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Περίληψη 

Η διπλωµατική εργασία έχει ως αντικείµενο την µελέτη των γνωστοποιήσεων 

των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών εξετάζοντας αρχικά το θεωρητικό 

υπόβαθρο αυτών. Εν συνεχεία γίνεται µια ερευνά σε εταιρίες του Χρηµατιστήριου 

Αθηνών για την εξέταση της πληρότητας των σηµειώσεων σε σχέση πάντα µε τη 

θεωρία που προηγείται. 

Στον πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται κάποιες εισαγωγικές 

πληροφορίες για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, πως ξεκίνησαν, τον λόγο ύπαρξης τους 

και το κεφάλαιο κλείνει µε την παρουσίαση της σύγχρονης αρθογραφίας ακαδηµαϊκών 

πάνω στο θέµα των σηµειώσεων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των γνωστοποιήσεων των οικονοµικών 

καταστάσεων συµφώνα µε το  Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Εν συνεχεία γίνεται µια περεταίρω ανάλυση ορισµένων στοιχείων 

των γνωστοποιήσεων που είναι χρήσιµες για την κατανόηση του ερευνητικού τµήµατος 

της εργασίας. Το κεφάλαιο κλείνει µε αναφορές για τις διαφορές της ελληνικής 

νοµοθεσίας και των διεθνών λογιστικών προτύπων σχετικά µε τις σηµειώσεις. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του ερευνητικού τµήµατος της 

διπλωµατικής εργασίας. Παρουσιάζονται αρχικά ορισµένα εισαγωγικά στοιχειά για τις 

εταιρίες που πραγµατοποιείται η ερευνά και εν συνεχεία γίνεται η παρουσίαση της 

έρευνας και των αποτελεσµάτων της. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο τις διπλωµατικής εργασίας γίνεται η 

ανάλυση και παρουσίαση των συµπερασµάτων της έρευνας που οδηγούν και στα 

συµπεράσµατα όλης διπλωµατικής εργασίας ουσιαστικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα εφαρµόζονται διεθνώς εδώ και πολλά χρόνια. 

Στην Ελλάδα η εφαρµογή τους ξεκίνησε, για τις εισηγµένες εταιρίες, υποχρεωτικά από 

το 2005. Στην χωρά µας η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς ( ∆.Π.Χ.Α.) αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις διότι 

κλήθηκαν να µετρήσουν τις δυνάµεις τους στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς αποτελούν ένα αναγκαίο 

εργαλείο για την αποτελεσµατική και σωστή διοικητική λειτουργιά των επιχειρήσεων. 

Η ορθή χρήση τους µπορεί να δώσει σε µια επιχείρηση εκείνο το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα που θα την διαφοροποιήσει από τον σκληρό διεθνή ανταγωνισµό.  

Σκοπός των ∆.Π.Χ.Α. είναι να απεικονιστούν οι δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων δίκαια, µέσα πάντα από την λογιστική επιστήµη. Η ανάγκη για την 

εφαρµογή ενιαίων λογιστικών προτύπων είναι  επιτακτική τα τελευταία χρόνια. Τόσο ο 

δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας έχουν ανάγκη από την πρόσβαση στις διεθνείς 

χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές. Εποµένως οι δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων γίνονται αντικείµενο εξέτασης σε διαφορετικές χώρες 

που ισχύουν διαφορετικοί νοµοί και κανόνες. Με την εφαρµογή των ενιαίων 

λογιστικών προτύπων εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα µεταξύ των οικονοµικών 

καταστάσεων που συντάσσονται από τις επιχειρήσεις1. 

 

1.2 Ιστορικά Στοιχειά για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Τα πρώτα βήµατα για την τυποποίηση της λογιστικών κανόνων και 

πληροφοριών  ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1930 στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, 

που ακόµη δεν είχε ξεπεράσει το σοκ από τη µεγάλη χρηµατιστηριακή κρίση του 1929. 

Η έλλειψη λογιστικών προτύπων δεν ήταν δυνατόν να θεωρηθεί ως αιτία της κρίσης, 

                                                           
1
 Grant Thornton, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα - IFRS, τόµος Α΄, Αθήνα 2008 
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υπήρχε όµως η πεποίθηση πως η καθιέρωση ενιαίων αρχών και κανόνων λογιστικής 

ήταν από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Υπήρχε λοιπόν η ανάγκη  από  ένα θεσµό που θα 

διασφάλιζε την οµαλή λειτουργία της αγοράς και θα έθετε νόµους και κανόνες έτσι 

ώστε να µπορούν οι οικονοµικές καταστάσεις να συγκρίνονται εύκολα. 

Αρχικά η Αµερικανή Επιτροπή κεφαλαιαγοράς ( Security and Exchange 

Commission – SEC) προσπάθησε να θέσει κάποιους κανόνες λογιστικής τυποποίησης. 

Τελικά, αποφάσισε να δώσει την αρµοδιότητα αυτή στον ιδιωτικό τοµέα, όπου 

ανέκαθεν είχε καλύτερη οργάνωση και περισσότερα διαθέσιµα κεφάλαια για αυτόν τον 

σκοπό. 

Εποµένως το 1973 έχουµε την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για την 

δηµιουργία ενιαίων λογιστικών αρχών µε την σύσταση της επιτροπής  ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee) κατόπιν 

συµφωνίας των επαγγελµατικών οργανισµών λογιστικής των χωρών της Αυστραλίας, 

της Γερµανίας, της Ιαπωνίας, της Γαλλίας, του Καναδά, του Μεξικού, της Ιρλανδίας, 

της Ολλανδίας, της Αγγλίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. 

Η επιτροπή ήταν υπεύθυνη για την έκδοση των Λογιστικών Προτύπων. Μέχρι 

το 2001 εξέδωσε συνολικά 41 πρότυπα από τα όποια ορισµένα ισχύουν ως σήµερα ενώ 

αλλά καταργήθηκαν η τροποποιήθηκαν. Τα πρότυπα αυτά ονοµάζονται ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα ( International Accounting Standards – I.A.S.)  

Το Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων προχώρησε 

σε αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργιάς της. Το αποτέλεσµα  ήταν η δηµιουργία του 

Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( International Accounting Standards Board – 

I.A.S.B.). Τα πρότυπα που εκδίδονται από το IASB ονοµάζονται ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης – ∆.Π.Χ.Α. (International Financial Reporting 

Standards – I.F.R.S.). Ως βασική  αρµοδιότητα του IASB είναι η πλήρης ευθύνη για 

κάθε τεχνικό θέµα που αφορά στην κατάρτιση και έκδοση των ∆.Π.Χ.Α. καθώς και των 

προσχέδιων Προτύπων (exposure drafts). To IASB είναι µια ανεξάρτητη αρχή που έχει 

έδρα έχει το Λονδίνο, ο αριθµός των µελών του Συµβουλίου είναι 14 και προέρχονται 

από το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελµα, την πανεπιστηµιακή κοινότητα, την πλευρά 

των χρηστών κλπ.  
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Σήµερα τα αµερικανικά και τα διεθνή  πρότυπα (I.A.S. – I.F.R.S.) είναι εκείνα 

που έχουν επιτύχει µια γενική αναγνώριση για την υψηλή ποιότητα και το µεγάλο εύρος 

των θεµάτων που καλύπτουν. Υπάρχει µια κοινή επιτροπή που έχει οριστεί από το 

FASB ( Financial Accounting Standards Board) και το IASB και η όποια εργάζεται σ’ 

ένα φιλόδοξο σχέδιο, για την καθιέρωση κοινών προτύπων που θα είναι αποδεκτά από 

ολόκληρο τον κόσµο2. 

1.3 Η Εφαρµογή των Προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το IASB είναι ένας µη κρατικός οργανισµός και δεν έχει την δυνατότητα 

επιβολής των θέσεων του σε χώρες που δεν εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Η επιρροή την όποια µπορεί να ασκήσει είναι έµµεση, διότι η υιοθέτηση από µια χώρα 

προτύπων υψηλού επίπεδου συνεπάγεται συνήθως και υψηλού επίπεδου αποδοχή από 

όλες τις ενδιαφερόµενες χώρες. Εποµένως, κάθε χώρα που επιθυµεί να αναπτύξει την 

κεφαλαιαγοράς της και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, θα πρέπει 

αργά ή γρήγορα να προβεί στην υιοθέτηση λογιστικών προτύπων που να είναι 

αναγνωρίσιµα από όλους. 

Πιο συγκεκριµένα η πρώτη προσπάθεια για την υιοθέτηση λογιστικών 

προτύπων από τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος, έγινε τη δεκαετία 

του 1980 µε την έκδοση της 4ης και 7ης κοινοτικής οδηγίας, περί ετήσιων και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Οι ανωτέρω οδηγίες 

ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο και συγκεκριµένα στον εταιρικό νόµο 2190/1920. 

Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου της Λισσαβόνας, που έγινε 

τον Μάρτιο του 2000, διαπιστώνεται µεταξύ άλλων η ανάγκη για επιτάχυνση 

ολοκλήρωσης της αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στο χώρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και λήψη µέτρων για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας των οικονοµικών 

καταστάσεων, των εισηγµένων σε χρηµατιστήριο εταιριών. Εποµένως, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τον Ιούνιο του 2000, προτείνει την καθιέρωση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

                                                           
2
 Κόντος Γεώργιος, Λογιστική Τραπεζών και εταιριών Leasing & Factoring, Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, 

Αθήνα 2009 
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Προτύπων ( IAS), ως τη βάση σύνταξης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

των εισηγµένων εταιριών, για το αργότερο µέχρι το 2005. 

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Λογιστών ( FEE – European Federation of Accountants) να συµβάλει µε προτάσεις στη 

διαµόρφωση, σε τεχνικό επίπεδο, ενός µηχανισµού υλοποίησης των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων. Η FEE ανταποκρίνεται στο κάλεσµα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και έτσι δηµιουργείτε το αρµόδιο συµβουλευτικό όργανο που ονοµάστηκε 

EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group3.   

Από το 2005, περισσότερες από 8.000 εταιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

πολύ περισσότερες σε όλον τον πλανήτη, υποχρεώθηκαν να εφαρµόσουν τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Η υποχρεωτική αυτή εφαρµογή των 

∆ΠΧΠ δηµιουργήθηκε από την ανάγκη να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή 

συγκρισιµότητα, διαφάνεια και καλύτερη ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών µεταξύ των µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι αντιδράσεις σχετικά µε την υιοθέτηση ενός ενιαίου τρόπου παρουσίασης των 

οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων σ’ όλον τον κόσµο διαφέρουν 

ποικιλοτρόπως. Εκφράστηκαν τόσο θετικές απόψεις, όσο και αρνητικές γνώµες, όπως 

για την ουσιαστική εφαρµογή των προτύπων στην πράξη. Συγκεκριµένο παράδειγµα 

στη διεθνής βιβλιογραφία αποτελεί η γαλλική Premier Jacques Chirac, που αρχικά 

αρνήθηκε την υιοθέτηση των ∆ΛΠ. 

Αρκετοί πανεπιστηµιακοί εµφανίστηκαν επίσης να έχουν διφορούµενη άποψη  

σχετικά µε την ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων που θα υπήρχε µε τα ∆ΠΧΠ. 

Υπήρξαν αρκετές έρευνες από τις οποίες προέκυψαν διαφορετικά αλλά συνάµα 

ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Κάποιες κατέληξαν στο αποτέλεσµα ότι τα ∆ΠΧΠ δεν θα 

επέφεραν αλλαγές στην ποιότητα της πληροφόρησης που θα προέκυπτε από τις 

οικονοµικές καταστάσεις, ενώ κάποιες άλλες έρευνες ότι θα βελτιωνόταν η 

πληροφόρηση τους. 

                                                           
3 Grant Thornton, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα - IFRS, τόµος Α΄, Αθήνα 2008 



13 

 

Στο επιστηµονικό άρθρο των Holger Daske και Guenther Gebhardt µε τίτλο 

«International Financial Reporting Standards and Experts Perceptions of Disclosure 

Quality», παρουσιάζεται µια έρευνα στην οποία µελετάτε η ποιότητα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και των σηµειώσεων των επιχειρήσεων που 

εφάρµοζαν ήδη τα ∆ΠΧΠ, πριν ακόµη γίνει  υποχρεωτική η επιβολή τους στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως  αναφέρεται από τους  ίδιους τους συγγραφείς, έγινε 

µια  επιλογή συγκεκριµένων Ευρωπαϊκών χωρών, της Αυστρίας, της Γερµανίας και της 

Ελβετίας η όποια όµως επιλογή δεν έγινε τυχαία, διότι πρόκειται για χώρες στις οποίες 

το λογιστικό καθεστώς έχει υποστεί αρκετές και σηµαντικές αλλαγές τα προηγούµενα 

χρόνια. Σ’ αυτές τις χώρες λοιπόν οι εταιρίες ακολουθούσαν τα εθνικά τους λογιστικά 

πρότυπα τα όποια βασίζονταν στην γερµανική λογιστική παράδοση, και όλες σχεδόν οι  

µεγάλες επιχειρήσεις υιοθέτησαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα πριν γίνει υποχρεωτική 

η εφαρµογή τους το 20054. 

Η έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η ποιότητα των γνωστοποιήσεων που 

αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων, έχει βελτιωθεί σε 

σηµαντικό βαθµό µετά την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ, τόσο υπό το πρίσµα της στατιστικής 

όσο και υπό το πρίσµα των οικονοµικών και για τις τρεις προαναφερόµενες χώρες. Οι 

ερευνητές καταλήγουν και στο συµπέρασµα ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας τους θα 

ισχύουν το ίδιο ή σε σηµαντικά παρόµοιο βαθµό και για τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρώπης που θα υιοθετήσουν την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, διότι θεωρούν το δείγµα τους 

ως αντιπροσωπευτικό. Καταλήγοντας, η ερευνά αναφέρει αυτολεξεί τον ισχυρισµό ότι: 

τα υψηλότερης ποιότητας ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα οδηγούν σε καλύτερης ποιότητας 

χρηµατοοικονοµικές αναφορές, που εν τέλει αυξάνουν την οικονοµική ρευστότητα στις 

αγορές και µειώνουν το κεφαλαιακό κόστος των οικονοµικών οντοτήτων που τα 

υιοθετούν. 

                                                           
4  Holger Daske, Günther Gebhardt «International Financial Reporting Standards and Experts Perceptions 

of Disclosure Quality»,Abacus, Vol. 42, No. 3-4, Septrmber 2006 
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1.4 Οικονοµικές Καταστάσεις 

Οι οικονοµικές καταστάσεις αποσκοπούν στην παροχή ικανών πληροφοριών 

στους χρηστές, προκειµένου να µπορούν να κατανοήσουν τη χρηµατοοικονοµική θέση, 

την αποδοτικότητα και τις µεταβολές στην οικονοµική θέση της επιχείρησης και να 

λάβουν τις κατάλληλες οικονοµικές αποφάσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις 

συντάσσονται υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν δυο ουσιώδεις παραδοχές. Οι 

παραδοχές αυτές είναι: η αρχή της συνεχιζόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

(going concern) και η αρχή των δεδουλευµένων εσόδων/ εξόδων ( accrual basis). 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Οικονοµικών Καταστάσεων 

� Η σαφήνεια, έτσι ώστε οι πληροφορίες να γίνονται άµεσα κατανοητές από τους 

χρήστες   

� Η συνάφεια, θα πρέπει οι πληροφορίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

χρηστών 

� Η σηµαντικότητα, δηλαδή κατά πόσον είναι ουσιώδεις οι πληροφορίες 

� Η αξιοπιστία, δηλαδή οι πληροφορίες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από λάθη 

και προκαταλήψεις 

� Η συγκρισιµότητα, οι οικονοµικές καταστάσεις ορθό είναι να παρέχουν 

συγκριτική πληροφόρηση διαχρονικά 

� Οι περιορισµοί στη συνάφεια και την αξιοπιστία, δηλαδή η έγκαιρη 

πληροφόρηση, η εξισορρόπηση µεταξύ κόστους – οφέλους και η εξισορρόπηση 

µεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών 

� Η εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων/ ακριβοδίκαιη εικόνα, 

εποµένως η παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων µε εύλογο τρόπο 

Περιεχόµενο οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις συµφώνα µε τα ∆ΠΧΑ αποτελούνται από: 

� Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

� Ισολογισµός 

� Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
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� Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

� Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις / Γνωστοποιήσεις (notes) 

1.5 Αρθρογραφία Σχετικά µε τις Γνωστοποιήσεις επί των Οικονοµικών 

Καταστάσεων 

Ο Saverio Bozzolan, ο  Marco Trombetta και ο Sergio Beretta στο άρθρο τους 

µε τίτλο: «Forward-Looking Disclosures, Financial Verifiability and Analysts' 

Forecasts: A Study of Cross-Listed European Firms» έχουνε µελετήσει την επίδραση 

των γνωστοποιήσεων στο µέλλον  σχετικά µε τις  προβλέψεις των αναλυτών,  και πιο 

συγκεκριµένα σχετικά µε τις προβλέψεις για την ακρίβεια και την διασπορά των 

πληροφοριών. Το δείγµα της έρευνας  αποτελείται απ’ όλες τις µη χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις  της Ιταλίας, της Γερµανίας, τη Γαλλίας και της Ελβετίας το έτος 2002 που 

ήταν εισηγµένες, ταυτόχρονα τόσο στο εθνικό τους χρηµατιστήριο όσο και στο 

Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Οι συγγραφείς της έρευνας έχουν κάνει ανάλυση του 

περιεχοµένου των ετήσιων εκθέσεων και του αντίστοιχου των ετήσιων εκθέσεων 

ειδικού έγγραφου για τις Ηνωµένες Πολιτείες τις Αµερικής 20F για τα έτη 2002, 2003 

και 2004. Η ανάλυσή της έρευνας βρίσκει υποστήριξη για τη θεωρητική πρόβλεψη που 

τέθηκε, δηλαδή ότι οι γνωστοποιήσεις είναι πιο αποτελεσµατικές από επαληθεύσιµες 

πληροφορίες απ’ ότι από µη επαληθεύσιµες πληροφορίες σχετικά µε  το ποσοστό της 

ακρίβειας και της διασποράς. Το δείγµα επίσης επιτρέπει την διερεύνηση των 

συνεπειών της διαφοράς του βαθµού της επαληθευσιµότητας και των µελλοντικών 

αποκαλύψεων του 20F  σε σχέση πάντα µε τις εγχώριες ετήσιες εκθέσεις. Τέλος, η 

ανάλυσή των αρθογράφων παρέχει και εµπειρική υποστήριξη για τις υποθέσεις ότι οι 

διαφορές αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές και έχουν σηµαντική επίδραση στις  

προβλέψεις που γίνονται5. 

Στο άρθρο των Paul M.Healy και της Krishna Palepu γίνεται ανασκόπηση της 

έρευνας σχετικά µε την υποβολή αναφορών και της εθελούσιας αποκάλυψης 

πληροφοριών και γνωστοποιήσεων από τη διοίκηση. Στο δεύτερο κοµµάτι της έρευνας 

                                                           
5Saverio Bozzolan, Marco Trombetta, Sergio Beretta, «Forward-Looking Disclosures, Financial 

Verifiability and Analysts' Forecasts: A Study of Cross-Listed European Firms»,European Accounting 

Review, Vol. 18, October 2008 
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εξετάζονται οι δυνάµεις που δηµιουργούν τη ζήτηση για τις εθελοντικές αποκαλύψεις 

σε µια σύγχρονη οικονοµία της κεφαλαιαγοράς, και τα θεσµικά όργανα που αυξάνουν 

την αξιοπιστία των γνωστοποιήσεων. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η ζήτηση για την 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και την αποκάλυψη γνωστοποιήσεων προκύπτει από 

µια ασυµµετρία στην πληροφόρηση και από τις διαρκείς συγκρούσεις µεταξύ του 

εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η αξιοπιστία των γνωστοποιήσεων 

ενισχύεται από τους ορκωτούς ελεγκτές, τους ρυθµιστές και τους µεσάζοντες της 

αγοράς κεφαλαίου. Το άρθρο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι σηµαντική πρόοδος έχει 

σηµειωθεί στην κατανόηση της αξίας των γνωστοποιήσεων, το ρόλο και την 

αποτελεσµατικότητα των µεσαζόντων, όπως παραδείγµατος χάριν είναι οι οικονοµικοί 

αναλυτές, οι ορκωτοί ελεγκτές και γενικότερα το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον6.  

Η Katherine Schipper στο άρθρο της εξετάζει τις γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται τόσο από την άποψη της θέσπισης νέων προτύπων όσο και από την 

προοπτική να γίνουν περεταίρω έρευνες. Με αυτή την προοπτική, το παρόν κείµενο 

διερευνά την έλλειψη αναλυτικών θεωριών σχετικά µε τις απαιτούµενες 

γνωστοποιήσεις, που πρέπει να υπάρχουν και συνοψίζει στο τι µπορεί να συνταχθεί έτσι 

ώστε να είναι πλήρης οι γνωστοποίησης που δηµοσιεύει µια εταιρία. Το άρθρο εξετάζει 

κατά πόσον οι γνωστοποιήσεις επιτυγχάνουν τον προορισµό τους. Καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι ορισµένες φορές αποκαλύπτονται στοιχεία µη αξιόπιστα από το 

εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας ενώ µερικές φορές αποκαλύπτονται στοιχεία πιο 

αξιόπιστα από τρίτους7.  

Στο άρθρο των Baule, R., & Tallau εξετάζεται το περιεχόµενο των πληροφοριών 

των ad hoc γνωστοποιήσεων8 στις  περιοδικές οικονοµικές  εκθέσεις εταιριών. 

                                                           

6Paul M. Healy, Krishna Palepu, «Information Asymmetry, Corporate Disclosure and the Capital 

Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature», JAE Rochester Conference , December 2000 

7 Katherine Schipper, «Required Disclosures in Financial Reports», The Accounting Review, 2007 
8Ad hoc γνωστοποιήσεις: Ο γερµανικός νόµος περί διαπραγµάτευσης χρεογράφων 

(Wertpapierhandelsgesetz - WpHG) επιβάλλει µια θεσµική απαίτηση για τις εισηγµένες εταιρίες, δηλαδή 

να κοινοποιήσουν στην αγορά εµπιστευτικές πληροφορίες, έτσι ώστε όλοι οι συµµετέχοντες στην αγορά 

να µην τίθενται σε µειονεκτική θέση και να µπορούν να κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες της 

εταιρίας.  
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Χρησιµοποιούνται στοιχεία από τη γερµανική χρηµατιστηριακή αγορά για την περίοδο 

2003-2009, και σκοπός είναι να βρεθεί µια σηµαντική αντίδραση της αγοράς γύρω από 

ad hoc γνωστοποιήσεις καθώς και από τις περιοδικές εκθέσεις. Ενώ οι ad hoc 

γνωστοποιήσεις, κατά µέσο όρο,  οδηγούν σε µια µεγαλύτερη αντίδραση της αγοράς 

απ’ ότι οι περιοδικές εκθέσεις, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ad hoc 

γνωστοποιήσεων που εκδίδονται ταυτόχρονα µε την περιοδική έκθεση δεν έχουν 

σχετικότητα. Επιπλέον, η αντίδραση της αγοράς είναι µεγαλύτερη για τις εταιρίες που 

ανακοινώνουν λιγότερο συχνά τις πληροφορίες τους. Τέλος, διαπιστώνεται ότι οι 

επιχειρήσεις έχουν την τάση να ανακοινώνουν περισσότερες θετικές ειδήσεις µέσω των 

ad hoc γνωστοποιήσεων παρά αρνητικές9.  

Η ερευνά των Jan Muntermann and Andre Guettler  εξετάζει την διακύµανση 

των τιµών των µετοχών εντός της ηµέρας  και των επιπτώσεων του όγκου συναλλαγών 

που προκαλείται από ad hoc γνωστοποιήσεις στη Γερµανία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 

τιµές των µετοχών αντιδρούν  εντός 30 λεπτών µετά την δηµοσιοποίηση της ad hoc 

γνωστοποίησης. Η προσαρµογή του όγκου συναλλαγών χρειάζεται ακόµα περισσότερο 

χρόνο. Τα συµπεράσµατα των συγγραφέων είναι ότι όσο µεγαλύτερη είναι η εταιρία, η 

οποία ανακοινώνει την ad hoc γνωστοποίηση, τόσο λιγότερο ανώµαλες είναι οι  τιµές 

των µετοχών, µετά την ανακοίνωση. Ενώ τέλος, επισηµαίνεται ότι όσο µεγαλύτερος 

είναι ο όγκος συναλλαγών κατά την τελευταία ηµέρα συναλλαγών πριν από την 

ανακοίνωση, τόσο υψηλότερη είναι η διακύµανση στην τιµή της µετοχής και τόσο 

ισχυρότερες είναι οι επιπτώσεις στον όγκο συναλλαγών10. 

Στο άρθρο του Frank D. Hodge παρουσιάζεται µια ερευνά για την σύγχυση που 

δηµιουργείται στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων σχετικά µε τον αν 

θεωρούνται οι πληροφορίες του διαδικτύου έγκυρες ή όχι. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι το 85% των συµµετεχόντων στην ερευνά  δεν θα επηρεαζόταν η 

γνώµη του διαφορετικά αν αντλούσαν πληροφορίες από το διαδίκτυο ή αν έπαιρναν 

αυτές τις πληροφορίες σε φωτοτυπία από την εταιρία. Παρεµπίπτοντος όµως, τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα της έρευνας έβγαλαν ως συµπέρασµα ότι όσοι από τους 

                                                                                                                                                                          

 
9 Baule Rainer, Tallau Christian «Market Response to Ad Hoc Disclosures and Periodic Financial 

Reports: Evidence from Germany», Working papers series, August 2010 

10 Jan Muntermann, Andre Guettler «  Intraday stock price effects of ad hoc disclosures: the German 

case» Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, February 2007  
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συµµετέχοντες στην έρευνα εξέτασαν µη λογιστικές αισιόδοξες πληροφορίες  από το 

διαδίκτυο, πείστηκαν ευκολότερα από όσους εξέτασαν τις φωτοτυπηµένες πληροφορίες 

από τα επίσηµα έντυπα της εταιρίας. Με αποτέλεσµα να οδηγούνται σε λάθος 

συµπεράσµατα σχετικά µε την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρίας που 

αποτελούσε αντικείµενο µελέτης11. 

 

 Ο ∆ηµήτρης Ντζανάτος σε ένα άρθρο του σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις και τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αναφέρεται στο πρόβληµα της πληρότητας των 

γνωστοποιήσεων που δηµοσιεύουν οι εταιρίες στις οικονοµικές καταστάσεις τους. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει κάποιες από τις αίτιες που υπάρχουν, όπως είναι µέγεθος  

της πληροφόρησης που επιβάλλεται  από τα ∆ΛΠ και το θεώρει τεράστιο. Ενώ, ένα 

προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων µε τα ελληνικά πρότυπα, µπορεί να έχει 

όγκο 5 µε 10 σελίδες,  οι πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε τα ∆ΛΠ, µπορεί να έχουν 

όγκο εκατοντάδων σελίδων. Ακόµη, αναφέρει ότι  η άντληση αυτών των πληροφοριών, 

µε βάση τα πληροφοριακά συστήµατα των εταιριών, δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. 

Επίσης, δηλώνει ότι αρκετές ρυθµίσεις για τις γνωστοποιήσεις είναι ασαφείς και 

επιδέχονται διαφορετικές ερµηνείες, καθώς επίσης ότι οι κατευθύνσεις για την 

παρουσίαση αυτών των πληροφοριών είναι πολύ γενικές. Τέλος, επισηµαίνει ως αίτια 

το πρόβληµα την διαρκής µεταβολής του περιεχοµένου των προτύπων και κατ’ 

επέκταση των γνωστοποιήσεων12. 

Οι συγγραφείς Νικόλαος Γεωργιάδης και Χριστόφορος Μακρυάς στο άρθρο 

τους για το περιοδικό Investment Research & Analysis Journal, αναφέρονται στο βαθµό 

επίδρασης των  γνωστοποιήσεων σχετικά µε την εικόνα µιας µετοχής. Πιο 

συγκεκριµένα αναφέρουν ότι: η κοινότητα των αναλυτών επιζητά διαρκώς την 

οικονοµική διάσταση των εκάστοτε γνωστοποιήσεων  σε συνδυασµό µε τις ποσοτικές 

επιδράσεις  στα βασικά οικονοµικά µεγέθη (κυρίως πωλήσεις και κερδοφορία) της 

εταιρίας που αφορούν. Επίσης, παρατηρείται µία ιδιαίτερα µεγάλη διαφορά στην 

ποιότητα και την εξειδίκευση των ανακοινώσεων µεταξύ εταιριών υψηλής και µικρής 

κεφαλαιοποίησης.  Συµπερασµατικά, οι συγγράφεις αναφέρουν ότι η συστηµατική 

διάχυση της ορθής πληροφόρησης δύναται να οδηγήσει στη βελτίωση της 

                                                           
11 Frank D. Hodge, «Hyperlinking Unaudited Information to Audited Financial Statements: Effects on 

Investor Judgments» The Accounting Review, 2001 

12 ∆ηµήτρης Ντζανάτος, «Γνωστοποιήσεις, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ∆ίκαιη Αξία»,Ελληνικό 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Νοέµβριος 2009 
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εµπορευσιµότητας µιας µετοχής. Καθώς επίσης, ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να 

αποτελεί έναν από τους θεµελιώδεις στόχους µιας εισηγµένης στο Ελληνικό 

Χρηµατιστήριο, καθώς µακροχρόνια συµβάλλει στη δυνατότητα από µέρους της 

επιχείρησης να µειώνει το κόστος κεφαλαίου της και να ενισχύει την κεφαλαιοποίησή 

της, χωρίς να δηµιουργεί φαινόµενα έντονης υπερβολής13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Νικόλαος Γεωργιάδης και Χριστόφορος Μακρυάς «Πώς οι Εισηγµένες Εταιρίες Βελτιώνουν την 

Εικόνα της Μετοχής τους στο Χρηµατιστήριο Επιτυγχάνοντας Μεγαλύτερη Εµπορευσιµότητα», 

Investment Research & Analysis Journal 2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΛΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΛΠ 

2.1Εισαγωγικά για τις Γνωστοποιήσεις/Σηµειώσεις επί των 

Οικονοµικών  Καταστάσεων συµφώνα µε το ΕΓΛΣ και τα ∆ΛΠ 

2.1.1 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο14 

Συµφώνα µε το προεδρικό διάταγµα 1123 της 15/12/1980 ορίζεται το ακριβές 

περιεχόµενο και πλαίσιο κατάρτισης του προσαρτήµατος συµφώνα πάντα µε τους 

κανονισµούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Ακολούθως παραθέτω κάποια  

κοµµάτια από το κείµενο του προεδρικού διατάγµατος που είναι χρήσιµα για την 

κατανόηση και αντίληψη του προσαρτήµατος. Αρχικώς, το προσάρτηµα του 

ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως θεωρείται ως απαραίτητο συµπλήρωµα 

των οικονοµικών  καταστάσεων, µε το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή 

επεξηγηµατικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν 

όλους τους παράγοντες, προς τους οποίους απευθύνονται οι οικονοµικές καταστάσεις, 

στο να κατανοούν δηλαδή το περιεχόµενό τους και να προσδιορίζουν την αληθινή 

οικονοµική κατάσταση και τα ακριβή αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) των οικονοµικών 

µονάδων. 

2.1.2 Η σύνταξη του προσαρτήµατος είναι υποχρεωτική 

Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως 

καταρτίζεται υποχρεωτικά µόνο από τις οικονοµικές εκείνες µονάδες για τις οποίες η 

νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά προβλέπει αντίστοιχη υποχρέωση.  

2.1.3 Η δηµοσίευση του προσαρτήµατος είναι υποχρεωτική 

Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως περιέρχεται 

σε γνώση των τρίτων - δηµοσιεύεται ή υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του 

                                                           
14

 Προεδρικό Διάταγμα 1123/ 1980 
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Κράτους - σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία που ισχύει 

κάθε φορά. 

 2.1.4 Στο προσάρτηµα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον κάποιες 

συγκεκριµένες πληροφορίες όπως:  

Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν:  για την αποτίµηση των διάφορων στοιχείων 

των οικονοµικών καταστάσεων, για τον υπολογισµό των διορθώσεων αξιών στοιχείων 

ενεργητικού (αποσβέσεις - προβλέψεις), και για τον υπολογισµό των 

αναπροσαρµοσµένων αξιών στοιχείων ενεργητικού, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις 

της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρµογή. Επίσης τα ποσά 

των λογαριασµών «διαφορές αναπροσαρµογής»,τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν ή 

µεταφέρθηκαν σ' οποιοδήποτε λογαριασµό, µέσα στη χρήση και οι λόγοι της 

µεταφοράς αυτής. Ακόµη το τελικό υπόλοιπο(στο τέλος της χρήσεως) των 

λογαριασµών «διαφορές αναπροσαρµογής». 

2.1.5 Σχετικά µε τις Αποσβέσεις 

 Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την 

αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην 

κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.  

2.1.6 Για τα Κυκλοφορούντα Στοιχειά 

 Σηµειώσεις για τις διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων του 

ισολογισµού, οι λόγοι τις οποίους οφείλονται και η φορολογική τις µεταχείριση. 

2.1.7 Για τα Αποθέµατα 

Πληροφορίες για τις διαφορές από την αποτίµηση των αποθεµάτων και των 

λοιπών οµοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιµή αγοράς πριν από την 

ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού (διαφορές τιµής κτήσεως και τιµής αγοράς), 

συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 

2.1.8 Για τις Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές από Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 

Το προσάρτηµα πρέπει να αναφέρεται σε συναλλαγµατικές διαφορές από 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και στο πως γίνεται λογιστικός χειρισµός 
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τις, δηλαδή εάν µεταφέρθηκαν ή καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 

χρήσεως ή σε οποιοδήποτε λογαριασµό του ισολογισµού. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση αναφέρεται και ο τρόπος τις µελλοντικής τακτοποιήσεώς τις. 

2.1.9  Πληροφορίες σχετικά µε τις Συµµετοχές 

Στοιχεία σχετικά µε τις συµµετοχές τις οικονοµικής µονάδας σε τις επιχειρήσεις, 

παραδείγµατος χάριν αναφορά στο προσάρτηµα έχουµε όταν η συµµετοχή υπερβαίνει 

το 10% του κεφαλαίου τις, τόσο στην περίπτωση που η συµµετοχή γίνεται απευθείας, 

όσο και στην περίπτωση που αυτή γίνεται µέσω τρίτου, ο οποίος ενεργεί στο όνοµά του 

αλλά για λογαριασµό τις οικονοµικής µονάδας. 

2.1.10 Για τις Μετοχές 

Θα πρέπει να διευκρινίζεται ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των νέων 

µετοχών τις εταιρίας, για τις οποίες έγινε εγγραφή κατά τη διάρκεια τις χρήσεως, µέσα 

στα όρια του κεφαλαίου που έχει εγκριθεί. Ακόµη πρέπει να υπάρχει ο αριθµός και η 

ονοµαστική αξία( ή, σε περίπτωση που οι µετοχές δεν έχουν ονοµαστική αξία, το 

λογιστικό ισότιµο) των µετοχών κάθε κατηγορίας, όταν οι κατηγορίες των µετοχών τις 

εταιρίας είναι περισσότερες από µία. Καθώς τις και ο αριθµός και η έκταση των 

ενσωµατωµένων δικαιωµάτων προνοµιούχων µετοχών, οµολογιών µετατρέψιµων 

άλλου οµολόγου ή δικαιώµατος, όταν υπάρχουν. 

2.1.11 Πληροφορίες σχετικά µε τις Υποχρεώσεις 

Πρέπει να υπάρχουν γνωστοποιήσεις για τις υποχρεώσεις τις οικονοµικής 

µονάδας για τις οποίες η προθεσµία εξοφλήσεώς τις είναι µεγαλύτερη από πέντε χρόνια 

από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, κατά κατηγορία λογαριασµών και 

πιστωτή, τις και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται µε εµπράγµατες ασφάλειες, µε 

αναφορά τις φύσεως και τις µορφής τις. Ακόµη γνωστοποιούνται οι υποχρεώσεις που 

δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό τις οικονοµικής µονάδας, εφόσον η παράθεσή τις 

είναι χρήσιµη για την εκτίµηση τις οικονοµικής τις καταστάσεως (π.χ. αποζηµιώσεις 

απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση 

οµολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν 

υποχρεώσεις τις συνδεµένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. 

2.1.12 Πληροφορίες για τις Πωλήσεις 
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Αναφορά για τις καθαρές πωλήσεις κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων και κατά 

γεωγραφικές περιοχές, όταν οι κατηγορίες αυτές και οι γεωγραφικές περιοχές 

διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τις. 

2.1.13 Πληροφορίες για το Υπαλληλικό Προσωπικό 

Σηµειώσεις σχετικά µε τον µέσο αριθµό του προσωπικού που χρησιµοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια τις χρήσεως, αναλυµένο κατά κατηγορίες, και οι αµοιβές – έξοδα 

προσωπικού µε ανάλυση σε µισθούς – ηµεροµίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, µε 

χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές µε συντάξεις. 

2.1.14 Πληροφορίες για την Φορολογία 

Όσον αφορά την φορολογία πρέπει να παρατίθενται τα ποσά των φόρων που 

οφείλονται καθώς και εκείνα που αναµένεται να προκύψουν σε βάρος τις κλειόµενης 

και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον τα ποσά αυτά είναι σηµαντικά και δεν 

εµφανίζονται τις υποχρεώσεις τις οικονοµικής µονάδας. 

2.1.15 Πληροφορίες για τις Αµοιβές 

Γνωστοποιούνται τα ποσά των αµοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα 

µέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι 

δηµιουργηµένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην µέλη των παραπάνω οργάνων. 

Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. Επίσης γνωστοποιούνται 

τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε µέλη των 

οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται στην οικονοµική µονάδα κατά 

την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, µε αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των 

πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους µε τη µορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά 

αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 

2.1.16 Πληροφορίες για τα Πάγια 

Γνωστοποιούνται οι µεταβολές των πάγιων στοιχείων, κατά τρόπο που για κάθε 

πρωτοβάθµιο λογαριασµό του πάγιου ενεργητικού να προκύπτουν: η αξία κτήσεως 

(αξία αγοράς ή κόστος παραγωγής), όπως διαµορφώθηκε στον ισολογισµό της 

προηγούµενης χρήσεως, οι αγορές της χρήσεως, οι εξαγωγές (π.χ. πωλήσεις) της 
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χρήσεως, οι προσθήκες - βελτιώσεις της χρήσεως, οι αποσβέσεις της χρήσεως, οι 

συνολικές αποσβέσεις µέχρι την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού και η 

αναπόσβεστη αξία κατά το τέλος της χρήσεως του ισολογισµού. 

2.1.17 Πληροφορίες για τα Έσοδα 

Επεξηγηµατικές πληροφορίες, µαζί µε διευκρινίσεις αναφορικά µε τη φύση τους 

και την επίδρασή τους στον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος, για τα έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα, καθώς και για τα έσοδα και έξοδα 

προηγούµενων χρήσεων τα οποία εµφανίζονται στη χρήση του ισολογισµού, όταν 

επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της οικονοµικής µονάδας. Επίσης, αναλύσεις 

των ποσών των λογαριασµών 36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα 

χρήσεως πληρωτέα», αν τα ποσά αυτά είναι σηµαντικά. 

2.1.18 Πληροφορίες για Συµβάσεις, Εγγυήσεις κ.α. 

Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονοµικών δεσµεύσεων από 

αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συµβατικές ή από την ισχύουσα 

νοµοθεσία επιβαλλόµενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται στους 

λογαριασµούς τάξεως του ισολογισµού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη για 

την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής θέσεως της εταιρίας. Τυχόν υποχρεώσεις για 

καταβολές ειδικών µηνιαίων παροχών, όπως π.χ. µηνιαίων βοηθηµάτων, καθώς και οι 

οικονοµικές δεσµεύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. 

2.1.19 Πληροφορίες για Μεταβολές / Αλλαγές σε Ισολογισµό και Αποτελέσµατα 

Χρήσης 

Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε µία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν 

επιτρέπεται η µεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισµένης δοµής του ισολογισµού 

και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει µόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, αναφέρονται η 

παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, µε πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιµότητας 

της παρεκκλίσεως αυτής. 

2.1.20 Πληροφορίες για ∆ιάφορα Κονδύλια 
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Επεξηγηµατικές σηµειώσεις, σχετικές µε τη συγκρισιµότητα των κονδυλίων της 

χρήσεως του ισολογισµού και των κονδυλίων της προηγούµενης χρήσεως, όταν τα 

κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισµό και στα αποτελέσµατα χρήσεως, για 

διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της 

προηγούµενης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηµατικές σηµειώσεις, όταν γίνεται 

ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασµών της προηγούµενης χρήσεως 

για να γίνουν αυτά συγκρίσιµα µε τα ποσά της κλειόµενης χρήσεως. 

2.1.21 Πληροφορίες για Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 

Πρέπει να γνωστοποιούνται Επεξηγηµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τις 

συνδεµένες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της 

νοµοθεσίας. 

2.1.22 Πληροφορίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προκύψει 

και δεν περιλαµβάνεται στα ανωτέρω 

 Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της 

νοµοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης 

πληροφορήσεως των µετόχων και των τρίτων, και της παρουσιάσεως µιας πιστής 

εικόνας της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως (θέσεως) και των 

αποτελεσµάτων της οικονοµικής µονάδας. 

2.2 Συνοπτικό Προσάρτηµα
15 

 

Ο νόµος του Ελληνικού κράτους 2190/1920 δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως εταιρίες µικρού µεγέθους να δηµοσιεύουν 

συνοπτικό ισολογισµό και να καταρτίζουν συνοπτικό Προσάρτηµα. Όπως ορίζει η 

παράγραφος 6 του άρθρου 42α του νόµου, ως εταιρία µικρού µεγέθους θεωρείται κάθε 

εταιρία, η οποία κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του πρώτου ισολογισµού της µετά 

την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου, δεν υπερβαίνει τα αριθµητικά περιθώρια των δύο 

εκ των τριών παρακάτω  κριτήριων, όπως αυτά έχουν ισχύ σήµερα, βάσει του άρθρου 

52 του νόµου 3604/2007: 

                                                           
15

 Εµµανουήλ Σακέλλης, Ο πανδέκτης του λογιστή, Λογιστικό – Φορολογικό ∆ίκαιον & Λογιστική, 

τόµος ∆΄, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Αθήνα 2009 
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� Το σύνολο του ισολογισµού να είναι έως 2.500.000 ευρώ, όπως αυτό 

καθορίζεται από την άθροιση των στοιχείων Α µέχρι και Ε του ενεργητικού που 

προκύπτει από το υπόδειγµα ισολογισµού του νόµου 2190/1920, δηλαδή του 

οφειλόµενου κεφαλαίου, των εξόδων εγκαταστάσεως, του παγίου και 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και των µεταβατικών λογαριασµών του 

ενεργητικού. 

 

� Ο καθαρός κύκλος εργασιών έως 5.000.000 ευρώ 

 

� Ο µέσος όρος προσωπικού που εργάστηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης να είναι 

έως 50 άτοµα. 

 

Επίσης το δικαίωµα δηµοσίευσης συνοπτικού ισολογισµού και καταρτίσεως 

συνοπτικού προσαρτήµατος παρέχεται στις επιχειρήσεις που παύουν να υπερβαίνουν τα 

όρια των δύο εκ των τριών παραπάνω κριτήριων σε δύο τουλάχιστον συνεχόµενες 

χρήσεις και ακολούθως παύει να παρέχεται το δικαίωµα στις επιχειρήσεις που 

υπερβαίνουν τα όρια των δύο εκ των τριών παραπάνω κριτήριων σε δύο συνεχόµενες 

χρήσεις. 

Πιο συγκεκριµένα λοιπόν, η δηµοσίευση συνοπτικού ισολογισµού πρέπει να 

αναφέρεται ρητά από τις εταιρίες, ότι ο δηµοσιευόµενος ισολογισµός αποτελεί µια 

συνοπτική παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης καθώς επίσης 

και ότι οι οικονοµικές καταστάσεις, δηλαδή ο πλήρης ισολογισµός θα καταχωρηθεί στο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. 

Κάποιες υποχρεωτικές πληροφορίες του πλήρες προσαρτήµατος µπορούν να 

παραληφτούν από το συνοπτικό προσάρτηµα. Εποµένως σύµφωνα µε την παράγραφο 2 

του άρθρου 43α του νόµου 2190/1920, καθώς και µετά τις τροποποιήσεις που 

διαµορφώθηκαν µε την εφαρµοστική ισχύ του νόµου 3756/2009, οι µικρού µεγέθους 

επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη στο προσάρτηµά τους 

πληροφορίες και στοιχειά σχετιζόµενα µε τον αριθµό των τίτλων κατά κατηγορία 

καθώς και τα ενσωµατωµένα σε αυτούς δικαιώµατα, όταν η επιχείρηση έχει προβεί σε 

έκδοση προνοµιούχων µετοχών, µετατρέψιµων οµολογιών, µετοχών επικαρπίας ή 

ιδρυτικών τίτλων. Επίσης απαλλάσσονται από την δηµοσίευση τα συνολικά ποσά των 
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δεσµεύσεων από συµβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συµβατικές ή από την ισχύουσα 

νοµοθεσία πιθανές επιβαλλόµενες  υποχρεώσεις, οι οποίες δεν υφίστανται στους 

λογαριασµούς τάξεως του ισολογισµού τους.  Μια ακόµη απαλλαγή που υπάρχει αφορά 

στην µη ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

γεωγραφικές περιοχές. Ακόµη είναι δυνατόν να παραληφθούν και οι κατηγορίες και το 

κόστος του υπαλληλικού προσωπικού, όπως ακόµη και οι αµοιβές των µελών της 

διοικήσεως και της διευθύνσεως της επιχείρησης. Επίσης, η επιχείρηση δεν είναι 

επιβεβληµένο να συµπεριλαµβάνει στο προσάρτηµά, τις πληροφορίες που άπτονται 

θεµάτων σχετικά µε την αποτίµηση των αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους 

κανόνες αποτιµήσεως µε βάση τις διατάξεις της ειδικής νοµοθεσίας, όπως επίσης και 

τις διαφορές αποτίµησης κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού, τους λόγους 

στους οποίους οφείλονται και τη φορολογική τους αντιµετώπιση. Μια ακόµη απαλλαγή 

από την δηµοσίευση του προσαρτήµατος είναι οι φόροι που οφείλονται καθώς και οι 

φόροι που αναµένεται  να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων 

χρήσεων. Εν κατακλείδι, στο συνοπτικό Προσάρτηµα δεν είναι υποχρεωτική η 

αναλυτική παρουσίαση των συνολικών αµοιβών που χρέωσε κατά το οικονοµικό έτος ο 

ορκωτός ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 

λογαριασµών και στοιχείων, των συνολικών αµοιβών που χρεώθηκαν για άλλου είδους 

υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, φορολογικών συµβουλών και λοιπών µη ελεγκτικών 

υπηρεσιών. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται µε τα ποσά των 

υποχρεώσεων των οποίων η προθεσµία εξόφλησης έχει διάρκεια µεγαλύτερη από πέντε 

έτη έχοντας ως αρχή την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, και µε τα ποσά των 

υποχρεώσεων για εξασφάλιση των οποίων η επιχείρηση έχει χορηγήσει εµπράγµατες 

ασφάλειες, παρατίθενται αρκετά συνοπτικά χωρίς ουσιαστική εµβάθυνση και ανάλυση 

όπως υποχρεωτικά επιβάλλεται στο πλήρες Προσάρτηµα. 

2.3 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 Οι γνωστοποιήσεις ή σηµειώσεις (notes) των οικονοµικών καταστάσεων 

εµπεριέχουν πληροφορίες πέραν όσων παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής 

Θέσης (Ισολογισµό) ,στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ( συνένωση Κατάστασης 

Αποτελεσµάτων και Κατάστασης Αναγνωρισµένων Εσόδων – Εξόδων, στην ξεχωριστή 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων ( εάν η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων παρουσιάζεται σε 

δυο καταστάσεις) ,στην Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων και στην 
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Κατάσταση των  Ταµειακών Ροών. Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις περεχούν 

περιγραφές ή αναλύσεις των στοιχείων που γνωστοποιούνται στις καταστάσεις αυτές, 

καθώς και πληροφορίες για στοιχειά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για σχετική 

αναγνώριση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 Οι γνωστοποιήσεις είναι οι πληροφορίες που απαιτούνται , ώστε οι χρηστές να 

κατανοήσουν τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόµενο των Οικονοµικών Καταστάσεων, 

προκειµένου να µπορέσουν να αξιολογήσουν την απόδοση της επιχείρησης, την 

ικανότητα να παράγει ταµειακές ροές και τους κινδύνους που διέπουν τη λειτουργιά 

της. Οι σηµειώσεις, κατά συνέπεια δεν αποτελούν απλά ένα συνοδευτικό µέρος των 

Οικονοµικών Καταστάσεων, αλλά αναπόσπαστο κοµµάτι τους.  

Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις πρέπει να παρουσιάζουν πληροφορίες για τη 

βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων και για τις συγκεκριµένες λογιστικές 

πολιτικές που εφαρµόστηκαν, επίσης γνωστοποιούν πληροφορίες που απαιτούν τα 

∆.Π.Χ.Α. και οι οποίες δεν παρουσιάζονται στον Ισολογισµό, στα Αποτελέσµατα 

Χρήσης, στην Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων και στην Κατάσταση 

Ταµειακών Ροών. Τέλος παρέχουν πληροφορίες οι οποίες δεν παρουσιάζονται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις, αλλά που είναι σηµαντικές για την κατανόηση τους16.  

Συµφώνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα προβλέπονται κάποιες 

γνωστοποιήσεις για κάθε πρότυπο ξεχωριστά. Ωστόσο  συµφώνα µε το ∆ΛΠ 1 

προβλέπονται κάποιες συγκεκριµένες πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν στις 

οικονοµικές καταστάσεις έτσι ώστε η δοµή και οργάνωση των σηµειώσεων να 

θεωρείται πλήρης και ουσιαστική. 

Αρχικά όσον αφορά την δοµή και το περιεχόµενο των Σηµειώσεων (Notes) θα 

πρέπει να υπάρχει σηµείωση συµµόρφωσης της εταιρίας µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ακολούθως θα πρέπει να αναφέρονται οι λογιστικές 

πολιτικές που εφαρµόζει η εταιρία για την σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Ακόµη θα πρέπει να υπάρχουν επεξηγηµατικές πληροφορίες για τα 

κονδύλια που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και τέλος θα πρέπει να 

υπάρχουν κάποιες λοιπές γνωστοποιήσεις σχετικά µε τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και 

                                                           
16 Ντζανάτος ∆ηµήτρης, Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 

ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008 
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συµβατικές συµβάσεις καθώς επίσης και γνωστοποιήσεις τις διάφορες πολιτικές 

διαχείρισης κίνδυνου που ακολουθεί η επιχείρηση.     

2.3.1 Το Περιεχόµενο των Γνωστοποιήσεων 

� Γενικές Πληροφορίες 

� Λογιστικές Πολιτικές 

� Παρέκκλιση από τα ∆.Λ.Π. 

� Εκτιµήσεις και Αβεβαιότητες 

� Επανακατάταξη 

� Ανάλυση Κονδυλίων του Ισολογισµού 

� Αναλύσεις Κονδυλίων Αποτελεσµάτων Χρήσης 

� Αναλύσεις Πινάκα Μεταβολής Καθαρής Θέσης 

� ∆ιαχείριση Κεφαλαίων και Κεφαλαιακή Επάρκεια 

� Λοιπά Γνωστοποιήσεις 

� ∆ιαχείριση Κινδύνων 

Το περιεχόµενο δεν είναι αυστηρά οριοθετηµένο και απαράκλητα µη 

διαφοροποιηµένο. Ανάλογα µε τις ανάγκες και τις κρίσεις της εκάστοτε διοίκησης της 

επιχείρησης διαµορφώνεται και ένα διαφορετικό περιεχόµενο για τις γνωστοποιήσεις. 

2.3.2 Γενικές Πληροφορίες 

Αρχικά θα πρέπει η εταιρία να αναφέρει στις σηµειώσεις της ρητά ότι 

εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς. Υποχρεωτικά λοιπόν η εταιρία θα πρέπει να εµφανίζει στις σηµειώσεις  την 

έδρα της, την διεύθυνση της, τη νοµική µορφή της, τη χωρά ίδρυσης της και τη 

διεύθυνση του κύριου τόπου των δραστηριοτήτων της αν τυχόν είναι διαφορετικός από 

την έδρα. Ακόµη µια  εταιρία θα πρέπει να ανακοινώνει την επωνυµία της µητρικής 

εταιρίας του οµίλου των συγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων και την επωνυµία 

της τυχόν µητρικής της, που την ενοποιεί σε ανώτερο επίπεδο. 

Μια εταιρία ανακοινώνει το είδος των εργασιών της και της κύριες 

δραστηριότητες της. Καθώς επίσης ανακοινώνεται ακόµη ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις συντάσσονται µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Η 

πράξη αυτή πρέπει να διευκρινίζεται µε δήλωση της ίδιας της διοίκησης. Αν η διοίκηση 

θεωρεί ότι δεν ισχύει η συνέχιση της δραστηριότητας, πρέπει να αιτιολογήσει τους 
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λογούς που δεν το πράττει και να αναφέρει τη βάση µε την όποια συντάχτηκαν οι 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Επί προσθέτως θα πρέπει να παρέχεται πληροφόρηση για την επωνυµία της 

εταιρίας και την πιθανή αλλαγή της επωνυµίας σε προηγούµενη χρήση. Ακόµη είναι 

ορθό να παρέχεται πληροφόρηση για το κατά πόσον οι οικονοµικές καταστάσεις 

αφορούν µόνο την εταιρία ή και όλο τον όµιλο. Επίσης πρέπει να παρέχεται 

πληροφόρηση για την χρονική περίοδο που αφορούν οι οικονοµικές καταστάσεις και 

τέλος πρέπει να αναφέρεται το νόµισµα που χρησιµοποιήθηκε ως βάση σύνταξης τους  

και το τυχόν βαθµό στρογγυλοποίησης του. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να 

δηµοσιεύονται από την επιχείρηση αλλά δεν υπάρχει η συγκεκριµένη δέσµευση να 

βρίσκονται υπό τον αυστηρά οριοθετηµένο τίτλο «Γενικές Πληροφορίες». Αρκετές 

επιχειρήσεις διαλέγουν να συµπεριλάβουν τις πληροφορίες αυτές στην ενότητα που 

αναλύουν τις λογιστικές πολιτικές που ακολούθησαν.  

2.3.3 Λογιστικές Πολιτικές 

Μια επιχείρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες γνωστοποιήσεις στην 

ενότητα των λογιστικών πολιτικών: τη βάση (τις βάσεις) µέτρησης που 

χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, τις πληροφορίες 

που προβλέπονται από τα ∆.Π.Χ.Π. και δεν εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

και τις λοιπές λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν και οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Μια επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποίει, στην περίληψη των λογιστικών 

πολιτικών, τις κρίσεις της διοίκησης κατά τη διαδικασία της εφαρµογής των λογιστικών 

πολιτικών της, που έχουν σηµαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις, εκτός εκείνων που αφορούν σε εκτιµήσεις. Η χρησιµοποίηση 

ως βάσης µέτρησης ενός στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων του ιστορικού 

κόστους, του τρέχοντος κόστους, της καθαρής ρευστοποιήσιµης άξιας ή της εύλογης 

άξιας, επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την ανάλυση τους. Σε πολλές περιπτώσεις τα 

∆.Π.Χ.Α. επιτρέπουν την απεικόνιση διαφόρων γεγονότων µε δυο εναλλακτικούς 

τρόπους. Παραδείγµατος χάριν η πληροφορία εάν µια επιχείρηση ακολουθεί τον βασικό 

ή τον εναλλακτικό χειρισµό του ∆.Λ.Π. 16 είναι απαραίτητη, προκειµένου  ο χρήστης 
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των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσει τα οικονοµικά στοιχειά µιας επιχείρησης 

,σε σχέση µε αυτά άλλων επιχειρήσεων που ανήκουν σε ίδιους ή και διαφορετικούς 

κλάδους. 

Στην ακριβοδίκαιη εικόνα µιας εταιρίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση να 

παρέχεται η πληροφόρηση για τις λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν και επίσης 

αναφορά για το αν υπήρξαν αλλαγές σε αυτές µε τη συγκρίσιµη χρήση. Επίσης θα 

πρέπει να γνωστοποιούνται οι βάσεις αποτίµησης και οι λοιπές λογιστικές πολιτικές 

που χρησιµοποιήθηκαν. Ακόµη δεν πρέπει να αναφέρονται όλες οι λογιστικές πολιτικές 

των προτύπων, αλλά αυτές που εφαρµόστηκαν και εφόσον θεωρούνται σηµαντικές. Οι 

πολιτικές εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 8 για τα λάθη πρέπει να ανακοινώνονται. Αν για την 

επιλογή µιας λογιστικής πολίτικης απαιτήθηκε κρίση από τη διοίκηση, όπως 

παραδείγµατος χάριν έχουµε όταν δεν γίνεται ενοποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων µιας θυγατρικής, η κρίση της διοίκησης πρέπει να κοινοποιείται. Φυσικά 

αυτές οι κρίσεις δεν σχετίζονται µε τις εκτιµήσεις µεγεθών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Μια λογιστική πολιτική µπορεί να είναι σηµαντική λόγω του είδους των 

δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, ακόµη και όταν τα ποσά που απεικονίζονται για την 

τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους δεν είναι σηµαντικά. Είναι, επίσης, ορθό να 

γνωστοποιείται κάθε σηµαντική λογιστική πολιτική που δεν απαιτείται υποχρεωτικά 

από τις διατάξεις των προτύπων, αλλά επιλέγεται και εφαρµόζεται από το ∆ΛΠ 8. 

 Κάποιες από τις βασικότερες κατηγορίες λογιστικών πολιτικών που µια εταιρία 

µπορεί να γνωστοποιήσει είναι οι πολιτικές που σχετίζονται µε17: 

� τους φόρους εισοδήµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της αναβαλλόµενης 

φορολογίας 

� τη µετατροπή ξένου νοµίσµατος και την αντιστάθµιση των συναλλαγµατικών 

κινδύνων 

� τις αρχές ενοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών και των 

συγγενών επιχειρήσεων 

� τις προβλέψεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

                                                           
17 Σακκέλης Εµµανουήλ Ι., Σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπουν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Αθήνα 2005 
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� τις παροχές στους εργαζοµένους 

� τους επιχειρηµατικού και γεωγραφικούς τοµείς και τη βάση κατανοµής του 

κόστους µεταξύ των τοµέων, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 14 

� τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

� τα άυλα στοιχεία 

� τις λειτουργικές µισθώσεις (leasing) 

� τον υπερπληθωρισµό 

� τις κοινοπραξίες 

� τα κέρδη των µετοχών 

� την αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 

� τα επενδυτικά ακίνητα 

� τις κρατικές επιχορηγήσεις 

2.3.4 Παρέκκλιση από τα ∆.Λ.Π. 

Στην ενότητα αυτή έχουµε την περίπτωση που µια επιχείρηση παρεκκλίνει από 

τα ∆.Π.Χ.Π. , εννοείται όµως πως αυτή η παρέκκλιση δεν απαγορεύετε ρητά. Συµφώνα 

λοιπόν µε όσα προβλέπονται θα πρέπει να αναφέρεται ότι η εικόνα των οικονοµικών 

καταστάσεων είναι ακριβοδίκαιη και ότι εφαρµόστηκαν όλα τα ∆.Π.Χ.Π , εκτός της 

συγκεκριµένης παρέκκλισης. Αν υπάρξει παρέκκλιση από τα ∆.Π.Χ.Π., θα πρέπει να 

αναφέρεται το συγκεκριµένο πρότυπο στο όποιο υπήρξε, τι ακριβώς καθόριζε, ποια 

είναι η παρέκκλιση που έγινε, ο λόγος της παρέκκλισης και η επίδραση της 

παρέκκλισης σε όλα τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων.18 

Αν η παρέκκλιση από τα ∆.Π.Χ.Π. έγινε σε προηγούµενη περίοδο, αλλά επιδρά 

στην παρούσα χρήση θα αναφέρεται το πρότυπο για το όποιο υπήρξε, τι ακριβώς 

καθόριζε, ο λόγος καθώς επίσης και ποια η επίδραση της παρέκκλισης σε όλα τα 

κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της παρούσας χρήσης. Τέλος υπάρχει η 

περίπτωση η διοίκηση να θεωρεί  ότι πρέπει να γίνει παρέκκλιση από τα ∆.Π.Χ.Π., 

αλλά αυτό ρητά να απαγορεύεται από τις αντίστοιχες διατάξεις και δεν το κάνει. Θα 

πρέπει όµως η εταιρία στη σηµειώσεις να αναφερθεί γιατί έπρεπε να γίνει η παρέκκλιση 

και ποιες θα ήταν οι επιδράσεις σε κάθε κονδύλι των οικονοµικών καταστάσεων αν 

τελικώς γινόταν. 

                                                           
18

 Ντζανάτος ∆ηµήτρης, Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 

ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008 
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2.3.5 Εκτιµήσεις και Αβεβαιότητες 

Μια επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων, πληροφορίες αναφορικά µε τις κύριες παραδοχές για το 

µέλλον και άλλες κύριες πήγες αβεβαιότητας των εκτιµήσεων κατά την ηµεροµηνία 

αναφοράς, οι οποίες έχουν  κίνδυνο να προκαλέσουν σηµαντικές προσαρµογές στις 

λογιστικές άξιες των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, εντός του 

επόµενου οικονοµικού έτους. Αναφορικά λοιπόν µε τα προαναφερόµενα θα πρέπει 

συγκεκριµένα να έχουµε: το είδος της παραδοχής ή άλλης αβεβαιότητας εκτιµήσεων, 

την ευαισθησία των λογιστικών αξιών στις µεθόδους, τις παραδοχές και τις εκτιµήσεις 

που διέπουν τον υπολογισµό τους, συµπεριλαµβανόµενων των αίτιων της ευαισθησίας. 

Ακόµη θα πρέπει να γνωστοποιείται η αναµενόµενη επίλυση µιας αβεβαιότητας και το 

φάσµα των λογικά πιθανών εκβάσεων όντος του εποµένου έτους σχετικά µε τις 

λογιστικές άξιες των επηρεαζόµενων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.  

Επιπροσθέτως µια επεξήγηση των µεταβολών σε προηγούµενες παραδοχές σχετικά µε 

τα στοιχειά του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, αν η αβεβαιότητα φυσικά παραµένει 

θα πρέπει να γνωστοποιηθεί19. 

Οι εκτιµήσεις και οι αβεβαιότητες θα αποκαλύπτονται για συγκεκριµένα 

κονδύλια του ισολογισµού που αφορούν εκτιµήσεις, τις κύριες παραδοχές 

προσδιορισµού τους και τις πήγες αβεβαιότητας που θα µπορούσαν στο µέλλον να 

αλλάξουν σηµαντικά την αξία τους. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον συγκεκριµένο 

λογαριασµό και στο αντίστοιχο υπόλοιπο του στον ισολογισµό. Μια ακόµα ουσιαστική 

σηµείωση που πρέπει να γίνεται αφορά τις εύλογες άξιες. Πιο συγκεκριµένα, αν 

στοιχειά αποτιµώνται σε εύλογες αξίες ,δεν πρέπει να αναφέρονται πήγες αβεβαιότητας 

και παραδοχές, γιατί είναι πολύ πιθανό παραδείγµατος χάριν να υπάρχει σηµαντική 

µείωση στις τρέχουσες τιµές. Τέλος εάν αν δεν µπορεί να προσδιοριστεί για κάθε 

περίπτωση η αβεβαιότητα, αλλά είναι γενικά αποδεκτό πως υφίσταται πρέπει να 

προστεθεί στις σηµειώσεις µια ειδική παράγραφος που να αναφέρει ότι είναι πιθανό να 

υπάρξουν µεταβολές  στα κονδύλια από αυτές τις αβεβαιότητες.  

2.3.6 Επανακατάταξη 

                                                           
19

 Ντζανάτος ∆ηµήτρης, Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 

ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008 
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Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά για την ανακατάταξη. Αν γίνει 

επανακατάταξη των συγκριτικών κονδυλίων της χρήσης πρέπει να αναλύονται στις 

σηµειώσεις το είδος, ο λόγος και το ποσό που ανακατατάχτηκε. Μια από τις πιθανές 

αιτίες επανακατάταξης κονδυλίων αποτελεί η αλλαγή στην εµφάνιση κάποιων 

κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης σε σχέση µε την 

µορφη που αυτά είχαν στην αρχή όταν δηµοσιεύτηκαν. Οι αλλαγές αυτές δεν 

θεωρούνται αναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω διόρθωσης κάποιου 

λάθους ή αλλαγής πολιτικής, αλλά αποτελούν βελτίωση του τρόπου παρουσίασης των 

οικονοµικών καταστάσεων, που έγινε στην τωρινή χρήση. 

Σε περίπτωση που η αλλαγή της εµφάνισης των οικονοµικών καταστάσεων δεν 

επιφέρει την επανακατάταξη των κονδυλίων της συγκρίσιµης χρήσης, πρέπει να 

αναφερθεί ο λόγος που δεν έγινε αλλά και τα αποτελέσµατα που θα υπήρχαν αν 

πραγµατοποιούνταν η επανακατάταξη των κονδυλίων. 

2.3.7 Ανάλυση Κονδυλίων Ισολογισµού 

Συµφώνα µε αυτή την ενότητα των σηµειώσεων επί των οικονοµικών 

καταστάσεων η εταιρία είτε στην όψη του ισολογισµού, είτε στις υποσηµειώσεις, 

πρέπει να αναλύει τα κονδύλια σε υποκατηγορίες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: τα 

ενσώµατα λειτουργικά πάγια αναλύονται κατά κατηγορία, οι απαιτήσεις αναλύονται σε 

απαιτήσεις από πελάτες, σε απαιτήσεις από συνδεδεµένες, προκαταβολές και λοιπές 

απαιτήσεις. Ακόµη τα αποθέµατα πρέπει να αναλύονται κατά κατηγορία όπως επίσης οι 

προβλέψεις, οι παροχές σε εργαζοµένους και τέλος τα ιδία κεφάλαια να αναλύονται 

στις βασικές κατηγορίες. 

Στις σηµειώσεις θα πρέπει γίνεται περιγραφή των κάθε είδους αποθεµατικών 

της εταιρίας. Ακόµη για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου, θα πρέπει να αναφέρεται η 

ονοµαστική  αξία, ο αριθµός των µετοχών αν το κεφάλαιο είναι σε µετοχές και θα 

πρέπει να γίνεται διάκριση στο καταβεβληµένο και µη καταβεβληµένο κεφάλαιο. 

Ακόµη για κάθε κατηγορία κεφαλαίου σηµαντικό είναι να αναφέρεται το υπόλοιπο της 

έναρξης, οι µεταβολές στη χρήση και το υπόλοιπο λήξης. Επίσης θα πρέπει να 

αναφέρονται τα δικαιώµατα και οι όποιοι τυχόν περιορισµοί, περιλαµβανοµένων των 

περιορισµών στη λήψη µερισµάτων ή στην επιστροφή κεφαλαίου. Επιπροσθέτως ορθό 

είναι να αναφέρονται οι µετοχές που κατέχονται από την ιδία την εταιρία (ίδιες 

µετοχές) ή από θυγατρικές ή συγγενείς προς την µητρική εταιρίες. Μια άλλη σηµαντική 
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αναφορά  είναι στις µετοχές που κρατούνται ή που δεν έχουν εκδοθεί και προβλέπεται 

να εκδοθούν µε βάση Options ή άλλες συµβάσεις πώλησης, µε αναφορά πάντα στους 

όρους των συµβάσεων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις χωρίς µετοχικό κεφάλαιο, θα 

πρέπει να παρέχουν τις ισοδύναµες πληροφορίες µε αυτές που παρέχουν οι εταιρίες µε 

µετοχικό κεφάλαιο. 

2.3.8 Ανάλυση Κονδυλίων Αποτελεσµάτων 

Τα σηµαντικά κονδύλια των αποτελεσµάτων όπως αυτά είναι των εσόδων και 

εξόδων πρέπει να αποκαλύπτονται είτε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης είτε 

στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Πρέπει να αποκαλύπτονται οι 

προβλέψεις υποτίµησης αποθεµάτων και οι αναστροφές τους. Ακόµη είναι σηµαντικό 

να αποκαλύπτονται οι προβλέψεις υποτίµησης παγίων και αντιστοίχως πάλι οι 

αναστροφές τους. Μια ακόµη αποκάλυψη αφορά την επίδραση που έχει στα 

αποτελέσµατα η διάθεση λειτουργικών παγίων. Αξιοσηµείωτη είναι η αποκάλυψη  για 

την επίδραση στα αποτελέσµατα από τη διάθεση επενδύσεων, από διακοπείσες 

δραστηριότητες και από νοµικούς διακανονισµούς. Επί προσθέτως πρέπει να 

αποκαλύπτονται όλες οι άλλες αναστροφές προβλέψεις20. 

Όταν έχουµε την περίπτωση που γίνεται εµφάνιση κατά λειτουργιά, τα έξοδα 

κάθε λειτουργιάς πρέπει να αναλύονται κατά είδος και προκύπτουν τουλάχιστον 

διακεκριµένα οι αµοιβές, τα έξοδα προσωπικού και οι αποσβέσεις. Αν η παρουσίαση 

στον ισολογισµό είναι τέτοια, που σε ένα κονδύλι περιλαµβάνεται βραχυπρόθεσµο και 

µακροπρόθεσµο τµήµα πρέπει να δίνεται η πληροφόρηση ποιο ακριβώς είναι το 

µακροπρόθεσµο. Αν όµως από την ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων προκύψουν για βραχυπρόθεσµα δάνεια κάποια σηµαντικά 

γεγονότα που µετατρέπουν αυτά τα δάνεια σε µακροπρόθεσµα, δεν αλλάζει ο 

ισολογισµός αλλά  πρέπει να παρασχεθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες αιτιολόγησης 

του γεγονότος στις σηµειώσεις συµφώνα µε το ∆.Λ.Π. 10. 

2.3.9 Αναλύσεις του Πινάκα Μεταβολής Καθαρής Θέσης 

                                                           
20

 Grant Thornton, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα - IFRS, τόµος Α΄, Αθήνα 2008 
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Στην ενότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται το ποσό των µερισµάτων που 

αποφάσισε η διοίκηση  διανεµηθούν εντός της χρήσης και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

έµφαση στον τρόπο  µε τον όποιο εµφανίζονται τα µερίσµατα αυτά,  είτε δηλαδή στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων είτε στον πινάκα µεταβολής ιδίων κεφαλαίων είτε ακόµη 

και στις σηµειώσεις µε αναφορά φυσικά να γίνεται και για το µέρισµα ανά µετοχή. 

Επίσης στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις, εµφανίζονται 

και όλες οι µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων που αφορούν συναλλαγές µε µέτοχους της 

εταιρίας. Μια ακόµη αναφορά που µπορεί να γίνει είναι για το υπόλοιπο έναρξης, τις 

µεταβολές του και για το υπόλοιπο λήξης των αποτελεσµάτων εις νέο. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων ή 

στις σηµειώσεις µπορεί να εµφανιστεί για το κεφάλαιο και όλα τα αποθεµατικά, το 

υπόλοιπο έναρξης, οι µεταβολές της χρήσης και το υπόλοιπο λήξης. Αν υπάρχει 

µεταβολή στα ιδία κεφάλαια από εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 8 για λάθη και αλλαγές 

πολιτικών, πρέπει σαφώς αυτές οι αλλαγές να εµφανίζονται σε ξεχωριστό µέρος. 

2.3.10 ∆ιαχείριση Κεφαλαίων και Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Σηµαντικό µέρος των γνωστοποιήσεων που απαιτείτε από το ∆.Λ.Π. 1 

αποτελούν οι σηµειώσεις που αφορούν τα κεφάλαια της επιχείρησης. Σκοπός των 

απαιτήσεων αυτών είναι παροχή πρόσθετων πληροφοριών στους χρηστές των 

οικονοµικών καταστάσεων, σχετικά µε τον τρόπο που η επιχείρηση διαχειρίζεται τα 

κεφάλαια της. Το ύψος, η διάρθρωση και ο τρόπος διαχείρισης των κεφαλαίων µιας 

επιχείρησης µπορεί να οδηγήσουν σε συµπεράσµατα σχετικά µε τους κινδύνους που τη 

διέπουν και τον τρόπο αντιµετώπισης τυχόν αναπάντεχων γεγονότων21. 

Μια επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποίει εκείνες τις πληροφορίες που θα 

βοηθήσουν τους χρηστές των οικονοµικών καταστάσεων να εκτιµήσουν τους σκοπούς 

τις αρχές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της. Εποµένως 

κατηγοριοποιώντας αυτά που θα πρέπει να γνωστοποιήσει µια επιχείρηση σχετικά µε 

τις ποιοτικές πληροφορίες, δηλαδή τους στόχους τις πολιτικές και διαδικασίες 

διαχείρισης κεφαλαίου, έχουµε τα ακόλουθα:  

� περιγραφή των στοιχείων που διαχειρίζεται ως κεφάλαιο, 

                                                           
21

 Grant Thornton, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα - IFRS, τόµος Α΄, Αθήνα 2008 
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� σε περίπτωση που επιβάλλονται ( από το νόµο ή άλλες εξωτερικές 

πήγες) συγκεκριµένες απαιτήσεις και περιορισµοί στην κεφαλαιακή 

διάρθρωση, θα γνωστοποιείται η φύση των απαιτήσεων αυτών, καθώς 

και ο τρόπος που αυτές ικανοποιούνται και τον τρόπο µε τον οποίο 

επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης αναφορικά µε την διαχείριση 

κεφαλαίων.    

� Περιληπτικές ποσοτικές πληροφορίες για τα κεφάλαια που διαχειρίζεται 

η επιχείρηση. Το τι θεωρείται κεφάλαιο διαφέρει µεταξύ των 

επιχειρήσεων. Υπάρχουν, έτσι, επιχειρήσεις που θεωρούν ως µέρος του 

κεφαλαίου τους τον µακροπρόθεσµο δανεισµό, ενώ αντίθετα πολλές 

επιχειρήσεις δεν θεωρούν µέρος των κεφαλαίων τους το σχηµατισθέν 

αποθεµατικό από την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων 

αντιστάθµισης ταµειακών ροών. 

� Οποιαδήποτε µεταβολή στη διάθρωση, στις πολιτικές και στις 

διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων που πρόεκυψαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 

� Εάν έχουν ικανοποιηθεί οι εξωτερικοί επιβαλλόµενοι περιορισµοί και 

απαιτήσεις στον τρόπο διάθρωσης των κεφαλαίων, καθώς και τις 

συνέπειες που θα έχει η επιχείρηση, στην περίπτωση µη συµµόρφωση 

της.  

Στην περίπτωση που µια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς 

κλάδους στους οποίους υπάρχουν διαφορετικοί εξωτερικοί περιορισµοί ( 

παραδείγµατος χάριν ένας όµιλος που δραστηριοποιείται σε τραπεζικές και σε 

εµπορικές εργασίες), θα πρέπει να γνωστοποιεί αν η δραστηριότητα του υπόκεινται σε  

περιορισµό κεφαλαίου, δεδοµένου ότι µια συνολική γνωστοποίηση δεν θα παρείχε την 

προσδοκώµενη πληροφόρηση στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων. 

2.3.11 Λοιπές Γνωστοποιήσεις 

 Μια επιχείρηση εκτός από τα προαναφερόµενα θα πρέπει γνωστοποιεί εντός 

των επεξηγηµατικών σηµειώσεων των οικονοµικών καταστάσεων το ποσό των τυχόν 

συσσωρευµένων µερισµάτων προνοµιούχων µετοχών, τα όποια δεν έχουν 

αναγνωριστεί. Επίσης ορθό είναι να γνωστοποίει την διάρκεια ζωής της επιχείρησης 

εάν είναι περιορισµένη. Ακόµη υπάρχει η περίπτωση ένα µη σηµαντικό στοιχειό το 

οποίο δεν εµφανίζεται χωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις να επεξηγείται στις 
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σηµειώσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκριτική πληροφόρηση παρέχεται και για τις 

περιφραστικές πληροφορίες στις σηµειώσεις όταν κρίνεται ως απαραίτητο. 

 Αν συνταχθούν οικονοµικές καταστάσεις διαφορετικές ανά έτος, θα πρέπει να 

αναφέρεται  η αίτια που οδήγησε την εταιρία σ’ αυτήν την πράξη και ενδεχοµένως θα 

πρέπει να γίνει αναφορά για το αν τα συγκρίσιµα µεγέθη δεν είναι ακριβώς συγκρίσιµα. 

Πρέπει επίσης να αναφέρονται τα προτεινόµενα και µη εγκεκριµένα µερίσµατα και το 

µέρισµα ανά µετοχή. Ορθή αλλά όχι υποχρεωτική είναι η αναφορά για τη συγκεκριµένη 

δοµή που προτείνεται να έχουν οι σηµειώσεις και είναι η εξής:  α)συµµόρφωση 

β)λογιστικές πολιτικές γ) επεξηγηµατικές πληροφορίες για τα κονδύλια δ) λοιπές 

σηµειώσεις που αναφέρονται σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις από συµβατικές δεσµεύσεις 

ή ακόµη πολιτικές διαχείρισης κίνδυνου. 

2.4 Περεταίρω Ανάλυση Ορισµένων Στοιχείων των Γνωστοποιήσεων 

Στην ενότητα αυτή γίνεται η προσπάθεια για την περεταίρω ανάλυση ορισµένων 

λογαριασµών των οικονοµικών καταστάσεων που θα βοηθήσουν καλυτέρα στην 

κατανόηση και ερµηνεία του ερευνητικού τµήµατος της παρούσας εργασίας. 

Επιλέχτηκαν συγκεκριµένα κονδύλια και λογαριασµοί που κριθήκαν αναγκαία και 

χρήσιµα ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριµένες εταιρίες του Χρηµατιστήριου 

Αθηνών Αξιών όπου βασίστηκε  αυτή η ερευνά. Η ανάγνωση και κατανόηση των 

παρακάτω κονδυλίων θα βοηθήσουν τον µέσο αναγνώστη της εργασίας να αποκτήσει 

µια ευρύτερη αντίληψη πάνω στο θέµα των σηµειώσεων επί των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

2.4.1 ∆ιαχείριση Κινδύνων 

Με βάση µε το ∆.Π.Χ.Α. 7 µια οικονοµική µονάδα οφείλει να γνωστοποιεί 

πληροφορίες και στοιχειά που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων να κρίνουν την ποιότητα και την έκταση των κινδύνων που απορρέουν 

από τα σύγχρονα και µη χρηµατοοικονοµικά µέσα στα οποία είναι εκτεθειµένη η 

οικονοµική οντότητα την ηµέρα που γίνεται  η αναφορά. Στους διαφόρους αυτούς 

κινδύνους που προέρχονται από χρηµατοοικονοµικά µέσα συγκαταλέγονται ως επί των 
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πλείστον ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος 

αγοράς, χωρίς φυσικά να µπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη και άλλων κίνδυνων22. 

Πιο συγκεκριµένα λοιπόν για κάθε κίνδυνο Χρηµατοοικονοµικών Μέσων η 

επιχείρηση σωστό είναι να γνωστοποιεί: 

� την έκθεσή της σε κινδύνους και τον συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο αυτοί οι 

κίνδυνοι προεκύψαν 

� τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες µε τις οποίες θα γίνει η 

διαχείριση του κινδύνου 

� τις µεθόδους επιµέτρησης του κινδύνου που εφαρµόζει η εταιρία 

� και οποιεσδήποτε αλλαγές υπήρξαν σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 

Από άποψη ποσοτικής σηµασίας, για κάθε είδος χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, 

πρέπει να γνωστοποιούνται τα εξής: 

� περιληπτικά ποσοτικά δεδοµένα που σχετίζονται µε την έκθεση της επιχείρησης 

στον εκάστοτε κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. Η γνωστοποίηση αυτή 

έχει ως βάση πληροφορίες που προέρχονται από τα ηγετικά διοικητικά στελέχη 

της οικονοµικής οντότητας, όπως για παράδειγµα το διοικητικό συµβούλιο ή 

τον ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή της 

� οι αναλυτικές πληροφορίες που προβλέπονται µε βάση το ∆ΠΧΑ 7 αν ο 

κίνδυνος θεωρείται σηµαντικός 

� οι συγκεντρώσεις κινδύνων εάν δεν καταστεί δυνατόν να προκύψουν µε 

σαφήνεια αλλιώς. 

Αν κριθεί πως τα ποσοτικά στοιχεία για τους κινδύνους δεν πληρούν το 

κριτήριο της επάρκειας για την ολοκληρωµένη πληροφόρηση των χρηστών των 

οικονοµικών καταστάσεων, µπορούν να παρέχονται και επιπρόσθετες περιφραστικές 

όµως πληροφορίες. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

                                                           
22

 ∆ΠΧΑ7  
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Για τον πιστωτικό κίνδυνο των χρηµατοοικονοµικών µέσων, οι οικονοµικές 

οντότητες οφείλουν να γνωστοποιούν: 

� το αντιπροσωπευτικό και όσον τον δυνατόν αντικειµενικό µέγεθος της 

µέγιστης έκθεσής τους σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία 

αναφοράς χωρίς να γίνεται αναφορά σε τυχόν εξασφαλίσεις που έχουν 

λάβει ή σε άλλες πιστωτικές αναβαθµίσεις που τυχόν έχουν συµβεί. 

� τις εξασφαλίσεις που τυχόν έχουν ληφθεί και άλλες πιστωτικές 

αναβαθµίσεις. 

� τις πληροφορίες και τα στοιχειά σχετικά µε την πιστωτική ποιότητα των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι σε 

καθυστέρηση ή αποµειωµένα 

� τη λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

που θα ήταν σε καθυστέρηση ή αποµειωµένα και τα οποία όµως έχουν 

αποτελέσει αντικείµενο αναδιαπραγµάτευσης. 

Εκτός από τις πιο πάνω πληροφορίες παρέχονται και ορισµένες ακόµη σχετικές 

µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είναι σε καθυστέρηση ή έχουν 

υποστεί κάποια αποµείωση της αξίας τους. Για τα καθυστερηµένα λοιπόν υπόλοιπα των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σωστό είναι να γίνεται ανάλυση της 

ηλικίας τους, ενώ για τα αποµειωµένα µε ειδικές προβλέψεις υπόλοιπα, θεωρείται ως 

ορθότερο η ανάλυση και αιτιολόγηση της αποµείωσης. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η 

επιχείρηση οφείλει να περιγράψει για κάθε υπόλοιπο που είναι καθυστερηµένο και 

αποµειωµένο, τις εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί από την εταιρία και τις πιστωτικές 

ενισχύσεις, µε εκτίµηση της εύλογης αξίας τους, εάν αυτό καθίσταται όµως εφικτό. 

Όταν στην εταιρία περιέχονται κατά την οικονοµική περίοδο 

χρηµατοοικονοµικά ή µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είτε µε την 

απόκτηση της κυριότητας παρασχεθεισών εξασφαλίσεων είτε µε την ενεργοποίηση 

άλλων πιστωτικών αναβαθµίσεων, όπως για παράδειγµα οι εγγυήσεις, και τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία πληρούν κριτήρια αναγνώρισης άλλων προτύπων, η 

επιχείρηση οφείλει να δηµοσιοποιεί τη φύση και τη λογιστική αξία των περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι άµεσα 

µετατρέψιµα σε µετρητά, πρέπει η επιχείρηση να γνωστοποιεί τις πολιτικές που 

ακολουθεί για τη διάθεσή τους ή τη χρησιµοποίησή τους στις διάφορες δραστηριότητές 

της. 
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Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων, που σχετίζονται µε απαιτήσεις ή δάνεια, δηµοσιεύεται ο µέγιστος 

πιστωτικός κίνδυνος στο τέλος της περιόδου και το συγκεκριµένο ποσό µείωσής του µε 

παράγωγα ή άλλα µέσα. Ακόµη, θα πρέπει να γίνεται µια αναφορά στη µεταβολή της 

εύλογης αξίας που δεν αφορά όµως κίνδυνο αγοράς, αλλά πιστωτικό κίνδυνο, και στη 

µεταβολή της εύλογης αξίας των αντίστοιχων παραγώγων που θεωρείται ότι µειώνουν 

τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Γνωστοποιείται η µεταβολή στη εύλογη αξία που δεν αφορά κίνδυνο αγοράς, 

αλλά πιστωτικό κίνδυνο, για την εξεταζόµενη περίοδο και σωρευτικά, στην περίπτωση 

που έχουµε ύπαρξη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων.  

Ως τελευταία πληροφορία για τον πιστωτικό κίνδυνο που αξίζει όµως προσοχής 

αφορά την δηµοσίευση του τρόπου υπολογισµού των µεταβολών στην εύλογη αξία που 

αφορά στον πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή κατά πόσον  η επιχείρηση τον θεωρεί 

ικανοποιητικό και αν όχι, πρέπει να εµπεριέχεται αιτιολόγηση για αυτή την άποψη. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Συµφώνα µε το ∆ΠΧΠ 7,στην παράγραφο που αναφέρεται στον  κίνδυνο 

ρευστότητας,  επιβάλλεται η γνωστοποίηση: 

� της ανάλυσης ληκτότητας χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, από την 

οποία φαίνονται οι συµβατικές οφειλές που αποµένουν, 

� της περιγραφής του τρόπου µε το οποίο γίνεται η διαχείριση του 

κινδύνου ρευστότητας. 

Κίνδυνος Αγοράς 

Όσον αφορά τον κίνδυνο της αγοράς  η διοίκηση της εταιρίας έχει ως 

υποχρέωση να κοινοποιεί τα εξής:  

� την ανάλυση ευαισθησίας για όλα τα είδη κινδύνου αγοράς στα οποία 

είναι εκτεθειµένη κατά την ηµεροµηνία αναφοράς η επιχείρηση, και για 

τα οποία οφείλει να δείχνει τις επιπτώσεις στην καθαρή της θέση και στα 

αποτελέσµατα χρήσης της. 
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� τις βασικές µεθόδους και παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για την 

κατάρτιση της ανάλυσης ευαισθησίας 

� τις µεταβολές, σε σύγκριση µε την προγενέστερη οικονοµική χρήση, τις 

µεθόδους και τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν, όπως επίσης και 

τους λόγους που οδήγησαν σε αυτές τις µεταβολές. 

Αν η οικονοµική µονάδα καταρτίζει ανάλυση ευαισθησίας, όπως παραδείγµατος 

χάριν ο κίνδυνος αξίας χαρτοφυλακίου, που αντικατοπτρίζει τις αλληλεξαρτήσεις που 

υπάρχουν µεταξύ µεταβλητών κινδύνου, καθώς επίσης και τα επιτόκια και οι 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες ξένου συναλλάγµατος, και την χρησιµοποιεί για τη 

διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, τότε επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει την εν 

λόγω ανάλυση ευαισθησίας αντί για την ανάλυση που περιγράφηκε στην προηγούµενη 

παράγραφο. Επιβάλλεται όµως να προβεί σε επεξηγήσεις για τη µέθοδο που 

χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτιση της ανάλυσης ευαισθησίας αλλά και για τις 

παραµέτρους και παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν τα δεδοµένα. Μια τελευταία 

σηµαντική αναφορά, πρέπει να γίνεται για τις σχετικές γνωστοποιήσεις οι οποίες πρέπει 

να συµπεριλάβουν και την ανάλυση των στόχων της µεθοδολογίας που 

χρησιµοποιήθηκε και των τυχόν πιθανών κινδύνων που εµπεριέχονται σε αυτήν. 

2.4.2 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

Συµφώνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 προβλέπεται µια σειρά από 

γνωστοποιήσεις για τις επενδύσεις που πραγµατοποιεί η εταιρία σε συγγενείς 

επιχειρήσεις. Για κάθε συγγενή επιχείρηση προβλέπεται να παρέχεται µία περιληπτική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, στα οποία περιλαµβάνονται τα συνολικά ποσά των 

περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και του κέρδους ή της ζηµίας. 

Επίσης, πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση για την τρέχουσα αξία των επενδύσεων σε 

συγγενείς επιχειρήσεις αν υφίστανται τιµές από το Χρηµατιστήριο. Πρέπει ακόµη να 

περιλαµβάνουν πληροφορίες αν ο επενδυτής κατέχει άµεσα ή έµµεσα µέσω 

θυγατρικών, λιγότερο από το 20% των δικαιωµάτων ψήφου ή των δυνητικών 

δικαιωµάτων ψήφου της εκδότριας, αλλά ωστόσο τεκµαίρεται ότι ασκεί ουσιώδη 

επιρροή. Μια άλλη παράµετρο για τις επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες που 

αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης αφορά την κατάταξη τους 

ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Το µερίδιο ενός επενδυτή στα κέρδη ή τις 
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ζηµιές τέτοιων συγγενών επιχειρήσεων, καθώς και η λογιστική αξία των επενδύσεων 

αυτών, πρέπει να γνωστοποιούνται σε ξεχωριστή θέση στις σηµειώσεις23. 

Ακόµη γνωστοποιούνται, η φύση αλλά και η έκταση οποιωνδήποτε σηµαντικών 

περιορισµών (που παραδείγµατος χάριν προκύπτουν είτε από συµφωνίες δανείων είτε 

από κανονιστικές διατάξεις) της ικανότητας που υπάρχει για µεταφορά κεφαλαίων από 

τις συγγενείς επιχειρήσεις προς τον επενδυτή υπό τη µορφή µερισµάτων σε µετρητά ή 

για την εξόφληση δανείων ή ακόµη και προκαταβολών. 

Θα γνωστοποιείται επίσης ξεχωριστά το µερίδιο του επενδυτή στις διακοπείσες 

δραστηριότητες τέτοιων συγγενών επιχειρήσεων. Θα αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια από τον επενδυτή και θα γνωστοποιείται στην κατάσταση µεταβολών των 

ιδίων κεφαλαίων όπως απαιτείται από το ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων», το µερίδιο του επενδυτή επί των µεταβολών που αναγνωρίζονται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια της συγγενούς  

2.4.3 Πληροφόρηση Κατά Τοµέα
24 

Το ∆.Π.Χ.Π. 8 «Λειτουργικοί τοµείς», το οποίο αντικατέστησε το ∆.Λ.Π. 14, 

είναι σε ισχύ από 1/1/2009. Προβλέπει τρεις βασικές κατηγορίες πληροφοριών: τις 

πληροφορίες σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες, τις πληροφορίες για γεωγραφικές 

περιοχές και τις πληροφορίες για σηµαντικούς πελάτες. 

Πληροφόρηση  για προϊόντα και υπηρεσίες 

Μια οικονοµική µονάδα  πρέπει να αναφέρει τα έσοδα που προέρχονται από 

εξωτερικούς πελάτες για προϊόντα και υπηρεσίες ή για κάθε οµάδα παρόµοιων 

προϊόντων και υπηρεσιών, εκτός εάν οι απαιτούµενες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες 

και το κόστος ανάπτυξής τους θεωρείται υπερβολικό, οπότε πρέπει να υπάρχει 

αναλυτική διευκρίνιση για το συµβάν αυτό. Τα ποσά των παρουσιαζόµενων εσόδων 

πρέπει να στηρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για 

την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας. 

                                                           
23
Πετρίδης Ανδρέας, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  Θεωρία& Πράξη, Εκδόσεις Αλεξοπούλου – Α. 

Καραγιώργος Ο.Ε., Θεσσαλονίκη 2010 

 
24 ∆.Π.Χ.Π. 8 
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Πληροφόρηση σχετικά µε στοιχειά για γεωγραφικές περιοχές 

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να συµπεριλαµβάνουν στις σηµειώσεις τους τις 

εξής γεωγραφικές πληροφορίες, εκτός φυσικά και  εάν οι απαιτούµενες πληροφορίες 

δεν είναι διαθέσιµες και το κόστος ανάπτυξής τους λογίζεται ως υπερβολικό: 

1)Τα έσοδα που είναι από εξωτερικούς πελάτες και καταλογίζονται στη χώρα 

στην οποία εδρεύει η οικονοµική µονάδα και σε όλες τις ξένες χώρες συνολικά από τις 

οποίες προέρχονται τα έσοδα της οικονοµικής µονάδας. Τα έσοδα που προέρχονται από 

εξωτερικούς πελάτες πρέπει γνωστοποιούνται χωριστά. Μια επιχείρηση γνωστοποιεί τη 

βάση καταλογισµού των εσόδων από εξωτερικούς πελάτες σε συγκεκριµένες χώρες 

2)Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τα χρηµατοπιστωτικά 

µέσα, τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία 

σχετικά µε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και τα δικαιώµατα που 

ανακύπτουν βάσει ασφαλιστήριων συµβολαίων, τα οποία βρίσκονται στη χώρα στην 

οποία έχει ως έδρα  η επιχείρηση και τα οποία βρίσκονται σε όλες τις ξένες χώρες 

συνολικά στις οποίες η οικονοµική οντότητα κατέχει περιουσιακά στοιχεία.  

Όλα τα παραπάνω ποσά πρέπει να βασίζονται στις χρηµατοοικονοµικές 

πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 

της εταιρίας. Εάν οι απαιτούµενες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες και το κόστος 

ανάπτυξής τους είναι υπερβολικό, το γεγονός αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται.  

Πληροφορίες για σηµαντικούς πελάτες 

Μια επιχείρηση παρέχει πληροφορίες και στοιχειά για το βαθµό εξάρτησής της 

από τους πελάτες που θεώρει σηµαντικούς . Εάν παραδείγµατος χάριν τα έσοδα από 

συναλλαγές µε έναν εξωτερικό πελάτη ανέρχονται σε 10 % ή περισσότερο των εσόδων 

µιας εταιρίας, η εταιρία τότε γνωστοποιεί το γεγονός αυτό, το συνολικό ποσό των 

εσόδων που προέρχονται από κάθε τέτοιο δυνητικό πελάτη και την ταυτότητα του 

τοµέα ή των τοµέων που παρουσιάζουν αυτά τα έσοδα. Η οικονοµική οντότητα δεν έχει 

υποχρέωση να αποκαλύψει την ταυτότητα ενός σηµαντικού πελάτη ή του ποσού ανά 

τοµέα των εσόδων που προέρχονται από αυτόν τον πελάτη. Για τους σκοπούς του 

παρόντος ∆.Π.Χ.Α., µια οµάδα οικονοµικών οντοτήτων η οποία, εν γνώσει της 

αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, τελεί υπό κοινό έλεγχο, θεωρείται ως ένας 

ενιαίος πελάτης. Μια δηµόσια αρχή (εθνική, κρατική, περιφερειακή, εδαφική, τοπική ή 
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ξένη) και οι οντότητες οι οποίες, εν γνώσει της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, 

τελούν υπό τον έλεγχο αυτής της δηµόσιας αρχής θεωρούνται ως ένας ενιαίος πελάτης. 

Για τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται σύµφωνα µε παρουσίαση που 

βασίζεται στη ρευστότητα, τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι στοιχεία 

τα οποία περιλαµβάνουν ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν αργότερα από δώδεκα 

µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

2.4.4  Προβλέψεις
25 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37,εχει ως πρόβλεψη ότι είναι µια υποχρέωση 

αβέβαιου χρόνου ή ποσού. Ο σκοπός του παρόντος πρότυπου είναι να εξασφαλιστεί ότι 

ορθά κριτήρια αναγνώρισης και βάσεις επιµέτρησης, εφαρµόζονται για τις προβλέψεις, 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχειά και ότι επαρκείς 

πληροφορίες γνωστοποιούνται στο προσάρτηµα για να καθιστούν ικανούς τους χρηστές 

να αντιλαµβάνονται τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και το ποσό τους. Οι βασικές 

κατηγορίες προβλέψεων είναι οι προβλέψεις µελλοντικών λειτουργικών ζηµιών, οι 

οποίες σχετίζονται µε τις αποµειώσεις στοιχείων, οι προβλέψεις επαχθούς σύµβασης, 

δηλαδή οι προβλέψεις που δηµιουργούνται όταν από µία σύµβαση τα έσοδα αναµένεται 

να είναι µικρότερα από το κόστος, και οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης. 

Για κάθε κατηγορία πρόβλεψης, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί: 

� τη λογιστική αξία κατά την έναρξη και λήξη της περιόδου 

� πρόσθετες προβλέψεις που έγιναν στην περίοδο, 

συµπεριλαµβανοµένων των αυξήσεων των υπαρχόντων προβλέψεων 

� τα ποσά που χρησιµοποιήθηκαν, δηλαδή που πραγµατοποιήθηκαν 

και µείωσαν την πρόβλεψη, κατά τη διάρκεια της περιόδου 

� τα αχρησιµοποίητα ποσά που αναστράφηκαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 

� την αύξηση κατά τη διάρκεια της περιόδου στο προεξοφλητικό ποσό 

που προκύπτει από το πέρασµα χρόνου και την επίδραση κάθε 

µεταβολής στο επιτόκιο προεξόφλησης. 

Μια επιχείρηση οφείλει επίσης να γνωστοποιεί τα ακόλουθα για κάθε κατηγορία 

πρόβλεψης: 

                                                           
25

 Δ.Λ.Π.37 
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� Μία σύντοµη περιγραφή της φύσης της δέσµευσης 

� Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα κάθε προκύπτουσας εκροής 

οικονοµικών οφειλών 

� Τις αβεβαιότητες σχετικά µε το ποσό και το χρόνο 

� Τις αναµενόµενες αντίστοιχες αποζηµιώσεις 

� Τις καταχωρηµένες αντίστοιχες αποζηµιώσεις. 

Εκτός από την περίπτωση που η πιθανότητα κάθε εκροής για διακανονισµό 

είναι αποµακρυσµένη, µία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί για κάθε κατηγορία 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µια σύντοµη 

περιγραφή της φύσης της ενδεχόµενης υποχρέωσης και όπου είναι εφικτό µια εκτίµηση 

της οικονοµικής επίπτωσής της, µια ένδειξη των αβεβαιοτήτων που αφορούν στο ποσό 

ή στο χρονοδιάγραµµα κάθε εκροής και την πιθανότητα κάθε αποζηµίωσης. 

Όταν µια πρόβλεψη και µια ενδεχόµενη υποχρέωση ανακύπτουν από την ίδια 

σειρά συνθηκών, µια επιχείρηση προβαίνει στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, κατά 

τρόπο όµως που να φαίνεται η σχέση µεταξύ της πρόβλεψης και της ενδεχόµενης 

υποχρέωσης. 

Όταν µια εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή, µια επιχείρηση πρέπει να 

γνωστοποιεί µία σύντοµη περιγραφή της φύσης των ενδεχόµενων απαιτήσεων κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού και όπου κρίνεται εφικτό, µία εκτίµηση της οικονοµικής 

επίδρασής τους, ακολουθώντας τις αρχές που ορίζει το ∆ΛΠ 37. 

Όταν κάποια από τις πληροφορίες δεν παρέχεται γιατί δεν είναι εφικτό, αυτό 

πρέπει να αναφέρεται ρητά. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

κοινοποίηση πληροφοριών για ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις, 

µπορεί να βλάψει της εταιρία, γιατί για παράδειγµα είναι στα δικαστήρια, µπορούν να 

µην αναφερθούν, αλλά να αναφερθεί η φύση της διαµάχης και ο λόγος µη αναφοράς 

των πληροφοριών. 

2.4.5 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής (∆.Π.Χ.Α. 2)26 

Η οικονοµική οντότητα πρέπει να δηµοσιοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν 

στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν τη φύση και την 
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 ∆.Π.Χ.Α.2  
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έκταση των συµφωνιών για αµοιβές που βασίζονται στην αξία των µετοχών που 

υφίσταντο κατά τη διάρκεια της περιόδου. Για κάθε συµφωνία που υπήρξε, 

οποιαδήποτε στιγµή της εξεταζόµενης περιόδου, συντάσσεται ένας πίνακας που 

περιέχει µια γενική περιγραφή της συµφωνίας αµοιβής, τις απαιτήσεις για να 

καταχωρηθεί, τη µέγιστη διάρκεια µέχρι την καταχώρηση και τον τρόπο διακανονισµού 

της συµφωνίας, δηλαδή αν έγινε µε µετρητά , µετοχές ή και τα δύο. Πρέπει επίσης να 

αναρτάται στις σηµειώσεις ένας πίνακα µε τον αριθµό των µετοχικών δικαιωµάτων 

προαίρεσης και τις σταθµισµένες τιµές τους για ανεξόφλητες µετοχές στην αρχή, 

παραχωρηµένες στην περίοδο µετοχές, µετοχές που κατέπεσαν στην περίοδο, 

ασκηθείσες στην περίοδο, που εξέπνευσαν στην περίοδο, ανεξόφλητες στο τέλος και 

µετοχές που µπορούσαν να ασκηθούν στο τέλος. 

2.5 Οι ∆ιαφορές της  Ελληνικής Νοµοθεσίας και των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων για τις Σηµειώσεις (notes)27 

 Συµφώνα µε την άποψη του ∆. Νζανάτου οι σηµειώσεις αποτελούν ίσως τη 

βασικότερη πτυχή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σε σχέση µε την πληροφόρηση 

που αντλείται από τις οικονοµικές καταστάσεις. Οι σηµειώσεις, είναι η αντικατάσταση 

του προσαρτήµατος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, προσφέροντας σε κάθε 

ενδιαφερόµενο χρήστη των οικονοµικών καταστάσεων ένα ευρύ φάσµα πληροφοριών 

για κάθε δραστηριότητα και στοιχείο της εταιρίας. Ένα σαφές παράδειγµα για να γίνει 

κατανοητό το µέγεθος της διαφοράς που υπάρχει, δίνεται ακολούθως. Αν µια 

επιχείρηση µε βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο απαντούσε σε όλα τα ζητήµατα που 

προβλεπόταν για το Προσάρτηµα, αυτό θα ήταν ένα κείµενο της τάξης των δέκα (10) 

σελίδων. Αν όµως ένας όµιλος που εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έχει 

πολλές θυγατρικές εταιρίες και κάλυπτε όλες τις γνωστοποιήσεις που 

συµπεριλαµβάνονται σε αυτά τα πρότυπα, θα έπρεπε να εκδώσει έναν τόµο χιλίων 

σελίδων. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις γίνονται εύκολα κατανοητές παρατηρώντας και τα 

στοιχεία των εταιριών που εξετάζονται στο επόµενο κεφάλαιο που αφορά το 

ερευνητικό κοµµάτι της παρούσας εργασίας. Τα Ετήσια Οικονοµικά ∆ελτία που 

εκδίδονταν από τις επιχειρήσεις µέχρι το 2004 σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα περιελάµβαναν µόνο το προσάρτηµα. Το προσάρτηµα αποτελούνταν  από 
                                                           
27

 Ντζανάτος ∆ηµήτρης, Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008 
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λίγες σελίδες και περιείχε µόνο τις βασικές πληροφορίες και στοιχειά για τους 

ουσιώδης λογαριασµούς των οικονοµικών καταστάσεων. Σε  αντίθεση λοιπόν µε το 

προσάρτηµα, οι σηµειώσεις(notes) καταλαµβάνουν µερικές δεκάδες σελίδες που 

αναρτιόνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο και εµπεριέχουν εκτενείς πληροφορίες για 

όλους τους λογαριασµούς και τις πολιτικές των εταιριών. 

Ένας τόσο µεγάλος όγκος πληροφοριών δηµιουργεί προβληµατισµό σχετικά µε 

την χρησιµότητα που υπάρχει για έναν απλό επενδυτή, χωρίς ιδιαίτερες οικονοµικές και 

λογιστικές γνώσεις. Η λύση σε αυτό το πρόβληµα δίνεται µέσα από τις συνοπτικές 

οικονοµικές καταστάσεις,  όπου κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να συντάσσει και 

να δηµοσιεύει. Οι συνοπτικές αυτές καταστάσεις επιτρέπουν στο ευρύ επενδυτικό κοινό 

να ενηµερωθεί για τα βασικά και µη οικονοµικά µεγέθη καθώς επίσης για τις κινήσεις 

της εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης, έτσι ώστε να αποκτήσουν µια 

ολοκληρωµένη και ουσιαστική εικόνα για την υπό εξέταση επένδυση σε µια εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟΑΘΗΝΩΝ 

3.1 Εµπειρική Μελέτη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

3.1.1 Γενικά στοιχειά για την ερευνά 

Πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε 4 κλάδους του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οι 

οποίοι τόσο άµεσα όσο έµµεσα είναι µεταξύ τους ανεξάρτητοι και µη συσχετιζόµενοι. 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής: Ο κλάδος του Αλουµινίου, ο κλάδος των αναψυκτικών, ο 

κλάδος ολοκληρωµένες λύσεις πετρελαίου και ο κλάδος υπηρεσίες µεταφορών. Το 

σύνολο της έρευνας περιλαµβάνει 10 εταιρίες οι οποίες είναι αντίστοιχα οι: η Alco 

Ελλάς ΑΒΕΕ, η Αλουµύλ Βιοµηχανία Αλουµίνιου Α.Ε. , η Ελληνική Βιοµηχανία 

Αλουµίνιου Α.Ε. (ΕΛΒΑΛ), η  ΕΤΕΜ Α.Ε., Coca Cola Ελληνική Εταιρία 

Εµφιαλώσεως Α.Ε., η Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων Α.Ε. (ΕΛΙΝ), η Ελληνικά 

Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), η Ιµπέριο Αργώ Group Α.Μ.Ε., ο Οργανισµός Λιµένος 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ) και ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιά Α.Ε. (ΟΛΠ)  

Μελετήθηκαν οι ετήσιες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών 

που αναφέρθηκαν παραπάνω για την διετία 2009 και 2010. Η έρευνα έχει ως βάση τον 

βαθµό πληρότητας των σηµειώσεων (notes) συµφώνα µε το checklist έλεγχου 

πληρότητας οικονοµικών καταστάσεων που συντάχθηκε από τον Κ. ∆ηµήτρη Ντζανάτο 

στο βιβλίο του «η ∆ηµιουργία των σηµειώσεων (notes) των οικονοµικών καταστάσεων 

και έλεγχος πληρότητας τους (σχεδία πινάκων)». Η έρευνα περιλαµβάνει πίνακες οι 

οποίοι ελέγχουν την πληρότητα κάποιων γενικών πληροφοριών και κάθε ∆ιεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου και ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

∆εν εξεταστήκαν οι ΜΕ∆ και Ε∆∆ΠΧΠ και ΚΥΑ, γιατί δεν υφίστανται στις 

σηµειώσεις  αρκετών εταιριών και αν υπολογίζονταν στο δείγµα µας αυτό θα 

δηµιουργούσε πρόβληµα µε τα στατιστικά δεδοµένα µας.  

Οι πίνακες λοιπόν, θα παρουσιάζονται µε τους γενικούς τίτλους κάθε πρότυπου 

και δίπλα στην κάθε εταιρία θα αντιστοιχεί ένας αριθµός. Ο αριθµός αυτός θα 

διαµορφώνεται µε βάση την ύπαρξη η µη ύπαρξη της σηµείωσης στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Η ύπαρξη της σηµείωσης θα βαθµολογείται µε 1 (µονάδα) και η µη 

ύπαρξη µε 0 (µηδέν). Κάθε πρότυπο έχει ένα σύνολο σηµειώσεων που πρέπει να 
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εµφανίζονται, παραδείγµατος χάριν το ∆.Λ.Π. 2 έχει τέσσερις (4) γνωστοποιήσεις που 

πρέπει να εµφανιστούν υποχρεωτικά. Αν η εταιρία εµφανίσει και τις τέσσερις 

γνωστοποιήσεις θα έχει ως συνολικό σκορ το τέσσερα (4), ενώ εάν δεν εµφανίσει καµία 

τότε παίρνει µηδέν (0). Τα δεδοµένα από τους πίνακες παρουσιάζονται για λογούς 

ευκολίας και καλύτερης κατανόησης από το µέρος του αναγνώστη, στο παράρτηµα. 

Γίνεται άµεσα αντιληπτό πως κάποια πρότυπα είναι πιθανόν να µην 

εµφανίζονται σε κάποιες από τις παραπάνω εταιρίες ή και σε καµιά. Αυτό δεν θα 

ληφθεί ως µειονέκτηµα για τις εταιρίες αυτές, αλλά θα παραλείπεται µε αντίστοιχη 

τεκµηριωµένη δικαιολογία. Παραδείγµατος χάριν είναι απόλυτα φυσιολογικό, καµία 

από τις παραπάνω εταιρίες, να µην έχει ούτε µια σηµείωση για το ∆.Λ.Π. 41 (Γεωργία), 

εφόσον καµία δεν έχει ως άµεσο η έµµεσο αντικείµενο την γεωργική εκµετάλλευση. 

3.1.2 Ταυτότητα ∆είγµατος 

 Έρευνα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων εταιριών του Χρηµατιστήριου 

Αθηνών των κλάδων: αλουµίνιου, αναψυκτικών, ολοκληρωµένες λύσεις πετρελαίου και 

υπηρεσίες µεταφορών. Συγκεκριµένα, έγινε µελέτη των σηµειώσεων επί των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων. Το πλήθος του δείγµατος είναι είκοσι (20) ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις, για τις αντίστοιχες δέκα (10) εταιρίες που µελετήθηκαν από 

τους προαναφερθέντες κλάδους. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής της έρευνας αφορούν τις 

χρονιές 2009 και 2010.  

3.1.3 Κλάδος Αλουµινίου 

 

ALCO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ28 

Η δοµή του Οµίλου συµπεριλαµβάνει µεγάλες βιοµηχανίες παραγωγής προφίλ 

αλουµινίου και εµπορικές εταιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο κύριος 

βιοµηχανικός εξοπλισµός στα 5 εργοστάσια του Οµίλου απαρτίζεται από 

αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής προφίλ, αποτελούµενες από πρέσες διέλασης 

συνολικής δυναµικότητας 80.000 τόνων ετησίως. Ο όµιλος ALCO διαθέτει 

πρωτοποριακά συστήµατα αλουµινίου υψηλών προδιαγραφών, άριστης ποιότητας και 

αισθητικής καλύπτοντας όλο το φάσµα των κατασκευαστικών εφαρµογών. 
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Συµφώνα µε το επίσηµο διαδικτυακό τόπο του Οµίλου ALCO οι στόχοι της 

εταιρίας είναι: 1) Η καθιέρωση του Οµίλου στις διεθνείς αγορές ως βασικού 

προµηθευτή στην διέλαση και εµπορία αλουµινίου. Με δεδοµένη την ποιότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών επιδιώκουνε να καθιερώσουνε τον Όµιλο ALCO διεθνώς ως 

συνώνυµο της αξιοπιστίας και ποιότητας. 2) Η ανταπόκριση και η προσαρµογή στις 

µεταβολές του διεθνούς περιβάλλοντος. Ακολουθώντας τις αλλαγές που επιτάσσει το 

διεθνές περιβάλλον, να προσαρµόζονται ευέλικτα, διατηρώντας την επιχειρηµατική 

τους φιλοσοφία και δράση όπως και την κοινωνική και περιβαλλοντική τους 

ευαισθησία. 3) Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο Όµιλος 

ALCO επενδύει συνεχώς σε έρευνα και τεχνολογία µε απώτερο στόχο την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων της σύγχρονης κατασκευής και διαθέτει µια σειρά διεθνώς 

αναγνωρισµένων πιστοποιήσεων. 4) Η αύξηση της παραγωγικής τους δυνατότητας. Με 

δεδοµένη την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών όπως και το άρτια καταρτισµένο 

ανθρώπινο δυναµικό, ο Όµιλος ALCO επενδύει διαρκώς σε παραγωγικό εξοπλισµό 

τελευταίας τεχνολογίας για την ικανοποίηση των αυξηµένων αναγκών του διεθνούς 

πελατολογίου της. 

ΑΛΟΥΜΎΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.29 

Η Αλουµύλ, 20 χρόνια από την ίδρυσή της, αποτελεί σήµερα έναν από τους 

µεγαλύτερους και περισσότερο προηγµένους τεχνολογικά, βιοµηχανικούς Οµίλους στον 

τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουµινίου στην 

Ευρώπη.  Η ALUMIL παράγει και διαθέτει µέσω του δικτύου διανοµής της: 1) 

συστήµατα αλουµινίου για όλες τις γνωστές αρχιτεκτονικές εφαρµογές (πόρτες, 

παράθυρα, προσόψεις, αίθρια, κ.λπ.), σχεδιασµένα, εξελιγµένα και δοκιµασµένα από το 

Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας και πιστοποιηµένα από τα εγκυρότερα 

∆ιεθνή Ινστιτούτα (IFT Rosenheim, Α.Α.Μ.Α New York, ΕΚΑΝΑΛ, κ.α.) 2) 

Βιοµηχανικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών (για την αυτοκινητοβιοµηχανία, τη 

ναυπηγική και άλλες χρήσεις) και προσφέρει εξειδικευµένες λύσεις σε πολλούς 

τοµείς.3) Εσωτερικές θύρες, θύρες ασφαλείας και πυρασφάλειας 4) εξαρτήµατα για 

προφίλ αλουµινίου 5) σύνθετα φύλλα αλουµινίου (composite panels), τα λεγόµενα j-

bond 6) πολυκαρβονικά φύλλα 7) συστήµατα αυτοµατισµών (ασανσέρ, πόρτες, κλπ.) 8) 

συστήµατα ηλιοπροστασίας.  
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Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Οµίλου (13 υπερσύγχρονα και πλήρως 

αυτοµατοποιηµένα εργοστάσια παραγωγής προφίλ αλουµινίου και εξαρτηµάτων και 2  

νέα υπό κατασκευή) βρίσκονται στο Κιλκίς,  στις Σέρρες,  στην Κοµοτηνή,  στην 

Ξάνθη,  στη Ρουµανία,  στη Βουλγαρία,  στη Σερβία, στη Βοσνία και στην Αλβανία,  σε 

ιδιόκτητα οικόπεδα 600.000 τ.µ. µε ιδιόκτητες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 220.000 

τ.µ. και ετήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 80.000 τόνων προφίλ. Η Αλουµύλ 

παραµένει σταθερά ηγέτης εκτός από την Ελληνική αγορά και στις αγορές της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως στις αγορές της Ρουµανίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου, 

FYROM, Αλβανίας, καλύπτοντας µε τα προϊόντα της συνολικά 45 χώρες σε 4 

ηπείρους.  ∆ιαθέτει 26 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 19 βρίσκονται στο 

εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η µητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και 

είναι εισηγµένη στο Χ.Α. από το 1998.  

  Απασχολεί πάνω από 2000 άτοµα, εκ των οποίων τα 1.164 ανήκουν στη 

µητρική ALUMIL και τις θυγατρικές της στην Ελλάδα. Η έδρα της επιχείρησης 

βρίσκεται στη βιοµηχανική περιοχή του Κιλκίς, 45 χλµ βόρεια της Θεσσαλονίκης. Το 

2005 η ALUMIL βραβεύθηκε για τέταρτη χρονιά από το Ε.Β.Ε.Α. ως η ελληνική 

εταιρία µε τη σηµαντικότερη επενδυτική δραστηριότητα στο εξωτερικό και για έβδοµη 

συνεχή χρονιά από τον οργανισµό "Europe's GrowthPlus 500" για τη συνεχή προσφορά 

θέσεων εργασίας και για τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονοµίας. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΕΛΒΑΛ)30 

Ο Όµιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας 

προϊόντων αλουµινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η ΕΛΒΑΛ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 

1973 και σήµερα συγκαταλέγεται ανάµεσα στα πιο σηµαντικά βιοµηχανικά 

συγκροτήµατα έλασης αλουµινίου διεθνώς, ενώ αποτελεί και το µοναδικό Όµιλο που 

δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο σε αυτό το αντικείµενο.  

Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του Οµίλου συγκαταλέγονται η ευελιξία στην 

παραγωγή, η ισχυρή παρουσία εκτός Ελλάδας, η σηµαντική παρουσία στην αγορά της 

λιθογραφίας, η ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, το εκτεταµένο δίκτυο διανοµής και 

οι στρατηγικές συνεργασίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας µε διεθνώς αναγνωρισµένους 

οίκους. Στη διευρυµένη παραγωγική βάση του Οµίλου ΕΛΒΑΛ, η οποία περιλαµβάνει 
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10 εργοστασιακές µονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μεγάλη Βρετανία, 

παράγεται µια σειρά προϊόντων αλουµινίου, που καλύπτει τις ανάγκες της βιοµηχανίας 

τροφίµων, των ναυπηγείων, της αυτοκινητοβιοµηχανίας, του κλάδου κατασκευών και 

του κλάδου εκτυπώσεων. Το 2010, στον Όµιλο Εταιριών της ΕΛΒΑΛ ο αριθµός των 

εργαζοµένων ανήλθε στα 2.230 άτοµα. 

Οι κυριότερες θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου ΕΛΒΑΛ είναι οι ακόλουθες: ΕΤΕΜ: 

∆ραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουµινίου για βιοµηχανικές και 

αρχιτεκτονικές χρήσεις. ΣΥΜΕΤΑΛ: ∆ραστηριοποιείται στην παραγωγή Foil 

αλουµινίου καθώς και στην παραγωγή επιχαρτωµένου foil για συσκευασίες τροφίµων. 

Πρόσφατα απέκτησε το κλάδο Foil που αποσχίσθηκε από την ΕΛΒΑΛ. 

BRIDGNORTH ALUMUNIUM: Με έδρα στη Μεγάλη Βρετανία δραστηριοποιείται 

στην παραγωγή ταινιών λιθογραφίας. Τόσο η ΕΛΒΑΛ, όσο και η θυγατρική της εταιρία 

ΕΤΕΜ, είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

ΕΤΕΜ Α.Ε31 

Από το 1971 µέχρι σήµερα, η ΕΤΕΜ πρωτοπορεί και δηµιουργεί προϊόντα υψηλής 

ποιότητας, που καλύπτουν από τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών. Έτσι, από 

την ίδρυση και την καθιέρωσή της ως η πρώτη ουσιαστικά εταιρία που ξεκίνησε την 

παραγωγή προφίλ αλουµινίου για αρχιτεκτονικές και βιοµηχανικές εφαρµογές στην 

Ελλάδα , βρίσκεται σήµερα ανάµεσα στις µεγαλύτερες βιοµηχανίες διέλασης 

αλουµινίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Η ΕΤΕΜ έχει τις εγκαταστάσεις της στην βιοµηχανική περιοχή της Μαγούλας 

Αττικής, µόλις 20 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας, τοποθεσία που διαθέτει άµεση 

πρόσβαση τόσο µέσω του οδικού δικτύου (στον κόµβο της Περιφερειακής ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο∆ΟΥ και της ΕΘΝΙΚΗΣ Οδού) όσο και µέσω του θαλάσσιου δικτύου µεταφορών. 

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής στη Μαγούλα αποτελούνται από τρεις πρέσες 

µεσαίου µεγέθους, δυναµικότητας από 2200 έως 5000 τόνους. Ο συνδυασµός των 

µονάδων κάθετης και οριζόντιας βαφής σύµφωνα µε τις τελευταίες επενδύσεις έχει 

διευρύνει τις ήδη γνωστές δυνατότητες παραγωγής και έχει επιτρέψει να ασχοληθούνε 

µε την παραγωγή και επεξεργασία εξελιγµένων προϊόντων, για συνήθεις γενικές 
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εφαρµογές αλουµινίου µέχρι και προϊόντα που προορίζονται για απαιτητικές εφαρµογές 

στην αυτοκινητοβιοµηχανία. 

Η ΕΤΕΜ έχει σε λειτουργία µια µονάδα χύτευσης που βρίσκεται 60 χλµ βόρεια της 

Αθήνας, δυνατότητας 45.000 τόνων, η οποία παράγει µια ευρεία γκάµα προϊόντων, που 

περιλαµβάνουν όχι µόνο κράµατα των σειρών 2xxx, 6xxx, 7xxx, αλλά και ειδικά 

κράµατα «κατά παραγγελία», γεγονός που της επιτρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες 

της και µε βάση µακροπρόθεσµες συµβάσεις, βασιζόµενοι στη διαρκή ποιοτική 

αναβάθµιση. 

3.1.4 Κλάδος Αναψυκτικών 

Coca Cola Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως Α.Ε.32 

Η Coca Cola Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως A.E. ιδρύθηκε σύµφωνα µε την 

ελληνική νοµοθεσία το 1969, µε έδρα την Αθήνα. Η Αµερικανική The Coca-Cola 

Company εκχώρησε στην Ελληνική εταιρία τα δικαιώµατα εµφιαλώσεως το 1969. Το 

1981, η Kar-Tess Holding S.A., ιδιωτική εταιρία συµµετοχών, εξαγόρασε το 99,9 τοις 

εκατό της εταιρίας. Κατόπιν, η Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως επέκτεινε την 

επιχείρησή της µέσω εξαγορών. Οι µετοχές της Ελληνικής Εταιρίας Εµφιαλώσεως 

εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών τον Ιούλιο του 1991. Έγινε µια από τις 

µεγαλύτερες εταιρίες εκτός χρηµατοοικονοµικού κλάδου που είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο της Ελλάδας. Η Kar-Tess Holding S.A. κατείχε το 68,6 τοις εκατό 

περίπου της Ελληνικής Εταιρίας Εµφιαλώσεως πριν από την εξαγορά της Coca-Cola 

Beverages τον Αύγουστο του 2000. Μετά την εξαγορά της Coca-Cola Beverages, η 

Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως µετονοµάστηκε σε Coca-Cola Ελληνική Εταιρία 

Εµφιαλώσεως Α.Ε. 

Σήµερα η εταιρία δραστηριοποιείται σε περιοχές που εκτείνονται από το 

Galway της Ιρλανδίας στη ∆ύση έως το ανατολικότερο άκρο της Ρωσίας, το 

Petropavlovsk, ο αριθµός των χωρών που δραστηριοποιείται η coca cola ανέρχεται σε 

28, µε συνολικό πληθυσµό που ξεπερνά τα 560 εκατοµµύρια. Είναι συµφώνα µε τα 

επίσηµα στατιστικά στοιχειά της Αµερικανικής Coca Cola µια από τις µεγαλύτερες 

εταιρίες εµφιαλώσεως και ένας από τους µεγαλύτερους προµηθευτές των προϊόντων 
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της The Coca-Cola Company παγκοσµίως, και ο µεγαλύτερος µε έδρα την Ευρώπη. Η 

εταιρία είναι ένας πολύ διαφοροποιηµένος οργανισµός που ταυτόχρονα εξυπηρετεί 

διαφορετικές αγορές και απασχολεί ανθρώπους από διάφορες χώρες. Οι εργαζόµενοί  

προέρχονται από πολλές διαφορετικές φυλές και κουλτούρες. Συνολικά λοιπόν 

απασχολούνται περισσότερα από 44.500 άτοµα από 76 εθνικότητες. 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει την έδρα της στην Αθήνα και είναι εισηγµένη 

στα χρηµατιστήρια Αθηνών, Νέας Υόρκης και Λονδίνου. Οι δύο µεγαλύτεροι µέτοχοί 

της εταιρίας είναι η Kar-Tess Holding S.A., µια ιδιωτική εταιρία συµµετοχών, και η 

The Coca-Cola Company το υπόλοιπο ποσοστό των µετοχών βρίσκεται στα χεριά του 

επενδυτικού κοινού. 

Η επιχείρηση έχει στην διάθεση της ένα από τα καλυτέρα και µεγαλύτερα 

«ατού» στον χώρο των επιχειρήσεων και αυτό είναι η παραγωγή, η προώθηση και 

πώληση  του µεγαλύτερου σε αξία  σήµατος στον κόσµο, της Coca-Cola. Επιπλέον, 

διαθέτει άλλα  90 µη αλκοολούχα  σήµατα και περισσότερες από 700 παραλλαγές 

γεύσεων. Ένα ενδεικτικό χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εταιρίας  αποτελείται από 

τα εξής: 

� τα κορυφαία παγκοσµίως προϊόντα Coca-Cola, Coca-Cola Light (diet Coke), 

Fanta και Sprite 

� προϊόντα ιδίας παραγωγής και διανοµής όπως η Amita, το Αύρα, το Deep 

RiverRock και το Fruice  

� προϊόντα για τα οποία έχουµε λάβει άδεια από άλλες εταιρίες, όπως το 

Nestea  

3.1.5 Κλάδος Ολοκληρωµένες Λύσεις Πετρελαίου 

Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων Α.Ε. ( ΕΛΙΝΟΙΛ)33 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι µιας αµιγώς Ελληνική εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 1954 και 

καλύπτει µε αποτελεσµατικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα τις ενεργειακές ανάγκες 

χιλιάδων Ελλήνων. Η εταιρία, είναι γνωστή και ως ελίν, έχει να παρουσιάσει µια 

πολύπλευρη επιχειρηµατική δραστηριότητα που δεν συναντάται σε άλλες εταιρίες του 
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κλάδου της. Έχοντας συµπληρώσει µε επιτυχία σχεδόν 60 χρόνια επιχειρηµατικής 

δράσης, σήµερα έχει στο χαρτοφυλάκιο της µια σειρά από επιτεύγµατα. ∆ιαθέτει ένα 

εκτεταµένο δίκτυο πρατηρίων ελίν που ξεχωρίζει για την ποιότητα καυσίµων και το 

επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει. Είναι σηµείο αναφοράς στην εξυπηρέτηση των 

σκαφών αναψυχής µε καύσιµα και λιπαντικά. Έχει ηγετική παρουσία στην τροφοδοσία 

της Ελληνικής βιοµηχανίας µε υγρά καύσιµα, στερεά καύσιµα και λιπαντικά. Παραδίδει 

λιπαντικά σε όλο τον κόσµο, any time on time, για την ποντοπόρο ναυτιλία. Εξυπηρετεί 

µε συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες θέρµανσης κτιρίων και κατοικιών. 

Παράλληλα, επεκτείνεται µε επιτυχία µέσω των θυγατρικών της, στο χώρο των 

κατασκευών µε την ελίν Τεχνική, στις θαλάσσιες µεταφορές καυσίµων µε την ελίν 

Ναυτική και στην εκµετάλλευση και διαχείριση πρατηρίων καυσίµων µε την ελίν 

Σταθµοί. Η εταιρία διατηρεί ποσοστό συµµετοχής 37% στην ελίν Βιοκαύσιµα, µια 

εταιρία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιοκαυσίµων και διαθέτει εργοστάσιο 

βιοντήζελ στο Βόλο. Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2004 εισήχθη στην κύρια αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την σταθερή αναπτυξιακή της πορεία. 

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ)34 

Τα Ελληνικά πετρέλαια Α.Ε. είναι ένας Όµιλος, µε συνεχή κερδοφορία, 

πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η σταδιακή µετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή 

δύναµη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συµµαχίες, αλλά και 

από ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα µε επιλεγµένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους 

τοµείς. 

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαµβάνει: ∆ιύλιση αργού πετρελαίου και 

διάθεση καυσίµων. Εµπορία προϊόντων πετρελαίου συµπεριλαµβανοµένων και των 

διεθνών πωλήσεων. Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Παραγωγή και εµπορία 

πετροχηµικών και χηµικών. Παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω της 

Elpedison, την από κοινού εταιρία (50/50) µε την Ιταλική Edison. Συµµετοχή στο 

φυσικό αέριο, µέσω της κατά 35% συµµετοχή στη ∆ΕΠΑ ΑΕ. Παροχή µελετών και 

τεχνικών υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή µε θέµατα υδρογονανθράκων. 

                                                           
34 www.hellenic-petroleum.gr 
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Συµµετοχή στη µεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες 

µεταφορές) 

Το επενδυτικό πρόγραµµα του Οµίλου περιλαµβάνει επενδύσεις κυρίως στον 

τοµέα διύλισης, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και επενδύσεις 

επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων του,   µε προτεραιότητα στην N. A. Ευρώπη 

και ειδικότερα στο χώρο των Βαλκανίων. Η µητρική Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι άµεσα ή έµµεσα ο µοναδικός ή ο πλειοψηφών µέτοχος των 

θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιριών, µε άσκηση διοίκησης. Κάθε Εταιρία διαθέτει 

το δικό της διοικητικό συµβούλιο και σχήµα διοίκησης, αλλά τα επενδυτικά 

προγράµµατα, η χρηµατοοικονοµική διαχείριση και οι ετήσιοι προϋπολογισµοί 

ελέγχονται κεντρικά από υπηρεσίες της µητρικής Εταιρίας. Οι θυγατρικές και 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις υποβάλλουν στη µητρική Εταιρία τα αποτελέσµατα τους. 

Ο τοµέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Οµίλου 

και απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό του ενεργητικού και των επενδύσεων του. Στην 

Ελλάδα, ο Όµιλος διαθέτει και λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στον Ασπρόπυργο, στην 

Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη, µε ετήσια ονοµαστική δυναµικότητα 7,5 εκ. τόνους, 5 

εκ. τόνους και 3,4 εκ. τόνους αργού αντίστοιχα. Τα τρία διυλιστήρια καλύπτουν µαζί το 

70% περίπου της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της χώρας, ενώ διαθέτουν 

συνολικά δεξαµενές αποθήκευσης αργού  και προϊόντων πετρελαίου, χωρητικότητας 

6,65 εκατ. κυβ. µέτρων.  Από το 1999 ο Όµιλος, µέσω της συνδεδεµένης εταιρίας 

ΕΛ.Π.ΕΤ.- ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ, κατέχει πλειοψηφικό πακέτο στην OKTA AD SKOPJE, η 

οποία λειτουργεί το µοναδικό διυλιστήριο στην Π.Γ.∆.Μ.  Η δυναµικότητα του 

διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ είναι 2,5 εκατ. τόνοι. 

3.1.6 Κλάδος Υπηρεσίες Μεταφορών 

Ιµπέριο - Αργώ Group Α.Μ.Ε.35 

H Imperio-Argo Group είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες παροχής 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα. Οι κύριες  δραστηριότητες της 

εταιρίας είναι οι διεθνείς µεταφορές µε όλα τα µέσα µεταφοράς και η  παροχή 

                                                           

35 www.imperio.gr 
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υπηρεσιών Logistics. Η Imperio–Argo Group ΑΜΕ είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1996. Ο όµιλος Imperio–Argo Group µε πωλήσεις 

πέραν των €59.000.000,00, µε 10 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα,  µε παγκόσµιο δίκτυο 

ανταπόκρισης , µε 280 υπαλλήλους και µε  αποθηκευτικούς χώρους 33.450 τ.µ. 

κατατάσσεται πλέον στην 2η  θέση στον κλάδο διαµεταφορών & logistics, από την 14η 

που κατείχε προ τριετίας και δικαίως θεωρείται η πλέον αναπτυσσόµενη επιχείρηση στο 

κλάδο της. Η έδρα της εταιρίας είναι στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόµετρο Ε.Ο. Αθηνών-

Λαµίας. 

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ)36 

 

Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης είναι ένα ευρωπαϊκό λιµάνι, φυσική διέξοδος της 

οικονοµικής δραστηριότητας των χωρών της ευρύτερης περιοχής. Εξυπηρετεί τις 

συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες των χωρών αυτών για εισαγωγή και εξαγωγή πρώτων 

υλών, καταναλωτικών προϊόντων και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. Το λιµάνι αποτελεί 

µοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας διαδραµατίζοντας παράλληλα έναν 

ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια της Β. Ελλάδας, µε τη Θεσσαλονίκη ως κέντρο, να 

εδραιωθεί ως οικονοµικό σταυροδρόµι στην Ανατολική Μεσόγειο.  

 

Το λιµάνι κατέχει πλεονεκτική θέση, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόµι των 

χερσαίων δικτύων µεταφορών: Ανατολής-∆ύσης µέσω της Εγνατίας Οδού, Νότου-

Βορρά µέσω της Π.Α.Θ.Ε., Των πανευρωπαϊκών διαδρόµων ΙV και X. Επιπρόσθετα, το 

λιµάνι της Θεσσαλονίκης απέχει από το ∆ιεθνή Αερολιµένα «Μακεδονία» 16 

χιλιόµετρα και από το Σιδηροδροµικό Σταθµό 1 χιλιόµετρο. Το λιµάνι της 

Θεσσαλονίκης διαθέτει κρηπιδώµατα µήκους 6.200 µέτρα, µε ωφέλιµο βάθος µέχρι 12 

µέτρα. ∆ιαθέτει 600.000 τ.µ. (στεγασµένους και υπαίθριους) αποθηκευτικούς χώρους 

και σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό για την ασφαλή και γρήγορη διακίνηση όλων 

των ειδών των εµπορευµάτων, γενικών, χύδην και εµπορευµατοκιβωτίων. Η ΟΛΘ AE 

είναι από τους κυριότερους εργοδότες σήµερα στη Β. Ελλάδα µε πάνω από 600 

εργαζοµένους, ενώ καθηµερινά στους χώρους της απασχολούνται πάνω από 2.000 

άτοµα. 

                                                           

36 www.thpa.gr 
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Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί ετησίως 16.000.000 τόνους 

εµπορευµάτων (από τους οποίους 7.000.000 τόνοι είναι ξηρό φορτίο και 9.000.000 

υγρά καύσιµα), 370.000 TEUs εµπορευµατοκιβώτια, 3.000 πλοία, 220.000 επιβάτες. 

Οργανισµός Λιµένος Πειραιά Α.Ε. (ΟΛΠ) 37 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού 

των πλοίων, ο χειρισµός των φορτίων και οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, η 

αποθήκευση αγαθών και η διακίνηση αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, η Εταιρία είναι 

υπεύθυνη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Λιµένος Πειραιώς, για την 

παροχή λιµενικών εξυπηρετήσεων (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης κλπ) για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και 

κρουαζιερόπλοιων) και την παραχώρηση χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος. Η 

Εταιρία είναι εισηγµένη στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ο 

µέσος όρος του προσωπικού της Εταιρίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ήταν 1.649 

εργαζόµενοι (1.671 άτοµα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του). 

Στον χώρο της κρουαζιέρας έχει ως στόχο ο ΟΛΠ να γίνει το σηµαντικότερο 

λιµάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Στον χώρο της ακτοπλοΐας θέλει να γίνει ένα λιµάνι 

σύγχρονης εξυπηρέτησης για τους επιβάτες, τους τουρίστες και τις ακτοπλοϊκές 

εταιρίες. Στον χώρο των εµπορευµατοκιβωτίων θέλει να ξαναλειτουργήσει στο νέο 

χώρο του ανταγωνιστικά. Όλες του οι χρήσεις, µε κοινωνικό πρόσωπο, οφείλουν να 

γίνουν κερδοφόρες και παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.  Στο λιµάνι πρέπει να 

ακουµπήσουν, ο ναυτιλιακός και εµπορικός κόσµος των επιχειρήσεων, οι πολίτες, οι 

χρήστες, οι κάτοικοι της πόλης. Όλα τα νέα µεγάλα έργα θα συζητηθούν µε την 

Αυτοδιοίκηση και τους Φορείς, ώστε συνδυαστικά και µε τα λοιπά έργα ανάπλασης του 

Πειραιά, να οδηγηθούµε στον Πειραιά και το Λιµάνι του 21ου αιώνα. 

 

 

                                                           

37 www.olp.gr 
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3.2 Ανάλυση των Σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων 

3.2.1 Γενικές Πληροφορίες – Έλεγχος – Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβούλιου 

Σε αυτή την ενότητα περιλαµβάνονται γενικές πληροφορίες για την εταιρία και 

τις οικονοµικές καταστάσεις όπως παραδείγµατος χάριν η επωνυµία, η έδρα, η δοµή 

των σηµειώσεων καθώς επίσης και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κ.α.. Παρατηρώντας 

τα στοιχειά του ακόλουθου πινάκα συµπεραίνουµε πως όλες εταιρίες όλων των κλάδων 

τόσο για το 2009 όσο και για το 2010 δηµοσιεύουν αυτές τις γνωστοποιήσεις. Είναι 

λογικό το συµπέρασµα που καταλήγουµε, καθότι κάθε εταιρία οφείλει να ενηµερώνει 

για τα βασικά της χαρακτηριστικά και γνωρίσµατα τους υποψηφίους επενδυτές της. Το 

κείµενο που δηµοσιεύεται από κάθε εταιρία, µπορούµε να διαπιστώσουµε πως είναι 

ακριβώς ίδιο και για τις δυο χρονιές. Όσον αφορά τους οργανισµούς λιµένος 

Θεσσαλονίκης και Πειραιά γίνεται εκτενής αναφορά στις γενικές πληροφορίες για τις 

συµβάσεις παραχωρήσεις της λιµενικής χέρσωσης ζώνης και το νοµικό πλαίσιο που τις 

διέπει. 

 

Μέγιστο Σκορ : 14 
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3.2.2 Οικονοµικές Καταστάσεις 

Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνεται η δηµοσίευση του Ισολογισµού, της 

Κατάστασης Αποτελεσµάτων, της Κατάστασης Ταµειακών Ροών και της Κατάστασης 

Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. Είναι σαφές πως όλες οι εταιρίες δηµοσιεύουν τις 

παραπάνω καταστάσεις, πρωτίστως διότι αυτοί οι πίνακες αποτελούν το κύριο µέρος 

των οικονοµικών καταστάσεων. Εποµένως, όλες οι εταιρίες παίρνουν σκορ 4 που είναι 

και το µέγιστο. 

3.2.3 Λογιστικές Αρχές 

 Οι λογιστικές αρχές αφορούν τις λογιστικές πολιτικές και µεθόδους αποτίµησης 

για τα αποθέµατα, τις τυχόν λογιστικές πολιτικές για αλλαγές πολιτικών, µεταβολές 

εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών, λογιστικές πολιτικές για γεγονότα µετά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ακόµη λογιστικές πολιτικές για φόρους εισοδήµατος, για 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις µισθώσεις, συνάλλαγµα, κόστος δανεισµού, κρατικές 

επιχορηγήσεις, ενοποιηµένες καταστάσεις και θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, 

υπερπληθωρισµό, κέρδη ανά µετοχή, ενδιάµεσες καταστάσεις, αποµείωση 

περιουσιακών στοιχείων, για άυλα στοιχειά, για τις συναλλαγές µε µετοχές, για τις 

τυχόν συνενώσεις, για τα ασφαλιστικά συµβόλαια, για επενδυτικά ακίνητα για τις 

βάσεις αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, για παροχές σε 

εργαζόµενους κ.α.   

 Παρατηρούµε, ότι  σε γενικές γραµµές όλες οι εταιρίες δηµοσιεύουν αρκετές 

από τις λογιστικές τους αρχές, µε πρωτοπόρες στην δηµοσίευση να αναδεικνύονται η 

Coca Cola η Alco η Αλουµύλ και τα ΕΛΠΕ. 
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Μέγιστο Σκορ : 32 

3.2.4 Κίνδυνοι 

 Οι κίνδυνοι για µια επιχείρηση χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς. Στην πρώτη 

κατηγορία περιλαµβάνεται πληροφορίες γενικά για τους κινδύνους, πληροφορίες για 

πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους ρευστότητας και πληροφορίες για τους κινδύνους 

της αγοράς. Στην δεύτερη κατηγορία έχουµε πληροφορίες για ασφαλιστικούς κινδύνους 

και στοιχειά για την διαχείριση βιολογικών κίνδυνων.  

Η εταιρία Αλουµύλ, ΕΤΕΜ, ΕΛΙΝ εκτός από τους προβλεπόµενους κινδύνους 

αναφέρονται στον συναλλαγµατικό κίνδυνο, στον επιτόκια κίνδυνο, στον κίνδυνο 

διαχείρισης κεφαλαίου και στον κίνδυνο των πρώτων υλών. Μόνο η Coca Cola 

ξεχωρίζει στο σκορ καθώς είναι η µοναδική που κάνει αναφορά στον ασφαλιστικό 

κίνδυνο, όλες όµως οι εταιρίες του δείγµατος δεν έχουν καµία αναφορά για την 

διαχείριση κίνδυνων βιολογικών στοιχείων.   
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Μέγιστο Σκορ : 6  

3.2.5 Ανάλυση των Υπόλοιπων των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 Στην ενότητα αυτή έχουµε στοιχειά για την ανάλυση λογαριασµών του 

ενεργητικού του ισολογισµού, ανάλυση λογαριασµών των υποχρεώσεων του 

ισολογισµού, ανάλυση λογαριασµών καθαρής θέσης και ανάλυση λογαριασµών 

αποτελεσµάτων. Συµφώνα µε τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων όλες οι 

εταιρίες έχουν γνωστοποιήσεις για αυτούς τους λογαριασµούς. Γίνεται όµως αντιληπτό 

πως άλλες εταιρίες κάνουν πιο εκτενή αναφορά ενώ άλλες παραθέτουν λιγότερα 

δεδοµένα. Κάποιες από τις εταιρίες που παραθέτουν περισσότερα δεδοµένα είναι η 

Coca Cola και η Αλουµύλ. Συµπερασµατικά λοιπόν όλες οι εταιρίες παίρνουν το 

µέγιστο σκορ δηλαδή 4. 

3.3 Γνωστοποιήσεις Κατά Πρότυπο 

 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου θα µελετηθούν ως την 

πληρότητα τους εκείνα τα πρότυπα που υφίστανται σε όλες τις εταιρίες και αν 

υπάρχουν ορισµένες εταιρίες που εµφανίζουν γνωστοποιήσεις για κάποια πρότυπα και 

ορισµένες όχι, τότε θα υπάρχει ο αντίστοιχος σχολιασµός και σκορ. Αν όµως όλες οι 

εταιρίες δεν έχουν γνωστοποίηση για κάποιο πρότυπο, τότε αυτό δεν θα 

περιλαµβάνεται στην συνολική βαθµολόγηση της έρευνας.   
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3.3.1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (∆.Λ.Π. 1) 

 Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνεται η παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων , οι αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές αν τυχόν έχουν συµβεί, πληροφορίες 

για την καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων, στοιχειά για  λογιστικές 

πολιτικές που απαίτησαν κρίση από τη διοίκηση, παρεκκλίσεις από τα ∆ΛΠ/ ∆ΠΧΠ οι 

οποίες επιτρέπονται από αυτά, επιτρεπόµενες παρεκκλίσεις προηγούµενης χρήσης που 

επιδρούν στην παρούσα, µη επιτρεπόµενες παρεκκλίσεις που δεν έγιναν, αλλά θα 

έπρεπε κατά την διοίκηση να γίνουν. Ακόµη πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για 

αβεβαιότητες και εκτιµήσεις γενικά, επανακατατάξεις κονδυλίων στη συγκρίσιµη 

χρήση, αλλαγές στην εµφάνιση, χωρίς επανακατάταξη κονδυλίων της προηγούµενης 

χρήσης. 

 Επίσης πρέπει να υπάρχουν σηµειώσεις για ανάλυση κονδυλίων του 

ισολογισµού, του περιεχοµένου αποθεµατικών και του κεφαλαίου. Καθώς επίσης 

αναφορά είναι ορθό να γίνεται για µεταβολές στο κεφάλαιο, για αναλύσεις 

λογαριασµών αποτελεσµάτων, ανάλυση εξόδων κατά είδος, αποφάσεις διανοµής 

µερισµάτων, για µεταβολές στα ιδία κεφάλαια από συναλλαγές µε µέτοχους, για 

µεταβολές στα αποτελέσµατα σε νέο, για µεταβολές σε όλους τους λογαριασµούς  της 

καθαρής θέσης, για πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων, για υποχρεώσεις 

για προνοµιούχες µετοχές κ.α.   

 Με µια πρώτη µάτια γίνεται σαφές πως όλες οι εταιρίες απέχουν από το µέγιστο 

σκορ κατά πολύ. Οι πιο συχνές ελλείψεις σε σηµειώσεις παρουσιαστήκαν για 

πληροφορίες που αφορούν τις µεταβολές στο κεφάλαιο και για παρεκκλίσεις που δεν 

έγιναν στις λογιστικές πολιτικές. 
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Μέγιστο Σκορ: 31 

3.3.2 Αποθέµατα (∆.Λ.Π. 2) 

 Στις σηµειώσεις θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για την κίνηση του 

λογαριασµού αποθεµάτων, συµφωνίες κόστους πωληθέντων, συµφωνίες κόστους 

παράγωγης και διακρίσεις υπολοίπων τέλους χρήσης, προβλέψεις και αναλώσεις 

χρήσης. 

 Όλες οι εταιρίες ανεξαιρέτως δεν έχουν ούτε µια σηµείωση για συµφωνίες 

κόστους πωληθέντων. Από την άλλη µεριά όλες έχουν στις σηµειώσεις τους τις τρεις 

άλλες υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, όποτε όλες οι εταιρίες έχουν σκορ 3, ενώ το 

µέγιστο σκορ είναι 4. 

3.3.3 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (∆.Λ.Π. 7) 

 Θα πρέπει σε αυτή την ενότητα να έχουµε στοιχειά για συνολικές ροές και φόρο 

εισοδήµατος, για αποκτήσεις συµµετοχών, για διαθέσεις συµµετοχών, για ταµειακά 

ισοδύναµα, για δεσµευµένα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, για συµφωνία ροών µε 

διαθέσιµα, για εγκεκριµένα και µη αναληφθέντα δάνεια, για ροές κοινοπραξιών, για 

ροές κατά επιχειρηµατικό τοµέα, για ροές κατά γεωγραφικό τοµέα και ροές αύξησης 

της δυναµικότητας. 
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 Αυτό που απαρατήρητε από αυτόν τον πινάκα, είναι πως όλες οι εταιρίες δεν 

έχουν πληροφορίες σχετικά µε συµφωνίες ροών µε διαθέσιµα και για εγκεκριµένα και 

µη αναληφθέντα δάνεια. 

 

Μέγιστο Σκορ: 11 

3.3.4 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη 

(∆.Λ.Π. 8) 

 Οι σηµειώσεις σε αυτό το κοµµάτι των γνωστοποιήσεων αφορούν κάποιες 

γενικές πληροφορίες για αλλαγές πολίτικης από πρότυπο ή διερµηνέα, αλλαγές 

πολίτικης µε πρότυπο ή διερµηνεία και ποσοτικές επιδράσεις, επίσης πληροφορίες για 

αδυναµίες πλήρους αναδροµικής εφαρµογής πρότυπου ή διερµηνείας, γενικές 

πληροφορίες για εκούσιες αλλαγές λογιστικής πολίτικης, αλλαγές εκτιµήσεων, 

διόρθωση λαθών και η επίδραση στα κονδύλια προηγούµενων χρήσεων κ.α. 

 Ως γενική παρατήρηση µπορούµε να εκφράσουµε την άποψη πως όλες οι 

εταιρίες ανεξαιρέτως έχουν συγκεντρώσει ένα πολύ χαµηλό σκορ σε αυτό το πρότυπο. 

Μια προφανής δικαιολογία για αυτό το φαινόµενο ίσως µπορεί να θεωρηθεί ότι οι 

εταιρίες του δείγµατος µας προσπαθούν να µην εµφανίζουν στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις πληροφορίες που να σχετίζονται µε λάθη. Μια τέτοια πληροφόρηση 

ενδεχοµένως να θεωρείται αρνητική από τους επενδυτές και τυχόν η δηµοσίευση της να 
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δηµιουργήσει αρνητικούς συνειρµούς στις σκέψεις των δυνητικών επενδυτών αλλά και 

αναλυτών που εξετάζουν τις εταιρίες.   

 

Μέγιστο Σκορ: 11 

3.3.5 Γεγονότα Μετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού (∆.Λ.Π. 10) 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 δεν συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν 

υπήρχε στις οικονοµικές καταστάσεις τις πλειοψηφίας των εταιριών. 

3.3.6 Συµβάσεις Κατασκευής Έργων (∆.Λ.Π. 11) 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 δεν συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν 

υπήρχε στις οικονοµικές καταστάσεις καµιάς εταιρίας µιας και το πρότυπο αυτό αφορά 

εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου κυρίως.  

3.3.7 Φόρος Εισοδήµατος (∆.Λ.Π. 12) 

 Το πρότυπο αυτό αφορά: την ανάλυση του ποσού φόρου εισοδήµατος χρήσης, 

τους φόρους στην καθαρή θέση, την συµφωνία φόρου εισοδήµατος µε αποτελέσµατα 

προ φόρων, την αλλαγή των συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος στη χρήση, την 

συµφωνία αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, τα µερίσµατα 

για έγκριση από γενική συνέλευση, την αναβαλλόµενη απαίτηση για ζηµίες της χρήσης, 

τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που δεν έχουν λογιστεί, 

τους φορολογικούς ελέγχους σε εκκρεµότητα κ.α. 
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 Οι κυριότερες ελλείψεις που εµφανίζουν οι εταιρίες ως προς την πληρότητα των 

σηµειώσεων τους, αφορά τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

και γενικότερα τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε την αναβαλλόµενη φορολογία.  

 

 

Μέγιστο Σκορ: 13   

3.3.8 Πληροφόρηση Κατά Τοµέα (∆.Λ.Π. 14) 

 Η πληροφόρηση κατά τοµέα έχει ως περιεχόµενο: την δοµή τοµέων παρούσας 

και προηγούµενης χρήσης, την ανάλυση εσόδων και εξόδων κατά είδος, τα ειδικά 

αποτελέσµατα, τις αναλυτικές ταµειακές ροές, τις πληροφορίες για δευτερεύοντες 

τοµείς (αν οι πρωτεύοντες υπόκεινται σε άλλες κατηγορίες, παραδείγµατος χάριν 

επιχειρηµατικοί, γεωγραφικοί µε βάση την εγκατάσταση κ.α.), τις λογιστικές πολιτικές 

για την κατανοµή κατά τοµέα, την αλλαγή τιµολόγησης µεταξύ τοµέων, τις αλλαγές 

στις λογιστικές πολιτικές που αφορούν ειδικά τις κατανοµές κονδυλίων στους τοµείς 

και τέλος τους τοµείς που δεν εµφανίζονται, αλλά είναι σηµαντικοί στις ενδοτοµεακές 

συναλλαγές. 

 Ως αποτελέσµατα στο πρότυπο αυτό έχουµε για όλες τις εταιρίες παρόµοια 

σκορ, µε τις ελλείψεις να εµφανίζονται στις ίδιες σχεδόν γνωστοποιήσεις. Οι µη 
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πληρότητα των σηµειώσεων εµφανίζεται για τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και 

τις αλλαγές τιµολόγησης µεταξύ των τοµέων. 

 

 Μέγιστο Σκορ: 12 

3.3.9 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (∆.Λ.Π. 16) 

 Στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες: για 

κατηγορίες πάγιων και τρόπους απόσβεσης, για βάσεις αποτίµησης ενσωµάτων πάγιων 

πριν τις αποσβέσεις, για αρχική ανάλυση υπολοίπων ενσωµάτων πάγιων, για µεταβολές 

στα αναπόσβεστα υπόλοιπα ενσωµάτων πάγιων, για µεταβολές αποσβεσµένων και 

κατανοµή αποσβέσεων ενσωµάτων παγίων, για ποσά αναπροσαρµογής άξιας που 

εµπεριέχονται στα πάγια, για µεταβολές αποθεµατικών αναπροσαρµογής, για 

ηµεροµηνίες αναπροσαρµογής και αποµιµητές. Επίσης πρέπει να υπάρχουν 

πληροφορίες: για µεθόδους και βασικές παραδοχές αποτιµήσεων, για εξωτερικές τιµές 

που χρησιµοποιήθηκαν στις αποτιµήσεις, για µεταβολές σε υπολειµµατικές άξιες 

παγίων και η επίδραση τους, για µεταβολές σε ωφέλιµες ζωές παγίων και η επίδραση 

τους, για µεταβολές σε µεθόδους αποσβέσεων παγίων και η επίδραση τους, για 

αποµειώσεις παγίων µε βάση το ∆ΛΠ 36, για βάρη στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις για 

εξασφάλιση υποχρεώσεων κ.α.  

 Οι εταιρίες στο σύνολο τους αν και όλες έχουν στις σηµειώσεις τους από 4 έως 

5 σελίδες για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις δεν καταφέρνουν να συλλέξουν υψηλό 
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σκορ στο σύνολο. Οι κυριότερες απουσίες σηµειώσεων αφορούν τις µεταβολές σε 

πάγια και πληροφορίες που σχετίζονται µε απογειώσεις και αποζηµιώσεις.  

 

Μέγιστο Σκορ 24 

3.3.10 Μισθώσεις (∆.Λ.Π. 17) 

 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 που αφορά τις µισθώσεις δεν 

συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν υπήρχε στις οικονοµικές καταστάσεις τις 

πλειοψηφίας των εταιριών. 

3.3.11 Έσοδα (∆.Λ.Π. 18) 

 Τα έσοδα αφορούν σηµειώσεις που παρέχουν πληροφορίες: για ανάλυση 

εσόδων, για έσοδα από ανταλλαγές αγαθών ή υπηρεσιών, για ενδεχόµενες απαιτήσεις 

που σχετίζονται µε έσοδα και για ενδεχόµενες υποχρεώσεις που σχετίζονται µε έσοδα. 

 Όλες οι εταιρίες συγκεντρώνουν το µέγιστο σκορ δηλαδή 4. 

3.3.12 Παροχές σε Εργαζόµενους (∆.Λ.Π. 19) 

 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 αφορά σηµειώσεις που σχετίζονται: µε 

βραχυπρόθεσµες παροχές, µε προγράµµατα πολλών εργοδοτών, καθορισµένων 

παροχών, που παρακολουθούνται σαν καθορισµένων εισφορών, µε προγράµµατα 
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πολλών εταιριών του Οµίλου, µε µακροχρόνιες παροχές προς το προσωπικό, µε 

παροχές εξόδου από το την υπηρεσία, µε έξοδα προγραµµάτων καθορισµένων 

εισφορών, µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών, γενικές πληροφορίες, µε κίνηση 

συνολικών υποχρεώσεων προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και 

χρηµατοδοτήσεων. 

 Επίσης σηµαντικές πληροφορίες που ορθό είναι να περιλαµβάνονται στις 

γνωστοποιήσεις είναι ακόµη: η κίνηση εύλογης άξιας περιουσιακών στοιχείων 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και κεφαλαιοποιηµένων αποζηµιώσεων, τα 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών και συµφωνία µε ισολογισµό, τα προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών και ποσά στα αποτελέσµατα, η ανάλυση περιουσιακών 

στοιχείων προγραµµάτων και αποδόσεις, τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και 

ίδιες µετοχές, οι αναλογιστικές παραδοχές προγραµµάτων, τα ιστορικά στοιχειά 5ετιας, 

προγραµµάτων, κ.α. 

 Ως παρατήρηση για τον συγκεκριµένο πινάκα είναι πως στις εταιρίες του άµεσα 

ή έµµεσα συνδεδεµένου δηµόσιου τοµέα (ΕΛΠΕ, ΟΛΘ, ΟΛΠ) παρατηρείτε µια 

αυξηµένη πληρότητα των σηµειώσεων για τις παροχές σε εργαζόµενους. Ίσως το 

αποτέλεσµα αυτό να δικαιολογείται διότι στις εταιρίες αυτές υπάρχουν αρκετά 

προγράµµατα παροχών σε εργαζόµενους ενώ στις άλλες εταιρίες δεν συναντώνται τόσο 

συχνά. Εν  κατακλείδι πάντως όλες οι εταιρίες, ως επί τον πλείστον, συνέλεξαν χαµηλό 

σκορ σε αυτό το πρότυπο.   
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Μέγιστο Σκορ: 19 

3.3.13 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Υποστήριξης (∆.Λ.Π. 20) 

 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 δεν συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν 

υπήρχε στις οικονοµικές καταστάσεις τις πλειοψηφίας των εταιριών µιας και υπήρχαν 

εταιρίες που δεν είχαν καµία κρατική επιχορήγηση την διετία 2009-2010. 

3.3.14 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος (∆.Λ.Π. 21) 

 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 δεν συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν 

υπήρχε στις οικονοµικές καταστάσεις όλων των εταιριών, αν και υπάρχει σε όλες 

ανεξαιρέτως τις εταιρίες από 1 έως 2 σελίδες για τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η 

απουσία του προτύπου στις σηµειώσεις δικαιολογείται από την φύση των κλάδων που 

µελετήθηκαν και όποιοι έχουν διαφορετικό αντικείµενου από ότι παραδείγµατος χάριν 

ο τραπεζικός κλάδος, όπου το πρότυπο αυτό συναντάτε στις οικονοµικές καταστάσεις.  

3.3.15 Κόστος ∆ανεισµού (∆.Λ.Π. 23)  

 Το κόστος δανεισµού αφορά σηµειώσεις που άπτονται πληροφοριών 

σχετιζόµενες µε ποσά κεφαλαιοποίησης κόστους δανεισµού και επιτόκια 

κεφαλαιοποίησης κόστους δανεισµού. 

 Η µελέτη των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών οδήγησαν στο 

συµπέρασµα πως όλες οι εταιρίες δηµοσιεύουν στοιχειά για το παρόν πρότυπο. 

Εποµένως όλες οι εταιρίες συγκεντρώνουν το µέγιστο σκορ, 2.  

3.3.16 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (∆.Λ.Π. 24) 

 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 αφορά πληροφορίες: για την δοµή του 

οµίλου, για παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη, για συναλλαγές µε συνδεδεµένα 

µέρη που επιδρούν στα αποτελέσµατα, στο ενεργητικό και αφορούν αποκτήσεις ή 

µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, στις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις ή την καθαρή 

θέση. Ακόµη αφορά στοιχειά για συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη εκτός ισολογισµού 

που δηµιουργούν πιθανές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, για απατήσεις και υποχρεώσεις µε 

συνδεδεµένα µέρη, για ασφάλειες και επισφάλειες, για απαιτήσεις από συνδεδεµένα 
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µέρη και τέλος για την γνωστοποίηση ότι οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έγιναν 

µε τους συνήθεις όρους τις αγοράς.  

 Όλες εταιρίες συγκεντρώνουν σκορ πολύ ψηλά, κοντά στο µέγιστο. Με τρεις 

εταιρίες την Alco, Αλουµύλ, ETEM και Coca Cola να έχουν την µέγιστη πληρότητα για 

το συγκεκριµένο πρότυπο. 

 

Μέγιστο Σκορ: 9 

3.3.17 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε 

Θυγατρικές Επιχειρήσεις (∆.Λ.Π. 27) 

Στο πάρων πρότυπο πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες: για ανάλυση 

δικαιωµάτων µειοψηφίας στην καθαρή θέση, για ολική ή µη ολική ενοποίηση µε 

κατοχή µετοχών κάτω του 50%, για θυγατρικές που ενοποιηθήκαν µε διαφορετικές 

ηµεροµηνίες κλεισίµατος, για περιορισµούς στη διακίνηση κεφαλαίων από θυγατρικές 

στη µητρική, για απαλλαγή σύνταξης ενοποιηµένων καταστάσεων και σύνταξη 

‘ ιδιαίτερων’ και τέλος για σύνταξη ενοποιηµένων και ‘ιδιαίτερων’ καταστάσεων. 

Όλες οι εταιρίες στο πρότυπο αυτό συνέλλεξαν το σκορ 4 στα 6 µε τις ελλείψεις 

να εµφανίζονται για πληροφορίες σχετικά µε την απαλλαγή σύνταξης ενοποιηµένων ή 

‘ ιδιαίτερων’ καταστάσεων .  
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3.3.18 Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις (∆.Λ.Π. 28) 

 Για το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 πρέπει να υπάρχουν οι εξής πληροφορίες: 

ενοποίηση συγγενούς, µε κατοχή κάτω από 20% του κεφαλαίου, µη ενοποίηση µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης, µε κατοχή πάνω από 20% του κεφαλαίου, για συγγενείς 

που ενοποιηθήκαν µε διαφορετικές ηµεροµηνίες κλεισίµατος, για περιορισµούς στη 

διακίνηση κεφαλαίων από τις συγγενείς στη µητρική, για απαλλαγή σύνταξης 

ενοποιηµένων καταστάσεων και σύνταξη ‘ιδιαίτερων’, για σύνταξη και ενοποιηµένων 

και ‘ιδιαίτερων’ καταστάσεων, για χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για συγγενείς που 

ενοποιηθήκαν, για µη ενοποίηση ζηµιών συγγενών πέραν της άξιες της συµµετοχής, για 

διακοπτόµενες δραστηριότητες συγγενών, για επίδραση κατευθείαν στη καθαρή θέση 

από ενοποίηση συγγενών, για ενδεχόµενες υποχρεώσεις συγγενών εταιριών, κ.α.  

 Τα σκορ που συγκεντρώνουν οι εταιρίες είναι χαµηλά σε σχέση µε το µέγιστο 

σκορ που θεωρείται και άριστο από άποψη πληρότητας. Τα στοιχειά που κυρίως 

λείπουν από τις εταιρίες είναι σύνταξη ‘ιδιαίτερων’ καταστάσεων για ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις και ζηµίες συγγενών. 

 

Μέγιστο Σκορ: 12 
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3.3.19 Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 

(∆.Λ.Π.29) 

 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 29 δεν συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν 

υπήρχε στις οικονοµικές καταστάσεις όλων των εταιριών. 

3.3.20 Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για τα ∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες 

(∆.Λ.Π. 31) 

 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 31 δεν συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν 

υπήρχε στις οικονοµικές καταστάσεις όλων των εταιριών. 

3.3.21 Κέρδη ανά Μετοχή (∆.Λ.Π. 33) 

 Τα κέρδη ανά µετοχή αναφέρονται σε πληροφορίες σχετικά: µε παραµέτρους 

υπολογισµού αριθµητών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή, µε παραµέτρους 

υπολογισµού παρονοµαστών κλάσµατος υπολογισµού κερδών ανά µετοχή, για βασικά 

και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, για διακοπτόµενες δραστηριότητες και κέρδη ανά 

µετοχή, για υπό αίρεση έκδοτες µετοχές, για γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού που επιδρούν στα κέρδη ανά µετοχή και τέλος για κέρδη ανά µετοχή, 

εκτός των κερδών µετά τους φόρους. 

 Όλες οι εταιρίες συγκεντρώνουν υψηλό σκορ, κοντά στο µέγιστο 7. Η 

κυριότερη απουσία που υπάρχει στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων είναι αυτή που σχετίζεται µε τις διακοπτόµενες δραστηριότητες και τα 

κέρδη ανά µετοχή. 
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Μέγιστο Σκορ: 7 

3.3.22 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση (∆.Λ.Π. 34) 

 Το πάρων Πρότυπο δεν αποτελεί αντικείµενο της έρευνας της παρούσης 

διπλωµατικής εργασίας µιας και µελετώνται οι σηµειώσεις από τις ετήσιες 

δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών και όχι οι ενδιάµεσες. 

3.3.23 Αποµείωση Άξιας Περιουσιακών Στοιχείων (∆.Λ.Π. 36) 

 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 αναφέρεται σε πληροφορίες: για ζηµίες 

αποµείωσης και αναστροφές κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και κατά τοµέα, 

για σηµαντικές αποµειώσεις και αναστροφές συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων 

και σε επίπεδο µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών, για αποµειώσεις και αναστροφές 

αποµειώσεων που δεν αναλύονται ατοµικά, για σηµαντικές υπεράξιες και άυλα 

περιουσιακά στοιχειά αόριστης διάρκειας, για µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών 

που έχουν µερισµένες σηµαντικές υπεράξιες ή άυλα αόριστης διάρκειας, για υπεραξία 

που δεν έχει κατανεµηθεί σε µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών, για βασικές 

παραδοχές ανακτήσιµων ποσών, για µη ειδικά αναφερόµενες περιπτώσεις, κ.α. 

 Ως συµπέρασµα στα αποτελέσµατα του πρότυπου έχουµε ότι όλες οι εταιρίες 

αρκούνται στην θεωρητική περιγραφή της διαδικασίας της αποµείωσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου και εν συνεχεία στους αναλυτικούς πίνακες που έχουν στις 
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σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρουν τα ποσά που τυχόν 

υπόκεινται σε αποµείωση, όπως παραδείγµατος χάριν, η αξία ενός ακίνητου ή η 

συµµετοχή σε µια εταιρία. Εποµένως τα σκορ που συγκεντρώνουν απέχουν σηµαντικά 

από το µέγιστο.  

 

Μέγιστο Σκορ:17 

3.3.24 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις (∆.Λ.Π. 

37) 

Οι πληροφορίες που χρειάζονται για να υπάρχει πληρότητα στις σηµειώσεις 

είναι: η κίνηση προβλέψεων, οι πληροφορίες για τις προβλέψεις, οι ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις, οι ενδεχόµενες απαιτήσεις, και η µη κοινοποιήσιµες ενδεχόµενες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  

Όλες οι εταιρίες έχουν στις σηµειώσεις τους αρκετές σελίδες για τις προβλέψεις 

αλλά και αιτιολογία για τον τρόπο µε το όποιο κάνουν τις προβλέψεις. Ως συνολικό 

σκορ οι εταιρίες συγκεντρώνουν όλες 4 στα 5 µε την υστέρηση να βρίσκεται στην 

σηµείωση που αφορά την µη κοινοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων.   

3.3.25 Άυλα Περιουσιακά Στοιχειά (∆.Λ.Π. 38) 

 Θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες: για υπόλοιπα άυλων στοιχείων 

ισολογισµού κατά κατηγορίες, για τρόπο απόσβεσης των περιορισµένων διάρκειας 
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άυλων στοιχείων, για άυλα  στοιχειά στο κόστος και ανάλυση υπολοίπων, για κατανοµή 

αποσβέσεων άυλων στοιχείων, για ανάλυση κίνησης άυλων στοιχείων, για αποµείωση 

άυλων στοιχείων, για µεταβολή ωφέλιµης ζωής, µεθόδου απόσβεσης και 

υπολειµµατικής άξιας άυλων στοιχείων. Ακόµη πρέπει να αναφέρονται στοιχειά: για 

αόριστης διάρκειας άυλα στοιχειά, για σηµαντικά περιορισµένης διάρκειας άυλα 

στοιχειά, για άυλα στοιχειά µε επιχορηγήσεις σε εύλογες άξιες, για κυριότητα υπό 

όρους άυλων στοιχείων, για ενεχυριασµένα άυλα στοιχειά, αποθεµατικά 

αναπροσαρµογής και ενεχυριασµένα άυλα στοιχειά, για αποσβεσµένα σηµαντικά άυλα 

στοιχειά που χρησιµοποιούνται, κ.α. 

 Οι εταιρίες της έρευνας, ανεξάρτητου κλάδου και χρονιάς, που εξετάζουµε 

έχουν αρκετά χαµηλά σκορ στο πρότυπο 38. ∆εν εµφανίζονται σε καµία από τις 

σηµειώσεις των επιχειρήσεων οι πληροφορίες σχετικά µε άυλα στοιχειά και 

επιχορηγήσεις, ενεχυριασµένα άυλα στοιχειά, αποθεµατικά αναπροσαρµογής άυλων 

στοιχείων, αόριστης διάρκειας άυλα στοιχειά, µεταβολή µεθόδου απόσβεσης άυλων 

στοιχείων και µεταβολή υπολειµµατικής άξιας άυλων στοιχείων.  

 

Μέγιστο Σκορ: 21   

3.3.26 Επενδυτικά Ακίνητα (∆.Λ.Π. 40) 

 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 δεν συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν 

υπήρχε στις οικονοµικές καταστάσεις αρκετών επιχειρήσεων. 
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3.3.27 Γεωργία (∆.Λ.Π. 41) 

 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41 δεν συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν 

υπήρχε στις οικονοµικές καταστάσεις όλων των εταιριών. 

3.3.28 Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π. 1) 

 Το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 1 δεν 

συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν αποτελεί αντικείµενο των δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που µελετήθηκαν την διετία 2009-2010. 

3.3.29 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (∆.Π.Χ.Π. 2) 

 Το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 2 δεν 

συµπεριλήφθηκε στην ερευνά, διότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένες πληροφορίες στις 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για κέρδη 

ανά µετοχή, µερίσµατα (∆.Λ.Π. 33) αλλά ειδικευµένες πληροφορίες γι αυτό το πρότυπο 

δεν βρεθήκαν. 

3.3.30 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (∆.Π.Χ.Π. 3) 

 Το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 3 δεν 

συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν υπάρχει στις οικονοµικές καταστάσεις όλων 

των επιχειρήσεων. 

3.3.31 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (∆.Π.Χ.Π. 4) 

 Το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 4 δεν 

συµπεριλήφθηκε στην ερευνά, διότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένες πληροφορίες στις 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για 

ασφάλειες ως έξοδα αλλά ειδικευµένες πληροφορίες για λογιστικές πολιτικές στις 

ασφάλειες δεν βρεθήκαν. 
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3.3.32 Κατεχόµενα για Πώληση Πάγια και ∆ιακοπτόµενες ∆ραστηριότητες 

(∆.Π.Χ.Π. 5)  

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 5 δεν 

συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν υπάρχει στις οικονοµικές καταστάσεις όλων 

των επιχειρήσεων. 

3.3.33 Ερευνά και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (∆.Π.Χ.Π. 6) 

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 6 δεν 

συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν υπάρχει στις οικονοµικές καταστάσεις όλων 

των επιχειρήσεων. 

3.3.34 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (∆.Π.Χ.Π. 7) 

 Το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 7 δεν 

συµπεριλήφθηκε στην ερευνά γιατί δεν υπάρχει στις οικονοµικές καταστάσεις όλων 

των επιχειρήσεων. 

3.3.35 Συνολικό Σκορ Εταιριών που Συµµετείχαν στην Ερευνά 
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Μέγιστο Σκορ: 268 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1 Συµπεράσµατα της Εργασίας  

Ένα από τα πρώτα συµπεράσµατα που εύκολα προκύπτουν από την παρούσα 

διπλωµατική εργασία, είναι πως πλέον µε την χρήση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων έχει αυξηθεί κατά πολύ ο όγκος των παρεχόµενων πληροφοριών στους 

ενδιαφερόµενους των οικονοµικών καταστάσεων, σε σχέση µε την χρήση των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Οι σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων είναι 

αρκετά πιο µεγάλες και πιο αναλυτικές σε σχέση µε το προσάρτηµα που υπήρχε στα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγµατοποιήθηκε και οι µελέτες 

περιπτώσεων έδειξαν ότι στη συνεχώς αναπτυσσόµενη παγκόσµια αγορά οι 

γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων αποτελούν χρήσιµο εργαλείο από τους 

επενδυτές για την λήψη των αποφάσεων τους. Η δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων και πιο συγκεκριµένα, των οικονοµικών αποτελεσµάτων και των 

σηµειώσεων που τις συνοδεύον, παίζουν σηµαντικό ρολό στον καθορισµό της εικόνας 

των εταιριών αυτών στην χρηµατιστηριακή αγορά. 

 Ένα ακόµη συµπέρασµα που απορρέει από την παρούσα εργασία, και 

στηρίζεται στα αποτελέσµατα της έρευνας για τις εταιρίες, και των τεσσάρων κλάδων 

που µελετήθηκαν, έχει να κάνει µε το γενικό συµπέρασµα, ότι οι γνωστοποιήσεις για 

όλες οι εταιρίες απέχουν αρκετά από το να θεωρούνται πλήρεις. Το αποτέλεσµα αυτό, 

συνεπάγεται από τους ξεχωριστούς πίνακες της παρούσας εργασίας, που προκύπτουν 

για κάθε πρότυπο αλλά και από τον τελευταίο συγκεντρωτικό πινάκα που περιλαµβάνει 

το συνολικό σκορ όλων των εταιριών. Γίνεται εποµένως εµφανές ότι όλες οι εταιρίες 

ανεξαρτήτως κλάδου, δεν δηµοσιεύουν όλες τις γνωστοποιήσεις που θα έπρεπε, 

συµφώνα µε τις διατάξεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Το µέγιστο σκορ στον 

τελευταίο πινάκα είναι 268 και οι εταιρίες κυµαίνονται από 128 έως 186.  

Φυσικά δεν θα πρέπει να παραλείψουµε το γεγονός, πως στην δηµοσίευση των 

γενικών πληροφοριών, όπως παραδείγµατος χάριν είναι η ανάλυση των υπολοίπων των 

οικονοµικών καταστάσεων, οι λογιστικές αρχές, οι κίνδυνοι κ.α., οι εταιρίες 
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συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά πληρότητας των γνωστοποιήσεων. Επίσης από το 2009 

στο 2010 οι εταιρίες δηµοσίευσαν πιο πολλές γνωστοποιήσεις, βελτιώνοντας έτσι τόσο 

την ποσότητα όσο και την ποιότητα των  παρεχόµενων σηµειώσεων, στην εν δυνάµει 

και µη, επενδυτική κοινότητα.  Ίσως η σηµαντική συνεισφορά για τη δηµιουργία 

αποτελεσµατικότερων και πληρέστερων σηµειώσεων, από το 2009 στο 2010 να 

οφείλεται στην διεξαγωγή συχνών αυστηρών ελέγχων, και σε ορισµένες περιπτώσεις η 

επιβολή προστίµων στις εταιρίες που δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 

Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως οι τρεις πρώτες 

εταιρίες µε τις πληρέστερες σηµειώσεις είναι: η Coca Cola, η Alco και η Αλουµύλ µε 

σχετικά µικρή απόσταση από την ΕΛΠΕ και ΕΛΙΝ. Εποµένως, ο κλάδος υπηρεσίες 

µεταφορών εµφανίζει χαµηλότερη πληρότητα σηµειώσεων σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους κλάδους. Παρόλα ταύτα, οι εταιρίες µε την χαµηλότερη πληρότητα 

προέρχονται από τους κλάδους του αλουµινίου και των υπηρεσιών µεταφορών. 

Εποµένως το γενικό συµπέρασµα πως κάποιος κλάδος εµφανίζει λιγότερη πληρότητα 

σηµειώσεων σε σχέση µε κάποιον άλλο κλάδο ίσως είναι ριψοκίνδυνο και αναληθές. Το 

ορθότερο είναι η αναλυτική µελέτη κάθε εταιρίας ξεχωριστά και η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων της µε τις εταιρίες του κλάδου της. 

Εν κατακλείδι, οι γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων βελτίωσαν σε 

σηµαντικό βαθµό την πληροφόρηση σχετικά µε τις εταιρίες, βοηθώντας κάθε 

ενδιαφερόµενο επενδύτη και µη. Υπήρξε διεύρυνση της αγοράς καθώς εµφανιστήκαν 

περισσότερες και ασφαλέστερες ευκαιρίες εµφανιστήκαν για τους ενδιαφερόµενους. 

Εννοείται πως υπάρχουν επιχειρήσεις που εξακολουθούν να  αποφεύγουν την 

δηµοσίευση ευαίσθητων δεδοµένων, που θα µπορούσαν να αποβούν αρνητικές για τα 

συµφέροντα τους. Η δηµοσιοποίηση όµως όλων των πληροφοριών δυσχεραίνεται και 

από το γεγονός, ότι απαιτείται µεγάλος όγκος στοιχείων έτσι ώστε να θεωρούνται οι 

οικονοµικές καταστάσεις πλήρεις. Μια τέτοια κίνηση για µια εταιρία απαιτεί 

συγκέντρωση πληροφοριών, που σε πολλές περιπτώσεις δεν κρίνεται από τα διοικητά 

στελέχη ως οικονοµικά ορθή και σύµφορη.  
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Παράρτηµα 

Πίνακες Αριθµητικών ∆εδοµένων
38 

3.2.1 Γενικές Πληροφορίες – Έλεγχος – Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβούλιου 

  ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ALCO 14 14 

ΑΛΟΥΜΎΛ 14 14 

ΕΛΒΑΛ 14 14 

ΕΤΕΜ 14 14 

COCA COLA 14 14 

ΕΛΙΝ 14 14 

ΕΛΠΕ 14 14 

IMPERIO 14 14 

ΟΛΘ 14 14 

ΟΛΠ 14 14 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΚΟΡ : 14 

   

3.2.3 Λογιστικές Αρχές 

  ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΘ 20 22 

IMPERIO 17 17 

ΕΛΠΕ 27 27 

ΕΛΙΝ 23 23 

COCA COLA 31 31 

ΕΤΕΜ 21 21 

ΕΛΒΑΛ 10 12 

ΑΛΟΥΜΎΛ 28 28 

ALCO 29 30 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΚΟΡ:32 

   

 

3.2.4 Κίνδυνοι 

 
    ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΘ 4 4 

                                                           
38 Οι αριθµοί των πινάκων παρουσιάζονται συµφώνα µε την σειρά που έχουν στο κυρίως µέρος της 
διπλωµατικής εργασίας. 
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IMPERIO 3 4 

ΕΛΠΕ 4 4 

ΕΛΙΝ 4 4 

COCA COLA 5 5 

ΕΤΕΜ 4 4 

ΕΛΒΑΛ 3 3 

ΑΛΟΥΜΎΛ 4 4 

ALCO 4 4 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΚΟΡ:6 

   

3.3.1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (∆.Λ.Π. 1) 

 

ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΘ 19 20 

IMPERIO 16 17 

ΕΛΠΕ 23 23 

ΕΛΙΝ 24 24 

COCA COLA 26 26 

ΕΤΕΜ 18 19 

ΕΛΒΑΛ 17 18 

ΑΛΟΥΜΎΛ 25 25 

ALCO 25 25 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:31 

   

3.3.3 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (∆.Λ.Π. 7) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 7 7 

ΟΛΘ 6 7 

IMPERIO 5 6 

ΕΛΠΕ 8 8 

ΕΛΙΝ 7 7 

COCA COLA 8 8 

ΕΤΕΜ 8 8 

ΕΛΒΑΛ 6 6 

ΑΛΟΥΜΎΛ 8 8 

ALCO 7 7 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:11 

   



89 

 

 

3.3.4 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη 

(∆.Λ.Π. 8) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 3 3 

ΟΛΘ 3 2 

IMPERIO 2 2 

ΕΛΠΕ 3 3 

ΕΛΙΝ 3 3 

COCA COLA 5 5 

ΕΤΕΜ 2 2 

ΕΛΒΑΛ 2 2 

ΑΛΟΥΜΎΛ 3 3 

ALCO 4 4 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:11 

   

3.3.7 Φόρος Εισοδήµατος (∆.Λ.Π. 12) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 8 8 

ΟΛΘ 8 8 

IMPERIO 5 5 

ΕΛΠΕ 7 7 

ΕΛΙΝ 6 6 

COCA COLA 8 9 

ΕΤΕΜ 6 6 

ΕΛΒΑΛ 4 5 

ΑΛΟΥΜΎΛ 7 7 

ALCO 8 8 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:13 

   

3.3.8 Πληροφόρηση Κατά Τοµέα (∆.Λ.Π. 14) 

  ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 6 6 

ΟΛΘ 6 6 

IMPERIO 7 7 

ΕΛΠΕ 7 7 
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ΕΛΙΝ 6 6 

COCA COLA 8 8 

ΕΤΕΜ 6 6 

ΕΛΒΑΛ 6 6 

ΑΛΟΥΜΎΛ 7 7 

ALCO 7 7 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:12 

   

3.3.9 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (∆.Λ.Π. 16) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 11 11 

ΟΛΘ 10 10 

IMPERIO 9 9 

ΕΛΠΕ 10 10 

ΕΛΙΝ 12 12 

COCA COLA 13 13 

ΕΤΕΜ 12 12 

ΕΛΒΑΛ 9 9 

ΑΛΟΥΜΎΛ 12 12 

ALCO 12 12 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:24 

   

3.3.12 Παροχές σε Εργαζόµενους (∆.Λ.Π. 19) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 9 9 

ΟΛΘ 9 9 

IMPERIO 5 5 

ΕΛΠΕ 10 10 

ΕΛΙΝ 7 7 

COCA COLA 6 6 

ΕΤΕΜ 6 6 

ΕΛΒΑΛ 4 4 

ΑΛΟΥΜΎΛ 5 5 

ALCO 5 5 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:19 
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3.3.16 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (∆.Λ.Π. 24) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 7 8 

ΟΛΘ 8 8 

IMPERIO 7 7 

ΕΛΠΕ 8 8 

ΕΛΙΝ 8 8 

COCA COLA 9 9 

ΕΤΕΜ 9 9 

ΕΛΒΑΛ 7 7 

ΑΛΟΥΜΎΛ 9 9 

ALCO 9 9 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:9 

   

3.3.18 Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις (∆.Λ.Π. 28) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 6 6 

ΟΛΘ 5 5 

IMPERIO 5 5 

ΕΛΠΕ 6 6 

ΕΛΙΝ 6 6 

COCA COLA 7 7 

ΕΤΕΜ 5 5 

ΕΛΒΑΛ 5 5 

ΑΛΟΥΜΎΛ 6 6 

ALCO 6 6 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:12 

   

3.3.21 Κέρδη ανά Μετοχή (∆.Λ.Π. 33) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 6 6 

ΟΛΘ 6 6 

IMPERIO 5 5 

ΕΛΠΕ 6 6 

ΕΛΙΝ 6 6 

COCA COLA 7 7 
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ΕΤΕΜ 6 6 

ΕΛΒΑΛ 6 6 

ΑΛΟΥΜΎΛ 7 7 

ALCO 7 7 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:7 

   

3.3.23 Αποµείωση Άξιας Περιουσιακών Στοιχείων (∆.Λ.Π. 36) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 5 5 

ΟΛΘ 4 4 

IMPERIO 4 4 

ΕΛΠΕ 5 5 

ΕΛΙΝ 6 6 

COCA COLA 5 5 

ΕΤΕΜ 4 4 

ΕΛΒΑΛ 4 4 

ΑΛΟΥΜΎΛ 5 5 

ALCO 6 6 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:17 

   

3.3.25 Άυλα Περιουσιακά Στοιχειά (∆.Λ.Π. 38) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 6 6 

ΟΛΘ 6 6 

IMPERIO 6 6 

ΕΛΠΕ 7 7 

ΕΛΙΝ 7 7 

COCA COLA 8 8 

ΕΤΕΜ 7 7 

ΕΛΒΑΛ 6 6 

ΑΛΟΥΜΎΛ 7 7 

ALCO 7 7 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:21 
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3.3.35 Συνολικό Σκορ Εταιριών που Συµµετείχαν στην Ερευνά 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2009 2010 

ΟΛΠ 160 163 

ΟΛΘ 153 158 

IMPERIO 135 138 

ΕΛΠΕ 170 170 

ΕΛΙΝ 164 164 

COCA COLA 185 186 

ΕΤΕΜ 153 154 

ΕΛΒΑΛ 128 132 

ΑΛΟΥΜΎΛ 172 172 

ALCO 175 176 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΚΟΡ:268 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


