε 50 % (ίδηα κε Βαζηιεία Η) 

– Απνδεθηά είλαη γξαθεία, εκπνξηθνί ρψξνη πνιιαπιήο ρξήζεο, μελνδνρεία, νηθφπεδα 

εληφο ζρεδίνπ 

 

• Αλνίγκαηα πςεινχ θηλδχλνπ (π.ρ. ξπζκίζεηο, αλαρξεκαηνδνηήζεηο)  

 

Καζπζηεξεκέλεο νθεηιέο 

Οξηζκφο θαζπζηέξεζεο  γηα ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν ηζρχνπλ ηα εμήο:  

1. θαζπζηέξεζε γηα δηάζηεκα άλσ ησλ  90 εκεξψλ 

2. Σν θαζπζηεξεκέλν πνζφ λα ππεξβαίλεη ην 

i) Max (5 % ηεο δφζεο εθφζνλ ππάξρεη, Πνζφ Υ) ή 

ii) Max (2 % ηνπ νξίνπ γηα αλαθπθινχκελεο πηζηψζεηο εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δφζε 

ζπκβαηηθά, Πνζφ Υ) 

€ 500 γηα θαζπζηεξήζεηο επηρεηξήζεσλ  

 
εκεηψλεηαη φηη γηα ηα αλνίγκαηα εμαζθαιηδφκελα κε αθίλεηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο θαηνηθίεο νη εκέξεο θαζπζηέξεζεο απμάλνπλ ζε 180 γηα ηελ IRB κέζνδν 

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε κίαο νθεηιήο σο θαζπζηεξεκέλεο επηβαξχλεη ηελ Σξάπεδα : 

1. Απμεκέλεο πξνβιέςεηο κε ζπλέπεηα κείσζε  θεξδψλ θαη κείσζε Δπνπηηθψλ ΗΚ 

2. Αχμεζε ζπληειεζηή ζηάζκηζεο, ήηνη απμεκέλεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. 
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3.1.2 Μέζνδνο ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ  (Internal Ratings Based 

Approach  ή Π.Δ.Γ.)  

 

Με ηε κέζνδν απηή ( ξπζκίδεηαη κε βάζε ηελ ΠΓΣΔ 2589/20-8-2007 ) ππνζηεξίρζεθε  φηη 

θάζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα κπνξεί  λα πξνρσξήζεη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειάρηζησλ 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ έρεη αλαιάβεη, ζηεξηδφκελν ζηηο 

αμηνινγήζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα ειέγρνληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. Ο ππνινγηζκφο ζηεξίδεηαη ζε 

νξηζκέλνπο αιγνξίζκνπο θαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο εμαξηψληαη απφ  

α) Probability of Default (PD): πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαζπζηέξεζεο ζηνπο επφκελνπο 12 

κήλεο ε νπνία ππνινγίδεηαη αλά θαηεγνξία δηαβάζκηζεο 

β) Loss Given Default (LGD): ην πνζνζηφ αλακελφκελεο δεκίαο, ήηνη ε ζρέζε δεκίαο 

πξνο αλεμφθιεην ππφινηπν θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο αζέηεζεο. 

  Ζ κέζνδνο ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ  δηαθξίλεηαη ζε 2 κεζνδνινγίεο ηελ i) 

ζεκειηψδε θαη ii) εμειηγκέλε  

ηε ζεκειηψδεο κέζνδν ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ - ια ηα κεγέζε ππνινγίδνληαη 

απφ Basel II , δει. επνπηηθέο ηηκέο  εθηφο απφ ην Probability of Default (PD ) 

– Probability of Default (PD): - ππνινγίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα 

– Loss Given Default (LGD): κε ζπληειεζηή 45 % - κε ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ελδερφκελσλ εμαζθαιίζεσλ 

-  Exposure at Default – Υξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαζπζηέξεζεο- Book 

value  

- Expected Loss ( EL ) : αλακελφκελε δεκία 

- Maturity ( M ):  Λεθηφηεηα, ήηνη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απνκέλεη κέρξη ηελ ιήμε ελφο 

ρξεκαηνδνηηθνχ αλνίγκαηνο. 

 

ηελ Δμειηγκέλε κέζνδν ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (PD, LGD, EAD, M) - ια ηα 

κεγέζε ππνινγίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα 

– LGD – πνζνζηφ αλακελφκελεο δεκίαο κεηά ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ θαιπκκάησλ. ηελ 

κέζνδν απηή ιακβάλεηαη σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο ησλ ρνξεγήζεσλ ε αμία ηνπ 

θαιχκκαηνο  

 - EAD – Δθηίκεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ αλνίγκαηνο θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαζπζηέξεζεο 
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ε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη έλα πνζνζηφ ηνπ 

δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ δελ ζα κπνξέζεη ηειηθά λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο κε ζπλέπεηα ηελ θαηαγξαθή δεκηψλ. 

 Δπηπιένλ, επεηδή δελ κπνξεί λα είλαη γλσζηφ ην χςνο ηεο δεκίαο πνπ ζα ππνζηεί, 

κε ηελ κέζνδν απηή πξνρσξά ζε εθηίκεζε ελφο επηπέδνπ δεκίαο ζην ζχλνιν ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Ζ δεκία απηή θαιείηαη αλακελφκελε δεκία - Expected Loss ( EL ) – ελψ 

ην χςνο πνπ ηελ ππεξβαίλεη, θαιείηαη κε αλακελφκελε δεκία - Unexpected Loss ( UL ). 

Δπίζεο, νη παξάκεηξνη (PD) θαη (LGD) ππνινγίδνληαη απφ ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα 

δηαβάζκηζεο. 

 

Αλνίγκαηα έλαληη 

επηρεηξήζεσλ  

ΑΑΑ 

εψο 

ΑΑ- 

Α+ 

εψο  

Α- 

ΒΒΒ+ 

εψο 

ΒΒΒ- 

ΒΒ+ 

εψο 

ΒΒ- 

Β+ 

εψο Β- 

Υακειφ

ηεξα ηνπ 

Β-  

Με 

δηαβαζκη

ζκέλα 

Βαζκίδα 

Πηζηνιεπηηθήο 

Ηθαλφηεηαο  

1 2 3 4 5 6  

Δπηρεηξήζεηο 20% 50% 100% 100% 150% 150% 100% 

 

Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλακέλεηαη λα έρνπλ θαιχηεξεο δηαβαζκίζεηο απφ ηηο 

κηθξνκεζαίεο (εμειηγκέλε κέζνδνο). Απφ άπνςε θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ απηφ 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο αιγφξηζκνπο πνπ θαζνξίδνπλ κηθξφηεξεο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο. 

• Μέζσ ησλ θαιπκκάησλ θαη ησλ εγγπήζεσλ, ζα κπνξνχλ λα κεησζνχλ νη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο. 

• Ζ ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. θαζπζηεξήζεηο, ξπζκίζεηο) ζα επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αιιά θαη ηηο εηδηθέο πξνβιέςεηο 

• Σξφπνη  βειηίσζεο ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο  

1. Αχμεζε ηνπ αξηζκεηή π.ρ.  

- κέζσ– Αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

            - Έθδνζεο πβξηδηθψλ ηίηισλ 

 

2. Μείσζε ηνπ παξνλνκαζηή 

– Καιχηεξεο πνηφηεηαο δάλεηα (ρακειφηεξνο  ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο) 

      – Πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαιχκκαηα 
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Ζ ηάζε άιισζηε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα θαηά ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

είλαη ε απζηεξηνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ε ιήςε θαιπκκάησλ θπξίσο 

απηνξεπζηνπνηνχκελεο κνξθήο (φξηα κε θάιπκκα επηηαγέο, ηηκνιφγηα πνπ 

αλαθπθιψλνληαη θαη αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο) θαη φρη 

πξνζεκεηψζεσλ επί αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο ή ησλ θνξέσλ - εγγπεηψλ. 
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3.2. ΜΟΟDY’S RISK ANALYST  - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

   

Οη νίθνη αμηνιφγεζεο (credit raters Moody‟s, Standard and Poor‟s) αλέπηπμαλ ειεθηξνληθά 

κνληέια – εθαξκνγέο, ζηηο νπνίεο ελζσκαηψλνληαο παξάγνληεο φπσο θίλδπλνο ρψξαο, 

θιάδνπ, δηνίθεζεο επηρείξεζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθνί., πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο ζχλζεηεο 

παξακεηξνπνηήζεηο θαη  παξνπζηάδνπλ απινπνηεκέλα ηελ βαζκνιφγεζε - αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Παροσζίαζε ΜΟΟDY’S 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ( Ηζνινγηζκψλ θαη Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεσο ) ησλ εηαηξεηψλ γίλεηαη ζε πεδία αληίζηνηρα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ 

αθνινπζεί ε επηρείξεζε – Δ.Γ.Λ.. ή Γ.Λ.Π.. ηα πεδία θαηαρψξεζεο ηεο εθαξκνγήο,  

παξέρεηαη ζηνλ αλαιπηή ε επρέξεηα εηζαγσγήο πξφζζεησλ ζρνιίσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, γηα θάζε έλα ινγαξηαζκφ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία θαη πιεξνθφξεζε, πνην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ δείθηε θαη πνηα αλαθνξά (report) ελεκεξψλεη. Δπηπιένλ, γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο κειινληηθήο πνξείαο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία 

πξνυπνινγηδφκελσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (projection) κε βάζε ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ αλαιπηή.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πεξηιακβάλεη 2 είδνπο αλάιπζεο i) ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

ii) ηελ πνηνηηθή ( βι. παξαθάησ ). 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαηαρσξνχληαη ηα ινγηζηηθά κεγέζε φπσο 

απνηππψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζνινγηζκφ, απνηειέζκαηα, πίλαθα 

δηάζεζεο) θαη ελ ζπλερεία πξαγκαηνπνηείηαη ζεηξά ππνινγηζκψλ φπσο ζπγθξίζεηο κε 

αληίζηνηρεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, αξηζκνδείθηεο, πξνβνιή κειινληηθψλ ινγαξηαζκψλ, θηι.  

ην πεδίν ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ ζέζε – άπνςε ηνπ Σξαπεδηθνχ αλαιπηή θαη δηαρεηξηζηή ηεο ζρέζεο, αλαθνξηθά κε ηελ  

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (ηξφπνο δηνίθεζεο, θιάδνο θηι). Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή 

εμεηάδεη ηελ ζπλέπεηα ησλ επηινγψλ ηνπ αλαιπηή ζηελ θαηαρψξεζε ησλ πνηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη παξάγεη ζεκεία ζπλαγεξκνχ ( Alerts ) ζε ζρέζε κε ηπρφλ παξεθθιίζεηο κε ηα 

πνζνηηθά κεγέζε πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί.     
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Δηθόλα  1 : Φφξκα θαηαρψξεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ  

 

 

Ποηοηηθά ζηοητεία   

Ζ θαηαρψξεζε ησλ πνηνηηθψλ  ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ ηνλ θιάδν (Industry 

Risk), ηελ πνηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο (Management Quality) θαη ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο 

(Company Standing). Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπο ε εθαξκνγή  

θαηεπζχλεη ηνλ αμηνινγεηή  ζε ζσγθεθρηκέλα θρηηήρηα / ερωηήζεης, φπσο:  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο  

Θέζε ηεο Δηαηξείαο (Company Standing) πρ επηινγή απφ ηνλ θαηαξξάθηε Ηζρπξή, Μέηξηα, 

Αδχλαηε 

Πεξηνρή δξαζηεξηνηήησλ ( Trading area ) πρ  ζε Γηεζλή, Δζληθή, Σνπηθή θηι. 

ηαζεξφηεηα πειαηψλ ( Customer Loyalty )    

Αληαγσληζηηθή Τπεξνρή ( Competitive edge ) 

πλζήθεο αγνξάο ( Market conditions ) πρ άλνδνο, πηψζε 

Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα ( Threat of substitutes ) πρ ρακειή, κέηξηα, πςειή  

Αλαθνξηθά κε ηελ Ρεπζηφηεηα  

Πνηφηεηα πειαηψλ ( Customer Quality ) δει. ζηαζεξφηεηα, κέγεζνο,  

Λνγηζηηθνί θίλδπλνη 

Αμηνπηζηία απνγξαθήο  - έιεγρνο απφ νξθσηφ θηι.  
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Πηζησηηθή πνιηηηθή δει. εμέηαζε ηνπ ξπζκνχ είζπξαμεο θαη ζχγθξηζε  κε ηνλ κ.ν. ηνπ 

θιάδνπ 

Κεθαιαηαθή δνκή  

Πξφζβαζε ζε θεθάιαηα 

Πνηφηεηα δηνίθεζεο ( Management Quality ), φπσο εγεηηθά πξνζφληα, πξνγξακκαηηζκφο, 

ζπλεξγαζηκφηεηα θηι. 

Σα αλσηέξσ θξηηήξηα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ αλαιπηή επηιέγνληαο κία θαηαρψξεζε ε 

νπνία θαη  αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθή βαζκνινγία.  

Οη επηκέξνπο βαζκνινγήζεηο γηα θάζε παξάκεηξν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αλαιπηή, λα 

αληηιακβάλεηαη ηα αδχλακα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη πφζν επηβαξχλνπλ ζηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηεο 

 

Δηθόλα 2  Καηαρψξεζε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ  

 

ην παξαπάλσ ππφδεηγκα εκθαλίδνληαη νη εξσηήζεηο / θξηηήξηα  πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ Θέζες ηες εηαηρείας  (Company Standing). 

Γηαπηζηψλεηαη φηη βαζκνιφγεζε ηεο θήκεο (reputation – 4,0) ζπλεθηηκάηαη κε ηελ  

βαζκνιφγεζε ζην status (7,4) θαη εμάγεηαη ηειηθή βαζκνινγία γηα ην Company Standing  

 

Reports  

Ζ εθαξκνγή Risk Analyst παξάγεη επηπιένλ θαη κία ζεηξά απφ reports πνπ βνεζνχλ ζηελ 

έξεπλα ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξεηψλ θαη απνηεινχληαη απφ : 

 financial reports – αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ  ζηνηρείσλ (financial statements, 

ratios, actual vs budget,  etc.)     
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 narrative reports -  ζπκβνπιεπηηθέο αλαθνξέο γηα ζεκεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ή ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.  

Πρ. ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε είλαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, λα δηεξεπλεζνχλ  : εάλ 

δηαθνξνπνηήζεθε ε πνιηηηθή (ζηφρνη) πσιήζεσλ, εάλ απμήζεθε ν αληαγσληζκφο 

ηνπ θιάδνπ θαη εάλ ππήξμαλ πεξηνξηζκνί ζηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα.  

 

 

Τπνινγηζκφο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο  

H ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο εμάγεηαη απφ ηε ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

επηκέξνπο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ.  

πκπεξάζκαηα  

 ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε δελ ππνινγίδνληαη κφλν ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

αιιά επηπιένλ θαη νη πνηνηηθέο παξάκεηξνη πρ ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά, χπαξμε 

παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο. 

 Ζ εθαξκνγή εμάγεη θαη επηκέξνπο βαζκνιφγεζε αλά πεδίν, βνεζψληαο ηνλ 

αλαιπηή λα εληνπίζεη  ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα  

ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά ζηελ επηρείξεζε.  

 Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγψλ ψζηε λα αλαπξνζαξκφδεηαη ε 

βαξχηεηα νξηζκέλσλ παξακέηξσλ φπσο, π.ρ δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία φηη νη επηρεηξήζεηο κε απμεκέλε κφριεπζε ( δείθηεο Ξέλα / Ίδηα θεθάιαηα)  

εκθάληζαλ απμεκέλα πνζνζηά επηρεηξεκαηηθήο απνηπρίαο. Δπνκέλσο απμάλνληαο 

ηελ βαξχηεηα ζηνπο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο, δίλεηαη  απμεκέλε 

πξνζνρή ζηα πνηνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

management ( πρ. εηζθνξά λένπ θεθαιαίνπ).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
Banking: The art of managing risks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ δηάξθεηα δσήο κηαο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο ζπκβαίλνπλ δηάθνξα γεγνλφηα ηα 

νπνία θαζνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαζψο θαη ην κέιινλ -  πξννπηηθή απηήο. Οπζηαζηηθά, νη 

επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγίαο ηνπο κία ζεηξά θηλδχλσλ θαη νη νπνίνη 

είηε ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο ή κεκνλσκέλνη, θαζνξίδνπλ  ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

θαη βησζηκφηεηα ηεο εηαηξίαο. 

Σέηνηνπ είδνπο θίλδπλνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

εηαηξηψλ ζπλήζσο αθνξνχλ:  

Α) ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο 

Β) θνξείο επηρείξεζεο (δηαρεηξηζηηθνί θίλδπλνη) 

Γ) ηελ επηρείξεζε  

Γ) θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο  

Δ) θίλδπλνο ρψξαο / θξάηνπο 
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ρεκαηηθά αλαιχνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θηλδχλνπ. 

. 

 

Παξάκεηξνη θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Canguin and Bilardello,  έθδνζε 2005. 

 

Σα γεγνλφηα – θηλδχλνπο κπνξνχκε λα  ηα δηαθξίλνπκε ζε α) πνζνηηθά (χςνο επηζθαιεηψλ 

θαη γεληθφηεξα χςνο αλακνξθψζεσλ επί  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) θαη β) πνηνηηθά 

(πνηφηεηα δηνίθεζεο -  management, γλψζεηο – εκπεηξία, απνρσξήζεηο κεηφρσλ – θνξέσλ, 

απνπζία δηάδνρεο θαηάζηαζε ). 

Με βάζε  ηα αλσηέξσ,  πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 

ηελ έλαξμε ή ηελ δηάξθεηα ηεο δαλεηαθήο ζρέζεο θαη επηδηψθεηαη ε πξφβιεςε ηπρφλ  

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηπρίαο ηεο. Γειαδή, ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο δ/λζεο  

επηρεηξεκαηηθήο πίζηεο ησλ Σξαπεδψλ θαη νη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ / 

πειαηψλ  (Relationship Managers ή Account Officer) πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηνπο θηλδχλνπο 

 

 

 

Πηζησηηθφο 

θίλδπλνο 

Κηλδσλος θράηοσς 

 

         Α) Ηζρχο 

 

Β) Ννκηθή θαη 

Πνιηηηθνί θίλδπλνη 

 

Γ) Φπζηθνί θαη 

Αλζξψπηλνη πφξνη 

 

      Γ)  Μαθξν/θν   

           πεξηβάιινλ 

Κίλδσλοη θιάδοσ 

 

Α) Πξννπηηθέο 

πσιήζεσλ 

 

Β) εμέιημε νηθνλνκηθψλ 

θχθισλ 

 

Γ) εκπφδηα εηζφδνπ θαη 

πεξηνξηζκνί  

 

Γ) επίδξαζε ηνπ 

θιάδνπ ζηελ 

πηζηνιεπηηθή πνηφηεηα 

ηεο επηρ/ζεο 

Δπητεηρεκαηηθοί 

θίλδσλοη 

 

Α) ζέζε ηεο εηαηξίαο  

 

Β) αλάιπζε 

αληαγσληζηψλ 

 

Γ) κεξίδην αγνξάο. 

 

Γ) επηρεηξεκαηηθή 

ζπλέπεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα 

Γηατεηρηζηηθοί 

θίλδσλοη  

 

Α) Αμηνιφγεζε ησλ  

απνθάζεσλ θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο δηνίθεζεο 

 

Β) Δηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε 

 

Γ) Πηζησηηθή πνιηηηθή -  

πνιηηηθή 

ρξεκαηνδνηήζεσλ 

Υρεκαηοοηθολοκηθοί 

θίλδσλοη 

 

Λεηηνπξγία 

 

Ρεπζηφηεηα 

 

Κεθαιαηαθή δηάζξσζε 

 

Κάιπςε νθεηιψλ 

 

Σακεηαθέο ξνέο 

 

Πνηφηεηα ελεξγεηηθνχ 

 

Πξφβιεςε κεγεζψλ 
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ηεο εηαηξίαο θαη ζηελ αθξηβή δηαηχπσζε ησλ γεγνλφησλ απηψλ, ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη  φζν ην δπλαηφ αζθαιέζηεξε θξίζε θαη  πξφβιεςε ηεο  πνξείαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Αληηιακβάλεηαη δε θαλείο φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ  Σξαπεδψλ πνπ έρεη 

αλαιάβεη απηφλ ηνλ ξφιν, ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν ψζηε λα  

πξνβαίλεη ζε αληηθεηκεληθή -  αηηηνινγεκέλε πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηηο πηζηνχρνπ 

εηαηξίαο, εμαζθαιίδνληαο γηα ηελ Σξάπεδα ηελ έγθαηξε πξφβιεςε, κεηψλνληαο αληίζηνηρα 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη άξα ην θφζηνο.  Ήηνη, ε πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα είλαη 

αληηθεηκεληθή θαη λα δηαηππψλεηαη ζην εηζεγεηηθφ πξφηαζεο επαθξηβψο,  ψζηε θαη ηα 

αξκφδηα εγθξηηηθά θιηκάθηα λα δηακνξθψλνπλ αζθαιή άπνςε γηα ηελ πηζηνχρν. 

Δπνκέλσο, ην ζηέιερνο, πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη γεγνλφηα φπσο, ηελ πξνζπάζεηα εθ 

κέξνπο ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα σξαηνπνηνχλ αξλεηηθά γεγνλφηα (πρ ε πηψζε πσιήζεσλ 

νθείιεηαη ζε μεθαζάξηζκα πειαηνινγίνπ θαη φρη ζε κε απνδνρή ηνπ πξντφληνο θαη ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη απηφ).  

Έρεη φκσο παξαηεξεζεί,  φηη πνιιέο θνξέο ν αξκφδηνο ππάιιεινο βιέπνληαο ηελ 

θξίζε ηεο πηζηνχρνπ δελ θάλεη θάπνηα ελέξγεηα, παξά επειπηζηεί φηη ηειηθά ε επηρείξεζε 

πειάηεο ζα θαηαθέξεη λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδεη. Δηδηθφηεξα κάιηζηα 

θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαίλνληαη φηη ε εηαηξία θηλείηαη νκαιά έρνληαο θαη θαιφ ηζηνξηθφ, ν 

RM ή Account Officer  πείζεηαη πην εχθνια απφ ηηο αηηηάζεηο ηνπ επηρεηξεκαηία, κε 

απνηέιεζκα ηνλ αηθληδηαζκφ ηεο Σξάπεδαο ζε πεξίπησζε θξίζεο, πνπ ζπλήζσο 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ πςειή δαλεηαθή έθζεζε ηεο. Ζ αλσηέξσ ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ αλαιπηή / δηαρεηξηζηή ζρέζεο, απνηππψλεηαη ζπλήζσο θαη ζηελ κειέηε θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο δελ αλαθέξνληαη ηπρφλ πξνβιεκαηηζκνί / 

ελδνηαζκνί γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, ελψ κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ πξνβιήκαηνο 

εκθαλίδεηε κε  ηεθκεξησκέλε άπνςε γηα ηελ πξνβιεκαηηθφηεηα ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ηνπο 

ιφγνπο απνηπρίαο.  

Σέινο, νη  ιφγνη  πνπ θάπνηνο νθεηιέηεο είλαη πεηζηηθφο απέλαληη ζηελ Σξάπεδα  

είλαη είηε α) ιαλζαζκέλεο εθηίκεζεο  θαη πξνζδνθία αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ ή β)  

εζθεκκέλε πξφζεζε κείσζεο ησλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ ιφγσ αθξηβψο ηεο γλψζεο ησλ 

αλππέξβιεησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη, ψζηε ε θαζπζηεξεκέλε ελεξγνπνίεζε εθ 

κέξνπο ησλ Πηζησηψλ (ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο) λα δψζεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα ηελ 

απνθπγή ησλ ζπλεπεηψλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο  ηνπ απνηπρίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο αζέηεζεο 

ησλ ππνρξεψζεσλ . 
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πκπεξαζκαηηθά, ην θάζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα θαη ζε ζρέζε κε ηελ δαλεηαθή ηνπ 

πειαηεία, δελ ζα πξέπεη λα αξθείηε ζηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία (αθφκα θαη αλ 

δεκνζηεχνληαη) αιιά λα επηδηψθεη λα αληιεί πιεξνθφξεζε ( πνηνηηθή παξάκεηξνο ), 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί αληηθεηκεληθά θαη κε αθξίβεηα ηελ πηζηνδνηνχκελε εηαηξία. 

Δάλ ζέινπκε λα θαηαηάμνπκε  ηεο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ν αξκφδηαο αλαιπηήο / δηαρεηξηζηήο ζρέζεσλ εηαηξηθήο πειαηεία, παξαζέηνπκε θαησηέξσ  

αξθεηέο εμ΄ απηψλ. 

1. Γηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο επαθήο κε ηνλ πειάηε - ρξεζηκνπνίεζε θάζε δηαζέζηκεο πεγήο 

(π.ρ. Γλσξηκίεο, ICAP, Γίθηπν θαηαζηεκάησλ retail, Θπγαηξηθέο, πθηζηάκελνη πειάηεο 

ιίζηα πξνκεζεπηψλ – πειαηψλ, ινηπέο Γηεπζχλζεηο ηεο Σξάπεδαο) 

 2. Αμηνιφγεζε ησλ  νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ  \ ππνςεθίνπ\πθηζηάκελνπ  πειάηε 

 3. Πξνεηνηκαζία δηελέξγεηαο πξψηεο επαθήο κε ππνςήθην πειάηε. Γει. έιεγρνο Σεηξεζία 

γηα  ηελ εηαηξία θαη θνξείο ( κεηφρνπο ). 

 4. Γηελέξγεηα πξψηεο επηθνηλσλίαο κε ππνςήθην πειάηε. 

 5. Αμηνιφγεζε αλαγθψλ πειάηε -  Δπηθνηλσλία, παξαιαβή Αηηήκαηνο  απφ Πειάηε   

 6.πκπιήξσζε Γειηίνπ Δπίζθεςεο  

 7. Αίηεζε δειηίνπ  ICAP θαη θαηαρψξεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εθαξκνγή 

δηαβαζκίζεσλ ( πρ Moody's ή .Γ.Π.Κ.). 

  8. πιινγή πξφζθαησλ ζηνηρείσλ πειάηε ιφγσ έλαξμεο, αλαλέσζεο ή 

     αλαγθαίαο κεηαβνιήο νξίνπ ηνπ πηζηνχρνπ 

9. Αμηνιφγεζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ πειάηε ( έιεγρνο credit  ) 

10. Γηεξεχλεζε είδνπο ή κεηαβνιήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζε  πθηζηάκελν πειάηε. 

11.χληαμε εηζεγεηηθνχ έλαξμεο ή αλαλέσζεο  πηζησηηθνχ νξίνπ  

12. χληαμε κειέηεο / αλάιπζεο πηζηνδνηνχκελνπ ( πξνθίι, ηζηνξηθφ, ζπλαιιαθηηθφ 

θχθισκα, αλάιπζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πξφζθαηεο εμειίμεο εηαηξίαο, πεξηγξαθηθή 

αλάιπζε  S.W.O.T., ζπκπέξαζκα, πξφηαζε 

13.  Καηάξηηζε Απνδνηηθφηεηαο  

14.  πκπιήξσζε εηδηθψλ φξσλ ζπλεξγαζίαο 

15. Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πηζηνχρνπ 

16.  Γεκηνπξγία θπζηθνχ θαθέινπ πειάηε 

17.  Τπνβνιή κειέηεο / αλάιπζεο πηζηνδνηνχκελνπ ζηελ Γ/λζε Πίζηεο     γηα 

νξηζηηθνπνίεζε δηαβάζκηζεο  

18.  Τπνβνιή εηζήγεζεο θαζνξηζκνχ πηζηνδνηηθνχ νξίνπ ζην αξκφδην  
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       πκβνχιην θαη ΔΓΚΡΗΖ ή ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ή ΑΠΟΡΡΗΦΖ. 

19.  Αξρεηνζέηεζε  

 

Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο, είηε κεκνλσκέλεο 

είηε ζπλδπαζηηθά κεηαμχ ηνπο ή θαη κε πνηνηηθνχο παξάγνληεο, ψζηε λα εμαρζεί  νξηζκέλν 

ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο αμηνινγνχκελεο επηρείξεζεο. 

 

4.1 ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΥΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ 

ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ  

Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο. 

Κχξην ζηνηρείν γηα ηελ εμέηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί 

ν Ηζνινγηζκφο θαη ε θαηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. θνπφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη παξνρή ζπλνπηηθήο εηθφλαο επί ηεο πεξηνπζηαθήο ζέζεο ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηεο. Παξαθάησ 

παξαηίζνληαη ηα πξνο αμηνιφγεζε δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ θαη επνκέλσο ηεο πξφβιεςεο γηα ηελ πνξεία κίαο 

εηαηξίαο . 

F i n a n c i a l     r i s k s 

1) Κιαδηθά ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ  

2) ηνηρεία πηζηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο  

3)Λνγηζηηθέο αξρέο  ΓΛΠ – Δ.Γ.Λ..  

4) Παξαηεξήζεηο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Με βάζε ηα αλσηέξσ εμηδεηθεχεηαη ν έιεγρνο ζηελ πηζηνχρν εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε  

α)Ρεπζηφηεηα,   Κάιπςε νθεηιψλ                             i)  πνηφηεηα ελεξγεηηθνχ 

β) θεθαιαηαθή δνκή,  Πνηφηεηα ελεξγεηηθνχ           ii) Ννκνζεζία  

                                                                                       iii) πλζήθεο  

γ) Λεηηνπξγία,  Σακεηαθέο ξνέο 

 

Δπηπιένλ εμεηάδεηαη ε πνίνηεηα δηνίθεζεο ( ζηφρνη, ιεηηνπξγίεο θηι ) ε νπνία θαη 

επεξεάδεη φιε ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

  Αθνχ δηαπηζησζνχλ ηα πξαγκαηηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηα φζα 

αλαγξάθνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ νξθσηνχ θαη αθνινπζεζνχλ νη παξαδεθηέο αξρέο 
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ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο - απεηθφληζεο, ππνινγίδνληαη ελ ζπλερεία νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

δείθηεο θαη νη ηακεηαθέο ξνέο. 

Οη ηειεπηαίνη απνηεινχλ αξηζκεηηθέο ζρέζεηο θαη ππνινγίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο. Υξεζηκνπνηψληαο 

επνκέλσο, ηα ζεκειηψδε κεγέζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ πνξεία θάζε επηρείξεζεο, επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ηεο πξνβιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο. 

Πνηνηηθέο Μεηαβιεηέο δηεξεχλεζεο κεγεζψλ: 

Δξσηήκαηα 

 Αχμεζε πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, έιεγρνο ηεο πνξείαο ησλ θαη΄ φγθν 

πσιήζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε απνξξφθεζε άιιεο εηαηξίαο ή εηζθνξά θιάδνπ. 

Έιεγρνο, κήπσο πξφθεηηαη γηα έθηαθηεο κε επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο. 

 Δμάξηεζε πσιήζεσλ απφ έλα πειάηε (επνκέλσο κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε) 

 Γηεξεχλεζε εάλ ε θεξδνθνξία πξνέξρεηαη απφ ζπλαιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηελ 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρ/ζεο (φρη απφ πψιεζε παγίσλ, αλαπξνζαξκνγή 

παγίσλ, είζπξαμε απνδεκίσζεο, αιιαγή κεζφδνπ απνηίκεζεο απνζεκάησλ, 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, αγνξαπσιεζία κεηνρψλ) 

 Πξέπεη  λα δίλεηαη πξνζνρή ζηηο δηελεξγνχκελεο απνζβέζεηο θαη ζε ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο ηνπ Οξθσηνχ αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο. 
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4.1.1 Αλακορθώζεης  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζεηξά παξαδεηγκάησλ αλακνξθψζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ησλ Οξθσηψλ.  

1.   

Παξαηήξεζε Οξθσηνχ : Ζ επηρείξεζε δηελέξγεζε ιηγφηεξεο απνζβέζεηο κεραλεκάησλ € 

500 ρηι., άξα ζπλέπεηα ηα κεραλήκαηα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απμεκέλα, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα απμεκέλα πεξίπνπ θαηά € 400ρηι.  θαη ηα απνζέκαηα 

κεησκέλα θαηά 100ρηι.. 

Α) 66.12  Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 500ρ  ΥΡ 

     12.99.ΥΥ Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα             500ρ  ΠΗ 

Β) 24.00 Έηνηκα πξντφληα απνγξαθή  100ρ ΥΡ 

   80.00.ΥΥ Λνγαξηαζκφο γεληθήο 

εθκεηάιιεπζεο απνζέκαηα 

ηέινπο   

              100ρ ΠΗ  

ρφιηα : χκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ νξθσηνχ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ 

κεξίδνληαη ζην θφζηνο παξαγσγήο. Ήηνη, νη απνζβέζεηο κε ηελ εγγξαθή θνζηνιφγεζεο 

αχμεζαλ ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ.  

Μέξνο ησλ απνζεκάησλ ζηα νπνία κεξίζηεθαλ απνζβέζεηο 100 ρηι. δελ πνπιήζεθαλ 

αιιά παξέκεηλα ζηελ επηρείξεζε σο απνζέκαηα ηέινπο 

 

2. 

Παξαηήξεζε Οξθσηνχ : Ζ επηρείξεζε, θαηά πάγηα ηαθηηθή ηεο, θαηαρσξεί ηα έμνδα 

επηζθεπήο θηηξίσλ ζην πάγηα. ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαηαρσξήζεθαλ ζηα πάγηα, έμνδα 

ζπληήξεζεο θηηξίσλ € 250ρ  

40.00.ΥΥ     Ίδηα Κεθάιαηα  250ρ  ΥΡ 

     11.00.ΥΥ         Κηίξηα      250ρ  ΠΗ 

 Αληηινγηζκφο αχμεζεο 

παγίσλ 

  

66.11  Απνζβέζεηο θηηξίσλ 250ρ  ΥΡ 

     11.99.ΥΥ Απνζβεζκέλα θηίξηα       250ρ  ΠΗ 

ρφιηα :  

 

Με ηηο  αλσηέξσ παξαηεξήζεηο είλαη θαλεξφ φηη επεξεάδεηαη ν ινγαξηαζκφο ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο σο πξνο ηα θέξδε,  θαζψο θαη ηα πάγηα θαη επνκέλσο ην ζχλνιν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. Δπηπιένλ, επεξεάδνληαη θαη κηα ζεηξά δείθηεο κε βαζηθφηεξν ηνλ δείθηε 

απνδνηηθφηεηαο ROI (Return Of  Investment) θαζψο εκθαλίδεη κεγαιχηεξα θέξδε θαη 

πξαγκαηνπνηεί εηθνληθή βειηίσζε  ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

Δπίζεο, πξνζπάζεηα σξαηνπνίεζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ,  έρνπκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε φπνπ κία εηαηξία έρνληαο νινθιεξψζεη ηηο θηηξηαθέο ηεο παγηνπνηήζεηο, 

εκθαλίδεη ηηο ηειεπηαίεο ζε ινγαξηαζκφ « αθηλεηνπνηήζεσλ ππφ εθηέιεζε » πξνθεηκέλνπ 

λα απνθχγεη ηελ εκθάληζε απνζβέζεσλ. 
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3. Πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ θαη αληηθαηάζηαζε αληηθεηκεληθήο αμίαο κε ηελ 

εχινγε 

 

εκεηψζεηο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ΓΛΠ: αμία θηήζεο  νηθνπέδνπ 500 

ρηι., κε εθηίκεζε - εχινγε αμία 5.000 ρηι. , ππεξαμία € 4.500 ρηι. 

10.00.ΥΥ Οηθφπεδα  4.500ρ  ΥΡ 

     42.99.ΥΥ             Ίδηα Κεθάιαηα       4.500ρ  ΠΗ 

    

42.99.ΥΥ      Ίδηα Κεθάιαηα ( 4.500 * 

25% θνξ. ζπλη. = 1.125 ) 

1.125ρ  ΥΡ 

     44.90.ΥΥ Αλαβαιιφκελε θνξνινγία   1.125ρ  ΠΗ 

ρφιηα :  

 

4. 

Παξαηήξεζε Οξθσηνχ : Ζ επηρείξεζε απνηίκεζε ηηο ζπκκεηνρέο ζηελ αμία 

θηήζεο, εάλ επηρείξεζε απνηηκνχζε ηηο ζπκκεηνρέο ζηελ ηξέρνπζα αμία απηέο ζα 

εκθαληδφληνπζαλ κεησκέλεο θαηά 350 ρηι. κεηψλνληαο ηζφπνζα ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο θαη ίδηα θεθάιαηα. 

 68.01  Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε 

ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ   

      350ρ  ΥΡ 

18.00.99 Αληίζεηνο ινγαξηαζκφο 

ζπκκεηνρψλ    

      350ρ  ΠΗ 

ρφιηα : Παξφηη ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νη ζπκκεηνρέο 

λα απνηηκνχληαη ζηελ αμία θηήζεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ν έιεγρνο ησλ 

Οξθσηψλ ειεγθηψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ Νφκν 2.190/1920 πνπ πξνβιέπεη φηη ε 

απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ κηθξφηεξε αμία κεηαμχ ηηκήο 

θηήζεο θαη ηξέρνπζαο αμίαο.  

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεη ηελ εηθνληθή βειηίσζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαζψο δελ απνηππψλνληαη νη δεκηέο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη 

ππνζηεί ε εηαηξία. 

Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ λα δηεξεπλάηαη ε επηινγή ησλ θνξέσλ γηα αγνξά 

επηρεηξήζεσλ ζε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζε ζπλδπαζκφ κε αλαιήςεηο εθ 

κέξνπο ηνπο θαη ηέινο λα πξνζθνκίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εμαγνξαζκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε φπνπ επηρείξεζε εκθαλίδεη ηηο ζπκκεηνρέο 

ηεο σο ινγαξηαζκφ ρξενγξάθσλ, ήηνη ζηνλ πξσηνβάζκην ινγαξηαζκφ 34 αληί ηεο νξζήο  

εκθάληζεο ζηνλ 18. Σέηνηνπ είδνπο θηλήζεηο γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη 

δείθηεο ξεπζηφηεηαο. 
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5. Υξεψζηεο δηάθνξνη: ελδερφκελεο αλαιήςεηο θνξέσλ  

Παξαηήξεζε Οξθσηνχ :  ηηο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο πξνο ην 

Γ ζπλνιηθνχ πνζνχ 150  ρηι.νη νπνίεο παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα γηα 2 έηε 

40.00 Καηαβιεκέλν θεθάιαην           150 ΥΡ 

33.09  Γνζνιεπηηθνί ινγαξηζκνί 

ηδξπηψλ θαη κειψλ Γ 

           150 ΠΗ 

ρφιηα : Ζ αλάιεςε πνζψλ απφ ηελ εηαηξεία γηα ιφγνπο πνπ δελ αθνξνχλ ην 

ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα ηεο εηαηξείαο αιιά απνηεινχλ ρξεκαηηθή δηεπθφιπλζε 

ησλ κεηφρσλ ή ηνπ Γ νπζηαζηηθά είλαη επηζηξνθή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε 

απηνχο.  

ε θάζε παξφκνηα πεξίπησζε πνπ νη αλαιήςεηο ζα θαηαρσξνχληαλ ζε άιιν 

ινγαξηαζκφ π.ρ Αθηλεηνπνηήζεηο ή Σακείν ζα πηζησζεί  ν αληίζηνηρνο 

ινγαξηαζκφο ελεξγεηηθνχ κε ρξέσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

 

6. 

Παξαηήξεζε Οξθσηνχ :  Ζ επηρείξεζε δελ ζρεκάηηζε πξφβιεςε απνδεκίσζεο 

πξνζσπηθνχ ζπλ πνζνχ 75ρηι. Σν ζχλνιν ηεο πξφβιεςεο επηβαξχλεη ηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε 

68.09 Λνηπέο; Πξνβιέςεηο 

εθκεηαιιεχζεσο  

            75 ΥΡ 

44.00 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία 

            75 ΠΗ 

ρφιηα :  

 

Απνζέκαηα:  

Αχμεζε ησλ απνζεκάησλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηε : α)  σο επαθφινπζν επεθηαηηθήο  

δξαζηεξηφηεηαο κηάο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία 

απνζήθεο, β) λα απνηειεί ζπζζψξεπζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ πηψζεο ηδίξνπ ζπλέπεηα ηεο 

θξίζεο γ) απφθξπςε δεκεηψλ κέζσ ηεο κε ηηκνιφγεζεο θνζηνινγεκέλσλ δαπαλψλ – 

εμνδσλ. ε θάζε πεξίπησζε αμηνινγνχκε ηηο ηπρφλ απμήζεηο, πξνζπαζψληαο λα 

δηαγλψζνπκε ηπρφλ χπαξμε  ππεξαπνζεκαηνπνίεζεο / απαμίσζε ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

είδνο. εκεηψλεηαη φηη, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλάηαη ζε πνηνλ επί κέξνπο ινγαξηαζκφ 

ηεο νκάδαο 2 εληνπίδεηαη ε αχμεζε. Αθφκε, θίλδπλνο πθίζηαηαη  ζε πξντφληα κε 

επνρηθφηεηα θαζψο θαη ζε εκπνξεχκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο 

θαη εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ηηκψλ (πρ. Βακβάθη, κέηαιια, ζνπζάκη, θηι).  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε πξνζνρή ηπρφλ παξαηήξεζε νξθσηνχ γηα 

χπαξμε απνζεκάησλ ηξίησλ (ηα νπνία ζα έπξεπε  λα ηεξνχληαη ζε ινγ/ ζκν Σάμεσο – 

άξζξν 27, παξ. 7 Κ.Β.. ηξνπνπνίεζε κε ην άξζξν 31, παξ. 2 ηνπ Ν. 3522/2006) ) θαζψο 
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θαη ν ινγ/ζκνο «παξαγσγή ζε εμέιημε» ζηνλ νπνίν θαη παξαθνινπζνχληαη ηα αγαζά πνπ 

βξίζθνληαη ζην θχθισκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξνο επεμεξγαζία. 

Αθφκε, λα δηεξεπλάηαη ηπρφλ αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ( fifo, lifo κεζε 

ζηαζκηθή θηι. ) ε νπνία απαηηεί έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ( ππνβάιιεηαη αίηεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΤΟ πέληε κήλεο 

πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ  παξ.2 άξζξν 2 ηνπ Κ.Β.. ). 

Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη ν ινγαξηαζκφο ησλ απνζεκάησλ είλαη απφ ηνπο 

ζπλεζέζηεξνπο φπνπ παξαηεξνχληαη ηαθηηθέο ρεηξαγψγεζεο, αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο πηζηνχρνπ εηαηξίαο. Π.ρ. εηθνληθέο αγνξέο απφ ζπγγελείο πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη λα κεησζνχλ ηα θέξδε. 

7. 

Παξαηήξεζε Οξθσηνχ : Ζ επηρείξεζε δε δηελέξγεζε πξφβιεςε γηα απαμησκέλα 

απνζέκαηα (έηνηκα πξντφληα) πεξίπνπ 200ρ, κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απμεκέλα  

 80.00  Λνγαξηαζκφο γεληθήο 

εθκεηάιιεπζεο απνζέκαηα 

ηέινπο. 

200ρ  ΥΡ 

 24.00 Έηνηκα πξντφληα απνγξαθή          200ρ  ΠΗ  

ρφιηα : ην ΔΓΛ δελ πξνβιέπεηαη ινγαξηαζκφο πξφβιεςεο γηα απαμίσζε 

απνζεκάησλ, αιιά γίλεηαη κείσζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ κέζσ ηεο απνγξαθήο 

ησλ απνζεκάησλ ηέινπο.  

 

Μέζσ ηεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πεξηγξαθφκελεο πξφβιεςεο επηηπγράλεηε βειηίσζε 

απνηειέζκαηνο θαη Ηζνινγηζκνχ θαη επνκέλσο θαη βειηίσζε δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο. 

 

Απαηηήζεηο 

Λνγαξηαζκνί: Πειάηεο ( αλνηθηά ππφινηπα ινγ/ζκνπ 30 ), γξακκάηηα (ινγ/ζκνο 31 ) θαη 

επηηαγέο ( ινγ/ζκνο 30.90 – 97 ) . Απαηηήζεηο  απφ Γεκφζην ( ηακεία, Ννζνθνκεία ) 

ελδέρεηαη λα απνπιεξσζνχλ κε ξπζκίζεηο ( βι. πξνκεζεπηέο Ννζνθνκείσλ -  ιήςε 

Οκνιφγσλ ) 

Σπρφλ Απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε ζε θάζε πεξίπησζε 

δηαρξνληθή ηνπο εμέιημε.   
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8. 

Παξαηήξεζε Οξθσηνχ :  Γηα θαζπζηεξεκέλεο θαη επηζθαιείο απαηηήζεηο 1.00ρ  θαηά ηελ 

εθηίκεζε καο (Οξθσηφο) ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηνχλ πξνβιέςεηο 50ρ  

Α) 30.97 Δπηζθαιείο πειάηεο        100 ΥΡ 

30.00  Πειάηεο εζσηεξηθνχ          100 ΠΗ 

              

 Β) 83.11  

     ή 

    68.09 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο  

          50 ΥΡ 

  44.11 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο  

          50 ΠΗ 

ρφιηα : Ζ θαηαρψξεζε ηνπ ησλ πξνβιέςεσλ ζην ινγαξηαζκφ 68 ή ζην ινγ/αζκφ 83 

ζπλδέεηαη κε ηελ θνξνινγηθή αλαγλψξηζε ησλ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. 

Δπεηδή ζπλήζσο ε θνξνινγηθή αλαγλψξηζε ησλ επηζθαιεηψλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ινγαξηαζκφο 83 

Καηά εθηίκεζε, φηαλ νη επηζθάιεηεο αθνξνχλ νξγαληθφ έμνδν ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ινγαξηαζκφο 68 (νξγαληθφ έμνδν) ελψ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αθνξνχλ έθηαθην έμνδν ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 83.  

 

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ 44.11 «Πξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο» δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, εθηφο εάλ ζην ηέινο 

θάζε πεληαεηίαο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2005 (ην ηέινο ηεο 1
εο

 

πεληαεηίαο έιεμε ηελ 31.12.2009), πθίζηαηαη ππφινηπν ζην πνζφ ηεο ζρεκαηηζζείζαο 

πξφβιεςεο (θαηά πεξίπησζε 0,5% ή 1%), ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα 

ηεο επφκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ππφθεηηαη ζε θνξνινγία θαηά ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο. 

ε θάζε πεξίπησζε, κέζσ ηεο κε δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιήο απαηηήζεηο 

εκθαλίδεη βειηησκέλα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαζψο θαη ηα κεγέζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ ελψ 

ζε γεληθφηεξε βάζε εκθαλίδεηαη πνηνηηθφηεξν έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, θάηη  πνπ δελ 

ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.   

 

Απαηηήζεηο απφ θφξνπο: Υξέσζε ηνπ ινγ/ζκνχ 54 ππνδειψλεη ππνρξέσζε απφ ην 

Γεκφζην θαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κεηαθέξεηαη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε ινγηζηηθή αληίθαζε ( ινγ. 33.13 – 14 ). 
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Απαηηήζεηο απφ επηρνξεγήζεηο: Έιεγρνο – πηζηνπνίεζε έξγνπ απφ δεκφζηεο αξρέο – 

πςειέο πηζαλφηεηεο θαζπζηεξήζεσλ ζηελ είζπξαμε  

9. 

Παξαηήξεζε Οξθσηνχ :  Ζ επηρείξεζε έρεη θαηαρσξήζεη επηρνξεγήζεηο παγίσλ 

ζηνηρείσλ χςνπο 150ρ θαη έρνπλ ππνινγηζηεί αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο ησλ 

απνζβέζεσλ 15ρ. Μέρξη ηελ ζχληαμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ δελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί ε επηρνξήγεζε .  

81.01.05 Αλαινγνχζεο ζηελ ρξήζε 

επηρνξεγήζεηο παγίσλ 

επελδχζεσλ  

            15 ΥΡ 

41.10 Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ 

ζηνηρείσλ   

            135 ΥΡ 

33.14  Απαηηήζεηο απφ 

επηρνξεγήζεηο 

            150 ΠΗ 

ρφιηα : Οη επηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην ΔΓΛ θαηαρσξνχληαη 

φηαλ εηζπξάηηνληαη. Δπεηδή δελ εηζπξάρζεθαλ αληηινγίδνληαη νη εγγξαθέο πνπ 

έρνπλ πξνεγεζεί α) Υξ 33.14 κε Πη 41.10 θαη β) Υξ  41.10 κε Πη 81.01.05    

 

Δπηπιένλ ηεο αλσηέξσ αλαπξνζαξκνγήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη ζε 

πεξηπηψζεηο έληαμεο ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο λα δηεξεπλάηαη πέξα απφ ηελ  επίπησζε ηεο 

επέλδπζεο ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ζηα Απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα εμήο.  

Α) εάλ ε ίδηα ζπκκεηνρή πνπ απαηηείηαη ήηαλ πξαγκαηηθή θαη δελ ήηαλ πξντφλ 

δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. 

Παξάδεηγκα  

Ζ επηρείξεζε Α δίλεη δάλεην ζηελ επηρείξεζε Β χςνπο € 200. Ζ επηρείξεζε Β πηζηψλεη ηεο 

ππνρξεψζεηο ηεο κε ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαη ρξεψλεη αληίζηνηρα δηαζέζηκα. Δλ ζπλερεία 

πξαγκαηνπνηείηαη  αλάιεςε ησλ ρξεκάησλ απηψλ απφ ηνπο θνξείο,  είηε κέζσ ηεο 

κεηαθνξάο ηνπο ζηνλ ινγαξηαζκφ Σακείν ή κέζσ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ . Με ηελ « 

κεηαθνξά  » πιένλ ησλ ρξεκάησλ απηψλ ζηνπο θνξείο πξαγκαηνπνηείηαη ε αχμεζε 

θεθαιαίνπ ζηελ εηαηξία Α κε ρξήκαηα ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο. 

Β) Πηζαλέο ππεξηηκνινγήζεηο επί ηεο αμίαο ησλ παγίσλ (κεραλεκάησλ, θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θηι.) 

Γ) Σν χςνο ησλ επηρνξεγήζεσλ -  βι. έθηαθηα έζνδα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο - θαη ησλ 

αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ   

Γ) έιεγρνο σο πξνο ην χςνο ησλ παγηνπνηήζεσλ θαη ζπζρέηηζε κε ην χςνο ηνπ 

Μαθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ή βξαρππξφζεζκνπ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο – βαζηθφο ή κε. 

 



 38 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα  

Απνηειεί ηνλ πην ζπλήζε ηξφπν αλάιεςεο κεηξεηψλ, ην απμεκέλν Σακείν ηεο εηαηξίαο θαη 

ην πξψην ζεκείν ειέγρνπ απφ ηελ εθνξία ην νπνίν θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απφξξηςε 

βηβιίσλ.  

Εεηνχκε επεηγφλησο δηεπθξηλίζεηο, θαζψο θαηαιαβαίλνπκε ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε φηη ην 

Σακείν είλαη «καχξε ηξχπα», θάηη πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξία. 

 

Πνηφηεηα Δλεξγεηηθνχ. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηζηνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο επηρεηξήζεηο, νη 

ηξάπεδεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο  ζηελ πξαγκαηηθή αμία, ήηνη αμία ξεπζηνπνίεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - θαιπκκάησλ.  

Δηδηθφηεξα , ζήκεξα  φπνπ είλαη πηζαλφ ε αμία θηήζεο ή ινγηζηηθή ελφο πρ παγίνπ 

λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα θαη επνκέλσο ε αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο λα κελ θαιχπηεη ηνπο πηζησηέο απηήο. Δπηπιένλ, ε χπαξμε βαξψλ ή νθεηιψλ 

πξνο Γεκφζην (εθνξία, ΗΚΑ) ή πξνζσπηθφ κεηψλεη πεξαηηέξσ ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Δλψ ζε ζπλζήθεο θξίζεο φπσο νη ζεκεξηλέο, νη ηηκέο κεηψλνληαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν,  πρ ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ θξίζεο, ζηελ ΒΗΠΔ 

ΘΔ/ΝΗΚΖ θαη ε εγθαηάιεηςε απηήο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ θαζψο δελ πθίζηαηαη επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα επέλδπζε, ελψ ηα 

αθίλεηα δελ πξνζθέξνληαη γηα άιιε ρξήζε θαζψο πξφθεηηαη γηα  εηδηθά βηνκεραληθά 

θηίξηα.  

Ζ πησηηθή δε πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ επηπιένλ ζπλνδεχεηαη απφ επηδείλσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο θαη αχμεζε νθεηιψλ πξνο δεκφζην θαη εξγαδνκέλνπο.  

ΠΑΘΖΣΗΚΟ  

Πξνκεζεπηέο -  γξακκάηηα / επηηαγέο πιεξσηέεο ( ινγαξηαζκνί 50, 51, 53.90 ): έιεγρνο ηη 

πνζνζηφ αθνξά αλνηθηά ππφινηπα θαη ηη αμηφγξαθα. Ζ  θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ησλ 

πξνκεζεπηψλ ελδέρεηαη λα απμήζεη ην θφζηνο αγνξάο (απψιεηα ηπρφλ έθπησζεο) ή αθφκα 

θαη λα απνθιείζεη ηελ εηαηξία απφ ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Σπρφλ κε 

πιεξσκή ησλ επηηαγψλ κε ζπλέπεηα ηελ ζθξάγηζε απηψλ θαη αλαγγειία ζηνλ ΣΔΗΡΔΗΑ 

επηθέξεη άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο 

( ζηέξεζε θαξλέ επηηαγψλ, πνηληθέο επζχλεο ). 

« Αθάιππηε είλαη ε επηηαγή πνπ δελ πιεξψζεθε θαηά ηε λνκφηππε εκθάληζή ηεο πξνο 

πιεξσκή ζηελ ηξάπεδα απφ ηνλ θνκηζηή ηεο ιφγσ κε χπαξμεο δηαζέζηκνπ ππνινίπνπ ζηνλ 
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ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ εθδφηε. Ο εθδφηεο αθάιππηεο επηηαγήο π π έ ρ ε η   π ν η λ η θ ή  

ε π ζ χ λ ε . Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 79 ηνπ λφκνπ 5960/1933 «Πεξί επηηαγήο» πξνβιέπεη ηε 

δπλαηφηεηα πνηληθήο δίσμεο ηνπ εθδφηε αθάιππηεο επηηαγήο κε κήλπζε – έγθιεζε ηνπ 

δεκησζέληνο θνκηζηή » - Newsletters Κειεκέλεο θαη ζπλεξγάηεο – δηθεγνξηθή εηαηξία  

άλνημε 2011. 

 

Πηζησηέο δηάθνξνη  

Ζ κε πιεξσκή ηνπο επηθέξεη ζπλέπεηεο ζηελ εηαηξία θαζψο κπνξνχλ νη πηζησηέο λα 

θηλεζνχλ δηθαζηηθά γηα ηελ αμίσζε ηεο απαίηεζήο ηνπο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη 

ε χπαξμε ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο παγίσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ πηζησηέο δηάθνξνη.  

 

Φνξνινγηθέο θαη Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο 

Παξαθνινχζεζε δηαρξνληθήο εμέιημεο. Σπρφλ άξλεζε ή θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξσκή 

θφξσλ επηθέξεη πξνζαπμήζεηο θαη θπξψζεηο νη νπνίεο ζήκεξα αλαπξνζαξκφδνληαη σο 

πξνο ην απζηεξφηεξν. εκεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθξάηεζεο απφ ην Γεκφζην πνζνζηφ 

επί ηεο ρνξήγεζεο απφ δάλεην ή πίζησζε θαζψο θαη φηη ην δεκφζην είλαη πξνλνκηνχρνο 

δαλεηζηήο κε πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο νθεηιέηξηαο εηαηξίαο. Δηδηθφηεξα ην 

ΗΚΑ ζε πεξίπησζε πιεηζηεξηαζκνχ αθηλήηνπ πξνεγείηαη ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο γηα ην 

ζχλνιν ηεο νθεηιήο πξνο απηφ. 

 

Σξάπεδεο  

Θα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε ρξήζε ησλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ, ήηνη α) αχμεζε πίζησζεο 

πξνο ηνπο πειάηεο, β) αχμεζε παγίσλ, γ) ζπκκεηνρψλ, δ) απνζεκάησλ, ε) κείσζε 

πξνκεζεπηψλ ( έπαςε ε αγνξά λα πηζηψλεη ηελ πηζηνχρν, θάηη πξνθαλψο γλσξίδεη ίζσο 

θαιχηεξα ). 

10. 

Παξαηήξεζε Οξθσηνχ : ην ππφινηπν ηνπ ινγ/ζκνχ ηνπ παζεηηθνχ «Σξάπεδεο ινγ. 

Βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ » εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά €1000 ρηι.  ιφγσ 

ζπκςεθηζκνχ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ € 1200 ρηι. κε επηηαγέο ζε εγγχεζε χςνπο €1000 

ρηι.  

33.91 Δπηηαγέο ζε εγγχεζε 1000 ΥΡ 

52.00 Σξάπεδεο ινγ. 

Βξαρππξφζεζκσλ 

            1000              ΠΗ 
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ππνρξεψζεσλ 

ρφιηα : χκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ νξθσηνχ κέξνο ε εηαηξία εκθαλίδεη κεησκέλν 

δαλεηαθφ ππφινηπν, θαηά ην πνζφ ησλ επηηαγψλ πνπ έxνπλ ερσξεζεί ζηηο Σξάπεδεο. Θα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί αληηζηξνθή ηεο εγγξαθήο φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

 

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο  

Θα εμεηάδεηαη ε χπαξμε ηπρφλ ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηβαξχλνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο φπσο πεξηβαληνινγηθέο παξαβάζεηο, 

έθηαθηα γεγνλφηα πνπ δεκηνπξγνχλ απνδεκηψζεηο θηι. 

11. 

Παξαηήξεζε Οξθσηνχ :  Ζ επηρείξεζε δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα επηδηθαζζείζα 

αγσγή ηξίησλ πνζνχ  400 ρηι., ε νπνία αθνξά πξνεγνχκελεο ρξήζεο. χκθσλα κε ηελ 

γλσκάηεπζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ πξνθχπηεη φηη ν ηξίηνο κπνξεί λα δηθαησζεί θαηά 

60% πνζνζηφ πνπ θαη ε εηαηξία εθηηκά φηη κπνξεί θαη ίδηα λα ζπκβηβαζηεί .  

83.98 

83.98.00 

Λνηπέο έθηαθηεο πξνβιέςεηο  

 Δλδερφκελε δεκία απφ 

αγσγή ηξίηνπ 

             240 ΥΡ 

44.98 

44.98.00 

Λνηπέο έθηαθηεο πξνβιέςεηο               240 ΥΡ 

ρφιηα : Ο λνκηθφ ζχκβνπινο πξέπεη λα δίλεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο αγσγέο 

ηξίησλ, έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ην πνζφ επηβάξπλζεο ηεο επηρείξεζεο ψζηε 

λα ζρεκαηηζζεί ε αλάινγε πξφβιεςε 

 

4.1.2 Γεληθές αλακορθώζεης βάζε Κ.Β.., Δ.Γ.Λ. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε νξηδφκελα κε βάζε Κ.Β.., Δ.Γ.Λ.. θαη Γηεζλή 

πξφηππα, έρνληαο σο βαζηθέο ηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ παζεηηθνχ. 

Λνγαξηαζκφο Απνηίκεζε κε ΚΒ & 

ΔΓΛ 

ΓΗΟΡΘΧΖ 

Λνγ. 16 - Έμνδα ίδξπζεο 

θαη ά εγθαηάζηαζεο, έμνδα 

εξεπλψλ , έμνδα θηήζεσο 

αθηλεηνπνηήζεσλ, ινηπά 

έμνδα εγθαηάζηαζεο, ηφθνη 

δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο 

πεξηφδνπ,  θηι 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Δ.Γ.Λ.. ( παξ. 2.2.110 

πεξ. 23 ) ηνπ Κσδ,, αξζξν 

43 ηνπ Ν. 2190/1920 θαη 

άξζξν 31 ηνπ Ν. 

2238/1994. 

Απφζβεζε είηε εθάπαμ 

θαηά ην έηνο 

Πιήξεο απνκείσζε εληφο 

ηνπ έηνο πξαγκαηνπνίεζεο 
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πξαγκαηνπνίεζεο ή 

ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα 

εληφο 5εηίαο 

 

Λνγ. 16    

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

: Δ.Γ.Λ.. ( παξ. 2.2.110 

πεξ. 23 ) ηνπ Κσδ,, αξζξν 

42ε ηνπ Ν. 2190/1920 

Γαπάλεο θήκεο θαη 

πειαηείαο: Απφζβεζε είηε 

εθάπαμ θαηά ην έηνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ή 

ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα 

εληφο 5εηίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

Γαπάλεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο: Απφζβεζε 

εληφο ηνπ ρξφλνπ 

παξαγσγηθήο ρξήζεο ηνπ 

άυινπ ζηνηρείνπ.  

 

Γηαθνξνπνίεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ θήκεο θαη 

πειαηείαο ζε ζρέζε κε ηηο 

δαπάλεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο 

Ζ ζεηηθή θήκε 

απνζβέλεηαη κφλν εάλ 

πξνθχςεη απφ εμαγνξά ή 

ζπγρψλεπζε, ελψ ε 

αξλεηηθή απνζβέλεηαη 

ζηνλ ρξφλν 

πξαγκαηνπνηήζεσο ηνπ. 

Γαπάλεο έξεπλαο: 

θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

Γαπάλεο αλάπηπμεο: 

θεθαιαηνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην ΓΠΥΑ 38 

Δλζψκαηα Πάγηα  ( 

πεξίπησζε ππνηίκεζεο ) 

ρεκαηηζκφο ηεο αλάινγεο 

πξφβιεςεο θαζψο ε 

απνηίκεζε γίλεηαη κεηαμχ 

ρακειφηεξεο ηηκήο 

θηήζεσο θαη ππνηηκεκέλεο 

ηξέρνπζαο  

Δπαλεθηίκεζε θαη επηινγή 

ηεο αγνξαίαο σο ηηκή 

απνηίκεζεο.   

πκκεηνρέο – ινηπά 

ρξεψγξαθα ζε εηζεγκέλεο 

ή κε  

Απνηίκεζε ζηελ θαη΄είδνο 

ρακειφηεξε αμία κεηαμχ 

αμία θηήζεσο θαη 

ηξέρνπζαο 

Απνηίκεζε ζηελ ηξέρνπζα 

αμία. ε κε εηζεγκέλεο 

ζηελ ΚΘ.  
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4.1.3  ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ -  ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΥΛΔΤΗ 

Ζ πςειή  ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε απνηππψλεη ηελ εμάξηεζε ηεο εηαηξίαο απφ ηα 

μέλα θεθάιαηα θαη απνηειεί έλδεημε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αδπλακίαο. Θα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ε ηπρφλ αχμεζε ηνπο απφ πνπ 

πξνέξρεηαη (κεηξεηά, αλαπξνζαξκνγέο παγίσλ, νθεηιφκελν θεθάιαην – ινγηζηηθή αχμεζε, 

επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ζηα Διιεληθά πξφηππα απμάλνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα ). ε θάζε 

πεξίπησζε ην θνλδχιη απηφ ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

 

εκεηψλεηαη επηπιενλ, φηη κε ην Δ.Γ.Λ.. δελ εκθαλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο νη ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ( Leasing ) παξά κφλν ζε πιεξνθνξηαθνχο ινγαξηαζκνχο 

ηάμεσο. Ζ αλακφξθσζε γηα ηηο νθεηιέο Leasing πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί γηα ηηο ΜΜΔ 

είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ σο κία κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ηνθνρξεσιπηηθήο απφζβεζεο. 

Γειαδή ε νθεηιή λα εκθαλίδεηαη ζηηο Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κε αληίζηνηρε 

ρξέσζε ησλ παγίσλ θαη ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα λα θαηαρσξνχληαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη λα αθαηξνχληαη απφ ην θφζηνο πσιεζέλησλ. 

 

Σακεηαθέο Ρνέο 

Δίλαη ζαθέο φηη ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ δίλεη απαληήζεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

απαληεζνχλ απφ ηελ θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ηνλ Ηζνινγηζκφ. Γηα 

παξάδεηγκα, πνπ βξήθε κεηξεηά ε εηαηξία χςνπο € 500 ρηι. γηα λα θαηαβάιεη ζηνπο 

κεηφρνπο σο κεξίζκαηα, φηαλ ηελ ίδηα ρξήζε είρε δεκίεο € 150 ρηι. ή πσο κπφξεζε λα  

πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο € 300 ρηι. ρσξίο λα πάξεη δάλεην, ελψ ηα θαζαξά θέξδε 

αλήιζαλ κφιηο ζε € 30 ρηι. . Γεδνκέλε επίζεο απνηειεί ε εμέηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη 

δε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζε ζρέζε κε ηνλ δαλεηζκφ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, αξλεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο είλαη ζπλήζσο έλδεημε 

ζεκειησδψλ δπζθνιηψλ γηα ηελ πηζηνχρν εηαηξία, θαζψο κηα εηαηξία ρσξίο κεηξεηά κπνξεί 

λα νδεγεζεί ζε ρξενθνπία. 

 

Τπφδεηγκα. 

Καηά ηελ πνζνηηθή – ζεκειηψδε αλάιπζε γίλεηαη αλαθνξά ζε αξθεηνχο δείθηεο , 

ιεηηνπξγίαο, ξεπζηφηεηαο, θάιπςεο νθεηιψλ θηι. ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα πνπ 

δεκηνπξγήζακε εμεηάζακε δείθηεο ξεπζηφηεηαο, θεθαιαηαθήο δνκήο, θάιπςεο νθεηιψλ. 
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Δπηπιένλ,  εηζήρζε ζηνλ πξνο εμέηαζε πίλαθα θαη ην ζηνηρείν ηνπ ηακεηαθνχ θχθινπ 

(είζπξαμε απαηηήζεσλ ζε εκέξεο, πιένλ εκέξεο δηαθξάηεζεο απνζεκάησλ, κείνλ πιεξσκή 

ππνρξεψζεσλ ζε εκέξεο) ήηνη ν θχθινο φπνπ κε ζπλερείο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ 

κεηξεηψλ ζε απνζέκαηα, ησλ απνζεκάησλ ζε απαηηήζεηο θαη ησλ απαηηήζεσλ ζε κεηξεηά, 

ηα νπνία κεηαζρεκαηίδνληαη πάιη ζε απνζέκαηα θ.ν.θ. παξαθνινπζείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο πάληα ζε ζρέζε κε ηηο εθξνέο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ.  

 

Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε θαη ν δείθηεο ρεηξαγψγεζεο κεγεζψλ ζηνλ νπνίν απνηππψλνληαη 

ην χςνο ησλ  αλακνξθψζεσλ (αλαιήςεηο θνξέσλ, επηζθαιείο πειάηεο θηι) πξνο ην ζχλνιν 

ησλ  ηδίσλ θεθαιαίσλ πξηλ ηεο αλσηέξσ αλακνξθψζεηο, ψζηε λα δηαπηζηψλνπκε ην χςνο 

ησλ απσιεηψλ θεθαιαίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβάζκηζε.  

 

4.1.4. ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ – ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ  

Ζ ιεηηνπξγηθή απφδνζε απεηθνλίδεη ζσξεπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

εηαηξίαο, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε. Ο πην δηαδεδνκέλνο δείθηεο 

ιεηηνπξγίαο είλαη  

Ebitda: θεξδε πξν θφξσλ ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ/ Πσιήζεηο 

 

Δίλαη ζαθέο φηη κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη άιινη δείθηεο ιεηηνπξγίαο νη νπνίνη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο . 

Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο 

 πλνιηθέο ππνρξεψζεηο / ζχλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 Ξέλα /  Ίδηα θεθάιαηα  

Γείθηεο ηακεηαθήο κφριεπζεο 

 πλνιηθφο θαζαξφο δαλεηζκφο / Ebitda 

Γαλεηζκφο κείνλ κεηξεηά ή ηζνδχλακα απηψλ ( βι. πξνκεζεπηέο δεκνζίνπ ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.3867/2010 εμφθιεζε νθεηιψλ λνζνθνκείσλ ) 

 Funds flow from operations: θέξδε κεηά ηφθσλ θφξσλ θαη πξν απνζβέζεσλ / 

ζχλνιν δαλεηζκνχ ή θαζαξνχ δαλεηζκνχ. 

 Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο /πσιήζεηο 
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Οη ελ ιφγσ δείθηεο είλαη ρξήζηκνη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχλ ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληιεί θεθάιαηα θαζψο θαη ηελ απφδνζε ηεο ζε ζρέζε κε 

ηνλ θίλδπλν πνπ έρεη αλαιάβεη. 

 Δλ θαηαθιείδεη θαζνξίδνπλ ηελ βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαδεηθλχεη ηελ 

ζηήξημε ηνπο απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπο. 

Γείθηεο θάιπςεο νθεηιψλ 

       Ebitda / Σφθνπο ( ινγ. 65) + Μαθξνπξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ 

επφκελε ρξήζε  ( ινγ. 53.17 ) ΄ε/θαη Οκνινγίεο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε ( 

ινγ. 53.04 ) 

 

 Σακεηαθή θάιπςε νθεηιψλ 

 Λεηηνπξγηθέο Σακεηαθέο Ρνέο / Μαθξνπξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ 

επφκελε ρξήζε  ( ινγ. 53.17 ) ΄ε/θαη Οκνινγίεο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε ( ινγ. 

53.04 ) 

  

Απφ ηνπο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνπο δείθηεο εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ 

δαλείσλ θαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ δεχηεξν δείθηε ν νπνίνο 

απνηππψλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ελζσκαηψλεη ηελ θεξδνθνξία ζηελ 

ξεπζηφηεηα ηεο. 

 

Γείθηεο ρεηξαγψγεζεο κεγεζψλ 

Σν παξαθάησ πξνο εμέηαζε δείγκα απνηειείηαη απφ 50 εηαηξίεο,   νη νπνίεο εκθάληζαλ 

επηβάξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, γεγνλφο 

πνπ νδήγεζε ζηελ αλαγγειία ηεο ζρέζεο ζε αξκφδηα ηκήκαηα εηδηθψλ ρεηξηζκψλ 

(θαζπζηεξήζεσλ) ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαλ.  Οη εηαηξίεο 

απηέο είλαη κηθξνκεζαίεο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Γπηηθήο θαη 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζε δηάθνξνπο θιάδνπο. Δπηπιένλ, ηα ππφ εμέηαζε ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη ζε βάζνο ηξηεηίαο, πξηλ ην έηνο ππνβάζκηζεο ηνπ Rating ,ελψ έρνπλ ππνζηεί 

αλακνξθψζεηο ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ (φηαλ πθίζηαηαη 

έιεγρνο) θαζψο θαη ζε θάζε « λεθειψδε » ινγαξηαζκφ πνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

παξαπνίεζεο ή απφθξπςεο ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ. Σέινο, ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηνλ 

δείθηε Όςνο αλακνξθψζεσλ / Ίδηα θεθάιαηα πξν αλακνξθψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
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εμεηαζηεί θαη λα εκθαληζηεί ε απψιεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη ζπληειεζηή θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. 

 

Όςνο  αλακνξθψζεσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (αλαιήςεηο θνξέσλ, επηζθαιείο πειάηεο θηι ) 

πξνο ην ζχλνιν ησλ  ηδίσλ θεθαιαίσλ πξηλ ηεο αλσηέξσ αλακνξθψζεηο.  

  

Ο πεξαηηέξσ ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ ηα ζεκειηψδε κεγέζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, απμάλνπλ ηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο.   
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Γείγκα :  

Δπηρεηξήζεηο / 

Κιάδνο 

Σακεηαθ

ός 

θύθιος  

Ξέλα/ 

Αλακορθωκέ

λα  Ίδηα  

EBITD

A/ Μ/Μ 

δόζεης + 

Σόθοη 

ύλοιο 

Σραπεδηθού 

δαλεηζκού / 

ύλοιο 

Τποτρεώζεω

λ 

Αλακορθώζε

ης / Ίδηα 

θεθάιαηα 

προ 

αλακορθώζε

ωλ 

Λεηηοσργηθές 

Σακεηαθές Ροές 

/ Μ/Μ δόζεης + 

Σόθοη 

Υνλδξηθφ 

εκπφξην 

Φαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ 

97 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

1,3 57,6% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Υνλδξηθφ 

εκπφξην 

Φαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ 

69 -

Αξλεηηθφο 

δείθηεο  

1,4 62,2% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Πιαζηηθψλ 

Οηθνδνκ. 

Τιηθψλ 

74 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

1,7 47,9% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

0,12 

Απηνθηλεηα 37 2,1 3,2 75,8% 26% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Υνλδξηθφ 

εκπφξην 

193 39,7 3,3 57,8% 40% 3,37 

Υνλδξηθφ 

εκπφξην κερ/ησλ 

522 3,9 1,15 32,2% 6% 1,17 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

202 11 1,6 70,2% 60% 1,84 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

142 33,4 1,45 64,7% 84% 1,32 

Ζιεθηξνινγηθφ 

πιηθφ 

411 1,9 1,07 80,3% 0% 1,67 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

887 1,6 1,5 80,2% 39% 2,2 

Υνλδξηθφ 

εκπφξην 

θισζηνυθαληνπξ

γηθψλ εηδψλ 

318 11 1,5 59,6% 15% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Μεηαθνξέο  168 35,1 1,14 56,6% 77% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Ζιεθηξνινγηθφ 

πιηθφ  

104 5 9,1 53,4% 0 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Καηαζθεπέο 176 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

1,5 64% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

2,8 

S/M 52 15,5 1,5 58,9% 7% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Αγξνηηθά 

πξντφληα 

147 2,4 1,5 63,2% 0 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Αγξνηηθά 

πξντφληα 

9 10,7 7,8 25,3% 0 19,06 

Καηαζθεπέο 123 5,2 2,45 85,7% 0 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 
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Υνλδξηθφ 

εκπφξην 

νηθηαθψλ 

ζπζθεπψλ 

71 122,8 2,32 44,3% 89% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Δκπνξία 

πιαθηδίσλ 

195 12,2 9 70,4% 29% 0,83 

Απηνθίλεηα 132 8,9 1 49,1% 41% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Μεηαθνξέο 24 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

0,1 47,4% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

0,03 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

49 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

1,6 68,4% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

4,2 

Υνλδξηθφ 

εκπφξην 

αιθννινχρσλ 

θαη κε 

197 14,2 1,6 71,1% 49% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Εσνηξνθέο 330 13,2 1,5 72,4% 53% 0,68 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

345 4,7 1,7 79,9% 60% 0,4 

Δμφξπμε θαη 

επεμεξγαζία 

Μαξκάξνπ 

615 5,4 2,6 78,2% 59% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Σξφθηκα 149 197,4 1,4 84,3% 91% 2,5 

Καηαζθεπέο 155 3,4 2,2 60,8% 21% 1,7 

Οηθηαθά είδε 309 6 1,94 60,6% 31% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

216 9,6 2 63,4% 0 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Μεηαθνξέο 119 13,6 0,92 50,3% 77% 1,3 

Ζιεθηξνινγηθφ 

πιηθφ 

524 2,1 1,6 70,5% 9% 1,1 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

153 13,3 1,17 86,3% 80% 1,29 

Οηθνδνκηθφ 

πιηθφ 

330 2,8 1,1 63,2% 17% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Υνλδξηθφ 

εκπφξην/επηρεηξ. 

Γψξν 

222 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

1,4 75,2% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

4,5 

Ληαληθφ εκπφξην 

ελδπκάησλ 

105 7,9 0,45 42,85% 38% 2,08 

Ληαληθφ εκπφξην 

Παηρλίδηα – είδε 

κπεκπε 

42 5,4 1,36 30,5% 0 1,42 

Ληαληθφ εκπφξην 

Παηρλίδηα – είδε 

κπεκπε 

332 8,4 1,3 77,2% 0 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

273 12,4 0,87 80,6% 83% 0,84 

Ηαηξηθφο 542 7,4 1,07 85,3% 3% 1,63 
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εμνπιηζκφο 

Δθηππψζεηο 292 1,4 1,57 82,8% 5% 1,89 

Βηνκ. Πιαζηηθψλ 443 2,6 0,79 82,7% 10% 0,22 

Καηαζθεπέο -7 14,5 1,3 36% 54% 4,8 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

172 3,1 0,88 67,8% 47% 1,09 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

252 2,8 0,93 77,2% 13% 0,75 

Βηνκ. Πιαζηηθψλ 237 32,7 1,5 62,1% 72% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

Κισζηνυθαληνπ

ξγία – ελδχκαηα 

16 Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

1,1 68,8% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

2,88 

Βηνκ. Πιαζηηθψλ 245 3,1 Αξλεη

ηθφ 

EBIT

DA 

77,2% 15% 5,66 

Ξπιεία 341 23,3 0,92 67,1% 68% Αξλεηηθφο 

δείθηεο 

 

4.1.5.  Σακεηαθός θύθιος 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηακεηαθνχ θχθινπ ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα 

δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο: 

Απφ ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ησλ 50 εηαηξηψλ νη 24 , ήηνη πεξίπνπ 50%, εκθαλίδεη 

κέγεζνο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 180 εκέξεο, ελψ 6 εμ απηψλ είλαη θαη άλσ ηνπ έηνπο. Ο 

ηακεηαθφο θχθινο νπζηαζηηθά αληιείηαη θαη εμεηάδεηε ζε ζρέζε κε ηελ θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα ησλ ζηνηρείσλ φπσο, δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ, ξεπζηνπνίεζεο 

απνζεκάησλ θαη πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ,  

δηαπηζηψλνπκε ηελ κεγάιε εμάξηεζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ απφ ηελ εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε (Σξάπεδεο, πξνκεζεπηέο). Δηδηθφηεξα εμεηάδνληαο ηηο επηρεηξήζεηο ζε 

ζρέζε θαη κε ηνλ δείθηε ζπλνιηθνχ Σξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ / χλνιν ππνρξεψζεσλ 

βιέπνπκε φηη θπξίσο νη Σξάπεδεο θαιχπηνπλ ην θελφ απηφ ζην ζπλαιιαθηηθφ ηνπο 

θχθισκα . Χο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ δείθηε ζπκπεξαίλνπκε  φηη φζν πην κεγάινο είλαη ν 

αξηζκφο εκεξψλ ηφζν πην αξλεηηθέο είλαη θαη νη πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο, θαζψο ζεκαίλεη 

κεγάιε δηάξθεηα απαηηήζεσλ ( δει. απμεκέλεο πηζαλφηεηεο κε απνπιεξσκήο ηνπο – 

θίλδπλνο ) ή κεγάιν χςνο απνζεκάησλ κε ρακειή θπθινθνξία, ελδερνκέλσο κε 

ξεπζηνπνηήζηκν. ε πεξηφδνπο κάιηζηα ζαλ ηελ ζεκεξηλή φπνπ εθιείπνπλ νη εμσηεξηθνί 

ρξεκαηνδφηεο, νη απαηηήζεηο γίλνληαη πεξηζζφηεξν επηζθαιήο θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο 

πξνκεζεπηέο πεξηζζφηεξν απαηηεηέο. Απνηέιεζκα δε είλαη, εηαηξίεο κε απηφ ην 
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ραξαθηεξηζηηθφ λα αληηκεησπίδνπλ άκεζα δπζθνιίεο ζηελ ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπο. 

 

4.1.6. Ξέλα / Αλακορθωκέλα Ίδηα θεθάιαηα 

Δμεηάδνληαο ηνλ δείθηε απηφ, παξαηεξνχκε φηη ελψ ε εχινγε ηηκή πνπ ζπλαληάκε ζηελ 

βηβιηνγξαθία ( εμαξηάηαη απφ ηνλ θιάδν, ην ζηάδην αλάπηπμεο θηι ) θπκαίλεηαη ζπλήζσο 

ζηα επίπεδα 1:1 εψο 3:1. ην ζπγθεθξηκέλν φκσο δείγκα παξαηεξνχκε φηη κφιηο 7 

επηρεηξήζεηο κεηά ηηο αλακνξθψζεηο εκθαλίδνπλ ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη εληφο ηνπ 

αλψηεξνπ εχξνπο. Οη πεξηζζφηεξεο θπκαίλνληαη ζε ηηκέο άλσ ησλ 10 ( 24 εηαηξίεο ), ελψ 8 

εκθαλίδνπλ θαη αξλεηηθφ δείθηε ηηκψλ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη έρνπλ απσιέζεη ην ζχλνιν 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε μέλα θεθάιαηα. Σα ηειεπηαία 

κφιηο αληηιεθζνχλ ηνλ εγθισβηζκφ ηνπο, ζπεχδνπλ ζε ξεπζηνπνίεζε φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, νδεγψληαο άκεζα ηηο εηαηξίεο ζε δηαδηθαζίεο 

εθθαζάξηζεο – πηψρεπζεο.  

 

4.1.7.  EBITDA/ Μ/Μ δόζεης + Σόθοη 

ηελ πεξίπησζε απηή απνηππψλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηεί 

πνζνζηηαία ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία ε νπνία θαη επαξθεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ  

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο θαη επηβαξχλζεσλ – ρξενιπζία. 

 Γείρλεη επνκέλσο εάλ ε εηαηξία δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηέηνηα θέξδε ψζηε λα 

θαιχπηνληαη νη ηφθνη θαη νη απαηηεηέο βάζεη ζπκβάζεσλ – δαλείσλ ππνρξεψζεηο 

θαη΄ειάρηζην ( ήηνη ζρέζε 1:1 ). Δπηπιένλ απφ ηελ ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία ζα πξέπεη λα 

πξνθχπηεη θαη ε δπλαηφηεηα πιεξσκήο θφξσλ, κεξηζκάησλ, ελψ φηη απνκέλεη παξέρεη 

ζηελ εηαηξία ηελ επρέξεηα απηνρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα ζπλερίζεη λα πξαγκαηνπνηεί 

επελδχζεηο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηξίησλ.  

 Δθ ησλ 50 εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο, παξαηεξνχκε φηη 32 εμ΄απηψλ εκθαλίδνπλ 

ζρέζε κεηαμχ 1 έσο 2, δειαδή θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ζηνλ 

παξαλνκαζηή θαη επηπιένλ, ιεηηνπξγηθά κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ελδερνκέλνπο θφξνπο, 

κεξίζκαηα, λέεο επελδχζεηο.  

 Ζ εξκελεία ηνπ είλαη φηη φζν κεγαιχηεξεο ηηκέο ιακβάλεη, ηφζν επρεξέζηεξε 

θαζίζηαηαη θαη ε θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο εηαηξίαο. Ο δείθηεο απηφο ζπλίζηαηαη  λα 

εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο δείθηεο κφριεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζεί ν 

αλαιπηήο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο άληιεζεο θαη ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη 
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λα ζπλδπάδεηαη κε ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο, ψζηε λα δηαπηζηψλνπκε εάλ ε ιεηηνπξγηθή 

θεξδνθνξία ελζσκαηψλεηαη ζηελ ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

θιάδνπ κε ζπλήζσο πςειή θεξδνθνξία θαη ρακειή ξεπζηφηεηα είλαη νη πξνκεζεπηέο 

Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ (πςειά πνζνζηά θέξδνπο ζε ζπλδπαζκφ κε κεγάιε θαζπζηέξεζε 

ζηελ πιεξσκή ησλ απαηηήζεψλ ηνπο). 

 

4.1.8.  ύλοιο ηραπεδηθού δαλεηζκού προς ζύλοιο σποτρεώζεωλ 

Αλαθνξηθά κε ηνλ δείθηε, εμεηάδνπκε ηελ πνζνζηηαία έθζεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ θαη παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

ηη κφλν 9 εηαηξίεο εκθαλίδνπλ ηηκή ρακειφηεξε ηνπ 50%, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ππφινηπεο 41 εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο ρξσζηάλε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα ζηηο Σξάπεδεο απφ 

φηη ζε ινηπνχο πηζησηέο (πξνκεζεπηέο, Γεκφζην, πξνζσπηθφ θηι).  

 Δπίζεο εμεηάδνληαο ηελ πνξεία ηνπ ελ ιφγσ δείθηε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε (δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα) παξαηεξνχκε φηη 32 επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ 

αχμεζε ζηνλ ελ ιφγσ δείθηε, ελψ 8 εκθαλίδνπλ ζηαζεξφηεηα θαη κφιηο 10 κεηψλνπλ ηηο 

ηξαπεδηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. ηηο 2 

ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο ήδε ν δείθηεο θπκαίλνληαλ ζε ηηκή άλσ ηνπ 50% θαη ην 

πξνεγνχκελν έηνο, νπφηε είλαη θπζηθφ νξηζκέλεο ηξάπεδεο δηαβιέπνληαο ηελ έθζεζε ηνπο 

λα επηδίσμαλ ηνλ  πεξηνξηζκφ ησλ νθεηιψλ πξνο απηέο (βι. πνηνηηθέο κεηαβιεηέο 2). ε 

θάζε πεξίπησζε βιέπνπκε φηη νη εηαηξίεο επηδηψθνπλ θαη απμάλνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε κηα πξνζπάζεηα επαλαθαζνξηζκνχ ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο 

πηζησηέο, απνθεχγνληαο νη ίδηεο κέζσ αχμεζεο θεθαιαίσλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε.  

 

4.1.9 Γείθηες τεηραγώγεζες κεγεζώλ 

Αλακνξθψζεηο / Ίδηα θεθάιαηα πξν αλακνξθψζεσλ 

Με ηνλ δείθηε απηφ απνηππψλεηαη ην κέγεζνο εμάιεηςεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαηά ηα ηειεπηαία θπξίσο έηε ιεηηνπξγίαο. 

Δηδηθφηεξα, ζην αλσηέξσ δείγκα παξαηεξνχκε φηη 13 εμ΄απηψλ εκθαλίδνπλ απνκείσζε 

κεγαιχηεξε ηνπ 50% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ελψ ζε άιιεο 9 εκθαλίδεηαη κείσζε άλσ ηνπ 

90%. Γειαδή, ζπληξέρνπλ ιφγνη εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ Ν.2190/1920.   
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Άξζξν 47 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη 

ζην ππφδεηγµα ηζνινγηζµνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ, γίλεη θαηψηεξν απφ ην 

µηζφ (1/2) ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη 

ηε Γεληθή πλέιεπζε, µέζα ζε πξνζεζµία έμη µελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα 

απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ µέηξνπ. 

 Άξζξν 48 

Αλάθιεζεο ηεο ζχζηαζεο αλψλπµνλ εηαηξείαλ Τπνπξγηθήο απνθάζεσο ρσξεί µφλνλ: α) 

εάλ θαηά ηελ ζχζηαζηλ ηεο εηαηξείαο δελ θαηεβιήζε ελ φισ ή ελ µέξεη ην ππφ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ νξηδφµελνλ σο θαηαβιεηένλ θεθάιαηνλ. β) εάλ, θαηαδηθαζζέληνο µέινπο 

ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, ∆ηεπζπληνχ, ή άιινπ νηνπδήπνηε εληεηαιµέλνπ ηελ 

δηνίθεζηλ ηεο εηαηξείαο, εηο θπιάθηζηλ επί πξάμεη αθνξψζε εηο ηελ παξ' απηνχ δηαρείξηζηλ 

ησλ εηαηξηθψλ ζπµθεξφλησλ, ε εηαηξεία δελ απεµάθξπλε ην θαηαδηθαζζέλ πξφζσπνλ απφ 

ηεο δηνηθήζεσο ή δηεπζχλζεσο απηήο. "γ) αλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, 

φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφδεηγµα ηζνινγηζµνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ, 

είλαη µηθξφηεξν απφ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ". "δ) εάλ θαηά ηελ 

ιήμηλ ηεο ελ άξζξσ 8 νξηδνµέλεο δεθαπεληαεηίαο δελ έρε απμήζεη ην εηαηξηθφλ θεθάιαηνλ 

απηήο εηο ην ππφ ηνπ απηνχ άξζξνπ παξάγξαθνο 2, νξηδφµελνλ θαηψηαηνλ φξηνλ". 2. Δλ 

πεξηπηψζεη ηνηαχηεο αλαθιήζεσο, νη εθθαζαξηζηαί ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο δηνξίδνληαη 

ππφ γεληθήο ζπλειεχζεσο, ζπγθαινπµέλεο ππφ ηνπ ηέσο ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ εληφο 

πέληε εµεξψλ απφ ηεο πξνο απηφ θνηλνπνηήζεσο ηεο αλαθιεηηθήο ππνπξγηθήο απνθάζεσο. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δεηθηψλ, θαζψο εμεηάδεη νπζηαζηηθά ηελ 

πνηφηεηα δηνίθεζεο (ηπρφλ αλαιήςεηο θνξέσλ, επηζθάιεηεο θηι.).  

4.1.10  Λεηηοσργηθές Σακεηαθές Ροές / Μ/Μ δόζεης + Σόθοη 

Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε,  απνηππψλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

πξαγκαηνπνηεί ιεηηνπξγηθέο ξνέο πνπ λα  επαξθνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ  

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο. 

 Γείρλεη επνκέλσο εάλ ε εηαηξία δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί ξνέο απφ ιεηηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ηφθνη θαη νη δφζεηο δαλείσλ  (ήηνη ζρέζε 1:1). Ζ 
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εξκελεία ηεο ζρέζεο απηήο είλαη φηη φζν κεγαιχηεξεο ηηκέο ιακβάλεη, ηφζν επρεξέζηεξε 

θαζίζηαηαη θαη ε θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 

 Δθ ησλ 50 εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο, παξαηεξνχκε φηη 28 εηαηξίεο εκθαλίδνπλ ζρέζε 

κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο ή θαη αξλεηηθή ζρέζε, δειαδή δελ θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ εκθαλίδνπλ ζηνλ παξαλνκαζηή.  

 Δπηζεκαίλνπκε φηη εάλ  ε επηρείξεζε έρεη ζεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

κπνξεί λα  ρξεκαηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο, ελψ  πεξηζζεχνπλ θαη θεθάιαηα γηα λα 

πξνρσξήζεη ζε αλάπηπμε, είηε κε επελδχζεηο είηε κε εμαγνξέο., ρσξίο λα θαηαθεχγεη ζε 

Σξαπεδηθφ δαλεηζκφ.  

         Αλ φκσο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο είλαη αξλεηηθέο, ηφηε ε εηαηξεία πξέπεη λα 

κεηψζεη άκεζα ην ιεηηνπξγηθφ ηεο  θφζηνο. Γηαθνξεηηθά ζα αλαγθαζηεί λα δαλεηζηεί ή λα 

πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

            Ζ εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο φπσο ε ζεκεξηλή, θαζψο νη εκπνξηθέο εηαηξείεο πιήηηνληαη πξψηεο απφ 

ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Πξάγκαηη, νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

απνθαζίζνπλ ηε δηαθνπή ή αλαζηνιή ησλ επελδχζεσλ θαη επνκέλσο ησλ αληίζηνηρσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δελ κπνξνχλ φκσο λα κεηαβάινπλ ηφζν 

εχθνια ηελ πνιηηηθή ηνπο ζε ζρέζε κε ην θεθ. θίλεζεο  (πειάηεο/πξνκεζεπηέο) θαη ηα 

απνζέκαηα. εηαηξίαο.  

 Δπηπιένλ, αληηθεηκεληθά νη κηθξνκεζαίεο εηαηξίεο έρνπλ κηθξφηεξεο δπλαηφηεηεο 

αληαπφθξηζεο ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο εηαηξίεο. Γειαδή 

δελ δηαζέηνπλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα λα πεηχρνπλ ηπρφλ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ρξένπο ηνπο, άξα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ξεπζηφηεηα ψζηε λα κελ 

πξνζθεχγνπλ ζε βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο. 

 

4.2.  Υρεκαηοοηθολοκηθή Γηατείρηζε 

ην ππφθεθάιαην απηφ παξαζέηνπκε ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ -  

πξνκεζεπηψλ ελφο γλσζηνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, ελψ παξνπζηάδνληαη νη  

δπλαηφηεηεο πνπ απηφ παξέρεη. εκεηψλεηαη ε χπαξμε ζηελ αγνξά θαη άιισλ ζπζηεκάησλ  

ERP, ηα νπνία δηαζέηνπλ αξθεηά εξγαιεία αλάιπζεο θαη  κε παξεκθεξείο δπλαηφηεηεο 

πιεξνθφξεζεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αλαιπηψλ.  Οη ζπγθεθξηκέλεο δε πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηα ηκήκαηα αλάιπζεο ησλ Σξαπεδψλ κπνξνχλ λα ζηαινχλ απφ ηελ εηαηξία 

αθφκα θαη κε e- mail, ή αθφκα θαη λα ηεζνχλ νξηζκέλεο παξακεηξνπνηήζεηο ψζηε ν φγθνο 
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ησλ ζηνηρείσλ λα είλαη κηθξφηεξνο (πρ ηα αλνηθηά ππφινηπα ησλ 10 κεγαιχηεξσλ πειαηψλ 

θαη ε σξίκαλζή ηνπο ή ηζηνξηθά ζηνηρεία απηψλ). ε θάζε πεξίπησζε ε πιεξνθφξεζε πνπ 

κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηα πξνγξάκκαηα είλαη επαξθήο. 

Βέβαηα ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πνπ δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα παξάζρνπλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πιεξνθφξεζε ( πειάηεο – πξνκεζεπηέο, ηξφπν θαη δηάξθεηα 

πιεξσκήο ), ζε εμσηεξηθφ αλαιπηή ππφ ηνλ θφβν πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε απηή απφ 

ηπρφλ αληαγσληζηέο. Θα πξέπεη φκσο λα εμεγεζεί ζηνλ επηρεηξεκαηία φηη απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ δελ έρεη λα θξχςεη θάηη απφ ηελ Σξάπεδα, ε πξνζθφκηζε ησλ φπνησλ ζηνηρείσλ -  

πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ Σξάπεδα λα εγθξίλεη ην θαηάιιειν φξην θαη κε ηνπο 

θαηάιιεινπο φξνπο. 

Γπλαηφηεηεο: 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Standard 

Γηαρείξηζε Αμηφγξαθσλ Δηζπξαθηέσλ – Πιεξσηέσλ 

 Γηαρείξηζε πηλαθίσλ 

παξαιαβήο ή παξάδνζεο 

αμηνγξάθσλ.  

 Γηαρείξηζε ιήμεσλ ησλ 

αμηνγξάθσλ.  

 Πιήξεο δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ 

ησλ αμηνγξάθσλ, ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ησλ 

ππνζρεηηθψλ κε 

παξαθνινχζεζε λνκίζκαηνο,  

 

 Γπλαηφηεηα ζηαδηαθήο εμφθιεζεο, κε φιν ην ηζηνξηθφ ησλ κεηαβνιψλ ηνπο θαη 

ησλ εκπιεθφκελσλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ή «ππνγξαθψλ»,  

 Παξαθνινχζεζε ηεο ηξέρνπζαο ΘΔΖ θαη ΚΑΣΑΣΑΖ ηνπο.  

 πγθεληξσηηθφ Λεμηάξην ησλ αμηνγξάθσλ αλά κήλα.  

 Δλεκέξσζε άιεθησλ αμηνγξάθσλ αλά πειάηε ή πξνκεζεπηή.  

 Καξηέιεο ζπλαιιαζζνκέλσλ κε βάζε ηε ιήμε ησλ αμηνγξάθσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

δηαθνξεηηθφ απφ ην «ινγηζηηθφ» ππφινηπν.  

 Γηαδηθαζίεο εμφθιεζεο, επηζηξνθήο, αθχξσζεο αμηνγξάθσλ.  

 Γηαδηθαζίεο καδηθήο εμφθιεζεο, επηζηξνθήο, αθχξσζεο αμηνγξάθσλ.  
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 Γπλαηφηεηα Γηακαξηχξεζεο θαη Μεξηθήο εμφθιεζεο αμηνγξάθνπ.  

 Γπλαηφηεηα Απνγξαθήο αμηνγξάθσλ.  

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο ηνπ αλνηθηνχ πνζνχ, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπκε ην πνζφ, απφ 

ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ Αμηνγξάθνπ, ην νπνίν δελ έρεη εμνθιεζεί.  

 Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο, ζε επίπεδν Σακεηαθψλ εγγξαθψλ, φισλ ησλ ελεξγεηψλ 

εμέιημεο ηνπ Αμηνγξάθνπ.  

 Γπλαηφηεηα «Αληηθαηάζηαζεο» ελφο Δηζπξαθηένπ αμηνγξάθνπ.  

 Γηαρείξηζε ησλ κεηαβηβάζεσλ (πιεξσκή πξνκεζεπηή κε αμηφγξαθν πειάηε καο, 

κεηαθνξά ζηελ Σξάπεδα γηα είζπξαμε θιπ.). Γπλαηφηεηα καδηθήο κεηαβίβαζεο.  

 Καηάζηαζε ησλ αλνηθηψλ αμηνγξάθσλ αλά Σξάπεδα.  

 Έιεγρνο θαη ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε βάζεη ηεο θαηάζηαζεο ησλ αμηνγξάθσλ.  

 Καηάζηαζε απνγξαθήο αμηνγξάθσλ - Βηβιίν αμηνγξάθσλ.  

 Δλειηθίσζε (aging analysis) θαη Αηηηνιφγεζε ππνινίπσλ πειαηψλ θαη 

πξνκεζεπηψλ βάζεη ηεο αληηζηνίρεζεο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ αλά 30, 

60,90,θηι εκέξεο 

 Γεκηνπξγία επηζηνιψλ ζπκθσλίαο ππνινίπνπ (θαη εηηθεηψ γηα ηελ απνζηνιή) κε 

βάζε ηελ Δλειηθίσζε ππνινίπσλ πειαηψλ κε θείκελν νξηδφκελν ζην Word 

 

Υρεκαηοοηθολοκηθή Γηατείρηζε Advanced 

 Πιήξεο Γηαρείξηζε Πηζησηηθψλ Καξηψλ 

 Αληηζηνηρίζεηο απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ βάζεη θαλφλσλ 

 Γηαδηθαζία Δίζπξαμεο αλνηθηψλ απαηηήζεσλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαρψξηζε 

εηζπξάμεσλ κε βάζε ηηο αλεμφθιεηεο απαηηήζεηο πειαηψλ. 

       

πγθεθξηκέλα:  

1. Δπηινγή αλεμφθιεησλ (open items)  

2. Δπηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εμφθιεζεο  

3. Απνζεθεχεη ηελ πιεξνθνξία ηεο αληηζηνίρεζεο  

 Γπλαηφηεηα Οξγάλσζεο πιεξσκψλ θαη απηνκαηνπνίεζεο εμφθιεζεο νθεηιψλ κε 

έθδνζε πνιιαπιψλ επηηαγψλ ή ρξήζε εκβαζκάησλ.  

 Απηφκαηα ππνινγηδφκελνη Γείθηεο Απνπιεξσκήο ζε εκέξεο κε ηελ παξαθάησ 

αλάιπζε Γεηθηψλ 

 πλνιηθή Αμία Δμνθιεκέλσλ 
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 ηαζκηζκέλνο Μέζνο Υξφλνο Απνπιεξσκήο. Γείθηεο ν νπνίνο ππνινγίδεη ην ρξφλν 

απφ ηελ Σηκνιφγεζε κέρξη ηελ Δίζπξαμε 

 ηαζκηζκέλνο Μέζνο Υξφλνο Καζπζηέξεζεο. Γείθηεο ν νπνίνο ππνινγίδεη ην 

ρξφλν απφ ηελ Σηκνιφγεζε κέρξη ηελ ιήμε ησλ Δίζπξάμεσλ αλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο 

 ηαζκηζκέλνο Μέζνο Υξφλνο Καζπζηέξεζεο Πξφβιεςεο. Γείθηεο ν νπνίνο 

ππνινγίδεη ην ρξφλν απφ ηελ Λήμε ηεο Σηκνιφγεζε (π.ρ. πκθσλία κε ηνλ Πειάηε) 

κέρξη ηελ ιήμε ησλ Δίζπξάμεσλ αλ πξφθεηηαη γηα κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο 

 Αμία θαη ηαζκηζκέλνο Μέζνο Υξφλνο Καζπζηέξεζεο Καζπζηεξεκέλσλ  ζε ζρέζε 

κε ηελ εκεξνκελία ηεο εθηχπσζεο 

 Αμία θαη ηαζκηζκέλνο Μέζνο Υξφλνο Καζπζηέξεζεο Αιήθησλ δειαδή εθξεκψλ 

απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ζπκθσλία 

 Άκεζνο έιεγρνο Open-items (αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ ή απαηηήζεσλ) αλά 

ζπλαιιαζζφκελν ή ζπλνιηθά γηα δνζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 πλνιηθή εηθφλα ησλ ηξφπσλ είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ 

ηξφπν πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ή ηε δηακφξθσζε απζηεξφηεξεο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο. 
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Γηαρείξηζε Υξεκαηνξνήο - Cash Flow 

 
 

 Ακεζε εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο Υξεκαηνξνήο αιιά θαη εηθφλα γηα ηελ 

νπνηαδήπνηε κειινληηθή εκεξνκελία (αλακελφκελεο εηζξνέο-εθξνέο) κε βάζε ηηο 

πξνβιέςεηο. Δκβάζπλζε ηεο πιεξνθνξίαο ησλ αλακελφκελσλ δηαζεζίκσλ αλά 

εκεξνκελία ζηηο πξαγκαηηθέο θαη πξνβιεπφκελεο εηζξνέο θαη εθξνέο πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζην ζχζηεκα.  

 Απηφκαηε ελεκέξσζε ινγαξηαζκψλ ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο απφ ηα εθθξεκή 

αμηφγξαθα κε βάζε ηε ιήμε ηνπο (πξνβιέςεηο), θαζψο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε 

ζπκθσλεκέλεο εμνθιήζεηο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ (ηξφπνο πιεξσκήο) είηε ζε 

ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ είηε ζε γεληθφ (άγλσζην) ινγαξηαζκφ πξνβιέςεσλ.  

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ζπκθσλίαο ππνινίπνπ Σξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηελ 

Σξάπεδα ή/θαη απηφκαηεο ελεκέξσζεο απφ ηα ηξαπεδηθά statements.  

 Γπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ πξνβιέςεσλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ-

εθξνψλ ινγηζηηθνπνηνχκελσλ ή φρη.  

 Απηφκαηε ελεκέξσζε ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ ζπλαιιαζζφκελσλ κε βάζε 

ηελ εμέιημε ησλ αλνηθηψλ ηνπο αμηνγξάθσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΥΙΑ ΜΔ ΣΗΝ 

ΥΡΗΗ ΠΟΙΟΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεη 

θαλείο, εθηφο απφ ηηο πνζνηηθέο παξακέηξνπο πνπ απνηππψλνληαη ζηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα θαη κία ζεηξά πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη νη δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ 

πηνζεηνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα,  ζηεξίδνληαη ζε πνζνηηθά δεδνκέλα, ελψ  γεγνλφηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο άκεζα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (πρ απψιεηα 

αληηπξνζσπείαο, θηι) ελδερνκέλσο λα κελ ιακβάλνπλ ηελ πξέπνπζα ζεκαζία. ε θάζε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε πσο ε πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζεί ζπλήζσο 

ηελ πνξεία πνπ έρεη  ην ηξελάθη ζην Λνχλα πάξθ, δει. μεθηλάεη αλνδηθά θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε νξηζκέλεο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πνξεία,  αξρίδεη ε πηψζε ή θαη 

πάιη ε άλνδνο.  

ην δηάζηεκα απηφ νη επηβάηεο (επηρεηξεκαηίεο, πηζησηέο) αληηιακβάλνληαη φηη 

ηειηθά έρνπλ εκπιαθεί ζε κηα  ηξειή πνξεία πξνο ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη ζε απηήλ ηελ πνξεία 

ην πιενλέθηεκα ην έρνπλ ζπλήζσο νη θχξηνη ππεχζπλνη πνπ είλαη νη θνξείο ηεο. ηελ 

πεξίπησζε καο φκσο, πνηνχ είδνπο ζπκπεξηθνξά αλαπηχζζνπλ νη εηαηξίεο; ή  θαιχηεξα, ηη 

είδνπο ςπρνινγία θαη θίλεηξα έρνπλ νη άλζξσπνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο θαη πσο επηιέγνπλ ζε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξνβνχλ;   

  

5.1. Ποηοηηθές Μεηαβιεηές  

 1) Κηλεηή θαη αθίλεηε  πεξηνπζία ζε ζρέζε κε ηνλ δαλεηζκφ –  κεηαγξαθή      

ξεπζηνπνίεζε  

Παξαηεξείηαη, ε αθίλεηε θπξίσο πεξηνπζία ησλ θνξέσλ λα  βξίζθεηαη  ζε ρακειά επίπεδα 

ζε ζρέζε  κε ην  χςνο ηνπ δαλεηζκνχ. Δλ πξνθεηκέλνπ,  πξέπεη λα ειέγρνληαη νη ηπρφλ 

κεηαβνιέο ηεο πεξηνπζίαο θαζψο θαη λα ειέγρνληαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ε πνηφηεηα ησλ 

παγίσλ (επαλεθηηκήζεηο αθηλήησλ εμαζθάιηζεο θπξίσο, αιιά θαη έιεγρνο ηνπ κεηξψνπ 

παγίσλ πρ γηα απηνθίλεηα πνιπηειείαο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο πνπ δελ θαιχπηνπλ πάγηεο 

αλάγθεο ηεο εηαηξίαο).  Δπίζεο, έρεη  παξαηεξεζεί ζπρλά  λα παξέρεηαη ε πξνζσπηθή 

εγγχεζε θνξέσλ, πνπ δελ είραλ πεξηνπζία ή λα έρνπλ κεηαβηβάζεη απηήλ, πξηλ ηελ έλαξμε 
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ηεο ζρέζεο, ζε ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα θάηη πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ αλεθηφ απφ 

ηελ κεξηά ησλ Σξαπεδψλ ζηα πιαίζηα  κεγέζπλζεο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο.  Δλψ ελ 

ζπλερεία θαη ιφγσ ηεο θξίζεο, θάζε πξνζπάζεηα ιήςεο θαιπκκάησλ ή κείσζεο ηεο 

ηξαπεδηθήο έθζεζεο νδεγνχζε ζε θξίζε ηελ δαλεηαθή ζρέζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ λα παξακέλεη αθάιππηε ε Σξάπεδα θαη λα νδεγείηαη ζε κεγάιεο απψιεηεο 

θεθαιαίνπ θαη άξα πξνβιέςεσλ θαη θφζηνπο. 

Ζ απνπζία επνκέλσο απφ ηελ κεξηά ηεο εηαηξίαο θαη κάιηζηα ηνπ θνξέα -  εγγπεηή ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο ηελ πεπνίζεζε φηη δελ έρνπλ 

λα ράζνπλ ηίπνηα, κε απνηέιεζκα λα πηνζεηνχλ θηλήζεηο πνπ εθζέηνπλ ην Πηζησηηθφ 

Ίδξπκα (νδεγνχλ ηελ εηαηξία ζε  πηψρεπζε).  

 

2) πλερή αηηήκαηα πηζηνδνηήζεσλ  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πηζηνχρν εηαηξία,  παξαηεξνχκε ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ αηηεκάησλ ( πξφηαζε αχμεζε ζπλεξγαζίαο, ελδερφκελε  κείσζε θαιχςεσλ, 

αληηθαηαζηάζεηο θαιπκκάησλ, επηηαγψλ, ρνξεγήζεηο έλαληη ππνζρεηηθψλ, θιπ  ) γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ νη θνξείο δηαπηζηψλνληαο πιένλ φηη βξίζθνληαη πξν 

ηεο θξίζεο επηζπκνχλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο δηάξζξσζεο ηνπ παζεηηθνχ κε επηβάξπλζε ησλ 

Σξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ. (βι. αχμεζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ζχλνιν 

ππνρξεψζεσλ). 

 

3)  πλεξγαζία κε πνιιέο Σξάπεδεο 

Δπηρεηξήζεηο κε πξνβιήκαηα εκθαλίδνπλ ζπλεξγαζία κε ζρεηηθά κεγάιν  αξηζκφ ηξαπεδψλ 

ψζηε λα απνιακβάλνπλ αλνηθηά φξηα ζε θάζε κηα. 

 

4) Eμαγνξά άιισλ εηαηξεηψλ ( ειεγρφκελσλ ), αθηλήησλ  & carve – out, 

Απνηειεί ηελ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο  «εμαγσγήο» θεθαιαίσλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη 

ζπλήζσο ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηηκή θηήζεο θαη ινγηζηηθήο αμίαο ηεο 

εμαγνξαδφκελεο εηαηξίαο. Σν χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ απηήλ. Αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε 

ζθνπηκφηεηα αγνξάο αθηλήηνπ θαη λα δηεξεπλάηαη ηπρφλ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10 θαη 23 

ηνπ Ν. 2190 πεξί Α.Δ. «κέζα ζηα 2 πξψηα ρξφληα απφ ηελ  λφκηκε ιεηηνπξγίαηεο εηαηξίαο 

θαζψο θαη 2 ρξφληα κεηά απφ θάζε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, απαγνξεχεηαη θαη είλαη 

απνιχησο άθπξε ε απφθηεζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ηίκεκα αλψηεξν 
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ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί.εθφζνλ πσιεηέο είλαη ηδξπηέο, 

κέηνρνη ........... κέιε ηνπ Γ.. .................»    

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ε πεξίπησζε carve – out, ήηνη ε  δηαλνκή κεηνρψλ 

ζπγαηξηθήο ζε κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο. ηελ πξάμε, ε εθρψξεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο ζε είδνο, δηαλνκή δειαδή ησλ κεηνρψλ πνπ ε κεηξηθή εηαηξεία 

θαηέρεη ζηε ζπγαηξηθή ηεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

 

Α) Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηξηθήο εηαηξείαο 

Μεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γ.. θαη απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ πνπ ε κεηξηθή εηαηξεία 

θαηέρεη ζηε ζπγαηξηθή ηεο, ε Γ.. ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απνθαζίδεη ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο  ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ (θαη 

φρη κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ) θαη θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ («δηαθνξά απφ έθδνζε 

κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ»). Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελ ιφγσ (ινγηζηηθήο) αχμεζεο 

αληηζηνηρεί ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, φπσο απηή εθηηκήζεθε. 

Β) Σαπηφρξνλε Μείσζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Μεηξηθήο Δηαηξείαο 

Με ηελ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε αχμεζε 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απνθαζίδεηαη παξάιιεια 

ε ηζφπνζε (ινγηζηηθή) κείσζή ηνπ. Έηζη, ην πνζφ ηεο αχμεζεο κεηαθέξεηαη 

ηειηθά σο απνζεκαηηθφ ζην ινγαξηαζκφ «δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 

ην άξηηνλ». 

Αθνχ νινθιεξσζνχλ ηα αλσηέξσ νη ελ ιφγσ κεηνρέο δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο σο κέξηζκα ζε είδνο θαη‟ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Έηζη, νη κέηνρνη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαζίζηαληαη 

κέηνρνη θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη ε ζρέζε κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο κεηαηξέπεηαη ζε 

ζρέζε αδειθψλ εηαηξεηψλ. 

 

5) Μείσζε θεθαιαίνπ  

Απνηειεί ηελ πην απιή ζε ζθέςε θαη εκθαλή πεξίπησζε απψιεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα 

έλα λνκηθφ πξφζσπν.  

ε ζπάληεο βέβαηα  πεξηπηψζεηο ε ΑΔ δελ ρξεηάδεηαη έλα κέξνο απφ ηελ εηαηξηθή ηεο 

πεξηνπζία θαη γη‟ απηφ ην επηζηξέθεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηά απφ ηζφπνζε κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Απηφ κπνξεί επί παξαδείγκαηη λα ζπκβεί φηαλ ε ΑΔ 

εγθαηαιείπεη κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ελψ νη ελαπνκείλαζεο κπνξνχλ λα 

εμππεξεηεζνχλ θαη κε κηθξφηεξν θεθάιαην.  
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ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη επνκέλσο λα εμεηάδεηαη ε ζθνπηκφηεηα κηαο ηέηνηαο 

θίλεζεο. 

 

6)  Δμάξηεζε απφ πξνκεζεπηέο - πειάηεο (πξνλνκηαθή ζρέζε απηψλ έλαληη ηεο    

πηζηνχρνπ) 

 π.ρ. εηαηξεία  πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα πξντφληα δηεζλή νίθνπ (πξνκεζεπηήο) κε   κεγάιε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα θαη δέρεηαη ζπρλά πηέζεηο (ηηκνιφγεζε,  ηηο minimum 

πσιήζεηο  θιπ.). πλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ θίλδπλν λα 

απνιέζνπλ ηελ αληηπξνζσπεία λα ζπλαιιάζζνληαη κε επαρζείο φξνπο. Σν ίδην κπνξεί λα 

ζπκβεί θαη φηαλ νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο 

Απαηηείηαη ε  αθξηβήο γλψζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο (ελδερνκέλσο έιεγρνο 

ζχκβαζεο αληηπξνζψπεπζεο), ε γλψζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ 

 

7) Μεγάιν χςνο ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη εκπνξηθφ-ζπλαιιαθηηθφ              

θχθισκα κέζσ ζπγγελψλ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ ή/θαη off shore εηαηξεηψλ 

 Γπζθνιία εμαγσγήο αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά, κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, 

πεξηζψξηα θέξδνπο,  πηζησηηθή πνιηηηθή. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ πνπ είραλ ζπγαηξηθέο 

ζην εμσηεξηθφ (εηδηθφηεξα φζεο εθαξκφδνπλ Δ.Γ.Λ..)   απέθεπγαλ λα εκθαλίζνπλ 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη γθξίδεο δψλεο 

θαηά ηελ εμέηαζε ηνπο ζηα πιαίζηα αλαλέσζεο ησλ νξίσλ θαη ζπλεπψο ηελ κε αζθαιή 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Να πξνζθνκίδεηαη αλαιπηηθφ ηζνδχγην  πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ 

 

 8)  Μεγάινο αξηζκφο ζπλεξγαδφκελσλ Σξαπεδψλ 

Δπηρεηξήζεηο κε πξνβιήκαηα εκθαλίδνπλ ζπλεξγαζία κε ζρεηηθά κεγάιν  αξηζκφ ηξαπεδψλ 

ψζηε λα απνιακβάλνπλ κηθξά αλνηθηά φξηα ζε θάζε κηα. 

 

9)  Πσιήζεηο  θαη επελδχζεηο  εθηφο βαζηθνχ ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο 

 Έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε  άιιν αληηθείκελν εθηφο ηεο βαζηθήο  ζπλαιιαθηηθήο  

 δξαζηεξηφηεηαο. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θίλδπλνο γηα ηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο  

 πηζηνχρνπ θαη ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε πξνέιεπζε ησλ πφξσλ γηα ηελ λέα 

δξαζηεξηφηεηα. 
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10)    Απνρψξεζε - παξαίηεζε ηδξπηψλ, βαζηθψλ κεηφρσλ 

Πξέπεη λα ειέγρεηαη ε πεξίπησζε ηεο νηθεηνζειήο απνρψξεζε αθνχ είλαη γλσζηφ φηη νη 

Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ηαπηίδνληαη κε ηελ „‟ δσή „‟ηηο επηρείξεζεο ηνπο θαη ε ηπρφλ 

απνρψξεζή ηνπο πηζαλνινγεί γλψζε γηα κειινληηθά πξνβιήκαηα θαη αδπλακία ησλ ίδησλ 

λα ηα επηιχζνπλ. 

Πξέπεη επνκέλσο λα αμηνινγνχληαη νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε απνρψξεζε 

 

11)     πρλέο αιιαγέο ειεγθηηθήο εηαηξείαο 

Δκθάληζε ζπρλψλ αιιαγψλ ζηηο εηαηξείεο ειέγρνπ / ηνπ νξθσηνχο, πξέπεη λα εληνπίδνληαη 

θαη λα αμηνινγνχληαη. ( ππάξρεη πιεζψξα εξγαζηψλ θαη αξζνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

επζχλε θαη ησλ επεξεαζκφ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ). 

  

12)  Μεγάιεο επελδχζεηο – Απνπζία ίδηαο ζπκκεηνρήο 

 

13)   Απαηηήζεηο εμσηεξηθνχ - επελδχζεηο εμσηεξηθνχ  

Πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεπθξηληζηεί -  απνθιεηζηεί ην θαηλφκελν, νη απαηηήζεηο 

εμσηεξηθνχ λα είλαη πξντφλ εηθνληθήο ζπλαιιαγήο.  Χο πξνο ηηο επελδχζεηο εμσηεξηθνχ 

απνηεινχλ ζπρλά κέζνδν αθαίξεζεο θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο. (Βι. Παξαηήξεζε 5). 

 

14 )   Απνρψξεζε παξαίηεζε νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ θαη ζηειερψλ πσιήζεσλ. 

Ζ απνρψξεζε ελφο νηθνλνκηθνχ ζηειέρνπο, δει.  γλψζηε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

εηαηξείαο, κπνξεί ελδερνκέλσο λα ππνθξχπηεη γλψζε γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπλ ζε 

θηλδχλνπο ην επαγγεικαηηθφ ηνπ κέιινλ.  

ε φηη αθνξά ηα ζηειέρε πσιήζεσλ είλαη νη πξψηνη πνπ παξαηεξνχλ ηελ απνδνρή θαη 

εκπνξεπζηκφηεηα ζηελ πειαηεηαθή βάζε  ησλ δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ.  

 

15) Καζπζηέξεζε δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Δλδερφκελε πξφζεζε θαζπζηέξεζεο ζηελ απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ζε θάζε 

πεξίπησζε απνηειεί ζηνηρείν πξνβιεκαηηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο. 

 

16) Όπαξμε αηνκηθήο επηρείξεζεο ή άιιεο κνξθήο εηαηξίαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ 

θνξέα -  εγγπεηή ηεο εηαηξίαο ζηελ αηνκηθή ηνπ πηψρεπζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη 

πνηληθέο δηψμεηο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο , ή λα  δηαζψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

πεξηνπζία.(σο πησρφο αλαγλσξίδεηαη αλππαηηηφηεηα). εκεηψλνπκε φηη ζε πεξίπησζε 
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θχξεμεο πηψρεπζεο δελ είλαη πιένλ δπλαηή ε εγγξαθή πξφζζεησλ βαξψλ ζε αθίλεηα 

ηδηνθηεζίαο ηνπ θνξέα θαη γεληθφηεξα παχεη ε δπλαηφηεηα έλαξμεο αηνκηθψλ δηψμεσλ 

(δηαηαγέο πιεξσκήο, αγσγέο, εγγξαθή βαξψλ  ιφγσ αλππαηηηφηεηαο). 

 

17) Ζιηθία (κεγάιε)  βαζηθψλ κεηφρσλ - απνπζία δηαδφρνπ ζρήκαηνο. 

Οη ειιεληθέο ΜΜΔ ραξαθηεξίδνληαη απφ πξνζσπνπαγέο management, νπφηε ε εκθάληζε 

ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ, απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο. 
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Κεθάιαηο 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δίλαη ζαθέο φηη ε πηζησηηθή έθξεμε πνπ παξαηεξήζεθε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία κε ηα 

δηςήθηα πνζνζηά αχμεζεο ( αξθεηέο θνξέο πςειφηεξα ηεο νλνκαζηηθήο αχμεζεο ηνπ 

Α.Δ.Π. ) έρεη πιένλ παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Οη ζπλέπεηεο  φκσο απηήο ηεο θξελίηηδαο ησλ 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ πνπ βίσζε ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο  Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, θαζηζηνχλ ίζσο πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, 

επηηαθηηθφ ηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ θαη ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη 

απμεκέλνη θίλδπλνη.  

          Θα πξέπεη επνκέλσο, ην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

εθείλεο πξνζηαζίαο ησλ θεθαιαίσλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ρξεκάησλ ησλ θαηαζεηψλ, 

πηνζεηψληαο ηνπο λφκνπο θαη θαλφλεο πνπ νξίδεη ε επηηξνπή Βαζηιείαο.  Γεδνκέλνπ φηη ε  

πηζηνιεπηηθή  αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο  πειαηείαο  δηακνξθψλεη θαη ην 

απαηηνχκελν χςνο θεθαιαίσλ ησλ Σξαπεδψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηεο 

εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ αλνηγκάησλ θαη κάιηζηα ε εμειηγκέλε κέζνδνο ( έρεη 

αλαθνηλσζεί ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηεο  απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

Σξαπεδψλ Alpha & Eurobnak ζηα πιαίζηα ηεο ζπγρψλεπζεο ), πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ν απμεκέλνο πηζησηηθφο θίλδπλνο   πνπ 

ραξαθηεξίδεη  φιν ην θάζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

ε θάζε φκσο πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ελφο απζηεξνχ πιαηζίνπ απφ κφλν ηνπ δελ 

απνηειεί εγγχεζε  - βι. Βαζηιεία ΗΗ & ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε – θαη ρξεηάδεηαη, λα 

ζπλδπάδνληαη απφ ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα, ηφζν ηα ηζρπξά ζπζηήκαηα επνπηείαο φζν θαη 

νπζηψδεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

επαξθή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Δπίζεο έλα άιιν δήηεκα πνπ εμεηάζζεθε ήηαλ ε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ΜΜΔ. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξάλακε φηη α) ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Διιεληθψλ ΜΜΔ, εθθξάδνπλ ζε ειάρηζην βαζκφ ηελ θαηάζηαζε 

ηεο εηαηξίαο θαη απνηεινχλ πεξηζζφηεξν αληηθείκελν ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. β) είλαη 

απαξαίηεηε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπο, ε πξαγκαηνπνίεζε αλακνξθψζεσλ  θαη΄ειάρηζην 

ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. γ) νη εηαηξίεο πνπ νδεγνχληαη ζε 

αζέηεζε ππνρξεψζεσλ εκθαλίδνπλ ζπλήζσο θνηλά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί  

λα αληρλεχζεη θαλείο θαη ζε πξνεγνχκελα έηε απνηειψληαο έλαλ δείθηε πξνεηδνπνίεζεο. 

Δπηπιένλ,  είλαη απαξαίηεηε θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρεηξεκαηηθήο 
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πειαηείαο, λα δεηείηαη ε πξνζθφκηζε ιίζηαο πειαηψλ/πξνκεζεπηψλ κε σξίκαλζε 

ππνινίπσλ θαη ε πιήξε γλψζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο, θάηη πνπ είλαη πιένλ 

εχθνιν γηα κία εηαηξία, δεδνκέλνπ φηη ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ERP δηαζέηνπλ 

ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο αλάιπζεο θαη επνκέλσο πιεξνθφξεζεο. 

Αθφκε, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (πνηνηηθέο κεηαβιεηέο – 

γεγνλφηα ) σο δείθηε δηάγλσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζπλδπάδνληαο ηελ 

ρξεµαηννηθνλνµηθή µε ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ πηζηνδνηνχκελσλ , ηη ηνπο νδεγεί ζηελ επηινγή απηήο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ( δηάζσζε πεξηνπζίαο, απνθπγή θπιάθηζεο ) θαη πψο ε ζπκπεξηθνξά 

απηή επεξεάδεη ηελ αγνξά. ε επφκελεο εξγαζίεο ζα κπνξνχζε πεξαηηέξσ, λα ππνινγηζηεί 

ν βαζκφο εκθάληζεο ησλ 17 πνηνηηθψλ δεηθηψλ, ζε επηρείξεζεηο πνπ νδεγήζεθαλ ζε 

αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ αλαγθάδνληαο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα εγγξάςνπλ 

ζεκαληηθέο δεκίεο. Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ελφο κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο απφ ηηο 50 

επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο 

πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζην 5
ν
 θεθάιαηα, ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα αλαδείμεη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ζηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε θαη γεληθφηεξα 

ηελ ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δε ζπκπεξηθνξάο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ην αξκφδην Σξαπεδηθφ ζηέιερνο δηαρείξεζεο ηεο ζρέζεο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε θαη εηδηθφηεξα θαηά ηελ αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνχρνπ επηρείξεζεο  ζα 

πξέπεη :   

 Να δεκηνπξγεί ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηελ πηζηνδνηνχκελε εηαηξία, ψζηε 

λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη φια ηα γεγνλφηα πνπ άπηνληαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 Να δηαζέηεη ιεπηνκεξή θαη ηεθκεξησκέλε γλψζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ 

θπθιψκαηνο  

 Να έρεη πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο φπσο ηα αλνηθηά ππφινηπα θαη 

επηηαγέο εηζπξαθηέεο ηεο εηαηξίαο, ψζηε λα εθηηκά ην χςνο ησλ 

επηζθαιεηψλ. 

 Να ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιιεο ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα 

αληιεί ζηνηρεία γηα ηελ ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο πηζηνχρνπ ( leasing, 

factoring, private banking θηι ) 

 Να αληιεί πιεξνθφξεζε απφ ηελ αγνξά θαη απφ θάζε δηαζέζηκε πεγή (Icap, 

ηαθηηθφ έιεγρν δπζκελψλ ζηνηρείσλ ζε ΣΔΗΡΔΗΑ )  
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 Να πξνρσξά ζε ζπρλφ έιεγρν θαη θαηαγξαθή κε έξεπλα κεξίδαο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θνξέσλ θαη εηαηξίαο. 

ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ δηακφξθσζε ηεθκεξησκέλεο 

άπνςεο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη κέζα απφ ηελ δαλεηαθή ζπλεξγαζία ε 

Σξάπεδα θαη θπξίσο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ηνλ κεραληζκφ 

εμαπάηεζεο πνπ κπνξεί λα ζηεζεί. 

Δπηπιένλ  θαη ιφγσ ησλ  ηδηαίηεξσλ ζπλζήθσλ ηεο πηζησηηθήο θξίζεο πνπ 

βηψλνπκε, ζα πξέπεη νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη πηζησηψλ λα 

επαλαπξνζδηνξηζζνχλ ζε λέεο βάζεηο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ξνή ξεπζηφηεηαο 

πξνο ηελ αγνξά. Δηδηθφηεξα, κέζα ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

επηρεηξήζεηο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ελφο απζηεξνχ θαη 

αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο  - ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ησλ επελδπηψλ 

-  πηζησηψλ πνπ λα αθνξά ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη κφλν ησλ εηζεγκέλσλ. Ζ 

πηνζέηεζε επνκέλσο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πξνο Μηθξνκεζαίεο επηρείξεζεο 

ίζσο λα απνηειεί ηελ ιχζε ηνπ αλσηέξνπ πξνβιήκαηνο, αξθεί λα δηαηεξεί ηελ πξέπνπζα 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ άζθεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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