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Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική υιοθέτηση των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) από το σύνολο
των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α), κατά το
2005.
Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης από το ένα λογιστικό σύστημα
(Ελληνικό) στο άλλο (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ), ως αποτέλεσμα των διαφορών που προέκυψαν
κατά τη σύνταξη των πρώτων οικονομικών καταστάσεων το 2005. Εν συνεχεία
χρησιμοποιήθηκαν τρία επίπεδα ανάλυσης εξετάζοντας, πρώτον, το βαθμό
εναρμόνισης ή υπό-εναρμόνισης μετά την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις
υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, όπως αυτές προτείνονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, κατά
το πρώτο έτος εφαρμογής. Δεύτερον, αν έχει βελτιωθεί η συνάφεια της σχετικής
αξίας, μετά τη συμφιλίωση των οικονομικών καταστάσεων, όπως απαιτείται από το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (ΔΛΠ 1) και διοχετεύονται οι αντίστοιχες πληροφορίες
προς του επενδυτές, διευκολύνοντας τον καθορισμό της δίκαιης αξίας κατά τη
διαδικασία της αποτίμησης. Τρίτον, αν έχει βελτιωθεί καταρχήν ο βαθμός
προβλεψιμότητας των κερδών των επιχειρήσεων από του χρηματοοικονομικούς
αναλυτές και εν συνεχεία αν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των λαθών κατά τη
διαδικασία των προβλέψεων. Και τα τρία επίπεδα ανάλυσης θα μπορούσαν να
ενσωματωθούν σε ένα ερευνητικό υπόδειγμα, θεωρήθηκε όμως καταλληλότερη η
επιλογή ανάπτυξης τριών διαφορετικών ερευνητικών υποδειγμάτων, θεωρώντας ότι
τα αποτελέσματα θα ήταν ποιο ξεκάθαρα κατά την παρουσίαση τους, παρέχοντας
ταυτόχρονα τη δυνατότητα να απομονώσουμε παράγοντες που πιθανόν να επηρέαζαν
την εξέλιξη της έρευνας.
Επιπλέον, κατά την ανάπτυξη της βιβλιογραφικής επισκόπησης δεν παρέχουμε την
συγκριτική ανάλυση μόνο του ελληνικού λογιστικού συστήματος σε σχέση με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, αλλά και λογιστικά συστήματα δεκαοχτώ άλλων χωρών ανά τον
κόσμο, καθιστώντας το ένα κομμάτι άμεσης αναφοράς.
Από την ανάλυση όλων των παραπάνω προέκυψαν τα ακόλουθα. Όσον αφορά στο
πρώτο επίπεδο της έρευνας διαπιστώθηκε σημαντικός βαθμός επίδρασης στις
οικονομικές καταστάσεις, μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Ο βαθμός
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δημοσιευμένων
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καταστάσεων,

100%

(αριθμός

σε

συγκεκριμένους

δημοσιευμένων

τομείς

οικονομικών

καταστάσεων) με το μέσο όρο συμμόρφωσης περίπου στο 90%. Κατά το δεύτερο
επίπεδο της ανάλυσης διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση τόσο στην λογιστική αξία
των επιχειρήσεων όσο και στα καθαρά κέρδη, με σημαντικές μεταβολές στη σχετική
αξία των λογιστικών πληροφοριών μεταξύ 2004 και 2005. Ταυτόσημα αποτελέσματα
καταγράφηκαν και κατά τον έλεγχο της οριακής συνάφειας της σχετικής αξίας. Τέλος
στο τρίτο επίπεδο τα αποτελέσματα υποδηλώνουν σημαντική βελτίωση των
προβλέψεων των κερδών με ταυτόχρονη μείωση των λαθών, από τους
χρηματοοικονομικούς αναλυτές, μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ κατά το
2005.
Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι η παρούσα διατριβή συνεισφέρει στη σχετική βιβλιογραφία και
στην εφαρμογή μελλοντικών πολιτικών από τα όργανα επιβολής των πλαισίων.
Ταυτόχρονα, προτείνει νέα πεδία μελλοντικής έρευνας, όσον αφορά τις μεθόδους και
τους τρόπους επιμέτρησης λογιστικών μεγεθών σε συνάρτηση με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις όπως αυτές επιβάλλονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
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Abstract
The present thesis examines issues relating to the mandatory adoption of International
Financial Reporting Standards (IFRS) by all companies listed on the Athens Stock
Exchange (ASE), during 2005.
In particular, examines the effect of the transition from one accounting system
(Greek) to another (IAS / IFRS), as a result of differences arising during the
preparation of the first financial statements in 2005. We introduce three levels of
analysis through the examination, firstly, the degree of harmonization or disharmonization after the companies' compliance with the mandatory disclosures, such
as those that are proposed by the IAS / IFRS in the first year of implementation.
Secondly, if there is an improvement in the consistency of the relative value after the
adoption of the reconciliation of the financial statements as required by International
Accounting Standard 1 (IAS 1) and the transferring of those information to the
investors, facilitating the determination of fair value in the process of valuation.
Thirdly, if there was an improvement, as a principle, in the predictability degree of
corporate earnings from the financial analysts and then if it has correspondingly
reduced the number of errors during the process of forecasting. All the above three
levels of analysis could be incorporated into a unique research model, however, it was
believed to be a more appropriate choice to develop three different research designs,
assuming that the results would be more specific in their presentation, while providing
the ability to isolate factors that may be more effective in the research process.
Furthermore, concerning the development of the literature review, which did not
provide a comparative analysis only between the Greek accounting system related to
the IAS / IFRS, but in accounting systems of eighteen other countries around the
world as well, making it a track of direct reference.
According to these realizations, the above analysis indicates the following results.
Regarding the first level of analysis, it is shown that the disclosure quality is
significantly increased under the IFRS/IAS adoption as the statistical and economical
analysis of annual reports brings out, with an average level of compliance around to
90%. We also put forward the view that harmony should reflect properly the different
circumstances in which firms operate toward maturity and normalization. At the
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second level of the analysis it is shown a significant effect on both book value of firms
and net profit, with significant changes in the relative value of accounting information
between 2004 and 2005. More specifically, we find that total assets and book value of
equity as well as variability of book value and net income are significantly higher
under IAS than Greek GAAP. In addition, we find that book value (net income)
consists a greater (lesser) valuation role under IAS than under Greek GAAP. Finally,
we found that as long as the IAS adjustments to book value are generally value
relevant, the adjustments to net income are generally value irrelevant. Finally, at the
third level of analysis, the results suggest a significant improvement in forecasting
corporate earnings, while reducing errors made by financial analysts, after the
adoption of IAS / IFRS in 2005.
Based on the results of the above analysis, we conclude that the present study
contributes to the literature and in the implementation of future policies by
enforcement frameworks. Simultaneously, new areas for future research are proposed,
on methods and ways of measuring accounting figures in relation to mandatory
disclosures as required by IAS / IFRS.
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F.A.S.B
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Accounting Principles
GREEK General Accepted
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G.A.A.P Accounting Principles
Ι.Α.Η
International Accounting
Harmonization
I.A.S
International Accounting
Standards
I.A.S.B
International Accounting
Standards Board
I.A.S.C
International Accounting
Standards Committee
I.A.S.C.F International Accounting
Standards Committee
Foundation
I.F.A.C
International Financial
Accounting Commission
I.F.R.I.C International Financial
Reporting Interpretation
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I.F.R.S
International Financial
Reporting Standards
I.O.S.C.O International Organization of
Securities Commissions
LEV
Leverage
MVE
Market Value of Equity

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού
Χρηματιστηριακός Δείκτης του Βελγίου
Λογιστική προς Αγοραία Αξία
Λογιστική Αξία
Η διαφορά της λογιστικής αξίας μεταξύ των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των
Διεθνών
Λογιστική Αξία σύμφωνα με τις Ελληνικές Γενικές
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Λογιστική Αξία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα
Επιτροπή Τραπεζών, Χρηματοοικονομικών και
Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κέρδη προς Αγοραία Τιμή
Οικονομική Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων
Χρηματιστηριακός Δείκτης
Το λάθος πρόβλεψης των αναλυτών
Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Ελληνικές Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
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Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών
Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης
Δείκτης Μόχλευσης
Η αξία της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας
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Καθαρά Κέρδη
Η διαφορά των Καθαρών Κερδών μεταξύ των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των
Διεθνών
Καθαρά Κέρδη σύμφωνα με τις Ελληνικές Γενικές
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Καθαρά Κέρδη σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους
Ο αριθμός των αναλυτών που ακολουθούν με τις
αναλύσεις τους το δείγμα των επιχειρήσεων
Παρούσα Αξία Αναμενόμενων Μερισμάτων

Υπόδειγμα Αποτίμησης Υπολειμματικού
Εισοδήματος
Απόδοση Ενεργητικού
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
Exchange Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Η.Π.Α)

Return on Assets
Return on Equity
Securities
&
Commission
Statement of Financial
Accounting Standards
Standing Interpretation
Committee
Sales
Total Assets
Total Liabilities
Weight Average Cost

Earnings per Share

Λογιστικά Πρότυπα
Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών
Πωλήσεις
Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων
Μεσοσταθμικό Κόστος
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
Κέρδη Ανά Μετοχή
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης
Προεδρικό Διάταγμα
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
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Πρόλογος

Αποτελεί κοινή γνώση ότι κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό σύστημα και, φυσικά,
μέχρι πριν από λίγα χρόνια κάθε χώρα χρησιμοποιούσε τις δικές τους Γενικές
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP), οι οποίες είχαν αναπτυχθεί με σκοπό να
καλύψουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας. Ωστόσο, οι
ανάπτυξη των διεθνών επενδύσεων και του εμπορίου, είχαν ως αποτέλεσμα την
παγκοσμιοποίηση των αγορών, οδηγώντας στην αναγκαιότητα διοχέτευσης
χρηματοοικονομικών πληροφοριών συγκρίσιμων και αξιόπιστων. Η αναγκαιότητα
εξάλειψης αυτών των διαφορών, μεταξύ των λογιστικών πρακτικών, οδήγησε στην
αναγκαστική υιοθέτηση κοινών λογιστικών αρχών και πρακτικών αναφοράς, τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
Η αναγκαστική επιβολή υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία της χρηματοοικονομικής
λογιστικής αναφοράς, καθιστώντας τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ τα ποιο ευρέως αποδεκτά
πρότυπα χρηματοοικονομικής λογιστικής στον κόσμο. Η υιοθέτηση των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ, δημιούργησε άμεση ανάγκη προς τους διαχειριστές επενδύσεων και τους
επενδυτές να κατανοήσουν τις συνέπειες που προκύπτουν από την υιοθέτηση,
ιδιαίτερα στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, των οποίων τα λογιστικά συστήματα
διαφέρουν σημαντικά στον προσανατολισμό τους (όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η
Ελλάδα).
Η παρούσα διατριβή σχεδιάστηκε με στόχο την παρουσίαση δύο διαφορετικών
λογιστικών πλαισίων και την καταγραφή και ανάλυση των επιπτώσεων από την
αναγκαστική υιοθέτηση κατά το 2005. Η ιδιαιτερότητα της έρευνας αφορά στον
έλεγχο του βαθμού επίδρασης της εφαρμογής των αναγκαστικών γνωστοποιήσεων
από τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Επιπλέον, η μεθοδολογία η οποία
εφαρμόστηκε διαφοροποιήθηκε σημαντικά από το αρχικό υπόδειγμα, συνεισφέροντας
σημαντικά στην επέκταση της βιβλιογραφίας.
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Κεφάλαιο 1ο – Κίνητρα, Στόχοι και Επισκόπηση της Μελέτης
1.1 Κίνητρα
Για τις λογιστικές περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2005, οι εισηγμένες επιχειρήσεις
στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχρεώθηκαν στην αναγκαστική υιοθέτηση,
κατάρτιση και δημοσιοποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π τα οποία μετονομάσθηκαν σε Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

- Δ.Π.Χ.Π)1.

Η ληφθείσα αυτή απόφαση

αποσκοπούσε στη μεγέθυνση του βαθμού συγκρισιμότητας των λογιστικών
πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, βελτιώνοντας τον περιορισμένο βαθμό επιτυχίας της διαδικασίας της
εναρμόνισης που επετεύχθη από τις ντιρεκτίβες της Ε.Ε. Περίπου 9,000 επιχειρήσεις,
των 28 χωρών της Ε.Ε (25 κράτη - μέλη και τρεις χώρες της ευρύτερης οικονομικής
περιφέρειας) υιοθέτησαν τα ΔΠΧΠ (Whittington, 2005) την ίδια χρονική στιγμή.
Αυτό το επίτευγμα περιγράφηκε ως το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Επιπλέον, η απόφαση αυτή οδήγησε και χώρες
εκτός Ε.Ε να εφαρμόσουν τα ΔΠΧΠ (είτε κατά την ίδια χρονική στιγμή είτε σε
σύντομο σχετικά διάστημα μετά από αυτή), βασιζόμενες στην πεποίθηση ότι τα
ΔΠΧΠ είναι ποιοτικά ανώτερα απ’ ότι τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα. Επομένως, η
συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών επετεύχθη, με αποτέλεσμα
την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν ότι 85 δικαιοδοσίες
τώρα απαιτούν όλες οι εισηγμένες επιχειρήσεις να συντάσσουν τις οικονομικές τους
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, 4 απαιτούν μερικές εισηγμένες να συντάσσουν
τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και 24 επιτρέπουν σε όλες ή
σε μερικές εισηγμένες επιχειρήσεις να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Επιπροσθέτως, 28 από αυτές τις δικαιοδοσίες επιτρέπουν σε
όλες ή σε μερικές μη εισηγμένες επιχειρήσεις να συντάσσουν τις οικονομικές τους
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (Teixeira, 2009).

1

Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) Νο 1606/2002 του Ευρωκοινοβουλίου, στις 19
Ιουλίου του 2002, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την επιτροπή των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) και υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), αντικαθίστανται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(IFRS).
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Ωστόσο, όχι απροσδόκητα, η υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ βασιζόμενη σε
τόσα διαφορετικά νομικά συστήματα (δικαιοδοσίες) δημιούργησε αυξημένο
σκεπτικισμό. Οι κύριοι λόγοι ήταν παρόμοιοι με αυτούς που παρεμπόδιζαν την
επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου συγκρισιμότητας, υπό την έννοια και το
περιεχόμενο που την προσέδιδαν οι ντιρεκτίβες της Ε.Ε, το οποίο θα παρείχε κίνητρα
ή ευκαιρίες από τη μη ομοιόμορφη εφαρμογή των ΔΠΧΠ μεταξύ διαφορετικών
νομικών συστημάτων (Nobes, 2006).
Απλουστεύοντας τα παραπάνω, τα λογιστικά πρότυπα αποτελούν μόνο ένα συστατικό
στοιχείο της αλυσίδας των χρηματοοικονομικών αναφορών μέσα σε μια χώρα
(Damant, 2006: 30), υπάρχουν επιπλέον διάφοροι κοινωνικοί, πολιτικοί και θεσμικοί
σχετικοί παράγοντες. Διαφορές στους μηχανισμούς συμμόρφωσης και επιβολής,
καθώς επίσης διαφορετικότητες στην κουλτούρα και στο θεσμικό υπόβαθρο, παίζουν
σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της λογιστικής καθώς επίσης και στο πως οι
λογιστικές πληροφορίες γίνονται αντιληπτές (Schipper, 2005; Ball, 2006; Nobes,
2006; Larson and Street, 2004; Soderstrom and Sun, 2007; Zeff, 2007). Επομένως, το
διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον των χωρών μελών της Ε.Ε (και η
επίδρασή του στη λογιστική) δεν θα αλλάξει μόνο και μόνο με την υποχρεωτική
υιοθέτηση των ΔΠΧΠ.

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε σε έρευνα της η

Weetman (2006: 359), εξετάζοντας «την αποτελεσματικότητα της λογιστικής
τυποποίησης σε όρους συγκρισιμότητας δίχως την εναρμόνιση των κινήτρων των
διευθυντικών στελεχών σε όλη την Ευρώπη». Επιπλέον, οι διαφορετικές εκδόσεις
των ΔΠΧΠ καθώς και οι επιλογές (συγκεκριμένες ή εννοούμενες) οι οποίες
απορρέουν από τα πρότυπα, μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές εφαρμογές και
πρακτικές των ΔΠΧΠ (Nobes, 2006).
Ακολουθώντας τις ανησυχίες οι οποίες εκφράζονται καθώς επίσης και τις ερευνητικές
ευκαιρίες, οι οποίες πηγάζουν από την παραπάνω βιβλιογραφία, η παρούσα
μελέτη διερευνά τρεις διαφορετικές διαστάσεις αυτού του σημαντικού γεγονότος.
Πρώτον, εξετάζει τις άμεσες συνέπειες της υποχρεωτικής υιοθέτησης των ΔΠΧΠ στις
οικονομικές καταστάσεις λόγω των σημαντικών προ-ΔΠΧΠ λογιστικών διαφορών
(Nobes, 2006), χρησιμοποιώντας τις μεταβατικές καταστάσεις όπως προβλέπεται από
το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης». Δεύτερον, ερευνά κατά πόσο η αναγκαστική συμμόρφωση των
επιχειρήσεων στα ΔΠΧΠ αυξάνει τους συντελεστές γνωστοποιήσεων σε λογιστικές
πρακτικές βελτιώνοντας τον δείκτη εναρμόνισης, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής
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των ΔΠΧΠ (Giner and Rees, 2005, Schipper, 2005, Nobes, 2006, Zeff, 2007, Ball,
2006). Τρίτον, εξετάζει τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ στη σχετική
αξία των λογιστικών μεγεθών όπως, λογιστική αξία και καθαρά κέρδη (Ball, 2006,
Hung and Subramanyam, 2007, Barth et al., 2008, Leuz and Wysocki, 2008). Η
μελέτη εστιάζει σκόπιμα κατά τον πρώτο χρόνο της υποχρεωτικής υιοθέτησης των
ΔΛΠ/ΔΠΧΠ δεδομένου ότι όχι μόνο ερευνά αυτά τα ζητήματα ανεξάρτητα, αλλά
και διερευνά τις σχέσεις μεταξύ αυτών των διαστάσεων.

1.2 Η Ελλάδα και η σχέση της με τις υπό εξέταση διαστάσεις
Όλα τα παραπάνω, γεγονότα και διαπιστώσεις, αναλύονται με μια εις βάθος εξέταση
μελέτης της Ελλάδος. Η πιθανότητα διεξαγωγής μιας συγκριτικής μελέτης η οποία θα
εξέταζε κάποιες από τις παραπάνω διαστάσεις της υιοθέτησης των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων, μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων χωρών, αποτέλεσε μια
αρχική σκέψη, η οποία όμως απορρίφθηκε καθώς περιόριζε το πεδίο έρευνας σε
μικρότερο αριθμό παραμέτρων (λόγω διαφορετικού χρονικού ορίζοντα της
υιοθέτησης των Δ.Λ.Π), σε σχέση με την ευρύτερη και εις βάθος ανάλυση η οποία
επιλέχθηκε τελικά στην παρούσα διδακτορική διατριβή.
Η εστίαση της έρευνας σε μια μόνο χώρα υποστηρίζεται ταυτόχρονα από την
Weetman (2006: 364) η οποία στη μελέτη της ενθαρρύνει του ερευνητές να επιλέγουν
προς ανάλυση μια μόνο χώρα και όχι ένα σετ χωρών, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν και
να συζητούν το πλαίσιο ανάπτυξης της μιας χώρας, δίχως να το θέτουν προς
σύγκριση, καταλήγοντας απλά σε συμπεράσματα αν ισχύει το αποτέλεσμα ή όχι
(στην παρούσα διατριβή παρέχουμε όλο το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής
πραγματικότητας. Επιπλέον, στη παρούσα μελέτη, λάβαμε υπόψη τα χαρακτηριστικά
της ελληνικής πραγματικότητας, αναπτύσσοντας πάνω σ’ αυτά τις υπό έλεγχο
υποθέσεις καθώς επίσης και τη συζήτηση και ερμηνεία των ευρημάτων μας.)
Επισημαίνει επίσης ότι

οι μελέτες που αφορούν μία χώρα αποκαλύπτουν τη

δυνατότητα της εφαρμογής των συγκριτικών μελετών σε ευρύτερη γεωγραφική βάση.
Ωστόσο, οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν τους περιορισμούς των μικρών συνόλων
δεδομένων και της αβεβαιότητας
πληροφοριών. Παρ

'όλα

αυτά,

σχετικά
η

με

την ποιότητα των

υποχρεωτική υιοθέτηση

των

λογιστικών
ΔΠΧΠ έχει

επισημανθεί ως μια ευκαιρία για να ξεπεραστεί ο πρώτος περιορισμός (Giner and
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Rees,

2005).

Πιο

συγκεκριμένα,

παρέχει

τη δυνατότητα να

χρησιμοποιούν

μεγάλα δείγματα σε επίπεδο χώρας, κάνοντας συγκρίσεις σχετικά με τις επιπτώσεις
της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή ισχυρών τεστ και την
διεξαγωγή

συμπερασμάτων

υποχρεωτική υιοθέτηση

των

αναφορικά

με

ΔΠΧΠ.

θεσμικούς και πολιτικούς παράγοντες

οι

ότι

συνέβαινε πριν

Τέλος, επιτρέπει
οποίοι

επηρεάζουν

από

την

τον

έλεγχο για

την

επενδυτική

συμπεριφορά, τόσο στον τρόπο υποβολής των εκθέσεων από τις επιχειρήσεις, όσο
και των συμμετεχόντων στις αγορές. Αυτό δεν θα μπορούσε εύκολα να ελεγχθεί σε
μια διεθνή συγκριτική μελέτη. (Ruland et al., 2007).2
Η περίπτωση της Ελλάδας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς εξέταση, λόγω του ότι το
λογιστικό και ελεγκτικό της περιβάλλον είναι σχετικά νέο και ασθενές (Baralexis,
2004)3.
Στην πραγματικότητα, οι Leuz et al. (2003) κατατάσσουν την Ελλάδα (μαζί με την
Αυστρία), ως τη χώρα (από 31) με το υψηλότερο ποσοστό χειραγώγησης των
κερδών. Ως αποτέλεσμα, η ύπαρξη μιας γενικής δυσπιστίας των λογιστικών
αποτελεσμάτων

που

Κοντογιάννη, 2005). Η

δημοσιεύονται (Παπάς,
οικογενειοκρατία

στη

1993,
διοίκηση

Μπάλλας,
των

1994,

εισηγμένων

επιχειρήσεων είναι υψηλή (Τζόβας, 2006) και, αναμφισβήτητα, η υιοθέτηση των
ΔΠΧΠ ίσως δεν είναι απαραίτητο ότι θα
σύστημα δημοσιοποίησης

λογιστικών

οδηγήσει σε ένα πιο διαφανές

πληροφοριών.

Επιπλέον,

οι

Γενικές

Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές της Ελλάδας (GREEK GAAP) διαφέρουν σημαντικά
από τα ΔΠΧΠ (Ding et al, 2007.)4. Ως αποτέλεσμα οι οικονομικές καταστάσεις των
ελληνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να επηρεάζονται σημαντικά από τη μετάβαση
στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, η ελληνική κουλτούρα είναι διαφορετική, κατατάσσοντας την
2

Φυσικά, ακόμη και σε μελέτες μίας χώρας, ο σχεδιασμός της έρευνας πρέπει να λαμβάνει υπόψη
τυχόν μεροληψία δειγματοληψίας (Rulald et al., 2007). Η παρούσα μελέτη θεωρεί ότι αυτό το θέμα
είναι πολύ αδύναμο (La Porta et al., 1998; Baralexis, 2004) καθώς η δημιουργική λογιστική αποτελεί
δεδομένο (Polychroniadis, 2002; Spathis, 2002; Spathis et al., 2002; Baralexis, 2004).
3
Ο Baralexis (2004: 440) σε έρευνά του ορίζει τη δημιουργική λογιστική ή τη χειραγώγηση κερδών
«ως τη διαδικασία της εκ προθέσεως εκμετάλλευσης, ή της παραβίασης των Γενικών Παραδεκτών
Λογιστικών Αρχών (GAAP) ή της παραβίασης του νόμου, δημοσιοποιώντας οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τα συμφέροντα κάποιου».
4
Ως Ελληνικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, εννοείται η κωδικοποίηση των λογιστικών κανόνων,
ιδίως βάση του Ν. 2190/20 και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 186/92 (Φορολογικό Δίκαιο γνωστό επίσης ως Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων) και διακηρύξεις της Επιτροπής Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) . Αυτό αποτελεί ένα στενό ορισμό των GREEK GAAP. Ο όρος
«GAAP» σε άλλες χώρες μπορεί επίσης να παραπέμψει στην επαγγελματική δήλωση ή στη
μη δημοσίευση, κατευθυντήριων γραμμών ή πρακτικών (Evans, 2004).
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Ελλάδα

ως

τη

χώρα

με

την

υψηλότερη βαθμολογία

για

την αποφυγή

αβεβαιότητας (από 52 χώρες), σύμφωνα με μελέτη του Hofstede (1983). Παρ 'όλα
αυτά, από

το

2000

η

ελληνική

αγορά έχει

θεωρηθεί

ότι είναι μια

5

αναπτυγμένη αγορά (Mantikidis, 2000) .
Επιπροσθέτως, το Μάρτιο του 2006 περίπου το 50% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς
ανήκε σε ξένους επενδυτές (Central Security Depository, 2006). Επομένως, το
επενδυτικό ενδιαφέρον για την ποιότητα των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων δεν αφορούσε μόνο τους εγχώριους επενδυτές αλλά και ξένα επενδυτικά
συμφέροντα.

Οι Nobes και Parker (2008: 195) υποστηρίζουν ότι «το αδύναμο νομοθετικό πλαίσιο,
η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και η αναποτελεσματικότητα του ελέγχου
καθιστούν τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ, από κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εθελοντική πράξη». Σε αυτή τη βάση, τα παραπάνω εθνικά χαρακτηριστικά
δημιουργούν ανησυχίες όσον αφορά τη συμμόρφωση των ελληνικών εισηγμένων
εταιρειών με τους υποχρεωτικούς κανόνες δημοσιότητας που επιβάλουν τα ΔΠΧΠ.
Πέρα από την εξέταση αυτή, παραμένει ένα εμπειρικό ερώτημα, αν η υιοθέτηση των
ΔΠΧΠ αλλάξει την αντίληψη των επενδυτών για την ποιότητα των οικονομικών
καταστάσεων και αν οι εταιρείες συμμορφωθούν ρητά σε θέματα που αφορούν στις
μεθόδους αποτίμησης.
Πιο συγκεκριμένα, μια διάσταση της ποιότητας της λογιστικής είναι η σχετικότητα
της αξία της λογιστικής πληροφόρησης, δηλαδή η σχέση μεταξύ της λογιστικής
αξίας και των τιμών της αγοράς (Barth et al. 2008)6. Έτσι, θα μπορούσε κανείς
να υποστηρίξει

ότι, μετά

την υιοθέτηση

να περιορίσουν

την δημιουργική λογιστική

των

ΔΠΧΠ, τα

πρακτική, που

οποία

αναμένεται

ακολουθείται

στο

πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (GREEK GAAP), οι χρήστες των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα αποδώσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα
δημοσιευμένα αποτελέσματα. Επιπλέον, αυτό θα σήμαινε ότι ο αντίκτυπος από την
συμμόρφωση των εταιρειών με τις επιταγές των ΔΠΧΠ, θα ήταν μεγάλος λόγω των
σημαντικών διαφορών μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ΔΠΧΠ, καθώς
η σχετική αξία θα ήταν οριακά επαυξημένη σε σχέση με την λογιστική αξία, που
αποτυπώθηκε σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ το 2005.
5

Τον Σεπτέμβριο του 2006, ο δείκτης FTSE κατέτασσε την Ελλάδα στη «λίστα παρακολούθησης»,
που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει την κατάσταση σε «Αναβαθμισμένη αναδυόμενη αγορά».
6
Άλλες πτυχές της ποιότητας της λογιστικής περιλαμβάνει την έγκαιρη αναγνώριση και
την χειραγώγηση των κερδών (Barth et al., 2008)
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Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η συμπεριφορά των
λογιστών και των ελεγκτών σχετικά με τη δημιουργική λογιστική πρακτική, δεν θα
αλλάξει μόνο και μόνο επειδή τα λογιστικά πρότυπα άλλαξαν (Weetman,
2006, Nobes,2006, Ball, 2006).
τελευταία υπόθεση, η

Εάν

αντίληψή

οι

επενδυτές λάβουν

τους για

την

ποιότητα

υπόψη

τους

των

την

οικονομικών

καταστάσεων, δεν θα μεταβληθεί και συνεπώς δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή ως προς
τη σχετική αξία της λογιστικής πληροφόρησης . Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, οι
προσαρμογές για την επίτευξη της συμμόρφωσης δεν μπορεί να είναι σχετικές με
την αξία, αν οι επενδυτές τις αντιλαμβάνονται ως αποτέλεσμα «ενός βαπτίσματος» το
οποίο αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο, και όχι πραγματικές αλλαγές οι οποίες να
προκύπτουν ως αποτέλεσμα των διαφορών μεταξύ των δύο καθεστώτων.
Τέλος, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι γνωστοποιήσεις των εταιρειών έχουν
επίδραση κατά τη διαδικασία της αποτίμησης (Hope, 2003a; Bushman et al., 2003;
Lundholm and Myers; 2002; Hussainey and Walker, 2009). Τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα δεν απαιτούν

γνωστοποιήσεις τόσο

σημαντικές

όσο

εκείνες

που

απαιτούνται από τα ΔΠΧΠ, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να παρέχουν περιορισμένο
αριθμό

επεξηγήσεων

και

γνωστοποιήσεων

επί

των οικονομικών

καταστάσεων (Βλάχος, 2001).
Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ παρέχει (εάν εφαρμόζεται) πληρέστερη ενημέρωση των
επενδυτών μέσω

της

σημαντικής

(Daske and Gebhardt,2006). Έτσι, οι
επίπεδο συμμόρφωσης
γνωστοποίησης κατά

των
τη

αύξησης των

επενδυτές θα

εταιρειών με

λήψη

των

μπορούν
τις

επενδυτικών

γνωστοποιήσεων
να

εξετάσουν το

αντίστοιχες

απαιτήσεις

αποφάσεων τους. Αυτό

θα καταστήσει το επίπεδο των γνωστοποιήσεων, επίσης, σχετικό ως προς την αξία
(ως αντανάκλαση της στην έκταση των παρεχόμενων πληροφοριών) οδηγώντας σε
διαφορετικά αποτελέσματα αποτίμησης εταιρείες με υψηλό ή αντιθέτως χαμηλό
δείκτη συμμόρφωσης.
Λαμβάνοντας

υπόψη

το ελληνικό

πλαίσιο, διαπιστώνουμε

ότι

τα

αποτελέσματα μπορούν να ρίξουν φως στις «ανησυχίες» που εκφράζονται στη
βιβλιογραφία σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της λογιστικής που αναμένεται
από την υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΠΧΠ, εξετάζοντας μία μόνο χώρα.
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1.3 Ερευνητικά Ερωτήματα
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ερευνητικές ευκαιρίες, καθώς επίσης και τα
χαρακτηριστικά του ελληνικού λογιστικού πλαισίου, στην παρούσα διδακτορική
διατριβή, θέτουμε τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:
Ερ1. Η επίδραση από τη μετάβαση των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων στα
ΔΠΧΠ ήταν ουσιαστική και στατιστικά σημαντική;
Ερ2. Σε ποιο βαθμό οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν με τις
υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις κατά τον πρώτο χρόνο, όπως αυτές
προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ;
Ερ3. Υπάρχει αλλαγή στην ποιότητα της λογιστικής (όπως ορίζεται ως σχετική αξία
της λογιστικής πληροφορίας) μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ
από την Ελλάδα;
Ερ4. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τη συμμόρφωση της κατάστασης
μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών,
έχουν οριακή επαυξημένη σχετική αξία σε σχέση με τη λογιστική αξία που
καταγράφηκε το 2005;
Ερ5. Ποιες είναι η συνέπειες στην αποτίμηση από την υποχρεωτική υιοθέτηση των
ΔΠΧΠ στην Ελλάδα;
Ερ6. Βελτιώθηκε η ακρίβεια των προβλέψεων των κερδών από τους αναλυτές;
Ερ7. Μειώθηκαν τα λάθη στις προβλέψεις των κερδών μετά την υιοθέτηση των
ΔΛΠ/ΔΠΧΠ;

1.4 Ερευνητικοί Στόχοι – Συνεισφορά

Η παροχή απαντήσεων στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα ολοκληρώνει τους
ερευνητικούς στόχους της παρούσας διατριβής, συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στην
ανάπτυξη της σχετικής βιβλιογραφίας. Σε γενικές γραμμές, η παρούσα διδακτορική
διατριβή συνεισφέρει στη γνώση, προσθέτοντας τη μελέτη μίας χώρας, στην
αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), με διαφορετική κουλτούρα και
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νομοθετικό πλαίσιο, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο στους ακαδημαϊκούς
αλλά στους νομοθέτες και στους φορείς δημιουργίας προτύπων. Η περίπτωση της
Ελλάδας έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως σε μεταβατικές οικονομίες, που προσχώρησαν
πρόσφατα ή βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και σε άλλες χώρες της Ε.Ε (π.χ Ισπανία,
Πορτογαλία, Ιταλία), με τις οποίες η Ελλάδα μοιράζεται περισσότερες πολιτικές,
πολιτιστικές

και

οικονομικές

λειτουργίες,

απ’

ότι

με

άλλες

γειτονικές

δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Τα ευρήματα της έρευνας θα μπορούσε επίσης να
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις χώρες που θα υιοθετήσουν τα ΔΠΧΠ στο εγγύς
μέλλον. Επιπλέον, η μελέτη αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις ρυθμιστικές
και νομοθετικές αρχές της χρηματαγοράς, αναφορικά με το βαθμό που επηρεάζει η
συμμόρφωση των εταιρειών στα νέα λογιστικά πρότυπα, τις αντιλήψεις των
επενδυτών. Ποιο συγκεκριμένα, οι στόχοι τις παρούσας μελέτης αφορούν στη
συμβολή στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία όπως:
 Η επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τη μετάβαση στα
ΔΠΧΠ.
 Η συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, γενικά και μετά την
εφαρμογή των ΔΠΧΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Η μέθοδοι μέτρησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις των ΔΠΧΠ.
 Ανάπτυξη θεωριών γνωστοποιήσεων μέσω δεδομένων χαρακτηριστικών, τα
οποία εξηγούν το βαθμό συμμόρφωσης με τα λογιστικά πρότυπα και τις
γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν.
 Η έρευνα της σχετικής αξίας και η θεωρία της αποτίμησης, χρησιμοποιώντας
το υπόδειγμα του Ohlson (1995).
 Η επιδράσεις από την εφαρμογή των ΔΠΧΠ στη σχετική και οριακή συναφή
αξία των λογιστικών πληροφοριών.
 Οι συνέπειες στην αποτίμηση από την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ.
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1.4.1

Συμβολή στη βιβλιογραφία διερευνώντας τις οικονομικές επιπτώσεις από
τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ

Για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων από τη μετάβαση, παρέχουμε μια σε
βάθος σύγκριση των de jure διαφορών μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
και των ΔΠΧΠ.
Επιπλέον, η παρούσα διατριβή συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιστημονικής
βιβλιογραφίας σχετικά με τη σύγκριση των διεθνών γενικών παραδεκτών λογιστικών
αρχών χρησιμοποιώντας το δείκτη συγκρισιμότητας βασικών αριθμοδεικτών του
Gray, αναλύοντας τους περιορισμούς οι οποίοι προκύπτουν (Weetman et al., 1998).
Με τη μέτρηση των επιπτώσεων από τη μετάβαση, με τη χρήση των μέσων ενός
κοινού εφαρμόσιμου δείκτη, η ανάλυση θα παρέχει ένα σημείο αναφοράς για
συγκρίσεις με μελέτες που εξετάζουν τις επιπτώσεις από την υποχρεωτική μετάβαση
σε άλλες χώρες, ιδίως εκείνων των οποίων το λογιστικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως
stakeholder oriented, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία (Spathis and
Georgakopoulou, 2007; Bellas et al., 2008).
Ο προσδιορισμός και η εξέταση των λογιστικών προτύπων, τα οποία είχαν τη
μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση στην καθαρή θέση των επιχειρήσεων κατά τη
μετάβαση στα ΔΠΧΠ, αποτελεί απάντηση στο ερώτημα γιατί συνέβησαν οι αλλαγές.
Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη διερευνά το ζήτημα του κατά πόσον η εισαγωγή
των ΔΠΧΠ, θα μπορέσει να περιορίσει τη δημιουργική λογιστική πρακτική, που
ακολουθούσαν τα προηγούμενα χρόνια οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις.
Τα αποτελέσματα θα παρέχουν γνώσεις για μελλοντικές συγκριτικές έρευνες σχετικά
με τη συνέχιση ύπαρξης διαφορών στις λογιστικές πρακτικές και την de facto
εναρμόνιση τους (Nobes, 2006). Τα παραπάνω αναμένεται να συνεισφέρουν
σημαντικά και να έχουν ιδιαίτερη σημασία στις επιχειρήσεις, στους επενδυτές, στις
ρυθμιστικές αρχές καθώς επίσης και στο Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων.
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1.4.2

Συμβολή στη βιβλιογραφία σχετικά με τη συμμόρφωση των υποχρεωτικών
γνωστοποιήσεων των ΔΠΧΠ, μετά το 2005

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων, είναι η δημιουργία εφαρμόσιμων και εκτελεστέων λογιστικών προτύπων.
(IASCF Constitution, paragraph 2). Ο συγκεκριμένος στόχος, τονίζεται ιδιαίτερα,
διότι είναι τεκμηριωμένο ότι οι επιχειρήσεις δεν δείχνουν την πρόθεση συμμόρφωσης
με την υποχρεωτική εφαρμογή των γνωστοποιήσεων που προβλέπεται από τα
πρότυπα, (Ali et al., 2004; Glaum and Street, 2003; Abd-Elsalam and Weetman,
2003; Akhtaruddin, 2005; Hodgdon et al., 2008) με αποτέλεσμα η υιοθέτηση και η
εφαρμογή υψηλής ποιότητας προτύπων (όπως τα ΔΠΧΠ υποστηρίζουν ότι είναι), να
μην οδηγεί απαραίτητα σε υψηλής ποιότητας υποβολής λογιστικών εκθέσεων (Ball et
al., 2003).
Λαμβάνοντας υπόψη, τα παραπάνω στοιχεία καθώς επίσης και του γεγονότος ότι η
ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου και ειδικών φορέων επιβολής της δεν εγγυώνται τη
συμμόρφωση (Yeoh, 2005), η δυνατότητα ενιαίας εφαρμογής των ΔΠΧΠ μεταξύ
διαφορετικών νομικών συστημάτων τείνει να αμφισβητηθεί (Ball, 2006; Nobes,
2006; Larson and Street, 2004; Soderstrom and Sun, 2007; Zeff, 2007; Weetman,
2006).
Η

παρούσα

μελέτη

τοποθετεί

το

παραπάνω

πρόβλημα

στην

ελληνική

πραγματικότητα, όπου η χαμηλή επιβολή και η χαμηλή ποιότητα του ελέγχου είναι
επιβεβαιωμένες. Βασιζόμενοι στην εφαρμογή της μεθοδολογίας του Van Der Tas
(1998), μετρήσαμε το ποσοστό εναρμόνισης του συνόλου των εισηγμένων εταιρειών
στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το σύνολο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων,
όπως αυτές προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής τους. Το
δείγμα αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 87% των εισηγμένων επιχειρήσεων, κατά το
τέλος Μαρτίου του 2006, καθώς αν και αρχικά επιλέχθηκε ο πληθυσμός (100%)
αυτών, στη συνέχεια εξαιρέθηκαν, για συγκεκριμένους λόγους που θα αναφερθούν
στα ακόλουθα κεφάλαια, οι εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου.
Για την ιδιαιτερότητα της παρούσας έρευνας κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, το
μέγεθος του παραπάνω δείγματος την κατατάσσει ως την πρώτη μελέτη μεγάλης
κλίμακας, η οποία εξετάζει σε μία μόνο χώρα το βαθμό εναρμόνισης των εταιρειών
με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις των ΔΠΧΠ, μετά την αναγκαστική τους
υιοθέτηση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2005. Τα αποτελέσματα
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αναμένεται να είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς
καθορισμού των προτύπων, καθώς επίσης και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, οι οποίοι
πιθανόν να επιθυμούν να διεξάγουν παρόμοιες μελέτες

1.4.3

Συμβολή στη βιβλιογραφία σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των θεωριών
γνωστοποίησης κατά την εξέταση της υποχρεωτικής συμμόρφωσης με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ

Στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται ο βαθμός συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις τις οποίες επιβάλλουν τα ΔΠΧΠ. Δεν διερευνώνται θέματα που
σχετίζονται με εθελοντικές γνωστοποιήσεις. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για την
εξέλιξη των υποθέσεων της έρευνας, καθώς και για τα συμπεράσματα που πρόκειται
να εξαχθούν.
Ο

βαθμός

των

υποχρεωτικών

γνωστοποιήσεων

παρουσιάζει

μεγαλύτερη

συγκρισιμότητα όταν μετριέται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων
και μικρότερο βαθμό όταν μετριέται από έναν εν δυνάμει υποκειμενικό δείκτη, ο
οποίος έχει κατασκευασθεί από διάφορους ερευνητές. Επιπλέον, οι υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να αναφερθούν σε τρέχοντα λογιστικά
αποτελέσματα και πρακτικές όπως, ταμειακές ροές, κερδοφορία, περιουσιακά
στοιχεία και όχι απλά σε προσδοκίες (Leuz and Wysocki, 2008: 68). Έτσι σε κάποιο
βαθμό, η παρουσία ή η απουσία αναμενόμενων γνωστοποιήσεων, παρέχει στους
επενδυτές διαφορετικά σήματα (Hassan et al., 2009), σε σχέση με την απουσία η
παρουσία εθελοντικών γνωστοποιήσεων. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει τα
διευθυντικά στελέχη να ενεργήσουν διαφορετικά από τον τρόπο που θα ενεργούσαν
κατά τον τρόπο εφαρμογής των εθελοντικών γνωστοποιήσεων. Στην πραγματικότητα
η δημοσιοποίηση αυτών στοιχείων εξαρτάται αποκλειστικά από τις ίδιες τις εταιρείες
και ειδικότερα από τη στάση τους και την κουλτούρα τους απέναντι στους
κανονισμούς συμμόρφωσης (Jenkinson, 1996).
Σύμφωνα με τον Adams (1994), η συμμόρφωση ορίζεται ως η διαχείριση του
«ρυθμιστικού κινδύνου», ο κίνδυνος δηλαδή, ότι ένας νόμος ή κανονισμός δεν θα
τηρηθεί, εξηγώντας ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελείται από πολλά στοιχεία όπως, το
χρηματοοικονομικό κίνδυνο, τον κίνδυνο των διαφορών, τον κίνδυνο δέσμευσης σε
ρυθμιστικό επίπεδο και τον κίνδυνο φήμης.
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Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές εντοπίζουν και αξιολογούν αυτούς του κινδύνους, πριν
από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συμμόρφωση. Ένας ακόμη σημαντικός
παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία είναι το επίπεδο επιβολής του σε κάθε χώρα. Αν η
εφαρμογή είναι σε χαμηλό επίπεδο και το κόστος της μη συμμόρφωσης είναι
αμελητέο, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίζει τις
υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις ως εθελοντικές.
Ωστόσο, όπως εξηγεί και ο Dye (2001), δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμη θεωρία
για την εφαρμογή των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων και πληροφοριών στον τομέα
της λογιστικής. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω επιχειρήματα και τους περιορισμούς, αξιοποιούμε στη μελέτη αυτή τις
θεωρίες περί εθελοντικών γνωστοποιήσεων, εξερευνώντας τους πιθανούς παράγοντες
οι οποίοι πιθανόν να μπορούν να εξηγήσουν το προσδιορισμένο επίπεδο
συμμόρφωσης. Έτσι σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες (Abd-Elsalam and Weetman,
2003; Hodgdon et al., 2008; Hassan et al., 2006; Ali et al., 2004), οι οποίες
βασίζονται σε θεωρίες σχετικά με την αγορά κεφαλαίων, τη θεωρία της
αντιπροσώπευσης και τη θεωρία του κόστους, η παρούσα μελέτη εξετάζει διάφορες
μεταβλητές, ως βάση, για τους παράγοντες που σχετίζονται με το προσδιορισμένο
επίπεδο συμμόρφωσης. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται, η κερδοφορία, η
αποδοτικότητα, η ρευστότητα και το μέγεθος της εταιρείας.
Πέρα από αυτό η παρούσα έρευνα συμπληρώνει και επεκτείνει την προηγούμενη
βιβλιογραφία με τον ακόλουθο τρόπο. Η μοναδική ρύθμιση, δηλαδή η αξιολόγηση
της συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν τα ΔΠΧΠ
κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής τους, επιτρέπει επίσης την εξέταση της
δυνατότητας ότι, η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων και των καθαρών κερδών, ως
αποτέλεσμα της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, αποτελούν επίσης επεξηγηματικούς
παράγοντες για το βαθμό της συμμόρφωσης. Έτσι η παρούσα μελέτη υποθέτει ότι,
μεταξύ των άλλων, όχι μόνο οικονομικά μεγέθη μπορούν να αποτελέσουν τη βάση
σύγκρισης για την εξήγηση του βαθμού συμμόρφωσης, όπως προκύπτει από τις
σχετικές θεωρίες. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι, μια σημαντική αλλαγή στα θεμελιώδη
οικονομικά μεγέθη, λόγω της αλλαγής των λογιστικών αρχών και πρακτικών, μπορεί
επίσης να εξηγήσει το βαθμό συμμόρφωσης.
Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι πληροφορίες που αναφέρθηκαν σε αναδιατυπωμένες
οικονομικές καταστάσεις, λαμβάνονται ως σημαντικές από τους επενδυτές
(Christensen et al., 2007), οι οποίοι θεωρούνται ως οι κύριοι χρήστες των
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το
πλαίσιο που ορίζεται από τα ΔΠΧΠ. Ως εκ τούτου, η συμπεριφορά των διαχειριστών
σχετικά με το μέγεθος των προβλεπόμενων συνολικών γνωστοποιήσεων που
παρέχονται, μπορεί να επηρεαστεί από την επίδραση των ΔΠΧΠ σε σημαντικά
μεγέθη μέτρησης της επιχείρησης, καθώς αυτά μπορούν να αξιολογηθούν μέσα από
τις αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις του 2004 οι οποίες θέτουν εκ νέου τα
συγκριτικά στοιχεία αξιολόγησης.
Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει το σκεπτικό της έρευνας. Όπως συζητήθηκε
παραπάνω, τα καθαρά κέρδη και τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών επιχειρήσεων
αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά από την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Έτσι, με το
αιτιολογικό της θεωρία της προεξαγγελίας (Signaling Theory), οι επιχειρήσεις οι
οποίες αντιμετωπίζουν θετική επίδραση στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τους,
ως απόρροια της μετάβασης στα ΔΠΧΠ, καθίστανται πιο πρόθυμες στο να παρέχουν
υψηλότερα επίπεδα υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων, με αποτέλεσμα την υψηλή
αυτοπροβολή τους. Αυτό θα επιτρέψει τους διαχειριστές των επιχειρήσεων να
υποστηρίξουν, έμμεσα, ότι η κακή οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, κατά τη
χρήση των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ήταν αποτέλεσμα της κακής ποιότητας
των λογιστικών κανόνων και όχι αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης. Αυτό θα είχε
επίδραση στις καταστάσεις συμψηφισμού με άμεση θετική συσχέτιση με τα επίπεδα
των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων των επιχειρήσεων.
Συνοπτικά, στην παρούσα διατριβή απασχολούνται και αναλύονται οι θεωρίες των
εθελοντικών γνωστοποιήσεων σε σχέση με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις. Αυτή η
ανάλυση των θεωριών καθώς επίσης και η χρήση της προηγούμενης διαθέσιμης
βιβλιογραφίας, έχουν καταλυτικό ρόλο στον καθορισμό πιθανόν παραγόντων που
σχετίζονται με το βαθμό συμμόρφωσης στις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, όπως
αυτές επιβάλλονται από την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ και οι οποίες διαμορφώνουν τις
υπό εξέταση υποθέσεις.
Ωστόσο, εκτός του ότι έχει προταθεί στην προηγούμενη βιβλιογραφία, η μελέτη αυτή
ενημερώνεται από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της εκπόνησης, το οποίο είναι
το πρώτο έτος εφαρμογής των ΔΠΧΠ. Η εξέταση των υποθέσεων καλύπτει ένα
σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία, σχετικά με τους παράγοντες που συνδέονται με τη
μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις οι οποίες επιβάλλονται από την
αναγκαστική εφαρμογή των ΔΠΧΠ από το 2005 και μετά, τόσο στο σύνολο των
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εισηγμένων επιχειρήσεων του ελληνικού χρηματιστηρίου, όσο και των υπόλοιπων
ευρωπαϊκών χωρών.

1.4.4

Συνεισφορά στη βιβλιογραφία σχετικά με τη συνάφεια της αξίας και της
θεωρίας της αποτίμησης σύμφωνα με το υπόδειγμα τοy Ohlson (1995)

1.4.4.1 Συνεισφορά σε σχετικές μελέτες μετάβασης στα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ΔΠΧΠ θεωρούν τους επενδυτές ως του κύριους
χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Δεν αποτελούν μία φοροκεντρική
λογιστική πρακτική όπως το παραδοσιακό λογιστικό σύστημα των χωρών της
κεντρικής Ευρώπης το οποίο βασίζεται στη νομοθεσία και τον κώδικα (όπως είναι και
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Το παραπάνω λογιστικό μοντέλο καλείται και ως
Γάλλο-Γερμανικό στο οποίο παρατηρείται άμεση εμπλοκή του κράτους στην
οικονομική δραστηριότητα, προσδιορίζοντας το ύψος της φορολογίας και τον τρόπο
διανομής των μερισμάτων. Σε αντίθεση με το Αγγλοσαξονικό λογιστικό μοντέλο,
όπου ανήκουν τα ΔΠΧΠ, το κράτος έχει το ρόλο του καθοδηγητή, ενθαρρύνοντας τις
σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και επενδυτών με την διάχυση πληροφοριών στην αγορά.
Υποθετικά, τα ΔΠΧΠ αντικατοπτρίζουν τα κέρδη και τις ζημιές με μεγαλύτερη
εγκυρότητα, παρέχοντας πιο ενημερωμένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με
τους λογιστικούς κανόνες που διέπουν τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης (Ball,
2006; Barth et al., 2008). Αυτό έχει οδηγήσει στην προσδοκία ότι τα λογιστικά
στοιχεία παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια στην αποτίμηση της αξίας στις χώρες
οι οποίες επιλέγουν την αλλαγή του λογιστικού τους συστήματος από κρατικό –
κεντρικό (stakeholder oriented) προσανατολισμό σε επενδυτικό – κεντρικό
(shareholder oriented) προσανατολισμό, όπως είναι τα ΔΠΧΠ.
Πρόσφατη έρευνα εξέτασε τα παραπάνω ευρήματα (Capkun et al., 2008; Paananen,
2008), καταλήγοντας σε ανάμικτα αποτελέσματα. Συνεχίζοντας, ένα μέρος της
παρούσας μελέτης συνεισφέρει στο κομμάτι αυτό της βιβλιογραφίας με την
εφαρμογή του υποδείγματος του Ohlson (1995), στην πιο κοινή του μορφή,
εξετάζοντας την συνάφεια στην αξία των λογιστικών αποτελεσμάτων, κατά την προ
και μετά υιοθέτηση των ΔΠΧΠ περίοδο στην ελληνική χρηματαγορά.
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Με την εξέταση της παραπάνω πρότασης για μεγαλύτερη συνάφεια της αξίας σε ένα
ιδιαίτερο κρατικό – κεντρικό (stakeholder oriented) λογιστικό περιβάλλον, όπως αυτό
της Ελλάδας, η μελέτη αυτή συμβάλλει στη συζήτηση για το αν το επενδυτικό –
κεντρικό λογιστικό σύστημα (shareholder oriented) παρουσιάζει μεγαλύτερη
συνάφεια στην αξία των αποτελεσμάτων, σε σχέση με τα παραδοσιακά κρατικό –
κεντρικά (stakeholder oriented) λογιστικά συστήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης
(Ali και Hwang, 2000). Επίσης, η ανάλυση αυτή απαντά στο ερώτημα που τέθηκε
από τους Healy και Palepu (2001), «τι είδους πρότυπα παράγουν υψηλής ποιότητας
οικονομικές εκθέσεις». (ορίζοντας την λογιστική ποιότητα ως τη σχέση μεταξύ της
λογιστικής και της αγοραίας αξίας. Όσο στενότερη η σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών,
τόσο υψηλότερη η λογιστική ποιότητα (Barth et al., 2008).
Η ανάλυση αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό των παραγόντων που ενδέχεται να
επηρεάσουν τη συνάφεια της αξίας της λογιστικής πληροφόρησης στην Ελλάδα.

1.4.4.2 Συνεισφορά στην ανάπτυξη υποδειγμάτων οριακής συσχέτισης και μετάβασης
στα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
Ένα επιπλέον κομμάτι της βιβλιογραφίας εξετάζει την οριακή συνάφεια της αξίας,
ενός λογιστικού μεγέθους (Amir et al., 1993, Harris and Mueller, 1999, Hung and
Subramanyam, 2007). Σύμφωνα με τα υποδείγματα οριακής ανάλυσης, ερευνάται το
κατά πόσο, τα υπό εξέταση λογιστικά μεγέθη, βοηθούν στην αύξηση του βαθμού
επεξηγηματικότητας της αξίας, υποδεικνύοντας άλλες μεταβλητές (Holthausen and
Watts, 2001: 6). Αντίστοιχα οι Biddle et al. (1995) υποστηρίζουν ότι η εξέταση της
συνάφειας της σχετικής αξίας και η οριακή εξέταση αυτής, αποτελούν δύο
ξεχωριστές έννοιες. Δύο μέθοδοι μέτρησης μπορεί να παρουσιάζουν οριακή συνάφεια
της σχετικής αξίας μεταξύ τους, αν και δεν παρουσιάζουν καμιά διαφορά στη
συνάφεια της σχετικής αξίας (Hung and Subramanyam, 2007).
Η παρούσα μελέτη συνεισφέρει στη βιβλιογραφία των υποδειγμάτων οριακής
ανάλυσης, γενικά με τη χρήση του υποδείγματος και ειδικά με την εφαρμογή κατά τη
μετάβαση από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα ΔΠΧΠ (Horton and Serafeim,
2009, Capkun et al., 2008; Schadewitz and Markku, 2007). Με την ανάλυση της
λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων κατά το 2005, εξετάζεται η οριακή συνάφεια
της σχετικής αξίας (incremental value relevance) των προσαρμοσμένων λογιστικών
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μεγεθών, όπως αυτοί δημοσιεύθηκαν στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις κατά τα
ΔΠΧΠ. Αναφορικά με τη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στα ΔΠΧΠ και
ειδικότερα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η ανάλυση αυτή
παρουσιάζει κατά πόσον οι προσαρμογές των λογιστικών μεγεθών, αναμένεται να
περιορίσουν τη χρήση της δημιουργικής λογιστικής στον υπολογισμό της αξίας ή
οποία και θεωρείται από τους επενδυτές ως η σχετική αξία. Επιπλέον, δεδομένου ότι
η σχετική ερευνητική υπόθεση εξετάζει το βαθμό σημαντικότητας των προσαρμογών
που αναφέρονται στην κατάσταση συμψηφισμού (reconciliation statements),
ελέγχεται ταυτόχρονα και η χρησιμότητα αυτών των καταστάσεων. Εάν οι
προσαρμογές στην κατάσταση του ισολογισμού είναι συναφείς με τη σχετική αξία,
τότε οι καταστάσεις συμψηφισμών παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους επενδυτές.

1.4.4.3 Συνεισφορά στη θεωρία της αποτίμησης με

Linear Information Dynamics

(LID)7 και στη βιβλιογραφία που εξετάζει την αποτίμηση των συνεπειών από
την υποχρεωτική γνωστοποίηση πληροφοριών
Το υπόδειγμα του Ohlson (1995) το οποίο περιλαμβάνει τρέχουσες λογιστικές
πληροφορίες και προσδιοριστικούς παράγοντες αποτυπώνεται ως εξής:

Pit  a0  a1 BVit  a2 NI it  a3 it  eit

(1.1)

όπου Pit αφορά στην αξία της επιχείρησης, BVit είναι η λογιστική αξία των ιδίων
κεφαλαίων, ΝΙit αφορά στα καθαρά κέρδη, η μεταβλητή νit αντιπροσωπεύει «λοιπές
πληροφορίες» οι οποίες είναι διαθέσιμες στους συμμετέχοντες στην αγορά και δεν
έχουν ακόμη λογιστικοποιηθεί (γεγονότα τα οποία δεν έχουν ακόμη καμιά επίδραση
στις μεταβλητές BVit και ΝΙit ) (Myers, 1999) και ο συντελεστής eit αφορά στον
διαταρακτικό όρο.
Ο πιο κοινός τρόπος εφαρμογής του υποδείγματος του Ohlson στην βιβλιογραφία
είναι παραλείποντας τη μεταβλητή νit η οποία αντιπροσωπεύει τις «λοιπές
πληροφορίες» σχετικά με την πρόβλεψη (Ohlson, 2001).
7

Οι Richardson and Tinaikar (2004: 226) ορίζουν τη μεθοδολογία LID ως ‘γραμμική στοχαστική
διαδικασία η οποία παρουσιάζει τη χρονική εξέλιξη και την αλληλεξάρτηση των πληροφοριών των
λογιστικών και μη – λογιστικών μεταβλητών. Η μέθοδος LID παρέχει προβλέψεις σχετικά με τα
αναμενόμενα «αφύσικα» κέρδη δίνοντας την τρέχουσα πραγματικότητα των λογιστικών μεταβλητών.

29

Pit  a0  a1 BVit  a 2 NI it  eit

(1.2)

Ο Ohlson (2001), εξηγεί ότι ο αποκλεισμός της μεταβλητής νit κάνει το υπόδειγμα
σχετικά απλοϊκό, διότι αν υποτεθεί ότι νit είναι ίσο με μηδέν, σημαίνει ότι αυτό που
έχει σημασία κατά τον καθορισμό των τιμών, είναι μόνο οι δημόσια διαθέσιμες
πληροφορίες της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης των ιδίων κεφαλαίων και των
καθαρών κερδών. Οι προσδοκίες ή οι πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές
προοπτικές και τα μελλοντικά έσοδα, που ουσιαστικά δεν αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις, χαρακτηρίζονται άμεσα ως άνευ σημασίας. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε δυνητικά ανακριβή συμπεράσματα σχετικά με τους συντελεστές των
μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα (Hand, 2001, Lo and Lys, 2000a).
Βεβαίως, αρκετοί ερευνητές απάντησαν στην παραπάνω ανησυχία, με την εισαγωγή
διάφορων μεταβλητών, ως υποκατάστατα, στις «λοιπές πληροφορίες». Παραδείγματα
αυτών περιλαμβάνουν, τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών και το
βαθμό συμμόρφωσης ή εναρμόνισης (Bryan and Tiras, 2007, Goncharov et al., 2006).
Επιπλέον, μια σημαντική ομάδα ερευνητών υποστηρίζουν ότι οι γνωστοποιήσεις των
πληροφοριών των επιχειρήσεων επηρεάζουν τις αγοραίες τιμές των μετοχών ή και
την προβλεψιμότητα των κερδών, βελτιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών
(Lundholm and Myers, 2002, Hope, 2003, Hussainey and Walker, 2009).
Επομένως, βασιζόμενοι στα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών, το τελικό
κομμάτι της παρούσας μελέτης στοιχειοθετείται πάνω στις τρεις κατευθύνσεις τις
βιβλιογραφίας αναπτύσσοντας την στα ακόλουθα τρία επίπεδα. Κατά το πρώτο
επίπεδο εφαρμόζεται το υπόδειγμα του Ohlson αποκλείοντας τη μεταβλητή νit,
θεωρώντας ότι σκοπός μας είναι η μέτρηση του βαθμού επίδρασης της μετάβασης
στα ΔΠΧΠ στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στο δεύτερο επίπεδο εξετάζεται το
επίπεδο εναρμόνισης και συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΠ και στο τρίτο επίπεδο
εξετάζεται η βελτιστοποίηση της προβλεψιμότητας χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις
των χρηματοοικονομικών αναλυτών. Όπως γίνεται αντιληπτό κατά το δεύτερο και
τρίτο επίπεδο, ο βαθμός εναρμόνιση και συμμόρφωσης καθώς επίσης και οι
προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών, χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα
στις «λοιπές πληροφορίες» όπως αυτές ορίζονται από τη μεταβλητή νit. Τέλος,
εξάγονται συμπεράσματα από τις διαφορετικές αποτιμήσεις, μεταξύ υψηλής και
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χαμηλής εναρμόνισης και συμμόρφωσης, καθώς η περίοδος ελέγχου αφορά τα έτη
μετάβασης 2004 -2005.
Η συνεισφορά της παρούσας μελέτης είναι τριπλή.
Πρώτον, καλύπτει τα βιβλιογραφικά κενά σχετικά με την επίδραση των
υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων στην αποτίμηση (Leuz και Wysocki, 2008, Bushee
και Leuz, 2005). Αναλυτικότερα, παρέχει άμεσα εμπειρικά αποτελέσματα σχετικά με
την αξία της επιχείρησης και του επιπέδου των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων
(Hassan et al., 2009, Kang and Pang, 2005).
Δεύτερο, με την παράλειψη της μεταβλητής νit, δεν την αντικαθιστούμε με κάποια
άλλη μεταβλητή, όπως τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών και το
βαθμό εναρμόνισης, αλλά εφαρμόζουμε άλλες δύο μεθοδολογίες:
 η πρώτη αφορά στο βαθμό εναρμόνισης με τα ΔΠΧΠ. Πρόκειται για τον δείκτη
Herfindahl, ο οποίος εισήχθη από τον Van Der Tas (1988). Ο δείκτης (H) index
παίρνει τιμές μεταξύ 0 (δεν υπάρχει εναρμόνιση) και 1, όπου το σύνολο των υπό
εξέταση επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τις ίδιες λογιστικές μεθόδους (τέλεια
εναρμόνιση). Ο τύπος υπολογισμού του δείκτη εναρμόνισης δίνεται ως εξής:

N

H   pi

2

(1.3)

I 1

Όπου Ν ο αριθμός των υπό εξέταση λογιστικών μεθόδων, Pi η σχετική συχνότητα επί
του δείγματος των λογιστικών μεθόδων i.
 η δεύτερη μεθοδολογία αφορά στην βελτιστοποίηση της προβλεψιμότητας των
χρηματοοικονομικών αναλύσεων. Στη μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιούνται τρεις
μεταβλητές οι οποίες ενσωματώνουν τις διαφορές μεταξύ των λογιστικών
πρακτικών των επιχειρήσεων. Πρόκειται για την πολιτική των γνωστοποιήσεων
(DISCLOSE), τις μεθόδους επιμέτρησης (METHODS) και τη χρήση των
λογιστικών αρχών σχετικά με τα ΔΠΧΠ (IASSET). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία
περιλαμβάνει λογιστικές πληροφορίες και προσδιοριστικούς παράγοντες οι οποίοι
αποτυπώνονται στο υπόδειγμα προβλέψεων των αναλυτών ως εξής:
FERRORt  a  1 NUM t   2 MVEt   3 X t   t
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(1.4)

Όπου FERROR το λάθος της πρόβλεψης των αναλυτών, NUM τα αναμενόμενα κέρδη
ανά μετοχή, MVE η αξία της κεφαλαιοποίησης της επιχείρησης και Χ ο
προσδιοριστικός παράγοντας των DISCLOSE, METHODS και IASSET, κατά το
χρονικό διάστημα t.
Τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω μεθοδολογιών καλύπτουν την απουσία του
προσδιοριστικού παράγοντα νit από το υπόδειγμα του Ohlson και αποδίδουν
ταυτόχρονα μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα τόσο για το βαθμό συμμόρφωσης όσο
και για το βαθμό εναρμόνισης των επιχειρήσεων με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις
όπως αυτές προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ.
Τέλος, προτρέπει για την ανάπτυξη μελλοντικών ερευνών, σχετικά με οικονομικές
γνωστοποιήσεις των επιχειρήσεων σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπου τα
αποτελέσματα αυτών θα είναι πραγματικά χρήσιμα και σημαντικά.

1.5 Οντολογία και Επιστημολογία
Για να αντιμετωπιστούν και να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι της έρευνας,
η παρούσα μελέτη ακολουθεί μια ρεαλιστική οντολογική άποψη, βάση της οποίας
εξετάζει «πως τα πράγματα είναι πραγματικά» και « πως τα πράγματα λειτουργούν
πραγματικά» και όχι «πως τα πράγματα θα πρέπει να είναι» (Crotty, 1998: 10). Στον
τομέα της λογιστικής έρευνας η παραπάνω προσέγγιση είναι καλύτερη διότι
αντιπροσωπεύεται από μια θετικιστική επιστημολογία, κατά την οποία τονίζεται
κυρίως η εξήγηση και η πρόβλεψη γεγονότων και όχι μια συγκεκριμένη «συνταγή», η
οποία αποτελεί χαρακτηριστικό της τυποποιημένης έρευνας (Ryan et al., 2002).
Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη ακολουθεί το παράδειγμα του λειτουργισμού8,
υιοθετώντας κατά την έρευνα μια θετικιστική επιστημολογία. Σύμφωνα με το
ερευνητικό πλαίσιο της λογιστικής των Burrell and Morgan (1979), το παράδειγμα
αυτό θεωρεί τα λογιστικά φαινόμενα ως «συγκεκριμένες πραγματικές σχέσεις οι
οποίες παρουσιάζουν κανονικότητες και αιτιώδεις σχέσεις, που είναι τροποποιήσιμες
κατά την επιστημονική εξήγηση και πρόβλεψη» (Belkaoui, 1996: 10). Η άποψη αυτή

8

Τα υπόλοιπα τρία παραδείγματα που παρουσιάστηκαν από τους Burrell and Morgan (1979)
απορρίφθηκαν διότι, είτε οι οντολογικές και επιστημολογικές απόψεις τους έρχονταν σε αντίθεση με
τους στόχους της έρευνας της παρούσας μελέτης, είτε διότι εμπεριέχουν μείζονες περιορισμούς
(περαιτέρω ανάλυση βλ. Belkaoui, 1986)
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ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη της θετικής λογιστικής θεωρίας, γνωστής ως «Σχολή
Λογιστικής Rochester», η οποία υποστηρίζει ότι οι θεωρίες θα πρέπει να εξηγούν την
πραγματική λογιστική πρακτική και τη λογική συμπεριφορά μεγιστοποίησης της
χρησιμότητας.
Ωστόσο, η θετικιστική θεωρία έχει δύο μείζονες περιορισμούς. Από τη μια μεριά «οι
θεωρίες είναι η απλούστευση της πραγματικότητας και το παγκόσμιο γίγνεσθαι είναι
σύνθετο και μεταβαλλόμενο», (Watts and Zimmerman, 1986, cited in Abd-Elsalam,
1999: 19) και από την άλλη πλευρά, ακόμη και οι στενές σχέσεις μεταξύ
αντικειμενικών γεγονότων και επιλεγμένων μεταβλητών, που δεν παράγουν
αιτιότητα, δεν μπορούν να προβλεφθούν τέλεια από τη θετικιστική θεωρία. Για το
λόγο αυτό μια σημαντική κριτική της θετικιστικής θεωρίας είναι ότι η εμπειρική
επιστήμη δεν κάνει θετική δήλωση του «τι είναι» (Belkaoui, 1996: 58).
Στην παρούσα έρευνα, η θετικιστική επιστημολογία απεικονίζεται με το αφαιρετικό
χαρακτηριστικό μοντέλο υποθέσεων, τεσσάρων σταδίων, του Popper, σχετικά με την
ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης, όπου το κάθε στάδιο εμπεριέχει ένα εσωτερικό
κίνητρο το οποίο σε οδηγεί στο επόμενο στάδιο (Popper, 2007: 15). Η διάρθρωση
των τεσσάρων σταδίων περιγράφεται ακολούθως:
 Το υπάρχον πρόβλημα ή η προβληματική κατάσταση. Στην παρούσα μελέτη το υπό
εξέταση πρόβλημα ή κατάσταση αφορά στην υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ
από τις Ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χ.Α.Α
 Σχηματισμός των πρώτων θεωριών. Η υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από
την Ελλάδα (και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) από το 2005, εισάγει
ουσιαστικά μια νέα εποχή, η οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσει νέες θεωρίες
όσον αφορά στην εφαρμογή των κανόνων λογιστικής. Η περιγραφή του
υπόβαθρου του προβλήματος, καθώς και η επανεξέταση της σχετικής
βιβλιογραφίας, θα αποσαφηνίσει τις γνώσεις που διαθέτουμε πριν από την έρευνα
(δηλαδή την εκ των προτέρων γνώση), σε σχέση με το υπό εξέταση ζήτημα.
Ωστόσο η εξέταση και η συζήτηση, σχετικά με το ιστορικό του προβλήματος μαζί
με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν είναι αυτάρκεις και δεν παρέχουν
τεκμήρια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων θεωριών. Βασιζόμενοι στα παραπάνω,
αναγνωρίζεται το βιβλιογραφικό κενό και σχηματίζονται οι σχετικές υποθέσεις.
 Οι προσπάθειες εξάλειψης του προβλήματος μέσω κριτικής συζήτησης,

συμπεριλαμβανομένων πειραματικών δοκιμών. Σε αυτό το στάδιο οι υποθέσεις
εξετάζονται, θέτοντας αποτελεσματικά τον ιδεαλισμό σε αντιπαράθεση με το
33

ρεαλισμό. Ειδικότερα, εξετάζεται κατά πόσο η «εκ των προτέρων γνώση – a

priori» του αντικειμένου αποτελεί μόνο μια προσαρμογή σε ένα εν μέρη άγνωστο
περιβάλλον, αποτελούμενη δηλαδή από πιθανές προσδοκίες
 Τα νέα προβλήματα που προκύπτουν από την κριτική συζήτηση των θεωριών. Σε
αυτό το στάδιο η «εκ των υστέρων γνώση – a posteriori», η οποία αποτελεί
προϊόν των εμπειρικών δοκιμών, διαφωτίζει και συμπληρώνει την «εκ των
προτέρων γνώση», αποκαλύπτοντας ενδεχομένως τις αδυναμίες της.
Από την παραπάνω συζήτηση σχετικά με τους στόχους της παρούσας μελέτης,
καθίσταται προφανές ότι η ποσοτική έρευνα επιλέγεται ως η πλέον ενδεδειγμένη
προσέγγιση για την εξέταση των υπαρχόντων θεωριών. Αυτό είναι σύμφωνο με τη
θετική προσέγγιση που περιγράφεται παραπάνω, καθώς επίσης και με τον Wolin
(1973), ο οποίος αναφέρει ότι «οι μέθοδοι και τεχνικές εξαρτώνται από
επιστημολογικές αιτιολογίες» (αναφέρεται στο Hughes and Sharrock, 1997: 12).
Αυτό είναι επίσης σύμφωνο με τον Creswell (2003: 21), ο οποίος υποστηρίζει ότι «αν
το πρόβλημα αφορά στην αναγνώριση των παραγόντων, που επηρεάζουν ένα
αποτέλεσμα ή να κατανοούν την καλύτερη προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων,
τότε η ποσοτική προσέγγιση αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή.

1.6 Πηγές Δεδομένων
1.6.1 Ποσοτικά Δεδομένα

Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των εισηγμένων
επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Επομένως έχει επιλεγεί ο
πληθυσμό και όχι κάποιο δείγμα. Ο πληθυσμός κατά το 2005 αφορούσε 319
επιχειρήσεις,

από

τις

οποίες

αποκλείσθηκαν

όλες

οι

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών (40 επιχειρήσεις, στο
κεφάλαιο επιλογή δεδομένων και σχηματισμός δείγματος, αναλύεται η διαδικασία
επιλογής). Επομένως το τελικό δείγμα της έρευνας αφορά σε 279 επιχειρήσεις και
εξετάζεται στο σύνολο των υποθέσεων και υποδειγμάτων τα οποία παρουσιάστηκαν
παραπάνω. Το συγκεκριμένο δείγμα αφορά στο 87,46% του συνόλου των εισηγμένων
επιχειρήσεων στο Χ.Α.Α.
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Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2004 (σύμφωνα με ελληνικά λογιστικά
πρότυπα) και του 2005 αντλήθηκαν ηλεκτρονικά από Χ.Α.Α, από το τμήμα διάχυσης
πληροφοριών. Επίσης, ορισμένα στοιχεία αντλήθηκαν από χρηματιστηριακές
εταιρείες και τους ιστοχώρους των επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια τα συγκριτικά

στοιχεία τα οποία αφορούν στην έρευνα συλλέχθηκαν με προσωπική εργασία και
μεταφέρθηκαν σε υπολογιστικά φύλλα προς επεξεργασία

1.6.2

Συμπληρωματικά ποιοτικά δεδομένα

Επιπρόσθετα στην ποσοτική ανάλυση, αποκτήθηκαν εκτιμήσεις, αναλύσεις και
προβλέψεις, από διάφορες χρηματιστηριακές εταιρείες, σχετικά με την πορεία των
οικονομικών αποτελεσμάτων των υπό εξέταση επιχειρήσεων. Οι αναλύσεις αυτές
αποτελούν το συγκριτικό κομμάτι της έρευνας, πριν και μετά την υιοθέτηση των
ΔΠΧΠ. Εξετάζουν το κατά πόσο ο βαθμός εναρμόνισης και συμμόρφωσης με τις
υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από τα ΔΠΧΠ, έχουν άμεσο
αποτέλεσμα στη βελτίωση της προβλεψιμότητας των εκθέσεων οικονομικών
αναλυτών.

1.7 Περιορισμοί
Ο κυρίως περιορισμός της παρούσας μελέτης μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Ο
βαθμός επίδρασης, από τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ, στις καταστάσεις συμψηφισμού,
πιθανόν να αποτελεί αποτέλεσμα χειραγώγησης των λογιστικών πρακτικών, οι οποίες
εφαρμόστηκαν πριν ή και κατά τη διάρκεια της περιόδου της μετάβασης.

Μπορεί

επίσης να επηρεάστηκαν από τους συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων λόγω
μη εξοικείωσης με τα ΔΠΧΠ, η οποία μπορεί και να οδήγησε σε εσφαλμένη ερμηνεία
των απαιτήσεων των προτύπων, με αποτέλεσμα στη μη ορθή εφαρμογή τους
Αν και οι απαραίτητες διαδικασίες ακολουθήθηκαν, η εκτίμηση του επιπέδου
συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, συνεπάγεται, σχεδόν πάντα, ένα
βαθμό υποκειμενικότητας. Το γεγονός αυτό μπορεί να εμποδίσει την αναπαραγωγή
της έρευνας, με συνέπεια, από άλλους ερευνητές.
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Αντίστοιχα με παρόμοιες έρευνες, γίνεται δεκτό ότι οι επενδυτές κατανοούν και
αξιολογούν τις επιπτώσεις και τις επιδράσεις της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ. Αυτό
μπορεί να μην είναι (εντελώς) το ζητούμενο της πρώτης εισαγωγής των ΔΠΧΠ σε μια
χώρα με εντελώς διαφορετική παράδοση στη λογιστική. Επιπλέον, η επιλεκτική ή
ελλιπής παροχή στοιχείων και γνωστοποιήσεων μπορεί να παραπλανήσει τους
επενδυτές, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το νέο λογιστικό καθεστώς.

1.8 Διάρθρωση της διατριβής
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα βασικά θέματα που εξετάζονται στην παρούσα
διατριβή ενημερώθηκαν από τα υπάρχοντα διαφορετικά ρεύματα της λογιστικής και
χρηματοοικονομικής

βιβλιογραφίας,

βασιζόμενα

στο

αντίστοιχο

θεωρητικό

υπόβαθρο. Βασικό χαρακτηριστικό της παρούσας διατριβής είναι ότι διερευνά το
σύνολο των δεσμών μεταξύ των υπό εξέταση θεμάτων (βλέπε στο κεφάλαιο 1ο,
ενότητα 1.4). Κατά συνέπεια, όλα τα εμπειρικά κεφάλαια περιλαμβάνουν σχόλια της
σχετικής βιβλιογραφίας και του θεωρητικού πλαισίου, πέραν του κεφαλαίου
«βιβλιογραφική επισκόπηση» (κεφάλαιο 3ο).
Στο κεφάλαιο 2 παραθέτουμε τη βασική βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας
διατριβής. Αναλυτικότερα, εξετάζεται το ελληνικό κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο ως
βάση για την κατανόηση των παραγόντων που επηρέασαν το ελληνικό λογιστικό
περιβάλλον και μπορεί να συνεχίσουν να το κάνουν και μετά την υιοθέτηση των
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Επιπλέον, αναλύουμε τις διαφορές de jure μεταξύ των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, διερευνώντας παράλληλα τις επιπτώσεις
από την μετάβαση στα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ καθώς επίσης και τα προβλήματα εναρμόνισης.
Τέλος εξετάζονται τα αντίστοιχα λογιστικά πλαίσια μιας σημαντικής ομάδας χωρών,
οι οποίες καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τον παγκόσμιο λογιστικό χάρτη.
Στο κεφάλαιο 3, αναλύεται η προτεινόμενη μεθοδολογία και η δημιουργία των
ερευνητικών υποθέσεων. Ειδικότερα, ασχολείται με την ανάλυση του επιπέδου
συμμόρφωσης των Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, προσδιορίζοντας
ταυτόχρονα τους παράγοντες που εξηγούν τη (μη) συμμόρφωση. Επιπλέον, εξετάζει
τα ζητήματα που αφορούν την σχετικότητα της αξίας με τη λογιστική πληροφόρηση
στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, παρέχει μια ανάλυση της σχετικότητας της αξίας της
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λογιστικής πληροφόρησης πριν και μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Τέλος,
ελέγχεται η περίπτωση της χειραγώγησης των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων,
όπως αυτή προκύπτει από τα λάθη στις προβλέψεις των κερδών των
χρηματοοικονομικών αναλυτών.
Στο κεφάλαιο 4 παρέχονται τα αποτελέσματα των ελέγχων του υποδείγματος καθώς
και η εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων. Αναλυτικότερα, ελέγχεται ο βαθμός
εναρμόνισης των λογιστικών μεθόδων και πρακτικών κατά τη μετάβαση από τα
ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Η συγκεκριμένη ανάλυση απάντα
και την ερευνητική υπόθεση 1. Επιπλέον, εξετάζεται η σχετικότητα της αξία των
λογιστικών πληροφοριών, εφαρμόζοντας το υπόδειγμα του Ohlson (1995), καθώς
επίσης και εάν οι προσαρμογές που προβλέπονται στις καταστάσεις συμφιλίωσης
ήταν οριακά συναφείς με τη σχετικότητα της αξίας, σε σχέση με τα αποτελέσματα
του 2005. Τόσο ο έλεγχος του υποδείγματος όσο και η περιγραφική στατιστική
δίνουν απαντήσεις στις ερευνητικές υποθέσεις από 2 έως 7. Τέλος, ελέγχεται ο βαθμός
συμμόρφωσης με της λογιστικές μεθόδους και κανόνες επιμέτρησης που
επιβάλλονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, εξετάζοντας μέσω της βελτίωσης της
προβλεψιμότητας των κερδών από τους αναλυτές, η μείωση του βαθμού
χειραγώγησης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου δίνουν απαντήσεις
στις ερευνητικές υποθέσεις 8 και 9.
Τέλος, στο κεφάλαιο 5, διαμορφώνονται οι τελικές παρατηρήσεις της διατριβής.
Παρέχεται μία περίληψη των ερευνητικών ερωτήσεων των στόχων και των μεθόδων
που είχαν προβλεφθεί αρχικά. Στη συνέχεια, παραθέτεται μια περίληψη των βασικών
ευρημάτων της έρευνας και συζητούνται οι επιπτώσεις τους. Ακολουθεί μία περίληψη
των περιορισμών της ανάλυση και των εφαρμόσιμων μεθόδων και τέλος
καταγράφονται ευκαιρίες και παραινέσεις για μελλοντική έρευνα.
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Κεφάλαιο 2ο – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

2.1 Εισαγωγή
2.1.1

Προβληματισμοί σχετικά με την αναγκαιότητα της λογιστικής τυποποίησης

Η σύνταξη και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων από διάφορες εταιρίες
τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, επιβάλλεται να έχουν μια κοινή βάση που
θα τους εξασφαλίζει μεγαλύτερη συνοχή, συγκρισιμότητα και πληροφοριοδοτική
ικανότητα.
Επιπλέον με το άνοιγμα των διεθνών χρηματαγορών, δίνεται η δυνατότητα στις
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να στραφούν προς αυτές για αναζήτηση νέων
αγορών αλλά και για λήψη δανείων. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα
πρέπει να παρουσιάζουν ομοιομορφία στις λογιστικές τους καταστάσεις διότι στις
χώρες που θα εξετάζονται θα ισχύουν άλλοι κανόνες και πρότυπα για την εξαγωγή
οικονομικού αποτελέσματος. Επομένως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της
προτυποποίησης των λογιστικών καταστάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο.

2.1.2 Η ανάγκη της Λογιστικής τυποποίησης
Ο τρόπος κατά τον οποίον μετρούνται και παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη και
οι δραστηριότητες των διεθνών οικονομικών και εμπορικών οργανισμών, επηρεάζει
τόσο τους πιθανούς χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεμονωμένα,
όσο και ολόκληρη την κοινωνία γενικότερα.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες επηρεάζονται από τις λογιστικές διαφορές των διαφόρων
χωρών είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με κάθε τρόπο διεθνώς και
χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν ή να συντάξουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τους κανόνες άλλων χωρών. Μία επιχείρηση η οποία σκοπεύει να εξάγει
προϊόντα της θα χρειασθεί να αξιολογήσει την πιστοληπτική
γενικότερη επιχειρηματική

ικανότητα και τη

κατάσταση της επιχείρησης πελάτη, μέσα από τις

λογιστικές της καταστάσεις. Επίσης μία επιχείρηση που επιθυμεί να δανειοδοτηθεί
από ξένη τράπεζα θα πρέπει να υποβάλει σ' αυτήν χρηματοοικονομικές καταστάσεις
συνταγμένες σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που απαιτεί ή είναι εξοικειωμένη η
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δανείστρια τράπεζα. Αλλά κυρίως η προτυποποίηση έχει εφαρμογή στην σύνταξη
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιριών πολυεθνικών
επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες.
Οι θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να συντάξουν και να
δημοσιεύσουν λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες της φιλοξενούσας
χώρας, αφ' ενός, και αφ' ετέρου, λογιστικές καταστάσεις για την ενσωμάτωσή τους
στις αντίστοιχες της μητρικής εταιρίας και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές της
χώρας στην οποία εκείνη εδρεύει, αλλά και σύμφωνα με την λογιστική πρακτική του
ομίλου εταιριών στον οποίο ανήκει σαν θυγατρική.
Η λογιστική τυποποίηση πιθανόν να συνεπάγεται σοβαρό πρόσθετο κόστος στις
επιχειρήσεις τόσο λογιστικής οργάνωσης και συμμόρφωσης προς τα εφαρμοστέα
πρότυπα, όσο και ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα.

2.1.3 Η συμβολή της προτυποποίησης στην κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων

Τα λογιστικά πρότυπα σχετίζονται άμεσα με την κατάρτιση των λογιστικών –
οικονομικών καταστάσεων. Επίσης συντελούν στη θέσπιση και εφαρμογή κανόνων,
που έχουν ως αποτέλεσμα, τον ομοιόμορφο χειρισμό λογιστικών γεγονότων που
συνδέονται με τις δραστηριότητες των οικονομικών μονάδων. Η θέσπιση και η
εφαρμογή των κανόνων αυτών αφορά μόνο τη λογιστική πρακτική και αποτελεί
βασική επιδίωξη διαφόρων επιστημονικών και επαγγελματικών λογιστικών
οργανώσεων. Η εφαρμογή ενιαίων κανόνων στη λογιστική ακολουθεί δύο
προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση ακολουθεί τις απόψεις της Λογιστικής
Ακαδημαϊκής σκέψης και τους κανόνες που υιοθετούν οι φορείς της λογιστικής
πρακτικής (αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία λογιστών), και η δεύτερη
κανονιστικές διατάξεις (νομοθετικές ρυθμίσεις).
Σαν παράδειγμα της πρώτης προσέγγισης αναφέρονται οι Αγγλοσάξονες οι οποίοι
δίνουν μεγάλη έμφαση στη θέσπιση λογιστικών και κοστολογικών προτύπων και
κανόνων, παρέχοντας σημαντική ελευθερία στον λογιστικό σχεδιασμό. Στις χώρες
αυτές η θέσπιση ενιαίων κανόνων στη λογιστική είναι αποτέλεσμα συναινετικών
διαδικασιών χωρίς την άμεση συμμετοχή ή παρέμβαση του κράτους. Οι
επιστημονικές και επαγγελματικές λογιστικές οργανώσεις υποδεικνύουν την αποδοχή
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επιστημονικά αποδεκτών προτύπων. Την εποπτεία της γενικής εφαρμογής των
προτύπων και των ρυθμίσεων λογιστικών θεμάτων ασκούν σε μεγάλο βαθμό οι
εξωτερικοί ελεγκτές (ορκωτοί ελεγκτές ) και σε μικρότερο βαθμό το κράτος. Το
κράτος ασκεί το δικό του ρόλο εποπτεύοντας την εφαρμογή των προτύπων, μέσο των
φορολογικών αρχών ή των επιτροπών ελέγχου των χρηματιστηριακών αγορών.
Αντίθετα οι Ευρωπαϊκές χώρες (όπως και η Ελλάδα) ακολουθούν τη δεύτερη
προσέγγιση όπου δίνεται έμφαση ισομερώς, τόσο στα θέματα αρχών (π.χ. αποτίμηση
των στοιχείων της περιουσίας), όσο και στα θέματα λογιστικού σχεδιασμού σε εθνικό
και κλαδικό επίπεδο (γενικό, κλαδικό, λογιστικό σχέδιο).

2.1.4 Λόγοι που επιβάλλουν την εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων σε διεθνές
επίπεδο

Κάτω

από

την

πίεση

της

συνεχούς

διεθνοποίησης

της

επιχειρηματικής

δραστηριότητας και την στροφή των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς κεφαλαιαγορές
και χρηματαγορές για τη λήψη δανείων, παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη για
εναρμόνιση των εθνικών λογιστικών προτύπων. Οι δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις των επιχειρήσεων, γίνονται αντικείμενο εξέτασης από διαφορετικές
χώρες, όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες αποτίμησης των οικονομικών
αποτελεσμάτων τους, καθιστώντας έτσι τα λογιστικά πρότυπα αναγκαία σε διεθνές
επίπεδο.
Επίσης η έντονη διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών, την τελευταία δεκαετία οδήγησε
σε μια αυξημένη ζήτηση για συγκριτικές αναλύσεις λογιστικών καταστάσεων, που
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες. Η Ελλάδα βρίσκεται απέναντι σ΄ αυτές
τις εξελίξεις τις οποίες σαφώς δεν μπορεί να επηρεάσει, αλλά μπορεί τουλάχιστον να
τις παρακολουθήσει. Απαιτείται λοιπόν μια συστηματική προσπάθεια για την
ανάπτυξη λογιστικών προτύπων και μια προετοιμασία ενόψει της εναρμόνισης των
λογιστικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογιστική,
αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την ορθολογική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι
οποίες βεβαίως με τη σειρά τους, αποτελούν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της
Ελληνικής οικονομίας.
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2.2 Κύρια όργανα κατάρτισης διεθνών λογιστικών προτύπων

Τα κυριότερα όργανα κατάρτισης διεθνών λογιστικών προτύπων είναι:
 Η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων – International Accounting Standards
Committee (IASC) και
 Η Οικονομική Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων- Financial Accounting Standards
Board (FASB)

Η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων – International Accounting Standards
Committee (IASC), η οποία είναι ανεξάρτητη από κυβερνήσεις κρατών, ιδρύθηκε το
1973 με ιδρυτικά μέλη τα αντιπροσωπευτικά λογιστικά σώματα δέκα χωρών,
Αυστραλίας, Καναδάς, Γαλλίας, Ιαπωνίας, Μεξικού, Ολλανδίας, Μ. Βρετανίας,
Ιρλανδίας, Δ. Γερμανίας και ΗΠΑ.
Την Επιτροπή συγκροτούν οι περισσότερες απ' αυτές τις χώρες - ιδρυτές συν κάποιες
ακόμα χώρες. Μέλη της IASC είναι σήμερα 100 περίπου αντιπροσωπευτικά
λογιστικά σώματα από 80 και πλέον χώρες.
Σκοπός της IASC είναι να διατυπώνει και να δημοσιεύει, για το κοινό συμφέρον
λογιστικά πρότυπα σύνταξης και δημοσίευσης λογιστικών καταστάσεων και να
προωθεί την παγκόσμια αποδοχή και τήρησή τους.
Η IASC δεν έχει την εξουσία να επιβάλει την τήρηση των προτύπων που εκδίδει στη
λογιστική πρακτική μίας χώρας πλην μέσο των μελών της σε κάθε χώρα και στο
βαθμό που αυτά έχουν εξουσιοδοτηθεί σε μία χώρα (όπως π.χ. στην Ελλάδα
συμβαίνει με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών) να καθορίζουν τοπικά λογιστικά πρότυπα
και φυσικά, σαν μέλη της IASC να προωθούν τα πρότυπά της.
Πολλές χώρες προτιμούν να διατηρήσουν τα εθνικά λογιστικά πρότυπά τους ενώ
άλλες χρησιμοποιούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) ανά σημείο αναφοράς και
σύγκρισης των εθνικών τους προτύπων. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για παράδειγμα,
δεν σκέπτεται να ιδρύσει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων, τόσο γιατί
δεν επιθυμεί να προσθέσει ένα ακόμα επίπεδο ελέγχου πέρα από αυτό του εθνικού
κατά χώρα άλλα και γιατί πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα δυσχεράνει την λογιστική
εναρμόνιση σε διεθνές επίπεδο. Από την άλλη μεριά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις
έχουν (όχι υποχρεωτικές) δύο επιλογές, είτε να ακολουθούν τα IAS ή τις
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Αμερικάνικες Γενικώς Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (GΑΑΡ). Μερικές προσπαθούν
να λάβουν υπ' όψιν και τα δύο.
Ο βασικός στόχος της IASC ήταν από την αρχή η προώθηση της λογιστικής
ομοιομορφίας και εναρμόνισης σε διεθνές επίπεδο. Η αποτελεσματικότητά της
ποικίλει από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή και εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες μεταξύ των οποίων η λογιστική παράδοση, το επίπεδο έρευνας και
εκπαίδευσης στη λογιστική, το πολιτικοοικονομικό σύστημα άλλά και το επίπεδο και
η νοοτροπία των λαών αναφορικά με το τρόπο αποδοχής αλλαγών, καθώς και
συλλογικής δράσης και συμπεριφοράς ή πειθαρχίας. Οι πολυεθνικές επενδύσεις
οπωσδήποτε έχουν επηρεάσει αν όχι εξαναγκάσει πολλές χώρες σε μία θετικότερη
στάση έναντι της παραχώρησης εθνικής εξουσίας σε ένα διεθνές σώμα λογιστικής
αστυνόμευσης.
Κρίνοντας από τον αριθμό και την ποιότητα των εκδοθέντων προτύπων η IASC
θεωρείται αποτελεσματική και επιτυχής. Αναφορικά με την αποδοχή αυτών των
προτύπων, η αποτελεσματικότητά της ποικίλει. Μεγαλύτερη αποδοχή των IAS
παρατηρείται στις αναπτυγμένες (και φυσικά με πρώτες τις αγγλοσαξονικές) και τις
νέο-βιομηχανοποιημένες χώρες συμπεριλαμβανομένης (τελευταία) της Ρωσίας και
της Κίνας οι οποίες βλέπουν πιο σύντομο και αποδοτικό το δρόμο προσαρμογής στην
ελεύθερη οικονομία και τους διάφορους βοηθητικούς μηχανισμούς της μέσα από
διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς και πρακτικές. Μεγαλύτερη, από την άλλη
μεριά, αντίδραση έχουν εκδηλώσει στην αποδοχή της IASC η ηπειρωτική Ευρώπη
και η Ιαπωνία.

.

Το 1989 η IASC καθόρισε ένα πλαίσιο αρχών και στόχων της χρηματοοικονομικής
λογιστικής παρόμοιο με αυτό της Αμερικανικής FASB εντός του οποίου θα
ανέπτυσσε τις δραστηριότητές της και την παρέμβασή της στη λογιστική πρακτική με
στόχο την διεθνή εναρμόνιση και ομοιομορφία της.
Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:


Ο σκοπός των χρηματοοικονομικών / λογιστικών καταστάσεων



Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι χρηματοοικονομικές
λογιστικές πληροφορίες για να είναι αυτές χρήσιμες.



Ο ορισμός, η αναγνώριση και η μέτρηση των στοιχείων από τα οποία πηγάζουν
οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Αντικείμενο

ενδιαφέροντος

και

μελέτης

της

IASC

είναι

οι

βασικές

χρηματοοικονομικές / λογιστικές καταστάσεις, δηλαδή ο ισολογισμός η κατάσταση
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αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διάθεσης κερδών, η κατάσταση πηγών και
χρήσεων κεφαλαίων, το προσάρτημα, και η έκθεση των ορκωτών λογιστών. Δεν
συμπεριλαμβάνονται οι υπόλοιπες εκθέσεις και αναφορές που περιέχονται στην
ετήσια έκθεση της διοίκησης ή και των ελεγκτών της επιχείρησης προς τους
μετόχους.
Ως χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ορίζονται τωρινοί και πιθανοί
(μελλοντικοί) επενδυτές, εργαζόμενοι, προμηθευτές και άλλοι πιστωτές, πελάτες, το
κράτος, και το ευρύτερο κοινό μίας κοινωνίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων- Financial Accounting Standards
Board

(FASB) ιδρύθηκε το 1973 και αποτελεί όργανο κατάρτισης λογιστικών

προτύπων για τις ΗΠΑ, παρ΄ όλα αυτά όμως οι εταιρίες εκείνες που καταρτίζουν τις
λογιστικές τους καταστάσεις με βάση τα λογιστικά πρότυπά της γίνονται δεκτές σε
χρηματιστήρια άλλων χωρών. Η FASB αναγνωρίζεται επισήμως από την Επιτροπή

Μετοχών και Χρηματιστηρίου SEC (Securities and Exchange Commission), η οποία
αποτελεί το Δημόσιο φορέα ελέγχου των κεφαλαιαγορών στις ΗΠΑ. Η FASB
αποτελείται

από

επτά

μέλη

πλήρους

απασχόλησης

μεταξύ

των

οποίων

περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από τη δημόσια λογιστική, τη βιομηχανία, και τη
λογιστική εκπαίδευση. Εκτός από τη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας η FASB εκδίδει
Εκθέσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής οι οποίες περιέχουν επίσημους ορισμούς
των γενικά παραδεκτών αρχών λογιστικής.
Το σύνολο των λογιστικών αρχών και προτύπων που διέπουν την Αμερικάνικη
λογιστική πρακτική συνοψίζονται στις γνωστές γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές
(GAAP). Χαρακτηριστικό της Αμερικάνικης λογιστικής πρακτικής είναι η έλλειψη
(υποχρεωτικής εφαρμογής) εθνικού ενιαίου λογιστικού σχεδίου, ή κλαδικών
λογιστικών σχεδίων καθώς και η έλλειψη άρθρων στον εμπορικό και φορολογικό
κώδικα της Αμερικάνικης νομοθεσίας αναφορικά με τις λογιστικές υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών.

2.3 Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακολουθήσει τη μεθοδολογία της IASC αλλά έχει
προσπαθήσει να εναρμονίσει τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν στα κράτη μέλη της.
Η προσέγγισή της δεν στοχεύει σε κατάρτιση απαράλλακτων προτύπων για όλες τις
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χώρες, αλλά διαφορετικές εναλλακτικές προσεγγίσεις γίνονται αποδεκτές, υπό τον
όρο ότι μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες και να συμπληρώνονται με κατάλληλες
υποσημειώσεις. Η φιλοσοφία αυτή αποτέλεσε το πνεύμα, σύμφωνα με το οποίο
αναπτύχθηκε μία σειρά Οδηγιών.
Η εναρμόνιση και η ομοιομορφία στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας το επιχειρήσεων
επιδιώκεται με δύο κυρίως μέσα:


Τις οδηγίες (Directives) οι οποίες θα πρέπει να ενσωματώνονται στους
αντίστοιχους νόμους των χωρών - μελών και



Κανονισμούς (Regulations) οι οποίοι εφαρμόζονται σαν νόμοι χωρίς να
χρειάζεται να επικυρωθούν από τα νομοθετικά σώματα των χωρών μελών.

Από τις οδηγίες και τους κανονισμούς που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή
Ένωση οι πλέον σχετικοί με την εναρμόνιση της λογιστικής πρακτικής των
επιχειρήσεων διεθνώς είναι οι 4η και 7η οδηγίες και δύο κανονισμοί περί της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας και τις Πολυεθνικές Κοινοπραξίες.

Η Τέταρτη Οδηγία (Fourth Directive), αφορά στη δημοσίευση χρηματοοικονομικών
πληροφοριών και στο περιεχόμενό τους. Η σύνταξη της τέταρτης οδηγίας άρχισε το
1965 και ολοκληρώθηκε το 1978. Από τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία
διαπραγμάτευσης ήταν αυτό των όρων «true and fair view» ορθή και ακριβοδίκαιη
παρουσίαση, αγγλοσαξονικής προέλευσης, όροι τους οποίους δύσκολα μπορούσαν
να μεταφέρουν στη γλώσσα τους οι άλλες χώρες. Οι Γερμανοί, από την άλλη μεριά,
είχαν καταφέρει να επηρεάσουν κατά την δική τους προεδρία την αναφορά της
οδηγίας στο τρόπο σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων κατά τρόπο σύμφωνο ή
πιο κοντά στο δικό τους περιβάλλον. Αυτό ήταν δύσκολα κατανοητό από τους
αγγλοσάξονες οι οποίοι παραδοσιακά απολάμβαναν μια σχετική ελευθερία στη
μορφή παρουσίασης των λογαριασμών.
Με τον όρο «true and fair view» η τέταρτη οδηγία επιβάλει την υποχρέωση από τις
επιχειρήσεις να παρουσιάζουν το σετ των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός,
Αποτελέσματα Χρήσεως, και Σημειώσεις) σωστά και ακριβοδίκαια, έτσι ώστε η
εικόνα της επιχείρησης να είναι πραγματική. Αναφορικά με την χρησιμότητα του
όρου, το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η
ακριβής συμμόρφωση με το γράμμα του νόμου δεν επαρκεί για να καλύψει τις
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ανάγκες σε πληροφόρηση αλλά και να προστατέψει από παραπληροφόρηση τους
χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι
αναγκαίο για τις επιχειρήσεις να παρέχουν περισσότερα στοιχεία από ότι ο νόμος
καθορίζει σαν ελάχιστη υποχρέωση ακόμα δε και να παρακάμπτουν το νόμο για να
πετύχουν να δώσουν αυτό που λέγεται σωστή και ακριβοδίκαιη εικόνα.
Η τέταρτη οδηγία αναφέρεται στους λογαριασμούς μίας επιχείρησης και καλύπτει
όλες τις πλευρές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στοχεύει στην εναρμόνιση
των λογιστικών αρχών, την παρουσίαση, δημοσίευση και έλεγχο των λογαριασμών
με την εγκαθίδρυση στοιχειωδών πρότυπων προς υιοθέτηση από όλες τις χώρες μέλη .
Η πρόθεση κατά την σύνταξη της οδηγίας ήταν η διευκόλυνση των επενδυτών,
πιστωτών και προμηθευτών στην πρόσβαση, κατανόηση, και εμπιστοσύνη

των

λογαριασμών των επιχειρήσεων άλλων κρατών-μελών της Κοινότητας. Η οδηγία
στόχευε, επίσης, στην προώθηση του σωστού ανταγωνισμού μεταξύ των
επιχειρήσεων

στα κράτη - μέλη ενώ και οι διευθύνοντες των επιχειρήσεων να

μπορούν να πληροφορηθούν για τις άλλες επιχειρήσεις. Τέλος, οι πολυεθνικές
εταιρίες να μπορούν να στηρίζουν τις αποφάσεις τους στη διεθνή αγορά σε
πραγματικές διαφορές και όχι σε διαφορές μεταξύ εθνικών λογιστικών πρακτικών.
Η οδηγία αυτή περιέχει υποδείγματα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
Χρήσεως, Κανόνες, Αποτιμήσεως, Διατάξεις για την εφαρμογή της Πληθωριστικής
Λογιστικής, ανάλυση του υποχρεωτικού περιεχομένου των σημειώσεων και της
εκθέσεως του Δ.Σ., υποχρεώσεις ελέγχου και δημοσιεύσεως και εξαιρέσεις για τις
μικρές εταιρίες.

Το υπόδειγμα του Ισολογισμού (τίτλοι, λογαριασμοί, κωδικοποίηση, περιεχόμενο),
είναι υποχρεωτικό. Στην 4η οδηγία περιέχονται δύο υποδείγματα, το οριζόντιο
(άρθρο 9) και το κάθετο (άρθρο 10). Μέσα στο μοντέλο υπάρχουν ορισμένες
εναλλακτικές λύσεις για τις οποίες πρέπει να αποφασίσει κάθε χώρα. Ο Ισολογισμός
είναι αναλυτικός, με δικαίωμα συνοπτικής παρουσίασης για τις μικρές εταιρίες. Σε
χωριστά άρθρα της οδηγίας χωρίζονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για τα πάγια
στοιχεία, δίνεται ο αριθμός της συγγενικής επιχείρησης (συμμετοχή πάνω από
20%), εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις για προβλέψεις ζημιών και υποχρεώσεων, κλπ.
Όσον αφορά στην κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης, η 4η οδηγία περιλαμβάνει
δύο είδη υποδειγμάτων για να διαλέξουν οι χώρες - μέλη. Το πρώτο με ανάλυση
κόστους κατ’ είδος δαπάνης με κάθετη και οριζόντια διάταξη και το δεύτερο με
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ανάλυση εξόδων κατά λειτουργία πάλι σε κάθετη και οριζόντια διάταξη. Η μορφή
αυτή λέγεται και λειτουργική μορφή.
Σε όλους τους τύπους περιέχονται υποχρεωτικά οι πωλήσεις της εταιρίας.
Σε συνέχεια της η 4η Κοινοτική Οδηγία περιέχει ορισμένες γενικές αρχές αποτίμησης
των περιουσιακών στοιχείων και αφήνει στις χώρες-μέλη να λάβουν τα κατάλληλα
μέτρα για την τήρησή τους, βάσει των παρακάτω αρχών:
 Η αρχή των συνεχιζόμενων εργασιών της επιχείρησης.
 Η αρχή της ομοιομορφίας
 Η αρχή της ομοιομορφίας στις αποτιμήσεις μεταξύ των χρήσεων.
 Η αρχή της συναίνεσης

ώστε να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα μόνο

πραγματοποιηθέντα κέρδη, και όλες οι ζημίες που αφορούν την χρήση, έστω και
αν έγιναν γνωστές μετά την λήξη της, να γίνονται υποχρεωτικά αποσβέσεις κλπ.
 Η αρχή των δουλεμένων εσόδων - εξόδων, κλπ.

Η έβδομη οδηγία (Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις), που υιοθετήθηκε
από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 16 Μαΐου 1983, απαιτεί την
ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων στις περιπτώσεις που η μητρική ή η
θυγατρική οικονομική μονάδα έχει ιδρυθεί σαν ανώνυμος εταιρεία, ή εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, ή ετερόρρυθμος κατά μετοχές εταιρεία.
Η έβδομη κατευθυντήρια οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μπορούν να απαλλάξουν από την υποχρέωση συντάξεως ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων τις μητρικές οικονομικές μονάδες που δεν έχουν ιδρυθεί
με μία από τις μορφές εταιρείας που αναφέρονται πιο πάνω. Τα κράτη μέλη
εξουσιοδοτούνται επίσης να εξαιρούν εταιρείες χαρτοφυλακίου εφ’ όσον αυτές δεν
ασκούν καμία επιρροή πάνω στη διοίκηση των θυγατρικών τους εταιρειών. Ακόμη, οι
εξαιρούμενες εταιρείες θα πρέπει να αναφέρουν ονομαστικά τις θυγατρικές τους
εταιρείες στις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου το φαινόμενο της εξάπλωσης μίας
επιχείρησης μέσο θυγατρικών (εξαγορά συγχώνευση κ.τ.λ.) σημείωσε μεγάλη
ανάπτυξη από τις αρχές του αιώνα εμφανίζονται και οι περισσότερες μέθοδοι ή
βάσεις ενοποίησης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Οι σημαντικότερες μέθοδοι ενοποίησης χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι
δύο:


Η Μέθοδος της Αγοράς (The Purchase Method)



Η Μέθοδος της Ανταλλαγής Δικαιωμάτων ( The Pooling of Interest Method)

Σύμφωνα τα κριτήρια που καθορίζουν την ενοποίηση, όπως αυτά ορίζονται από την
έβδομη οδηγία, όταν μία επιχείρηση κατέχει περισσότερο του 50 % των ψήφων της
θυγατρικής της επιχείρησης θεωρείται ότι έχει νομικό δικαίωμα ελέγχου και αν
ακόμη το δικαίωμα αυτό δεν ασκείται στην πράξη.
Σε πολλές χώρες η νομοθεσία έχει ήδη προσδιορίσει το κριτήριο της πλειοψηφίας για
τον καθορισμό της ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων.
Στις περιπτώσεις μειοψηφίας συμμετοχής τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να
απαιτήσουν ενοποίηση όπου η μητρική επιχείρηση έχει διορίσει, το διοικητικό
συμβούλιο κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων και μέχρι
το χρόνο που συντάσσονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καθορίζουν τις γενικές γραμμές των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων για τις εγχώριες επιχειρήσεις τους εάν οι επιχειρήσεις
αυτές συμμετέχουν σε μία άλλη επιχείρηση και ασκούν στην πράξη κυρίαρχη
επιρροή πάνω σ’ αυτή, ή ενεργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μητρική και η
θυγατρική επιχείρηση να διοικούνται πάνω σε μια ενιαία βάση από τη μητρική
επιχείρηση.
Η οδηγία αυτή συνεπώς, προχωρεί πέρα από τα νομικά κριτήρια και δίνει μάλλον
περισσότερο βάρος στην έννοια του οικονομικού συγκροτήματος δηλαδή έλεγχος
χωρίς πλειοψηφία. Εν τούτοις, η έννοια αυτή του οικονομικού συγκροτήματος είναι
ένα δικαίωμα επιλογής προτεινόμενο στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που υιοθετούν
αυτό το δικαίωμα επιλογής, θα πρέπει να το καθορίσουν με περισσότερη ακρίβεια.

2.4 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΠ
2.4.1

Αιτία δημιουργίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Η αιτία για να δημιουργηθούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι η ανάγκη των
οικονομολόγων, των μετόχων και όσων έχουν σχέση με την οικονομική μονάδα της
σωστής πληροφόρησης, πραγματικής απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων με
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την εφαρμογή των μοντέλων αυτών. Έτσι υπάρχει ένα σύστημα ενιαίο με υψηλή
ποιότητα και πλήρως κατανοητό από όλους ανεξαιρέτως των φορολογικών αρχών
που υπάρχουν στις διάφορες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον θα υπάρχει ομοιομορφία των
οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και άρα καλύτερη σύγκριση με άλλες
εταιρείες του εξωτερικού.

2.4.2

Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (ΓΠΛΑ)

Γενικός όρος που αναφέρεται στο σύνολο των χρηματοοικονομικών λογιστικών
προτύπων και οδηγιών αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον καταρτισμό
οικονομικών καταστάσεων σε ένα δεδομένο περιβάλλον. Οι Γενικά παραδεκτές
Λογιστικές αρχές προέρχονται από την Ακαδημαϊκή Λογιστική σκέψη, και από τις
σχετικές απόψεις των Επαγγελματικών Σωματείων των Λογιστών - Ελεγκτών.
Μερικές από τις αρχές αυτές έχουν καθιερωθεί από επίσημα όργανα καθορισμού
προτύπων, όπως το Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, ενώ
άλλες έχουν απλά τύχει γενικής αποδοχής μέσο εκτεταμένης χρήσεώς τους. Οι
διάφορες ιδέες, έννοιες και λογιστικές μέθοδοι οι οποίες συνθέτουν τις γενικά
παραδεκτές αρχές της λογιστικής μεταβάλλονται διαρκώς και εξελίσσονται κατ΄
αντιστοιχία των μεταβολών του περιβάλλοντος της επιχείρησης.
Οι πηγές των ΓΠΛΑ μπορούν να οριστούν στις ακόλουθες:



Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Συμπεριλαμβάνει το σώμα των κανόνων και κανονισμών, από οποιαδήποτε πηγή,
τους οποίους μια επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί όταν καταρτίζονται
λογαριασμοί σε μια συγκεκριμένη χώρα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, για
παράδειγμα:
 Νόμος (π.χ. περί Εταιρειών Νόμος)
 Λογιστικά Πρότυπα
Συμπεριλαμβάνει εκθέσεις – καταστάσεις που εκδίδονται από επαγγελματικά
λογιστικά σώματα, οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες στην λογιστική για
διάφορα θέματα, για παράδειγμα:
 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (IFRSs)
 Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Ηνωμένου Βασίλειου)
 Χρηματοοικονομικά Λογιστικά Πρότυπα (ΗΠΑ)
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Άλλες πηγές
 Βέλτιστη πρακτική είναι ένα σύνολο λογιστικών μεθόδων που έχουν
αναπτυχθεί από επιχειρήσεις λόγω της απουσίας κανόνων στο συγκεκριμένο
τομέα.
 Ομάδες βιομηχανιών, όπως:


The Oil Industry Accounting Group (OIAC)



British Banker’s Association (BBA)

Βέβαια ο ρόλος του νόμου και των προτύπων είναι σημαντικός και αποτελεί ένα από
τα ισχυρότερα κίνητρα για την ανάπτυξη κοινών προτύπων παγκοσμίως. Οι
διαφοροποιήσεις είναι έντονες από χώρα σε χώρα και σύμφωνα με το λογιστικό
σύστημα το οποίο έχουν υιοθετήσει. Μερικές χώρες ακολουθούν μια πολύ νομική
προσέγγιση στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Οι νομικοί κανόνες
είναι λεπτομερείς και συγκεκριμένοι και το σύστημα είναι συνήθως συνδεδεμένο με
την παρουσίαση κέρδους για φορολογικούς σκοπούς (π.χ. στην Ρωσία και Ουκρανία).
Άλλες χώρες υιοθετούν την προσέγγιση όπου ο νόμος προσφέρει το πλαίσιο των
κανονισμών και προτύπων και συμπληρώνουν τα κενά. Για παράδειγμα στο Ηνωμένο
Βασίλειο:
 Νόμος Companies Acts 1985 και 1989
 Πρότυπα Financial Reporting Standarts (FRSs) και


Statements of Standard Accounting Practice (SSAPs)



Urgent Issues Task Force consensus pronouncements (UITFs)

Τέλος, ορισμένες χώρες έχουν σχετικά περιορισμένη νομοθεσία και βασίζονται
σημαντικά πάνω στα πρότυπα (π.χ. στις ΗΠΑ).
Βασιζόμενη στις παραπάνω αναφορές, η πολιτική της Ε.Ε. έχει ως στόχο τη
δημιουργία ενός ενοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνοντας
την εναρμόνιση της χρηματοοικονομικής παρουσίασης. Αυτό επιδιώκεται μέσω της
έκδοσης οδηγιών στα κράτη μέλη. Αυτές είναι εντολές για θέσπιση νομοθεσίας σε
συγκεκριμένους τομείς. Τα νέα κράτη μέλη της Ε.Ε. (και υποψήφια μέλη)
συμπεριλαμβάνουν τις πρόνοιες των οδηγιών της Ε.Ε. στην δική τους νομοθεσία σαν
προκαταρτικό βήμα για την ένταξη τους στην Ε.Ε.
Η Ε.Ε. αρχικά δήλωσε ότι τα ΔΠΧΠ (IFRSs) ήταν σε αρμονία με τις οδηγίες της Ε.Ε.
Εντούτοις υπάρχει σημαντική απόκλιση από τις ΓΠΛΑ (GAAP) μεταξύ των κρατών
μελών. Ως αποτέλεσμα και μετά την έγκριση της IOSCO (International Organization
of Securities Commissions) όλες οι εισηγμένες εταιρείες της Ε.Ε. πρέπει να εκδώσουν
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ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ (IFRS) με ισχύ
από 1 Ιανουαρίου 2005.
Επιπρόσθετα, στα κράτη μέλη επιτρέπεται να επεκτείνουν την εφαρμογή των ΔΠΧΠ
(IFRSs) σε:
 Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες
 Στις ξέχωρες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών ομίλων
 Άλλες εταιρείες, π.χ. εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

2.4.3

Διαδικασίες Καθορισμού των Προτύπων

Η οφειλόμενη διαδικασία για τον καθορισμό των προτύπων συνήθως περιλαμβάνει
τα ακόλουθα βήματα:
1) Καταχώρηση και αναθεώρηση θεμάτων λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή
του Πλαισίου στα θέματα
2) Μελέτη των εθνικών λογιστικών απαιτήσεων και πρακτικών και ανταλλαγή
απόψεων με εκείνους που καθορίζουν τα εθνικά πρότυπα
3) Συνεννόηση με το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων (SAC) σχετικά με
την προσθήκη του θέματος στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ - IASB)
4) Δημιουργία μιας συμβουλευτικής ομάδας για να συμβουλεύει το ΣΔΛΠ
(IASB)
5) Έκδοσης Εγγράφου Συζήτησης – ΕΣ (DD) για δημόσια σχόλια
6) Έκδοσης προσχεδίου (ED) για δημόσια σχόλια
7) Μελέτη όλων των σχολίων που έχουν παραλειφθεί μέσα στην περίοδο
σχολίων
8) Εάν θεωρηθεί επιθυμητό, διεξάγεται δημόσια ακρόαση και δοκιμές σε τομείς
9) Έγκρισης του προτύπου με τουλάχιστον οκτώ ψήφους από το ΣΔΛΠ (IASB)
Επιπλέον το ΣΔΛΠ (IASB) μπορεί να ετοιμάσει και να εκδώσει Έγγραφα προς
Συζήτηση για δημόσια σχόλια.

Το Έγγραφο προς Συζήτηση καθορίζει το πρόβλημα, το σκοπό του σχεδίου και τα
θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συζητεί τα αποτελέσματα έρευνας και

50

τα σχετικά έγγραφα, και παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις στα υπό μελέτη θέματα
και τα επιχειρήματα και επιπτώσεις σχετικά με το κάθε ένα.
Ακολουθώντας την παραλαβή και εξέταση των σχολίων, το ΣΔΛΠ (IASB)
αναπτύσσει και εκδίδει το προσχέδιο, το οποίο είναι επίσης προς δημόσιο σχολιασμό.

Το Προσχέδιο προκαλεί σχόλια σε οποιοδήποτε θέμα συγκεκριμένων ερωτήσεων στο
προτεινόμενο ΔΠΧΠ (IFRS) καθορίζοντας τα προτεινόμενα πρότυπα και τις
μεταβατικές διατάξεις.
Η έκδοση ενός Προτύπου, Εγγράφου προς Συζήτηση, ή τελική ερμηνεία από την ΕΕ
– ΔΠΧΠ (IFRIC) χρειάζεται έγκριση από τα 8 μέλη του ΣΔΛΠ (IASB). Αντίθετα, η
έκδοση του Εγγράφου για Σχολιασμό απαιτεί απλή πλειοψηφία από τα μέλη του
ΣΔΛΠ (IASB) που είναι παρόν στη συνεδρία που παρευρίσκονται τουλάχιστον το
60% των μελών του ΣΔΛΠ (IASB).
Επιπλέον, στο Καταστατικό του ΣΔΛΠ (IASB) (όπως έχει αναθεωρηθεί το 2002) η
περίοδος σχολιασμού πρέπει να είναι μια «λογική περίοδος», προηγουμένως αυτή
ήταν συνήθως 120 μέρες για Προσχέδια και Έγγραφα προς Συζήτηση για δημόσιο
σχολιασμό, πλέον η περίοδος σχολιασμού για Προσχέδιο ΕΕ – ΔΠΧΠ είναι 60 μέρες.

2.4.4

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα


ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων



ΔΛΠ 2: Αποθέματα



ΔΛΠ 7: Καταστάσεις ταμειακών ροών



ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων
και Λάθη



ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού



ΔΛΠ 12: Φόροι εισοδήματος



ΔΛΠ 14: Πληροφόρηση κατά τομέα



ΔΛΠ 16: Ενσώματες ακινητοποιήσεις



ΔΛΠ 17: Μισθώσεις



ΔΛΠ 18: Έσοδα



ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζόμενους
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ΔΛΠ 20: Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της
Κρατικής Υποστήριξης



ΔΛΠ 21: Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος



ΔΛΠ 22: Ενοποιήσεις επιχειρήσεων



ΔΛΠ 23: Κόστος δανεισμού



ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών



ΔΛΠ

27:

Ενοποιημένες

οικονομικές

καταστάσεις

και

λογιστική

επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις



ΔΛΠ 28: Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις



ΔΛΠ 29: Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές
οικονομίες



ΔΛΠ 31: Χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τα δικαιώματα σε
κοινοπραξίες



ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση



ΔΛΠ 33: Κέρδη κατά μετοχή



ΔΛΠ 34: Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση



ΔΛΠ 36: Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων



ΔΛΠ 38: Άυλα περιουσιακά στοιχεία



ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες
απαιτήσεις



ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά μέσα: καταχώρηση και επιμέτρηση, με
συμπληρωματικές διατάξεις για τη χρήση της ευχέρειας αποτίμησης στην
εύλογη αξία



ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα



ΔΛΠ 41: Γεωργία

2.4.4.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΛΠ) 1.

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Σκοπός είναι η παρουσίαση των γενικών αρχών που διέπουν τη σύνταξη των
Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και η καταγραφή των διατάξεων που αφορούν
στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) και την
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Ελληνική Λογιστική Τυποποίηση (ΕΛΤ), ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη
εναρμόνιση και παρουσίαση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων.
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στη σύνταξη των Οικονομικών γίνουν άμεσα
αντιληπτές οι μεταξύ τους διαφορές. Καταστάσεων μιας επιχείρησης και ειδικότερα
στην παρουσίαση των βασικών λογιστικών αρχών που εφαρμόσθηκαν για την
κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονομικών
Μια από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ του Ελληνικού Λογιστικού πλαισίου
(των διατάξεων δηλαδή που καθορίζουν τα περί σύνταξης των Οικονομικών
Καταστάσεων στην Ελλάδα) και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφορά στο
μέγεθος των πληροφοριών ή γνωστοποιήσεων που παρέχουν στον αναγνώστη οι
οικονομικές καταστάσεις.
2.4.4.1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) που προβλέπονται από τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την Ελληνική Λογιστική Τυποποίηση είναι:
Πίνακας 2.1: Προβλεπόμενες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
και τα Ε.ΛΠ
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνική
Λογιστική
Τυποποίηση
 Ο Ισολογισμός
 Η Κατάσταση : Αποτελέσματα
Χρήσης
 Ο Πίνακας διανομής κερδών
 Η Κατάσταση: Ταμειακές Ροές
(μόνο για τις εισηγμένες)
 Το Προσάρτημα

 Ο Ισολογισμός (Balance sheet)
 Η Κατάσταση : Αποτελέσματα Χρήσης
(Income Statement)
 Η Κατάσταση: Μεταβολές της
καθαρής θέσης (Statement of Changes
in Equity)
 Η Κατάσταση: Ταμειακές Ροές
(Cash Flow Statement)
Οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις ή
Προσάρτημα (Notes to the Financial
Statements)

Οι απαιτήσεις για την κατάρτιση των τριών πρώτων οικονομικών καταστάσεων που
αναφέρθηκαν παραπάνω , σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, είναι οι ακόλουθες:


Παραδοχές (Assumptions), Δύο είναι οι παραδοχές που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη:
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1. Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (Accrual Basis). Τα αποτελέσματα των
συναλλαγών

και

των

λοιπών

γεγονότων

καταχωρούνται

όταν

πραγματοποιούνται και απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις των
περιόδων τις οποίες αφορούν και όχι όταν εισπράττονται ή πληρώνονται.
Συνέπεια της παραδοχής αυτής είναι η αρχή της συσχέτισης εσόδων και εξόδων
(matching principle).
2. Η αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Going concern).
Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, η επιχείρηση θα συνεχίσει να λειτουργεί και στο
μέλλον, δηλαδή δεν έχει την πρόθεση, ούτε την ανάγκη να περικόψει
ουσιαστικά

το

επίπεδο

των

δραστηριοτήτων

της.

Όταν,

κατά

την

πραγματοποίηση της εκτίμησης, η διοίκηση γνωρίζει την ύπαρξη σημαντικών
αβεβαιοτήτων οι οποίες σχετίζονται με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να
δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία πάνω στην δυνατότητα της επιχείρησης να
συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, αυτές οι αβεβαιότητες πρέπει
να γνωστοποιούνται. Εάν μια επιχείρηση έχει ένα παρελθόν κερδοφόρων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και άμεση πρόσβαση σε οικονομικούς
πόρους, δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η
λογιστική βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι διασφαλισμένη.
Το πλαίσιο των Οικονομικών Καταστάσεων δεν ορίζει πότε θίγεται η αρχή της
συνέχισης.
 Βάσεις αποτίμησης (Measurement bases). Αντίστοιχα με τα παραπάνω τα
ποσοτικά χαρακτηριστικά πρέπει να αποτιμώνται σύμφωνα με τις ακόλουθες
τέσσερις βάσεις:
1. Το ιστορικό κόστος (Historical cost). Τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται
στις οικονομικές καταστάσεις στα ποσά των ταμειακών διαθεσίμων ή
ισοδύναμων που πληρώθηκαν ή στην εύλογη αξία της αντιπαροχής που δόθηκε
για την απόκτησή τους. Οι υποχρεώσεις καταχωρούνται στο ποσό των εισροών
που έγιναν με αντάλλαγμα την οφειλή ή τα ποσά των μετρητών ή ταμειακών
ισοδύναμων που αναμένεται να πληρωθούν για την εξόφλησή τους.
2. Το τρέχον κόστος (Current cost). Τα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο
ποσό των μετρητών ή ταμειακών ισοδύναμων που θα έπρεπε να πληρωθούν αν
τα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονταν την ημερομηνία κατάρτισης του
Ισολογισμού. Με τον ίδιο τρόπο οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στο ποσό των
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ταμειακών διαθεσίμων ή ισοδύναμων που απαιτούνται για να διακανονισθούν
την ημερομηνία Ισολογισμού.
3. Η ρευστοποιήσιμη άξια (Liquidation value). Τα περιουσιακά στοιχεία
απεικονίζονται στο ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ή ισοδύναμων που θα
μπορούσε να ληφθεί από τη πώλησή τους και στην ημερομηνία ισολογισμού.
Ομοίως οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στην αξία διακανονισμού τους κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού και
4. Η παρούσα αξία (Present value). Τα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στην
παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένονται από αυτά τα
στοιχεία. Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στην παρούσα αξία των μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους.
Τα Δ.Λ.Π. δεν αποκλείουν καμία βάση αποτίμησης, όμως φαίνεται να δείχνουν
προτίμηση στο ιστορικό κόστος κατά την αρχική καταχώρηση των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων και στην πραγματική αξία (fair value) σε περίπτωση
μεταγενέστερης αποτίμησης που μπορεί να προέρχεται από τις τρεις άλλες βάσεις
ανάλογα με την περίπτωση και το είδος του περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης.
Επιπλέον των παραπάνω αναφερθέντων παραδοχών και βάσεων αποτίμησης, για
την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις των ΔΠΧΠ, επιβάλλονται μια σειρά κανόνων, ορισμών και τύπων.
Οι ορισμοί είναι πολύ αυστηροί στα Δ.Λ.Π. και τούτο για να αποφεύγονται οι
αυθαιρεσίες. Για παράδειγμα, τα αποθέματα (inventories) είναι περιουσιακά
στοιχεία τα οποία:
 Προορίζονται για πώληση κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της
επιχείρησης.
 Βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής για την εκπλήρωση της πώλησης.
 Είναι με την μορφή υλικών ή εφοδίων για να αναλωθούν στην παραγωγική
διαδικασία ή στην παροχή υπηρεσιών.
Συνεπώς αποθέματα δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο.
Οι κανόνες είναι συγκεκριμένες τακτικές που υιοθετούνται από την επιχείρηση για
την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και αφορούν την
επιλεγείσα βάση αποτίμησης αυτών.
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Για παράδειγμα, τα αποθέματα, που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε κάθε ημερομηνία
Ισολογισμού αποτιμούνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ ιστορικού κόστους (τιμής
κτήσεως) και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Και οι δύο αυτές έννοιες είναι
αυστηροί ορισμοί και καθορίζονται στα διάφορα πρότυπα.
Συνεπώς ο κανόνας εδώ είναι σύγκριση δυο βάσεων αποτίμησης (που προκύπτουν
από ορισμούς από τις οποίες λαμβάνεται η εκάστοτε μικρότερη).
Τύποι είναι μαθηματικές εκφράσεις που ποσοτικοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία
και τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της επιλεγείσας βάσης αποτίμησης.
Για παράδειγμα, το ιστορικό κόστος των μενόντων αποθεμάτων μπορεί να
προέρχεται από πολλές και διαδοχικές αγορές που δεν εξατομικεύονται. Συνεπώς
υιοθετούνται οι τύποι της τελευταίας αγοράς του μέσου όρου ή της πρώτης αγοράς.
Η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. προϋποθέτει πλήρη διαχωρισμό Λογιστικής και
Φορολογικής

Νομοθεσίας.

Αναπροσαρμογές

ακινήτων

τύπου

Ν.2065/92,

υποχρεωτικές αποσβέσεις παγίων στοιχείων και καταχώρηση ζημιών και εξόδων
στον ισολογισμό προκειμένου να αποκτήσουν φορολογική οντότητα, δεν μπορούν
πλέον να συνεχίσουν να εφαρμόζονται με τις ίδιες διαδικασίες.
Η ολοένα αυξανόμενη τάση της Ι.Α.S.C. για υιοθέτηση της αποτίμησης σε
πραγματικές αξίες (fair value) προϋποθέτει τεχνογνωσία, οργανωτικές και
ελεγκτικές δομές και επιχειρηματική σύνεση (Prudence) τα οποία είναι προϊόντα
που δεν ευδοκιμούν στην Ελλάδα.
Οι πραγματικές αξίες εγείρουν μια σειρά θεμάτων, όπως τι θα γίνει με τη
φορολογία των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών (από αποτίμηση) και
ποια θα είναι η μερισματική πολιτική γι αυτά τα κέρδη.
Αρκετές από τις πληροφορίες που απαιτούν τα ΔΠΧΠ απαιτούν σημαντική
πρόσθετη εργασία σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα με βάση την
Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς θα απαιτηθεί σημαντική προσπάθεια αφενός να
καθοριστούν ακριβώς οι απαιτήσεις και αφετέρου να συγκεντρωθούν τα
απαραίτητα στοιχεία από τις οικονομικές υπηρεσίες.
Επιπροσθέτως

των

παραπάνω

αναφερθέντων,

οι

επιχειρήσεις

κατά

την

προετοιμασία των οικονομικών τους καταστάσεων πρέπει να λάβουν υπόψη τις
ακόλουθες λογιστικές αρχές, οι οποίες είτε προβλέπονται ταυτόχρονα από τα
ελληνικά λογιστικά πρότυπα και τα ΔΠΧΠ, είτε διαφοροποιούνται, σε σημαντικό
βαθμό, αρκετές φορές. Οι αρχές αυτέ περιγράφονται και αναλύονται ακολούθως:
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 Αρχή του δεδουλευμένου (Accrual).
Τα έσοδα και έξοδα που αφορούν μια συγκεκριμένη χρήση, λογίζονται
(αναγνωρίζονται) και καταγράφονται αντίστοιχα σ’ αυτήν, ανεξάρτητα από το
χρόνο είσπραξης ή πληρωμής τους και καταχωρούνται στις οικονομικές
καταστάσεις στις χρονικές περιόδους που σχετίζονται. Δεν απαιτείται αναφορά των
ανωτέρω παραδοχών στις οικονομικές καταστάσεις, παρά μόνο στην περίπτωση
που κάποια από τις παραδοχές αυτές δεν εφαρμόζεται. Η επιλογή των λογιστικών
αρχών που θα εφαρμοστούν στην κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων θα
πρέπει να διέπονται από:



Συντηρητικότητα

(prudence),

προκειμένου

να

αποτραπεί

η

εμφάνιση

ανύπαρκτων και αβέβαιων κερδών και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της
επιχείρησης.



Η ουσία υπερισχύει του τύπου (substance over form)



Σημαντικότητα (materiality)

Οι οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια
συγκεντρωτική καταγραφή των βασικών λογιστικών αρχών που εφαρμόστηκαν,
αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα παρουσιάζονται ξεχωριστά σε
συγκεκριμένο μέρος.
Το περιεχόμενο των σημειώσεων (Disclosure notes to the accounts) και η δομή των
Οικονομικών Καταστάσεων καθορίζονται από τις ειδικές απαιτήσεις για
γνωστοποίηση στοιχείων έτσι όπως προβλέπονται από όλα τα ΔΛΠ - ΔΠΧΠ τα
οποία εφαρμόσθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ειδικότερα για τις τράπεζες υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις γνωστοποίησης όπως
περιγράφονται στα πιο κάτω ΔΛΠ :



«Γνωστοποιήσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των
όμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – ΔΛΠ 32» και



«Χρηματοπιστωτικά μέσα - Γνωστοποίηση και παρουσίαση – ΔΛΠ 39».

Με βάση τα πιο πάνω, μπορεί να συμπεριληφθεί παράδειγμα στην ανάλυση του
Ισολογισμού που να δείχνει το συνολικό συναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο
ρευστότητας, τον κίνδυνο επιτοκίων κ.τ.λ.
Ως ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται οι πρωτογενείς καταστάσεις
για μια επιχείρηση, διότι εκφράζουν την πραγματική οικονομική εικόνα (χωρίς
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συναλλαγές εντός ομίλου). Ενοποιούνται όλες οι εταιρείες του ομίλου,
ανεξαρτήτως τομέα δράσης και εξειδίκευσης.
Σύμφωνα με την Ελληνική Λογιστική Τυποποίηση και ακολουθώντας τους παρακάτω
νόμους, προεδρικά διατάγματα και κώδικες:



Το Ν. 2190/20 ( περί Α.Ε.)



Το Π.Δ. 1123/80 ( Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, ΕΓΛΣ)



Το Π.Δ. 186/92 ( Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, ΚΒΣ)



Την Κωδκ. Νόμου 2238/94 (Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων)

οι, αναγραφόμενες, στον πίνακα 2.1, οικονομικές καταστάσεις έχουν σα στόχο την
πληροφόρηση των εξωτερικών χρηστών δηλαδή των μετόχων, πιστωτών,
εργαζομένων στην επιχείρηση, πελατών, της δημόσιας διοικήσεως, των εργατικών
ενώσεων και γενικά του κοινού. Το Ε.Γ.Λ.Σ καθορίζει λεπτομερειακά το
περιεχόμενο και τη δομή των παραπάνω Οικονομικών Καταστάσεων και,
προσαρμοζόμενο με τις απαιτήσεις της Ε.Ε., και της IASC προβλέπει επιπλέον την
κατάρτιση της κατάστασης Ταμειακών Ροών για τις εισηγμένες εταιρείες και του
προσαρτήματος. Ρυθμίσεις που παραβιάζουν βασικές λογιστικές έννοιες και αρχές
(π.χ. αποθεματικό επί λογιστικών διαφορών, καταχώρηση των ζημιών από πώληση
χρεογράφων σε λογαριασμούς ενεργητικού, καταχώρηση δεδουλευμένων τόκων
καταθέσεων σε μεταβατικούς λογαριασμούς κλπ) μετατρέπουν τις οικονομικές
καταστάσεις από όργανα σωστής πληροφόρησης σε ακατάληπτους πίνακες
στρέβλωσης της πραγματικότητας και γι΄ αυτό θα πρέπει να καταργηθούν.
Με βάση τις πιο πάνω ισχύουσες διατάξεις, κατά την κατάρτιση των Οικονομικών
Καταστάσεων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες βασικές αρχές :

 Η αρχή της πραγματικής εικόνας
Σύμφωνα με την αρχή αυτή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται
υποχρεωτικά και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης,
της εταιρίας.
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Ο Ισολογισμός περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις,
που είχε η εταιρία κατά το χρόνο κλεισίματος του ισολογισμού.



Τα συγκεντρωτικά κονδύλια του ισολογισμού προέρχονται από συνάθροιση
ομοιογενών επιμέρους κονδυλίων.



Τα κονδύλια φέρουν την κατάλληλη ονομασία, δηλαδή οι τίτλοι των
λογαριασμών απεικονίζουν το πραγματικό περιεχόμενο τους.



Τα στοιχεία του ενεργητικού αναγράφονται στον ισολογισμό με βάση το βαθμό
ρευστοποιήσεώς τους, ενώ τα στοιχεία του παθητικού ανάλογα με την
ημερομηνία λήξης τους, έτσι ώστε να προκύπτει από τον ισολογισμό η
χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας.



Τα κονδύλια του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης είναι σύμφωνα με τις
παραδεκτές λογιστικές αρχές.



Τα κονδύλια του ισολογισμού προκύπτουν από τις αληθινές ποσότητες και
ύστερα από αποτίμηση σύμφωνα με κανόνες που θέτει ο Νόμος όπως:

1.

Η αρχή της εφαρμογής των κανόνων του ιστορικού κόστους

Η εφαρμογή της αρχής της συντηρητικότητας, που είναι η πρώτη και σπουδαιότερη
βασική λογιστική αρχή, προϋποθέτει την υιοθέτηση και εφαρμογή της αρχής του
ιστορικού κόστους, σύμφωνα με την οποία, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία
καταχωρούνται, στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, με την αξία κτήσης τους ή
του κόστους παραγωγής τους, η οποία αξία αποτελεί και τη βάση για την
αποτίμησή τους στο τέλος της χρήσης, κατά την κατάρτιση του ισολογισμού.
2. Η αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Για να εφαρμοστούν οι βασικοί κανόνες αποτίμησης κατά την κατάρτιση του
ισολογισμού τέλους χρήσης, πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο ότι η συγκεκριμένη
επιχείρηση θα συνεχίσει κανονικά, στο μέλλον, την επιχειρηματική της
δραστηριότητα. Διαφορετικά, πρέπει να εφαρμοστούν άλλοι κανόνες αποτίμησης,
αφού οι ήδη εφαρμοζόμενοι κανόνες αποτίμησης εξαρτώνται, κατά κύριο λόγο, από
τις προοπτικές που υπάρχουν για το μέλλον της επιχείρησης.
Εάν η επιχείρηση έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής (από τη νομοθεσία, τις
συνθήκες λειτουργίας της γενικά, κλπ.), το δεδομένο αυτό θα επηρεάσει άμεσα τον
τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων, των προβλέψεων κ.λπ.
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Επίσης, εάν η επιχείρηση πρόκειται να διακόψει τη λειτουργία της και να διαλυθεί,
τότε πρέπει να καταρτιστεί Ισολογισμός ρευστοποίησης, με αποτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων στην αξία ρευστοποίησής τους.
3. Η αρχή της πάγιας χρησιμοποίησης των ίδιων λογιστικών μεθόδων και
αρχών
Τα αποτελέσματα που προσδιορίζονται στο τέλος κάθε χρήσης, με το κλείσιμο του
ισολογισμού, θα προέρχονται αποκλειστικά από την άσκηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας μόνο εάν, για τον προσδιορισμό τους, εφαρμόζονται πάγια οι ίδιες
λογιστικές μέθοδοι και αρχές. Δηλαδή, εάν εφαρμόζονται πάγια οι ίδιοι κανόνες
αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, οι ίδιες αρχές
και διαδικασίες προσδιορισμού του κόστους παραγωγής προϊόντων, ή υπηρεσιών
(κατανομής εξόδων, μεθόδων κοστολόγησης κ.λ.π.), οι ίδιες μέθοδοι και αρχές
διενέργειας αποσβέσεων, σχηματισμού προβλέψεων κ.λ.π.
Η αρχή της πάγιας χρησιμοποίησης των ίδιων λογιστικών μεθόδων και αρχών, δεν
σημαίνει ότι απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε αλλαγή, ακόμη και αν αυτή
γίνεται για λόγους βελτίωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 43 § 2 Ν 2190/1920,
μεταβολές επιτρέπονται μόνο εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:



Η μεταβολή να επιβάλλεται από εξαιρετικούς λόγους.



Η μεταβολή και οι εξαιρετικοί λόγοι που την επέβαλαν να αναφέρονται στις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, με πλήρη αιτιολόγηση.



Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις να παραθέτονται οι επιδράσεις
της μεταβολής στην περιουσιακή διάρθρωση, στη χρηματοοικονομική θέση και
στα αποτελέσματα χρήσης της επιχείρησης.

4. Η αρχή της συντηρητικότητας
Η αρχή της συντηρητικότητας η οποία πρέπει να κυριαρχεί κατά την κατάρτιση των
Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων,
αποβλέπει στο ότι, από τους διάφορους λογιστικούς χειρισμούς και τις διάφορες
μεθόδους αποτίμησης και προσδιορισμού των αποτελεσμάτων χρήσης, πρέπει να
επιλέγονται και να εφαρμόζονται, πάγια, εκείνες με τις οποίες προσδιορίζονται τα
μικρότερα κέρδη και εμφανίζεται η λιγότερο ευνοϊκή περιουσιακή κατάσταση της
επιχείρησης.
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Με την εφαρμογή της θεμελιώδους αρχής της συντηρητικότητας δεν επιδιώκεται,
σκόπιμα, η απόκρυψη κερδών και η υποτιμημένη εμφάνιση της περιουσίας της
επιχείρησης, αλλά έχει σαν στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της
επιχείρησης.
5. Η αρχή της διαχειριστικής χρήσης και της αυτοτέλειας των χρήσεων
Το άρθρο 29 του Ν. 2238/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 Κ.Β.Σ. του Π.Δ.
186/1992, επιβάλλουν την υποχρέωση, η διαχειριστική χρήση να λήγει την 31η
Δεκεμβρίου ή την 30ην Ιουνίου κάθε έτους, κατ' επιλογή της επιχείρησης, με την
υποχρέωση η επιλεγείσα ημερομηνία να τηρείται πά-για, τυχόν δε αλλαγή να
επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σχετική έγκριση από την
αρμόδια οικονομική εφορία.
Από τη νομοθεσία παρέχεται η ευχέρεια στα υποκαταστήματα αλλοδαπών
επιχειρήσεων, καθώς και στις θυγατρικές εταιρίες τους που λειτουργούν στην
Ελλάδα, να κλείνουν ισολογισμό την ημερομηνία που κλείνει τον ισολογισμό τους
το κεντρικό ή η μητρική αλλοδαπή επιχείρηση.
Με τον όρο αυτοτέλεια των χρήσεων, εννοείται ο πλήρης διαχωρισμός, μεταξύ των
διαχειριστικών χρήσεων, της οικονομικής δραστηριότητας και των εσόδων και
εξόδων που προέρχονται από κάθε χρήση, έτσι ώστε ο λογαριασμός αποτελέσματα
χρήσης να περιλαμβάνει μόνο τα έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από τα γεγονότα
της οικονομικής δραστηριότητας τα οποία συνέβησαν μέσα στη συγκεκριμένη
χρήση.
6. Η

αρχή

της

καταχώρησης

στα

έσοδα

κάθε

χρήσης

μόνο

των

πραγματοποιημένων και βέβαιων εσόδων που την αφορούν
Η αρχή αυτή είναι συνάρτηση της αρχής της διαχειριστικής χρήσης και της
αυτοτέλειας των χρήσεων, καθώς και της αρχής της συντηρητικότητας.
Στα έσοδα κάθε χρήσης καταχωρούνται τα βέβαια ποσά εσόδων που
πραγματοποιήθηκαν μέσα σ' αυτή, καθώς και εκείνα τα ποσά εσόδων που τα αίτια
της δημιουργίας τους αφορούν προηγούμενες χρήσεις, αλλά εκκαθαρίστηκαν και
οριστικοποιήθηκαν μέσα στη χρήση αυτή.
Το έσοδο πρέπει να είναι πραγματοποιημένο και βέβαιο. Σύμφωνα με το άρθρο 43
του Ν.2190/1920, και άρθρο 26 του Ν. 2238/1994 απαγορεύεται ο σχηματισμός
προβλέψεων για πιθανά έσοδα, γιατί με την καταχώριση στα έσοδα της χρήσης και
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πιθανών ή αβέβαιων ποσών εσόδων, προσαυξάνονται με τα ποσά αυτά τα κέρδη
της χρήσης, η διανομή των οποίων μπορεί να βάλλει σε σοβαρό κίνδυνο τη
βιωσιμότητα της επιχείρησης.
7. Η αρχή του δουλεμένου των εξόδων και επιβάρυνσης κάθε χρήσης με

το

σύνολο των βέβαιων καθώς και των πιθανών εξόδων που την αφορούν
Κάθε χρήση επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν μέσα
σ' αυτή, για την απόκτηση (δημιουργία, πραγματοποίηση) εσόδων, ανεξάρτητα από
το χρόνο που πληρώθηκαν ή θα πληρωθούν τα έξοδα.
Δεν έχει καμία σημασία αν ορισμένα έξοδα πληρώθηκαν προκαταβολικά, σε
προηγούμενη χρήση, ή άλλα θα πληρωθούν σε επόμενη χρήση, γιατί καθοριστικό
στοιχείο είναι ο σκοπός της πραγματοποίησης του κάθε εξόδου. Αποκλειστικός δε
σκοπός της πραγματοποίησης εξόδων από την επιχείρηση είναι η δημιουργία
εσόδων.
Κάθε χρήση επιβαρύνεται, όχι μόνο με τα βέβαια έξοδα που την αφορούν, αλλά και
με τις αναγκαίες προβλέψεις για την κάλυψη του συνόλου των πιθανών εξόδων ή
ζημιών καθώς και των πιθανών υποτιμήσεων στοιχείων του ενεργητικού, η
πραγματοποίηση των οποίων εμφανίστηκε πιθανή μέσα στη χρήση και μέχρι την
ολοκλήρωση των εγγραφών κλεισίματος του ισολογισμού, έστω και αν τα αίτια της
δημιουργίας τους αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
8. Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και εξόδων που αφορούν τη χρήση
Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων κάθε χρήσης και κάθε βραχύχρονης
περιόδου (μήνας, δίμηνο κ.λπ.), επιτυγχάνεται:



Τόσο με την αναλυτική καταγραφή σε ενιαίο νόμισμα και τη συστηματική
παρακολούθηση, από τη λογιστική, του συνεχούς κυκλώματος της εισροής
στην επιχείρηση και της εκροής από αυτήν αξιών,



Όσο και με το συσχετισμό των αξιών που εισρέουν στην επιχείρηση κατά τη
διάρκεια της χρήσης ή της βραχύχρονης περιόδου και οι οποίες καλούνται
έσοδα, με εκείνες που εκρέουν από την επιχείρηση κατά την ίδια περίοδο και
αποκαλούνται έξοδα αφού προηγούμενα γίνει η χρονική τακτοποίησή τους,
σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
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9. Η αρχή της χωριστής αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού
Στο άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 αναφέρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία των
λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού αποτιμούνται χωριστά.
Η διάταξη αυτή απαιτεί να αποτιμούνται ξεχωριστά τα περιουσιακά στοιχεία του
παθητικού, ανεξάρτητα από το είδος τους, και του τελικού επηρεασμού ή μη των
αποτελεσμάτων.
Η ξεχωριστή αποτίμηση είναι απαραίτητη, γιατί διαφορετικά το ύψος των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και των εσόδων και εξόδων θα είναι
ανακριβές.
Η παραπάνω αρχή που προέρχεται από την 4η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καλύπτεται από το γενικό κανόνα, ο οποίος απαγορεύει οποιονδήποτε συμψηφισμό
σε κονδύλια των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού καθώς και των
λογαριασμών εσόδων και εξόδων.
10.

Η αρχή της συνέχειας των χρήσεων

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο μηχανισμός και η διαδικασία που απαραίτητα
ακολουθούνται για την κατάρτιση (κλείσιμο) του ισολογισμού επιβάλλουν, ο
καταρτιζόμενος ισολογισμός να ξεκινάει:
 από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης (δηλ. από το μηδέν), ή
 από προηγούμενο ισολογισμό, γιατί ο Ισολογισμός κάθε χρήσης αποτελεί
συνέχεια του προηγούμενου και τα λογιστικά του ποσά είναι σωρευτικά.
11. Η αρχή του δικαιολογητικού
Για οποιαδήποτε καταχώριση στα λογιστικά βιβλία ισχύει η βασική αρχή της
ύπαρξης δικαιολογητικού (παραστατικού), δηλαδή αποδεικτικού εγγράφου
πραγματοποίησης του εξόδου, του εσόδου, της είσπραξης ή πληρωμής, π.χ.



Συμβολαιογραφικού εγγράφου (προκειμένου περί αγοράς ή πώλησης ακινήτων)



Τιμολογίου (συνοδευόμενου από δελτίο εισαγωγής ή εξαγωγής κ.λ.π.)



Δελτίου λιανικής πώλησης



Απόδειξης παροχής υπηρεσιών, ή



Απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης κ.λ.π.
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12. Η αρχή της μέτρησης όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ενιαίο
νόμισμα
Η σωστή και πλήρης παρακολούθηση και μέτρηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της επιχείρησης, προϋποθέτει την συστηματική και αναλυτική
καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία.
Πρέπει να καταχωρούνται όλες οι επιμέρους φάσεις του κυκλώματος της
επιχειρηματικής δράσης που προέρχονται από αυτήν, όπως αξιών (υλικών ή άυλων
αγαθών και χρημάτων) εκφρασμένες σε ενιαίο νόμισμα. Αυτό είναι απαραίτητο και
κατά τη διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Τα λογιστικά βιβλία τηρούνται στο εγχώριο νόμισμα, δηλ. στο νόμισμα της χώρας
που είναι εγκαταστημένη και δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Οι συναλλαγές σε
άλλα (ξένα) νομίσματα καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία αφού προηγούμενα
μετατραπούν σε εγχώριο νόμισμα, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που
ισχύουν.
Βεβαίως, για να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες πληροφορίες, καταχωρούνται σε
βοηθητικές στήλες των αντίστοιχων λογαριασμών ευρώ και τα ξένα νομίσματα.
Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καθιερώσει ως εθνικό νόμισμα το
Ευρώ οι λογαριασμοί συντάσσονται στο ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα το Ευρώ. Στην
Ελλάδα αυτό ισχύει από 01-01-2002.
Η πραγματική εικόνα, την οποία απαιτεί ο νόμος δεν συμπίπτει με την
αντικειμενική αλήθεια, γιατί ο ίδιος ο νόμος θεσπίζει βασικές αποκλίσεις από την
αρχή αυτή.
Έτσι, οι κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που προβλέπει ο νόμος
διέπονται από την αρχή της συντηρητικότητας και οι αξίες αποτιμήσεως δεν
αντικατοπτρίζουν τις αληθινές αξίες των πραγμάτων (π.χ. τα πάγια στο ιστορικό
κόστος κτήσης, τα αποθέματα στην δικαιότεροι τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και
τρέχουσας τιμής κ.λ.π.).
13. Η αρχή της απόλυτης σαφήνειας
Η αρχή της απόλυτης σαφήνειας επιβάλλεται με την ίδια διάταξη που θεσπίζεται η
αρχή της πραγματικής εικόνας, που ορίζει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής
διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της
εταιρίας.
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Ο νόμος αξιώνει ο ισολογισμός να δείχνει όχι μόνο την πραγματική εικόνα αλλά να
είναι και σαφής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην αφήνει στον μελετητή αυτού, που
έχει τις απαραίτητες οικονομικές γνώσεις, αμφιβολίες για το περιεχόμενό του. Να
μη γίνονται συμψηφισμοί στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (π.χ. απαιτήσεων
με υποχρεώσεις), ούτε κερδών με ζημίες.
Να μη γίνονται περιττές υποδιαιρέσεις ή κατακερματισμοί κονδυλίων, που
αντιβαίνουν στην έννοια του ισολογισμού, ως συνοπτικής και απλής λογιστικής
εικόνας, και στο εύληπτων αυτού.
Να μη συναθροίζονται ανομοιόμορφα (από πλευράς μεθόδου αποτιμήσεως, ρυθμού
αποσβέσεως, εντάσεως κινδύνων κ.λπ.) κονδύλια.
14. Η αρχή της κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα
υποδείγματα του Ε.Γ.Λ.Σ
Ο νόμος επιβάλλει οι οικονομικές καταστάσεις να καταρτίζονται με βάση τη δομή
των υποδειγμάτων Οικονομικών Καταστάσεων του Ε.ΓΛ.Σ.
Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία
περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό,
Ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα
με το υπόδειγμα του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980.
15. Η αρχή της συνέπειας στη δομή των Οικονομικών Καταστάσεων
Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης και ιδιαίτερα η
ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του νόμου μορφή εμφάνισης των Οικονομικών
Καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη.
Η ίδια διάταξη ορίζει ακόμη ότι παρέκκλιση από τη βασική αυτή λογιστική
επιτρέπεται μόνο εφόσον συντρέχουν (αθροιστικά) οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


η μεταβολή να επιβάλλεται μόνο από εξαιρετικούς λόγους,



η μεταβολή και οι εξαιρετικοί λόγοι που την επέβαλαν να αναφέρονται στο
Προσάρτημα με επαρκή αιτιολόγηση.

16. Η αρχή της ιδιαίτερης εμφάνισης και της σειράς των λογαριασμών στις
οικονομικές καταστάσεις
Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών των υποδειγμάτων του Ε,ΓΛΣ
με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών.
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Η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, πέραν των λογαριασμών που αναγράφονται
στα υποδείγματα του Ε.Γ.Λ.Σ., επιτρέπεται, εφόσον το περιεχόμενο τους δεν
περιλαμβάνεται

σε

κάποιο

από

τους

υποχρεωτικούς

λογαριασμούς

των

υποδειγμάτων αυτών.
17. Η αρχή της ομοιογένειας
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή:


Απαγορεύεται η καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό.



Θα πρέπει τα ποσά των λογαριασμών που συγχωνεύονται να είναι ασήμαντα
και η συγχώνευση τους να μη θίγει τις αρχές της πραγματικής εικόνας και της
απόλυτης σαφήνειας.



Θα πρέπει η συγχώνευση των λογαριασμών να γίνεται για χάρη μεγαλύτερης
σαφήνειας, και



Θα πρέπει οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί να αναλύονται στις σημειώσεις –
προσάρτημα, του ετήσιου απολογιστικού δελτίου των επιχειρήσεων.

Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού
καθώς και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης, απεικονίζονται σε δύο
τουλάχιστο στήλες, στις οποίες αντιπαραθέτονται τα αντίστοιχα και ομοειδή
κονδύλια της κλεισμένης και της προηγούμενης χρήσης.
18. Η αρχή του μη συμψηφισμού λογαριασμών ενεργητικού - παθητικού και
εσόδων - εξόδων
Μολονότι η απαγόρευση του συμψηφισμού λογαριασμών ενεργητικού και
παθητικού απορρέει από την αρχή της απόλυτης σαφήνειας, η απαγόρευση αυτή
καθιερώνεται και με την παραπάνω ρητή διάταξη του νόμου, που ορίζει ότι
απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών
ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση
μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά κατά τη γνώμη μας
επιβάλλεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχει η εταιρία κατά
του αυτού φυσικού ή νομικού προσώπου υπό την προϋπόθεση όμως ότι επιτρέπεται
νόμιμα ο συμψηφισμός των χρε-απαιτήσεων λ.χ. απαίτηση κατά πελάτη μπορεί να
συμψηφιστεί με υποχρέωση που έχει η εταιρία κατά του ίδιου από αγορά που έκανε
από αυτόν, η οποία εμφανίζεται στο λογαριασμό προμηθευτές.
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Επίσης απαιτήσεις της εταιρίας από φόρους που κατέβαλε στο δημόσιο πρέπει να
συμψηφίζονται με υποχρεώσεις της εταιρίας πάλι από φόρους, εφόσον, βάσει της
φορολογικής νομοθεσίας, μπορεί να γίνει τέτοιος συμψηφισμός.
19. Η αρχή του ιστορικού κόστους
Η αρχή αυτή καθιερώνεται με το Ν. 2190/1920 που ορίζει ότι η αποτίμηση γίνεται
με βάση την αρχή της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής και με βάση τις πιο
κάτω γενικές αρχές.
20. Η αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων-εξόδων, καθιερώνεται με τη
διάταξη του άρθρου 43 του Ν.2190/1920,
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή τα έσοδα και τα έξοδα, που αφορούν στη χρήση
λογίζονται σ' αυτή, ανεξάρτητα από το χρόνο της είσπραξης ή της πληρωμής τους.
Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται και νομοθετικά η γνωστή στη χώρα μας λογιστική
αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, σύμφωνα με την οποία στα αποτελέσματα κάθε
χρήσης πρέπει να καταχωρούνται τα έσοδα και έξοδα που αφορούν τη χρήση,
λογιζόμενα με βάση την αρχή της πραγματοποιήσεως ανεξάρτητα από το χρόνο της
εισπράξεως ή πληρωμής αυτών.
Για να κριθεί αν μια συγκεκριμένη δαπάνη πρέπει να θεωρηθεί έξοδο της χρήσης,
είναι συχνά χρήσιμο να απαντηθούν τα εξής δύο ερωτήματα:


αν η δαπάνη πραγματοποιήθηκε για να παράγει έσοδο της τρέχουσας χρήσης
και



αν η δαπάνη μειώνει την καθαρή θέση της επιχειρήσεως.

Αν και στα δύο αυτά ερωτήματα η απάντηση είναι θετική, η δαπάνη οπωσδήποτε
είναι έξοδο της χρήσης.
21. Η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της εταιρίας
Καθιερώνεται με τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν.2190/1920, που ορίζει ότι οι
κανόνες αποτιμήσεως που θεσπίζονται από το Νόμο εφαρμόζονται εφόσον
θεωρείται ως δεδομένη η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρίας.
22. Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων
Καθιερώνεται με τη διάταξη του άρθρου 43 § 1 Ν.2I90/1920 που ορίζει ότι οι
μέθοδοι αποτίμησης εφαρμόζονται πάγια, χωρίς μεταβολές από χρήση σε χρήση.
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Πρόκειται περί γενικότερης αρχής που διέπει τη σύνταξη των Οικονομικών
Καταστάσεων.

23. Η αρχή της συντηρητικότητας
Η αρχή αυτή καθιερώνεται με τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν.2190/1920,
σύμφωνα με την οποία η αρχή της συντηρητικότητας εφαρμόζεται πάντοτε και
ιδιαίτερα:


Σε κάθε χρήση περιλαμβάνονται μόνο τα κέρδη που έχουν πραγματοποιηθεί
μέσα σ' αυτήν.



Απαγορεύεται, συνεπώς, η πρόβλεψη εσόδων και κερδών.

Επιβάλλεται, συνεπώς, η διενέργεια προβλέψεων για πιθανές υποχρεώσεις και
ζημίες που αφορούν την περίοδο μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού, έστω κι αν τα γεγονότα, που συνέβησαν μετά την ημερομηνία αυτήν
και μέχρι την ολοκλήρωση της συντάξεως του ισολογισμού, έδωσαν ενδείξεις για
τις πιθανές υποχρεώσεις.
24. Η αρχή της χωριστής αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού - παθητικού
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 τα περιουσιακά στοιχεία
των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού αποτιμούνται χωριστά.
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή απαγορεύεται λ.χ. ο συμψηφισμός απαιτήσεων και
υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα και αποτίμηση μόνο της διαφοράς Η διάταξη
επιβάλλει την ξεχωριστή αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
25. Η αρχή της συνέχειας του ισολογισμού
Ο Ισολογισμός μιας χρήσης είναι συνέχεια του ισολογισμού της προηγούμενης
χρήσης Πρόκειται περί της αρχής της συνέχειας του ισολογισμού, η οποία
καθιερώνεται με τη διάταξη του άρθρου 43 § 1 του Ν.2190/ 1920, η οποία ορίζει
ότι:

τα ποσά ανοίγματος των λογαριασμών της χρήσης συμφωνούν απόλυτα με τον
ισολογισμό κλεισίματος της προηγούμενης χρήσης.
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26. Η αρχή της κατ' εξαίρεση παρεκκλίσεως
Ο Νόμος επιτρέπει κατ' εξαίρεση την παρέκκλιση από τις αρχές αυτές, αν
συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις που επιβάλλουν την παρέκκλιση.
Στην

περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται στο προσάρτημα των

οικονομικών καταστάσεων και να αιτιολογείται κατάλληλα.
Θα πρέπει επίσης να αναφέρονται οι επιδράσεις της παρέκκλισης στην περιουσιακή
διόρθωση, στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της χρήσης.

2.4.4.1.2

Εννοιολογικό περιεχόμενο Οικονομικών Καταστάσεων

Το υπόδειγμα του Ισολογισμού (τίτλοι, λογαριασμοί, κωδικοποίηση, περιεχόμενο),
είναι υποχρεωτικό. Στην 4η οδηγία περιέχονται δύο υποδείγματα, το οριζόντιο
(άρθρο 9) και το κάθετο (άρθρο 10). Μέσα στο μοντέλο υπάρχουν ορισμένες
εναλλακτικές λύσεις για τις οποίες πρέπει να αποφασίσει κάθε χώρα. Ο
Ισολογισμός είναι αναλυτικός, με δικαίωμα συνοπτικής παρουσίασης για τις μικρές
εταιρίες. Σε χωριστά άρθρα της οδηγίας χωρίζονται οι πληροφορίες που
απαιτούνται για τα πάγια στοιχεία, δίνεται ο αριθμός της συγγενικής επιχείρησης
(συμμετοχή πάνω από 20%), εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις για προβλέψεις ζημιών
και υποχρεώσεων, κλπ.
Ο Ισολογισμός είναι μια στατική οικονομική κατάσταση, που δείχνει τη
χρηματοοικονομική θέση της επιχειρήσεως σε μια δεδομένη στιγμή. Εν τούτοις, σε
διεθνή κλίμακα έχει επικρατήσει η ονομασία Ισολογισμός (balance sheet) που
πηγάζει από το γεγονός ότι το ενεργητικό είναι πάντοτε ισοζυγισμένο με το
παθητικό, σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση, η οποία αποτελεί το βάθρο της
λογιστικής:
Ενεργητικό = Υποχρεώσεις + Καθαρή θέση
Αναφερόμενοι στην έννοια του Ενεργητικού, εννοούμε το σύνολο των οικονομικών
αγαθών (υλικών και αυλών) που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση (εφόσον
αυτή έχει νομική προσωπικότητα, ή στον ιδιοκτήτη της) από τα οποία
προσδοκούνται μελλοντικά οφέλη και μπορούν να αποτιμηθούν αντικειμενικά σε
νομισματικές μονάδες.
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Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, για να χαρακτηριστεί ένα αγαθό ως στοιχείο του
ενεργητικού πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
o Το στοιχείο πρέπει να είναι οικονομικό αγαθό, δηλ. να ικανοποιεί οικονομικές
ανάγκες και να βρίσκεται σε έλλειψη, η οποία προσδίδει σ' αυτό αξία.
o Το στοιχείο πρέπει να είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης.
o Η αντικειμενική αποτίμηση σε χρηματικές μονάδες εξυπηρετεί την παρουσίαση
στον ισολογισμό.
Η αντικειμενικότητα της αποτίμησης της αξίας των στοιχείων είναι αναγκαία για
τους ελεγκτές του ισολογισμού αφενός, αλλά κυρίως για τους χρήστες αυτού
μετόχους, πιστωτές κλπ ) που βασίζονται στα κονδύλια αυτά. Ακόμη η εκτίμηση σε
χρηματικές μονάδες παρέχει το κοινό μέτρο, ώστε οι μονάδες των αποθεμάτων να
συναθροίζονται με τις μονάδες των κτιρίων μηχανημάτων, διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας κλπ.
Αντίστοιχα, το παθητικό εκφράζει το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης
προς τους χρηματοδότες της ανάλογα με τη σχέση των χρηματοδοτών προς την
επιχείρηση, οι υποχρεώσεις διακρίνονται σε:


υποχρεώσεις προς τρίτους και ,



υποχρεώσεις προς τους φορείς της επιχειρήσεως (καθαρή θέση της
επιχειρήσεως).

Από άλλες σκοπιές εξεταζόμενο, το παθητικό εκφράζει υποχρεώσεις προς τους
τρίτους δηλαδή οφειλές της επιχειρήσεως που θα εξοφληθούν στο μέλλον δια της
εκχωρήσεως στοιχείων του ενεργητικού ή δια της παροχής υπηρεσιών. Οι
υποχρεώσεις κατά κανόνα δε συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα στοιχεία του
ενεργητικού, αλλά είναι απαιτήσεις των τρίτων έναντι της συνολικής ομάδας των
στοιχείων του ενεργητικού.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα χρήσεως η 4η οδηγία περιλαμβάνει δύο είδη
υποδειγμάτων για να διαλέξουν οι χώρες - μέλη. Το πρώτο, με ανάλυση κόστους
κατ΄ είδος δαπάνης με κάθετη και οριζόντια διάταξη, και το δεύτερο, με ανάλυση
εξόδων κατά λειτουργία πάλι σε κάθετη και οριζόντια διάταξη. Η μορφή αυτή
λέγεται και λειτουργική μορφή. Σε όλους τους τύπους περιέχονται υποχρεωτικά οι
πωλήσεις της εταιρίας.
Για τον πίνακα διάθεσης κερδών, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δεν
προβλέπεται ο σχηματισμός πίνακα διανομής (οι απλές οικονομικές καταστάσεις
θεωρούνται πιο σημαντικές από τις ενοποιημένες).
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Όσον αφορά στην κατάρτιση καταστάσεων ταμειακών ροών, αυτή έχει ορισθεί
πρώτα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (πριν από την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ).
Τέλος, Το περιεχόμενο του προσαρτήματος καθορίζεται από τον Ν. 2190/1920. Για
τη σύνταξη του προσαρτήματος στην Ελλάδα συλλέγονται και αναγράφονται οι
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 43α του Ν. 2190/20 και στο άρθρο 107
του ίδιου Νόμου, σχετικά με το Προσάρτημα των ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων, ενώ έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται το υπόδειγμα που
συντάχθηκε από ορκωτούς ελεγκτές για διευκόλυνση των επιχειρήσεων.
Αντίθετα, για τη σύνταξη του προσαρτήματος σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα:


αφενός ορίζεται από κάθε πρότυπο ξεχωριστά, το σύνολο των πληροφοριών που
πρέπει να περιέχονται στο προσάρτημα και αφορούν το συγκεκριμένο θέμα και



αφετέρου υπάρχουν ορισμένα πρότυπα τα οποία αναφέρονται αποκλειστικά ή
σχεδόν αποκλειστικά σε πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο
Προσάρτημα.

Με τη διάταξη της § ιζ' του άρθρου 43α ορίζεται ότι στο προσάρτημα πρέπει να
παρατίθενται και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται αναγκαίες για την
επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων
και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής
κατάστασης (θέσης) και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.
ο νόμος καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο του προσαρτήματος και ότι ειδικές
διατάξεις Νόμων είναι δυνατό να επιβάλλουν την αναγραφή σ' αυτό κι άλλων
πληροφοριακών στοιχείων. Αλλά και η εταιρία δικαιούται να παραθέσει στο
προσάρτημα περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις απ' αυτές που απαιτεί ο
νόμος, αρκεί οι πληροφορίες αυτές να οδηγούν σε πληρέστερη πληροφόρηση
αυτών που ενδιαφέρονται για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα
χρήσης της εταιρίας.
Το προσάρτημα πρέπει να υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ., το
προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης περιέρχεται σε
γνώση τρίτων δημοσιεύεται ή υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε
φορά.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2190/1920, το προσάρτημα, μαζί με
τις υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις, καταχωρούνται, ύστερα από έλεγχο, στο
Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών που τηρείται από την υπηρεσία του Υπουργείου
Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Το προσάρτημα όμως δεν δημοσιεύεται στο
τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας
της κυβερνήσεως ούτε σε πολιτική και οικονομική εφημερίδα, όπως υποχρεωτικά
δημοσιεύονται οι υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις, είκοσι (20) ημέρες
τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνελεύσεως (άρθρο 43ν.2190/1920).

2.4.4.1.3 Γενικές διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. που διέπουν τον Ισολογισμό Τέλους

Χρήσης
Σχετικά με τον Ισολογισμό Τέλους Χρήσης, το Ε.Γ.Λ.Σ. καθιερώνει τους
ακόλουθους γενικούς κανόνες:
1. Η κατάσταση του Ισολογισμού καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε
χρήσης
2. Η κατάσταση του Ισολογισμού καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και
Ισολογισμών των οικονομικών μονάδων και δημοσιεύεται μαζί με την
κατάσταση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας
που ισχύει κάθε φορά.
3. Στην κατάσταση του Ισολογισμού επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των
κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί, όπως π.χ. το κονδύλι του
παθητικού: αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, επιτρέπεται
να αναλυθεί σε περισσότερα κονδύλια.
4. Η σύμπτυξη κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί επιτρέπεται,
εφόσον είναι ασήμαντα και στο προσάρτημα του ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων χρήσης γίνεται ανάλυση των συμπτυγμένων κονδυλίων.
5. Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του Ισολογισμού απεικονίζονται, σε δύο
στήλες: στις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς:


κατά το τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρεται ο Ισολογισμός και



κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης.
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6. Τα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού [Β, Γ (Ι) και Γ (II)] απεικονίζονται
στην αξία κτήσεως τους (ή αναπροσαρμογής). Για τα ίδια στοιχεία
απεικονίζονται οι συνολικές αποσβέσεις μέχρι τέλους της χρήσης στην οποία
αναφέρεται ο Ισολογισμός και η αναπόσβεστη αξία καθενός από αυτά και κατά
κατηγορίες αυτών.
Στην κατάσταση του Ισολογισμού που καταχωρείται στο βιβλίο Απογραφών και
Ισολογισμών των οικονομικών μονάδων:



Σε ιδιαίτερες στήλες απεικονίζεται χωριστά η αξία σε ευρώ των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.

Κατά τη δημοσίευση της καταστάσεως αυτής, ο διαχωρισμός των αξιών σε ευρώ
και Ξ.Ν. είναι δυνατό να γίνεται με κάθετη διάταξη ή να παραλείπεται.



Για κάθε κονδύλι στο οποίο αντιστοιχεί αραβικός αριθμός γίνεται συσχέτιση με
τον ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του Σχεδίου
Λογαριασμών.

Κατά τη δημοσίευση της καταστάσεως αυτής οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως είναι
δυνατό να παραλείπονται.

2.4.4.1.4

Βασικές Διατάξεις που αφορούν στις ημερομηνίες σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων

 Διάρκεια της χρήσης
Ο Ν.2190/1920, με τη διάταξη του άρθρου 42 § 1, ορίζει ότι η εταιρική χρήση δεν
μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους των δώδεκα μηνών.
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί η πρώτη εταιρική χρήση να ορισθεί για διάστημα μη
υπερβαίνον τους είκοσι τέσσερις μήνες και, με το άρθρο 41, ότι η ανώνυμη εταιρία
υποχρεούται να ενεργεί την απογραφή που προβλέπει το άρθρο 9 του εμπορικού
νόμου στο το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.
Ο Ν.2238/1994, με τη διάταξη του άρθρου 29 § 1, ορίζει ότι: η διαχειριστική
περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, λήξη ή
διακοπή των εργασιών της επιχειρήσεως η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι
μικρότερη του δωδεκαμήνου.
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Κατ' εξαίρεση, για την επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, η
διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του
δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα, όχι όμως μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24)
μήνες;
Ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ. 186/1992), με τη διάταξη του άρθρου 26 §
1 ορίζει ότι η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.
Μπορεί όμως η διαχειριστική περίοδος να περιλαμβάνει χρονικό διάστημα:


Μικρότερο του δωδεκαμήνου στις περιπτώσεις ενάρξεως, ή διακοπής των
εργασιών του επιτηδευματία, και



Μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου και μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες κατά την
έναρξη των εργασιών του επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας.

Ως διαχειριστική περίοδος ενάρξεως θεωρείται κι αυτή κατά την οποία ο
επιτηδευματίας άρχισε, λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων, να τηρεί βιβλία τρίτης
κατηγορίας.
Συνεπώς η διαχειριστική περίοδος αυτή μπορεί να περιλαμβάνει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου.
Αν όμως ο επιτηδευματίας σε διαχειριστική περίοδο μεταγενέστερη της πρώτης από
της ενάρξεως των εργασιών του αρχίσει οικειοθελώς να τηρεί βιβλία τρίτης
κατηγορίας, τότε η διαχειριστική του αυτή περίοδος δεν μπορεί να υπερβεί τη
διάρκεια του δωδεκαμήνου.
 Χρόνος καταρτίσεως του ισολογισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας. Ο νόμος (άρθρο 41
Ν.2190/1920) ορίζει ότι ο Ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος κάθε εταιρικής
χρήσης. Ο νόμος δεν καθορίζει επακριβώς το χρόνο που το Δ.Σ. οφείλει να
περατώσει την κατάρτιση του ισολογισμού.
Από τη διάταξη όμως του άρθρου 25 Ν.2190/1920, που ορίζει ότι η γενική
συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον σε κάθε
εταιρική χρήση και εντός 6 μηνών από την λήξη της χρήσης, σε συνδυασμό με τη
διάταξη του άρθρου 43α § 3 που ορίζει ότι η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την
τακτική γενική συνέλευση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των ελεγκτών για
επαλήθευση αυτής με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις τουλάχιστον 30
ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, προκύπτει ότι απώτατο χρονικό όριο
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περατώσεως της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων είναι πέντε (5)μήνες
από τη λήξη της χρήσης.
Όπως είναι ευνόητο, ο Ισολογισμός πρέπει να καταρτίζεται έγκαιρα, ώστε οι
ελεγκτές να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη διενέργεια του ελέγχου και τη
σύνταξη της εκθέσεως τους και να υπολείπεται ακόμη χρόνος είκοσι τουλάχιστον
ημερών πριν από τη γενική συνέλευση για τη δημοσίευση του ισολογισμού και της
εκθέσεως των ελεγκτών και την υποβολή αυτών στη Δ/νση Ανωνύμων. Εταιριών
του Υπουργείου Εμπορίου ή στον αρμόδιο Νομάρχη.
Το καταστατικό της εταιρίας είναι δυνατό να καθορίζει χρονική περίοδο μικρότερη
απ' αυτήν που προκύπτει απ' το νόμο, μέσα στην οποία το ΔΣ υποχρεούται να
καταρτίζει τον ισολογισμό.
Αν το Δ.Σ. δεν καταρτίσει έγκαιρα τον ισολογισμό, υποπίπτει στο αδίκημα του
άρθρου 57 του ν.2190/1920.
Αντιθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, βασιζόμενοι
στις διατάξεις του άρθρου 17 § 8 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992), οι πράξεις του
Ισολογισμού, καθώς και το κλείσιμο πρέπει να ολοκληρώνονται:


Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για τις
ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης
ευθύνης, κοινοπραξίες, κοινωνίες του αστικού δικαίου και αστικές εταιρίες,



Εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για τις
ανώνυμες εταιρίες και τους συνεταιρισμούς,



Εντός έξις (6) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για τις
αλλοδαπές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται
ποντοπόρα πλοία.

Οι παραπάνω προθεσμίες δεν μπορούν να υπερβούν την προθεσμία υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού είναι η τελευταία ημέρα της χρήσης. Η
εμπορική νομοθεσία δεν προσδιορίζει την ημερομηνία αυτήν, αλλά αφήνει
ελευθερία στο καταστατικό της εταιρίας να την καθορίσει, ανάλογα με τις ανάγκες
της εταιρίας.
Ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) όμως, με τη διάταξη του άρθρου
26 § 2, ορίζει ότι:
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Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κλείνει διαχειριστική περίοδο
την 30η Ιουνίου ή την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Μετάθεση του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου επιτρέπεται μόνο εφόσον
συντρέχουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν.
Για τη μετάθεση αυτή απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., μετά από
σχετική αίτηση του επιτηδευματία, που υποβάλλεται το αργότερο μέσα στον
ενδέκατο μήνα της διαχειριστικής περιόδου, της οποίας ζητείται η παράταση του
χρόνου λήξης.
Η διαχειριστική περίοδος των νομικών προσώπων που τίθενται σε εκκαθάριση, για
οποιονδήποτε λόγο, αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης και
λήγει με την ολοκλήρωση της.

2.4.4.1.5 Ο Ισολογισμός κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. και το 2190/1920
Το Ε.Γ.Λ.Σ. παρέχει υπόδειγμα ισολογισμού. Ο Ν.2190/1920, με τη διάταξη του
άρθρου 42γ, επιβάλλει στις ανώνυμες εταιρίες την κατάρτιση των ισολογισμών
τους σε δύο σκέλη, στο πρώτο των οποίων περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο
δεύτερο το παθητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα ισολογισμού του Ε.Γ.Λ.Σ. και
σύμφωνα με όσα το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζει αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας
και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.
Στους ισολογισμούς των ανώνυμων εταιριών δεν αναγράφονται:


η στήλη των κωδικών αριθμών των λογαριασμών και



η στήλη των αξιών σε ξένο νόμισμα.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 22
ν.3190/1955)

2.4.4.1.6

Προβλήματα Φορολογικής Νομοθεσίας στην Ελλάδα

Μερικά από τα προβλήματα που δημιουργούνται μεταξύ της φορολογικής
νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών οδηγιών, μπορούν να συνοψισθούν παρακάτω:
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Η απευθείας στον Ισολογισμό καταχώρηση ζημιών που σημαίνει την ισόποση
εικονική αύξηση του τελικού αποτελέσματος δίνοντας έτσι τη νομική κάλυψη
στις επιχειρήσεις να διανέμουν εικονικά κέρδη. Με το άρθρο 15 του Ν.
2459/1997 ορίζεται ότι τυχόν ζημίες από πώληση μετοχών ή ζημίες από
αποτίμηση μετοχών και ομολογιών στο τέλος της χρήσης που δεν καλύπτονται
από δημιουργημένο αποθεματικό να μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό με την
προοπτική να συμψηφισθούν με τυχόν μελλοντικά κέρδη από πώληση
χρεογράφων.



Το ποσό αυτό έπρεπε να καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης και όχι στον
ισολογισμό. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις της 4ης οδηγίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν ενσωματωθεί με το Π.Δ. 409/1986
στον Ν. 2190/1920 κα στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) με το
Π.Δ. 1123/1980. Με τη διανομή εικονικών κερδών ουσιαστικά διανέμονται
κεφάλαια της επιχείρησης (ίδια ή ξένα) με τελική συνέπεια να μπαίνει σε
κίνδυνο η βιωσιμότητά της.



Στο άρθρο 24 του Ν. 2238/1994, αναφέρεται ότι χρόνος απόκτησης
εισοδημάτων από τόκους καταθέσεων τοις μετρητοίς, είναι ο χρόνος κατά τον
οποίο οι τόκοι αυτοί γίνονται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί. Δηλαδή, τα
δεδουλευμένα έσοδα της χρήσης από τόκους καταθέσεων ή από τίτλους
(τραπεζικών ομολόγων, εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου κ.λπ.)
να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση ή στη μεθεπόμενη όπου οι τόκοι αυτοί
γίνονται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί και έτσι, η αρχή της αυτοτέλειας των
χρήσεων που απαιτούν οι βασικές αρχές της Λογιστικής, ο κωδ. Ν. 2190/1920
δεν εφαρμόζεται.



Επιπλέον σύμφωνα με τον Ν. 1665/1986 (συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης) και τον Ν. 1905/1990 (συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων) με τις οποίες επιτρέπεται, για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων,
να σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη (εκπιπτόμενη από τα φορολογητέα έσοδα).
Η πρόβλεψη αυτή πρέπει να καταχωρείται σε ειδικό αποθεματικό πρόβλεψης.
Λογαριασμός, όμως, με τέτοιο τίτλο δεν υπάρχει στο υπόδειγμα ισολογισμού
ούτε επιτρέπεται να δημιουργηθεί, γιατί σύμφωνα με τις βασικές αρχές της
Λογιστικής και τις προερχόμενες από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
προβλέψεις

διαφέρουν

ουσιαστικά

των

καταχωρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς.
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αποθεμάτων

και

πρέπει

να

2.4.4.1.7

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων που υιοθετεί η E.Ε. και τα οποία
επηρεάζουν την Ε.Λ.Τ

Για την Ελλάδα τόσο η υποχρεωτική εφαρμογή των οδηγιών και κανονισμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και η προσπάθεια εναρμόνισης με τα διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, αποτέλεσαν την αφετηρία μιας λογιστικής επανάστασης, η οποία ήταν
απαραίτητη και έπρεπε από πολλά χρόνια να είχε γίνει.
Έτσι, ιστορικά τα Λογιστήρια των Ελληνικών επιχειρήσεων άρχισαν να
λειτουργούν με βάση τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ) Π.Δ. 186/1992 και
τη φορολογική νομοθεσία και με αποκλειστικό σχεδόν σκοπό την αντιμετώπιση
των υποχρεώσεων που προέκυπταν από τις φορολογικές διατάξεις.
Οι φορολογικές διατάξεις, όμως, υστερούν και διαφέρουν ριζικά από τις
παραδεγμένες λογιστικές αρχές, γιατί αποσκοπούν μόνο στον προσδιορισμό του
φορολογητέου εισοδήματος, του οποίου οι διαφορές από τα πραγματικά λογιστικά
κέρδη είναι πάρα πολλές και πολύ σοβαρές.
Αντίθετα για τη λήψη από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, σωστών
επιχειρηματικών αποφάσεων απαιτούνται αναλυτικά και εξειδικευμένα στοιχεία, τα
οποία, όμως, δεν είναι δυνατόν να προέλθουν από λογιστικά βιβλία που τηρούνται
αποκλειστικά με βάση τα κατώτατα όρια των απαιτήσεων της φορολογικής
νομοθεσίας.
Ελάχιστες ήταν οι επιχειρήσεις που είχαν οργανώσει τα λογιστήρια τους με βάση
τις βασικές λογιστικές αρχές της επιστήμης της Λογιστικής, και των αποφάσεων με
στόχο την πλήρη και σωστή πληροφόρηση των Διοικήσεών τους, για τη λήψη
σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.
Η εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διευκολύνει τα Λογιστήρια
των επιχειρήσεων να έχουν πρώτιστη αποστολή τους τις σύγχρονες απαιτήσεις της
λογιστικής και του μάνατζμεντ για σωστή και έγκαιρη αναλυτική πληροφόρηση της
διοίκησης, τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων, και τη διασφάλιση της
βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Πολλές από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, κυρίως της φορολογίας
εισοδήματος, στην Ελλάδα δημιουργούν σοβαρά και αρκετές φορές αξεπέραστα
προβλήματα στα λογιστήρια των επιχειρήσεων.
Αυτό έχει σαν συνέπεια την μη σωστή εφαρμογή του άρθρου 42 του Ν. 2190/ 1920,
σύμφωνα με το οποίο ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης
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πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη ακρίβεια την πραγματική εικόνα της
περιουσιακής διάρθρωσης, και της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης.
Τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα της Ελληνικής
οικονομίας, είναι κυρίως αυτά που περιλαμβάνονται στην 4η οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αναφέρονται κυρίως σε κανόνες αποτίμησης.
Όμως παρ΄ όλες της προσπάθειες για πλήρη εναρμόνιση της κατάρτισης των
λογιστικών καταστάσεων στην Ελλάδα με τις οδηγίες της ΕΕ, εξακολουθεί να
υπάρχει ένας έντονος φορολογικός προσανατολισμός στην ελληνική λογιστική
τυποποίηση.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στη διαμόρφωση των λογιστικών
καταστάσεων έχει καθοριστική σημασία το νομοθετικό πλαίσιο, κυρίως το
φορολογικό το οποίο προσδίδει μεγάλη σημασία στα φορολογικά έσοδα, αφήνοντας
σε δεύτερη μοίρα την αρτιότητα των λογιστικών προτύπων και πρακτικών.
Αρμόδια όργανα κατάρτισης λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα, είναι κυρίως τα
κρατικά όργανα (Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου κτλ.) και
άλλοι φορείς που έχουν σχέση με τα ΕΛΠ, όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο
Λογιστικής, και σε κάποιο βαθμό η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων.
Οι βασικές αρχές, που πρέπει να ακολουθούνται από 1.1.1987 κατά την αποτίμηση
της απογραφής τέλους χρήσης, περιλαμβάνουν τα ποσά των ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων που πρέπει να προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν
αποτιμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 28 του ΚΒΣ
(Π.Δ. 186/1992).

2.4.4.1.8 Συγκριτικές Παρατηρήσεις
Τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας στην
Ελλάδα είναι κυρίως αυτά που περιλαμβάνονται στη 4η Οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και αναφέρονται κυρίως σε κανόνες αποτίμησης.
Τα πρότυπα αυτά περιέχονται στο ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο (ΠΔ
1123/1980 τροποποιήσεις ΠΔ 502/1984 και 186/1986),τον Εμπορικό Νόμο
(2190/1920)και 3190/1955)και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ186/1992).
Τα ΔΛΠ αναφέρονται σε συγκεκριμένο θέμα, αποτυπώνονται σε ένα συνοπτικό και
όσο το δυνατόν απλό κείμενο που αποτελεί αυτοτελές δημοσίευμα και αναφέρετε
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τόσο στο θεωρητικό υπόβαθρο του θέματος όσο και σε πραγματικές συναλλαγές
και γεγονότα προσδιορίζοντας ακόμα και τις εγγραφές που πρέπει να γίνουν στα
λογιστικά βιβλία και τον τρόπο με τον οποίο οι συναλλαγές και τα γεγονότα
οφείλουν να παρουσιασθούν στις οικονομικές καταστάσεις.
Αντίθετα τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) είναι διάσπαρτα σε διάφορα
κείμενα με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται το κύρος και η ισχύς τους.
Σε ότι αφορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα ΔΛΠ εμφανίζουν διαφορές
σε σχέση με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ελληνικής Λογιστικής
Τυποποίησης.
Εκτός από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και την
κατάσταση ταμειακών ροών, που προβλέπονται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις, τα
ΔΛΠ απαιτούν επιπλέον τη σύνταξη Κατάστασης Μεταβολών της Καθαρής Θέσης
και πολύ αυξημένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις στις
οποίες αναφέρονται τα ΔΛΠ δεν είναι βέβαια εντελώς άγνωστες στην ελληνική
νομοθεσία.
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις έχουν ρόλο ανάλογο του προσαρτήματος (το
περιεχόμενο τους όσον αφορά στην έκταση των πληροφοριών που δίνονται είναι
διαφορετικό, πολύ πιο πλούσιο και λεπτομερές, αναφερόμενο σε αναλύσεις και
πληροφορίες που άπτονται όλων των ΔΛΠ που εφαρμόσθηκαν), ενώ η τήρηση
κατάστασης ταμειακών ροών επιβλήθηκε για τις εισηγμένες εταιρείες με απόφαση
της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
Είναι φανερό, πάντως, ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ θα καταστήσει αναγκαία την
τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 2190/1920, που αναφέρεται στη σύνταξη, δομή
και δημοσίευση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Ειδικότερα για το ΔΛΠ αρ.1 και την Ελληνική Λογιστική Τυποποίηση
επισημαίνονται τα πιο κάτω:
Πίνακας 2.2: Διαφορές μεταξύ ΔΛΠ 1 και Ε.Λ.Π
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.1
 Προβλέπουν εναλλακτικούς χειρισμούς
σε πολλές περιπτώσεις
 Όλα αυτά τα θέματα έχουν μελετηθεί με
τρόπο ολοκληρωμένο.
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Ελληνική Λογιστική Τυποποίηση
 Δεν συνοδεύονται από επεξηγηματικές σημειώσεις
 Υπάρχουν θέματα που δεν έχουν
ρυθμιστεί ή έχουν ρυθμιστεί
μερικώς όπως ή κατάρτιση
καταστάσεων ταμειακών ροών
(IAS
7)
η
παρουσίαση

1.

οικονομικών στοιχείων κατά
κλάδο δραστηριότητας και
γεωγραφική περιοχή (IAS14) τα
συνταξιοδοτικά προγράμματα
(IAS 26) κ.τ.λ.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Ο Ισολογισμός (Balance sheet)
Διαχωρισμός των κυκλοφοριακών και μη
περιουσιακών στοιχείων με βάση τη
12μηνη περίοδο ρευστοποίησης
Διαχωρισμός των τρεχουσών και μη
υποχρεώσεων, με βάση τη 12μηνη περίοδο
διακανονισμού.
 Η Κατάσταση : Αποτελέσματα
Χρήσης (Income Statement)
Παρουσιάζεται:
- με τη μέθοδο των κατ΄ είδος δαπανών ή
- με τη μέθοδο της λειτουργίας δαπανών ή
- του κόστους πωλήσεων.
 Η Κατάσταση: Μεταβολές της καθαρής
θέσης
(Statement of Changes in Equity)
Πρέπει να εμφανίζει:
Το καθαρό κέρδος ή τη ζημία της χρήσης.
Το ποσό των κερδών ή ζημιών που υπήρχε
στην αρχή της χρήσης.
Την κίνηση της χρήσης.
Τη μεταβολή για κάθε κατηγορία
κεφαλαίου και αποθεματικού ξεχωριστά,
που έλαβε χώρα στη χρήση που
αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις
Τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και τα
κέρδη ή τις ζημιές που καταχωρούνται
κατ΄ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια.
Τις μεταφορές κεφαλαίων από και προς
τους μετόχους-ετέρους
Τις διανομές μερισμάτων.
Τις επιδράσεις από τις μεταβολές στις
λογιστικές μεθόδους .
 Η Κατάσταση: Ταμειακές Ροές
(Cash Flow Statement)

 Ο Ισολογισμός
Γίνεται οριζόντια κατάταξη των
περιουσιακών στοιχείων κατ΄
αντίστροφη σειρά του βαθμού
ρευστοποίησής τους
Γίνεται οριζόντια κατάταξη των
υποχρεώσεων κατ΄ αντίστροφη
σειρά του βαθμού ληκτότητας.
 Η Κατάσταση : Αποτελέσματα
Χρήσης

Παρουσιάζεται σε κάθετη διάταξη.
Αναγράφεται υποχρεωτικά ο κύκλος
εργασιών.
 Ο Πίνακας διανομής κερδών
(στις ενοποιημένες οικονομικές.
Καταστάσεις:
ο
Πίνακας
Διαθέσεως Αποτελεσμάτων)

 Η Κατάσταση: Ταμιακές Ροές

Η παρουσίαση της κατάστασης Ταμιακών
ροών γίνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο
του ΔΛΠ 7.
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Προβλέπεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για τις εταιρείες που
οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο.

 Οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις
Προσάρτημα
(Notes to the Financial Statements)

ή

Παρουσιάζουν τις λογιστικές μεθόδους
που επιλέγηκαν.
Παρουσιάζουν τις μεθόδους αποτίμησης
που χρησιμοποιήθηκαν.
Πληροφορούν για τις βάσεις καταρτίσεως
των οικονομικών καταστάσεων.

 Το Προσάρτημα
Το
περιεχόμενο
του
προσαρτήματος
καθορίζεται
από το Ν. 2190/1920
Η εταιρεία μπορεί να παραθέσει
στο προσάρτημα περισσότερες
πληροφορίες και επεξηγήσεις
από αυτές που απαιτεί ο νόμος,
αρκεί αυτές να οδηγούν σε
πληρέστερη πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων.
Το προσάρτημα πρέπει να
υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Αναφέρουν τις μεταφορές κεφαλαίων από
και προς τους μετόχους-ετέρους, αν δεν
έχουν αναφερθεί στις μεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων.
Αναφέρουν τις πληροφορίες στις οποίες
παραπέμπουν οι οικονομικές καταστάσεις.
Αναφέρουν κάθε στοιχείο που αφορά σε
ιδιαίτερο λογιστικό χειρισμό, που κρίνεται
απαραίτητο για την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων
Αναφέρουν:
Τη χώρα ίδρυσης της εταιρείας
Τη νομική της μορφή
Την έδρα της
Το αντικείμενο των εργασιών της
Την επωνυμία της μητρικής της (όταν
πρόκειται για όμιλο)
Τον αριθμό των εργαζομένων στο τέλος
της χρήσης ή το μέσο όρο αυτών κατά τη
διάρκεια της χρήσης.

2.5 Η Εναρμόνιση των Λογιστικών Πρακτικών
Η ερμηνευτική προσέγγιση έχει ως σκοπό, ο ερευνητής να εξηγήσει την
βιβλιογραφική ανασκόπηση, την ανθρώπινη επιρροή, τις αξίες και τους κανόνες μιας
διαδικασίας ώστε να αποδοθεί καλύτερα η κατανόηση ενός ζητήματος (θέματος).
Σύμφωνα με το ερμηνευτικό πλαίσιο, ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια πιο ολιστική
αντίληψη του αντικειμένου της έρευνας (Ericsson et.al. 1999).
Η βασική υπόθεση σε μια σειρά από ερευνητικές αναλύσεις, είναι πως η χρήση των
ίδιων λογιστικών επιλογών από διαφορετικές εταιρίες μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο
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βαθμό την συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων (Van der Tas 1988 1992;
Emenyonu et.al 1992; Archer et.al. 1995; Hermann et.al. 1995).
Οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές παρέχουν μια σχεδόν ομόφωνη ερμηνεία της εν
λόγω διαδικασίας μέσω της οποίας η συγκρισιμότητα των οικονομικών
καταστάσεων, πέραν των εθνικών συνόρων, αυξάνεται όλο και περισσότερο
(Perramon J. et.al 2005).
Όταν οι εταιρίες υιοθετούν παρεμφερή πλαίσια και κανόνες ώστε να υπάρχει
επικοινωνία μεταξύ των οικονομικών πληροφοριών, τότε μπορούν να αυξήσουν την
αποτελεσματικότητα, της εν λόγω επικοινωνίας, περιορίζοντας το κόστος των
χρηστών. Αυτή η υπόθεση έχει ως αποτέλεσμα την πίεση για εναρμόνιση των
λογιστικών πληροφοριών μεταξύ όλων των εταιρειών καθιστώντας την επιθυμητό
τέχνασμα.
Ωστόσο ορισμένοι συγγραφείς έχουν εκφράσει την ανάγκη προσοχής σχετικά με την
επίτευξη της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης (Schuetze 1994 and Goeltz, 1991).
Η θέσπιση ορίων στην ανομοιογένεια των οικονομικών καταστάσεων, μέσω της
δημιουργίας προτύπων, δημιουργεί ένα μέσο όχι μόνο για την επίτευξη της
εναρμόνισης, αλλά και ως σκοπό αυτής (Van der Tas 1988). Επιπλέον, η ερώτηση
που τίθεται είναι μέχρι πιο σημείο μπορεί να προχωρήσει η εναρμόνιση.
Επειδή πολλές εθνικές και διεθνείς εταιρίες δεσμεύονται για την διαδικασία της
εναρμόνισης, είναι απαραίτητο να
εναρμόνισης

(harmonization),

τυποποίησης (standardization)

της

μελετηθεί η αντίληψη (φιλοσοφία) της
ομαλοποίησης

(normalization)

και

της

και πότε αυτές συνδέονται με την ομοιομορφία

(uniformity).

Η εναρμόνιση οδηγεί σε συμβιβασμούς μεταξύ διαφόρων απόψεων και μεθόδων, έτσι
ώστε να αποφευχθούν μη-αναστρέψιμες συγκρούσεις.
Οι Tay et.al. (1992) ισχυρίζονται ότι η εναρμόνιση επιτρέπει την προσαρμοστικότητα
(flexibility) ενώ ο Van der Tas (1992) αναφέρεται στον λιγότερο αυστηρό χαρακτήρα
των λογιστικών κανόνων. Η εναρμόνιση εξαλείφει τις λογικές συγκρούσεις
(αντιπαραθέσεις)

και

συνεισφέρει

στην

συγκρισιμότητα

των

οικονομικών

καταστάσεων διαφόρων χωρών (Chairas, Y.I. et al. 2001).
Ο

Barbu

(2005)

παραθέτει

δύο

ενδεχομένως

συνυπάρχουσες

κατηγορίες

εναρμόνισης: Συνδυασμός «Ισχυρών» ορισμών με «αδύναμους» ορισμούς. Πολύ πιο
πριν οι Nobes and Parker (1981 pp. 329), θεωρούν ότι η εναρμόνιση είναι μια
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διαδικασία που μειώνει τις εναλλακτικές λογιστικές επιλογές και αυξάνει την
ομοιομορφία των λογιστικών πρακτικών.
Οι Choi et.al. (1984 pp 470; 1992 pp. 257) υποστηρίζουν πως το εύρος των
λογιστικών επιλογών πρέπει να μειωθεί, κάνοντας τις επιλογές αυτές πιο συγκρίσιμες.
Συγγραφείς, οι οποίοι συμφωνούν με την παραπάνω άποψη (εκτίμηση), υποστηρίζουν
την λογική των μη-αντικρούσιμων λογιστικών πρακτικών.
Οι Meek and Saudagaran (1990) ανήκουν στην εν λόγω εκτίμηση. Αυτή η κατηγορία
εναρμόνισης δεν εμποδίζει την ύπαρξη επιλογών, μεταξύ διαφορετικών λογιστικών
πρακτικών.

Ομαλοποίηση. Ο εν λόγω όρος φαίνεται να είναι ισοδύναμος με τον όρο τυποποίηση
λόγω της αγγλικής λέξης «πρότυπο», η οποία μεταφράστηκε στα Γαλλικά ως
‘norme’. Συνεπώς, η έννοια της λέξης τυποποίηση συχνά παραφράζεται ως
ομαλοποίηση. Αυτή η παράφραση της ορολογίας (κονστρουκτιβισμός), τοποθετεί
τον όρο ομαλοποίηση ανάμεσα στους όρους εναρμόνιση και τυποποίηση.
Στην εναρμόνιση υπάρχουν λογιστικοί κανόνες, οι οποίοι όμως δεν είναι αυστηροί,
αφήνοντας περιθώρια επιλογών. Καθώς η διαδικασία της Διεθνούς Λογιστικής
Εναρμόνισης (ΙΑΗ) προχωράει, οι κανόνες βασίζονται στην ομαλοποίηση, έχοντας
ως συνέπεια την μείωση του αριθμού των επιλογών.
Οι

Tay et.al. (1990), προσδιορίζουν την ομαλοποίηση ως μια κίνηση προς την

ομοιομορφία. Όμως υπάρχει πιθανότητα, η ομοιομορφία να είναι εφικτή μόνο μέσα
από μια περίοδο τυποποίησης και όχι ομαλοποίησης, συνεπώς η ομοιομορφία
αποτελεί κομμάτι μέσα στην εναρμόνιση και την τυποποίηση.

Η τυποποίηση προάγει την ομοιομορφία και παράγει μεγαλύτερη σταθερότητα μέσω
της εφαρμογής ενός απλού λογιστικού κανόνα με καθολική υιοθέτηση. Η έννοια της
τυποποίησης φαίνεται να σχετίζεται με «την μείωση ή τον αποκλεισμό της επιλογής»
(Van der Tas 1992). Η τυποποίηση, ορίζεται ως μια διαδικασία που στοχεύει στην
ομοιομορφία ή κοντά σε αυτή. Επιπροσθέτως, είναι πιο φιλόδοξη διαδικασία απ’ ότι
η εναρμόνιση ή η ομαλοποίηση, επειδή προϋποθέτει την εφαρμογή μιας
ανυπέρβλητης λογιστικής νομοθεσίας (Barbu E 2005).
Οι Choi et.al. (1984 pp. 470; 1992 pp. 257), Samuel et.al (1985 pp. 56) and Cañibano

et.al. (2000 pp. 351-352), ισχυρίζονται ότι η τυποποίηση αποτελεί προτεραιότητα
στην διαδικασία Διεθνούς Λογιστικής Εναρμόνισης (IAH).
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Οι Tay and Parker (1992 pp.218) επισημαίνουν ότι κατά την περίοδο της
τυποποίησης δεν υφίστανται λογιστικές επιλογές.
Υποστηρίζουν ότι η διαδικασία της εναρμόνισης επιτυγχάνεται μέσω μιας περιόδου
ομαλοποίησης, η οποία με την σειρά της επιτυγχάνεται μέσω του σταδίου της
τυποποίησης. Πρέπει να τονίσουμε, ότι η τυποποίηση μπορεί να υφίσταται χωρίς
εναρμόνιση, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών, με τις
λογιστικές μεθόδους να είναι αποτέλεσμα διεθνών συμφωνιών και γενικής
υιοθέτησης. Το αντίθετο είναι επίσης πιθανό, όταν υπάρχει άρση συγκεκριμένων
λογιστικών περιορισμών με ταυτόχρονη αύξηση στη χρήσης μιας συγκεκριμένης
λογιστικής μεθόδου (McLeay S et.al 1999).
Επίσης, είναι σημαντική η επισήμανση της διαφοροποίησης ανάμεσα στην
εναρμόνιση και στο επίπεδο των ρυθμίσεων (κανονισμών), συγκρινόμενες με το
επίπεδο των επικρατούντων συνθηκών. Υποθέτοντας ότι, το πρωταρχικό μέλημα
είναι η ανύψωση της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων προς τα
ενδιαφερόμενα μέλη, και στη συνέχεια, η εκτίμηση εάν το πλαίσιο της διεθνούς
εναρμόνισης ή τυποποίησης είναι επιτυχώς προσαρμοσμένο σε de facto λογιστικές
πολιτικές.
Τέλος, όλες οι έννοιες συγκλίνουν «σε ένα ευρύ φάσμα πρακτικών οι οποίες
κινούνται από την πλήρη ευελιξία και πολυμορφία προς την πλήρη ομοιομορφία»
(Emenyonu, E.N. et al. 1996).

Διάγραμμα 1
Διαδικασία
Εναρμόνισης / Τυποποίησης
Ποικιλομορφία

Ομοιομορφία
Καθεστώς Εναρμόνισης και /ή μέγιστη
Ομοιομορφία

Πηγή: Parker and Tay (1990)
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2.5.1

Λογιστική Εναρμόνιση: Μορφές και Εναλλακτικές

Ο στόχος της λογιστικής εναρμόνισης αφορά στη μείωση και στην υπέρβαση των
διαφορετικοτήτων των λογιστικών πρακτικών, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση
της διεθνούς συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Choi et al.
2002). Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο βαθμός διαφορετικότητας των υπό
δημοσίευση λογιστικών στοιχείων οδηγούν την επιχειρηματική παραγωγικότητα σε
σημαντικές δυσκολίες, ιδίως τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, για την
πλειοψηφία των επενδυτών ο υψηλός βαθμός διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας
αποτελεί εμπόδιο κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων. Στην πραγματικότητα
η εναρμόνιση χαρακτηρίζεται από δύο βασικές πτυχές: την πραγματική και την
τυπική εναρμόνιση.

Πραγματική Εναρμόνιση: περιγράφει την εναρμόνιση των λογιστικών πρακτικών, οι
οποίες εφαρμόζονται από διαφορετικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για το βαθμό συνοχής
στην πραγματική εναρμόνιση (Rahman et al. 1996; Wolk et al. 2001).

Τυπική Εναρμόνιση: περιγράφει το βαθμό εναρμόνισης των κανόνων και των
κανονισμών. Παρατηρείται από θεωρητική σκοπιά, επισημαίνοντας ότι οι ομοιότητες
και οι διαφορές μεταξύ των κανόνων και των κανονισμών των διαφόρων χωρών ή
ομάδων θα πρέπει να τελειοποιηθούν και να εναρμονιστούν (Rahman et al. 1996;
Wolk et al. 2001). Πολλές μελέτες που ασχολούνται με το βαθμό και τις πρακτικές
εναρμόνισης αναφέρονται στην τυπική εναρμόνιση ως “de jure” και στην πρακτική
εναρμόνιση ως “de facto”.

Οι Tay et.al. (1990) και Van der Tas (1988)

διαφοροποιούνται μεταξύ de jure και de facto εναρμόνισης. Το πρώτο
συμπεριλαμβάνει τους κανόνες και τα πρότυπα τα οποία περιέχονται στο νόμο ή
καθορίζονται

από

επαγγελματικούς

φορείς, ενώ

η

δεύτερη περιλαμβάνει τις

τρέχουσες πρακτικές, τόσο των δημιουργών των κανόνων, οι οποίοι προώθησαν την
έννοια και την ουσία της διεθνούς χρηματοπιστωτικής συγκρισιμότητας όσο και των
συναφών

επιχειρησιακών

εμποδίων,

τα

οποία

συνηγορούν

υπέρ

της de

facto εναρμόνισης, ως το πιο κατάλληλο μέγεθος για μέτρηση.
Οι Taower et.al. (1999), ορίζουν την «de facto εναρμόνιση ως τη σύνδεση με τις
πρακτικές της επιχείρησης, ενώ την de jure εναρμόνιση, ως τη ρύθμιση της
λογιστικής». Επίσης ως εναρμόνιση θεωρείται ο βαθμός των γνωστοποιήσεων
(εναρμόνιση των γνωστοποιήσεων), ενώ η υιοθέτηση των λογιστικών μεθόδων
καλείται ως εναρμόνιση των μεθόδων.
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Η πραγματικά μετρήσιμη εναρμόνιση αυξάνει το βαθμό συγκρισιμότητας και
αναφέρεται στις εταιρείες που υπό τις ίδιες συνθήκες υιοθετούν τις ίδιες λογιστικές
μεθόδους, για την αντιμετώπιση ενός λογιστικού γεγονότος ή παρέχουν πρόσθετες
πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε οι οικονομικές εκθέσεις των περισσοτέρων
εταιρειών να μπορούν να καταστούν συγκρίσιμες.

Πίνακας 2.3: Η διαφορετικότητα των εννοιών Εναρμόνισης και Αρμονίας
De Jure μελέτες αρμονίας

De Jure μελέτες εναρμόνισης

-σύγκριση των κανονισμών μεταξύ δύο ή - σύγκριση της κατάστασης της σχετικής
και περισσοτέρων κρατών κατά το ίδιο αρμονίας
χρονικό διάστημα

μεταξύ

κανονισμών

των

κρατών σε

διαφορετικών
διαφορετικά

χρονικά διαστήματα
De Facto μελέτες αρμονίας
-σύγκριση

των

De Facto μελέτες εναρμόνισης

επιχειρηματικών

-

σύγκριση

των

επιχειρηματικών

πρακτικών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πρακτικών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
χωρών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα

χωρών

σε

διαφορετικά

χρονικά

διαστήματα
Πηγή: Astami E et.al (2004).

Επιπλέον, ο Uddin S (2005) αναφέρεται σε ένα εναλλακτικό πρότυπο εναρμόνισης:
την αμοιβαία αναγνώριση και τον συμψηφισμό. Η πρώτη δέχεται ότι οι οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, έχουν γίνει αποδεκτές στο εξωτερικό,
ακόμη και αν δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες λογιστικές αρχές,
ιδίως σε ορισμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Η μόνη ανησυχία είναι ότι οι
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό
εξοικείωσης με τη διαφορετικότητα των λογιστικών προτύπων. Το τελευταίο
περιλαμβάνει ένα λογιστικό μηχανισμό ο οποίος αναπροσαρμόζει κριτικά τα
λογιστικά μεγέθη, όπως τα καθαρά κέρδη και τα ίδια κεφάλαια. Ωστόσο η διαδικασία
αυτή, ενώ κάνει πιο εύκολη τη σύγκριση για του χρήστες, δεν μπορεί να προσφέρει
μια συνολική εικόνα της επιχείρησης. Ακόμη μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο
διακριτική όσο και άδικη.
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2.5.2

Δυσχέρειες και οφέλη από το καθεστώς της εναρμόνισης

Πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στη διαδικασία της σύγκλισης των
οικονομικών πληροφοριών και των δυνητικών εμποδίων, ωστόσο λαμβάνοντας
υπόψη τη συνύπαρξη των ΔΠΧΠ και των εθνικών λογιστικών προτύπων στον τομέα
του εξορθολογισμού των εναλλακτικών πρακτικών παρουσίασης των οικονομικών
εκθέσεων σε όλη των Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα αναγνωρίσουμε τα οφέλη τα οποία
προέρχονται από την εναρμόνιση. Στη συνέχεια παρέχουμε, εν συντομία, τις
αντιφατικές πτυχές των ερευνητών σε δύο τμήματα.
Επιχειρήματα υπέρ της Διεθνούς Εναρμόνισης ( I.A.H)



Εξοικονόμηση

κόστους

για

τις

πολυεθνικές

επιχειρήσεις,

καθώς

με

περιορισμένους οικονομικούς πόρους θα παρέχουν χαμηλού κόστους λογιστικά
πρότυπα.



Η πληρότητα και η συγκρισιμότητα παρέχονται τόσο στις εθνικές όσο και στις
διεθνείς οικονομικές εκθέσεις.



Ευρύτητα υψηλών προδιαγραφών λογιστικών πρακτικών ποιότητας, καθώς τα
λογιστικά πρότυπα σε όλο των κόσμο δημιουργούνται στο δυνατότερο υψηλό
επίπεδο, σε συνέπεια με τις εγχώριες οικονομικές, νομικές και κοινωνικές
συνθήκες.



Σημαντική αύξηση της κοινής «οικονομικής γλώσσας» για την κατάρτιση
οικονομικών

καταστάσεων,

οι

οποίες

παράγουν

παρόμοιας

σημασίας

αποτελέσματα παγκοσμίως. (Turner 1983, Tan 1996, Aitken et.al. 1984)



Ενισχύει τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων που εκδίδονται από
διάφορές χώρες και παρέχει στους χρήστες πληροφορίες καλύτερης ποιότητα,
ως βάση για αποφάσεις επενδύσεων και πιστωτικής πολιτικής.



Παραμερίζει τα εμπόδια στις διεθνείς ροές κεφαλαίων, μειώνοντας τις διαφορές
στις

απαιτήσεις

κατάρτισης

των

οικονομικών

εκθέσεων

από

τους

συμμετέχοντες στις διεθνείς αγορές.



Διευκολύνει πιο ουσιαστικές συγκρίσεις των οικονομικών αποδόσεων και της
οικονομικής θέσης των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την ποιότητα των
χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

88

Σε έρευνα του ο Vansteeger (2005), υποστηρίζει σθεναρά την αύξηση του βαθμού
εναρμόνισης, θέτοντας υπόψη το εξής: τα ΔΠΧΠ αντιπροσωπεύουν, υψηλή ποιότητα
λογιστικών προτύπων, έναντι των εθνικών λογιστικών προτύπων, γεγονός που
επιβεβαιώνεται από μια σειρά ερευνών (Niskanen et al. 2000). Επιπλέον ο Auer
(1996) σε μελέτη του διαπίστωσε ότι τα δηλωθέντα κέρδη σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ,
εμπεριέχουν μεγαλύτερο βαθμό εγκυρότητας από τα δηλωθέντα κέρδη σύμφωνα με
τα ελβετικά λογιστικά πρότυπα. Εν συνεχεία οι Ashbaugh et.al. (2000) υποστηρίζουν
ότι, οι οικονομικές πληροφορίες των επιχειρήσεων, μετά την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ,
είναι πιο ουσιώδεις, γεγονός που οφείλεται στον περιορισμό των επιλογών, σύμφωνα
με την πολιτική των γνωστοποιήσεων. Αντίστοιχα οι Leuz et.al. (2000) διαπίστωσαν
ότι η ασυμμετρία των πληροφοριών που σχετίζονται με το κόστος κεφαλαίου
μειώνεται, λόγω της βελτίωσης του επιπέδου των γνωστοποιήσεων.

Μικρότερο κόστος κεφαλαίου
Ένα επιπλέον γεγονός το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως απαίτηση για την αποδοχή
των ΔΠΧΠ, είναι η επίδραση των οικονομικών γνωστοποιήσεων στο κόστος
κεφαλαίου, σχετικά με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών στο πλαίσιο της
συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙ.

Η ύπαρξη μεγάλου χάσματος
Αναμφίβολα, η εναρμόνιση των λογιστικών πρακτικών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα ενισχυθεί λόγω της εφαρμογής των ΔΠΧΠ, ωστόσο, καθώς η
υποχρεωτική εφαρμογή αφορά μόνο τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια επιχειρήσεις,
υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί ένα ευρύ χάσμα μεταξύ των οικονομικών
καταστάσεων που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΠ (βασιζόμενες στην οικονομική
πραγματικότητα) και των οικονομικών καταστάσεων που θα συνεχίσουν να
συντάσσονται σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα, εξυπηρετώντας κυρίως
φορολογικούς λόγους, οδηγώντας σε από-εναρμόνιση. Η συνύπαρξη πολλών
διαφορετικών χρηματοοικονομικών και λογιστικών καθεστώτων σύνταξης και
υποβολής οικονομικών καταστάσεων, εξυπηρετεί συνήθως φορολογικούς και όχι
επενδυτικούς σκοπούς.

Πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα
Η διαμόρφωση ενιαίων λογιστικών αρχών και κανόνων για τους ατομικούς και
ομαδικούς λογαριασμούς θα διευκολύνει τη λειτουργία των λογαριασμών (Hahn
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2001, Busse von Colbe 2002). Οι επιχειρήσεις ως μέρος ενοποιημένων ομίλων, θα
πρέπει να προετοιμάσουν τη σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων τόσο
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όσο και με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα. Το γεγονός αυτό
αυξάνει σημαντικό το κόστος για τις επιχειρήσεις, το οποίο μειώνεται σημαντικά με
την αύξηση του βαθμού εναρμόνισης.
Επιχειρήματα κατά της Διεθνούς Εναρμόνισης I.A.H
Αν υπήρχε προδιάθεση έναντι της λογιστικής εναρμόνισης, τότε θα εστιάζαμε στην
πολυπλοκότητα του ζητήματος της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, από την πλευρά των
προβλημάτων

που

αντιμετωπίζουν.

Έτσι

θεωρούμε

πολύ

σημαντικό

να

κατανοήσουμε τα εμπόδια κατά την εξέταση της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης.
Οι

κύριοι

συμμετέχοντες

στις

δημοσιευμένες

λογιστικές

πληροφορίες,

διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα στην Αγγλία και στις ΗΠΑ, οι
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων είναι οι επενδυτές, καθώς το λογιστικό
μοντέλο είναι προσανατολισμένο στην αγορά. Από την άλλη πλευρά, στη Γερμανία,
τη Γαλλία, όπως και στην Ελλάδα, το λογιστικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως φόροκεντρικό, με κύριους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων τις φορολογικές αρχές
και το κράτος. Όπως είναι προφανές οι δύο αυτές ομάδες χρηστών έχουν ανάγκη από
διαφορετικές πληροφορίες. Οι μεν επενδυτές απαιτούν πληροφορίες σχετικές με τις
επενδυτικές αποφάσεις που πρόκειται να λάβουν, ενώ οι κυβερνήσεις και οι
φορολογικές αρχές απαιτούν πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία.
Στα πλαίσια του διαφορετικού νομικού καθεστώτος, είναι ανέφικτο το σύνολο των
νόμων να προσαρμοστεί σε όλα τα κράτη. Ως εκ τούτου, ορισμένα πρότυπα μπορεί
να μην είναι προς το συμφέρον ορισμένων κρατών. Επομένως το νομικό σύστημα
έχει άμεσο αντίκτυπο στην εφαρμογή της λογιστικής. Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι
για τις χώρες οι οποίες το λογιστικό τους σύστημα είναι προσανατολισμένο στην
αγορά, είναι ευκολότερο να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΠ, σε σχέση με χώρες όπου ο
ιδιωτικός τομές και το λογιστικό σύστημα είναι προσανατολισμένα φόρο-κεντρικά.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η διαδικασία εναρμόνισης των λογιστικών πρακτικών
γίνεται χρονοβόρα και απαιτεί συνήθως μήνες ή και χρόνια. Το γεγονός όμως της
προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών,
οδηγώντας σε γρήγορες κινήσεις εφαρμογής πολιτικών εναρμόνισης, οι οποίες έχουν
συχνά από υψηλό κόστος.
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Επίσης, για την εφαρμογή της εναρμόνισης υφίσταται η παραδοχή ότι οι χώρες είναι
ίσες όσον αφορά στην οικονομική τους κατάσταση. Στην πραγματικότητα όμως οι
διαφορές αυτές, μεταξύ των χωρών, εντείνονται. Στις υπό ανάπτυξη χώρες, η
υιοθέτηση των λογιστικών προτύπων πιθανόν να είναι αδύνατη, καθώς το κόστος
εφαρμογής (αμοιβές επαγγελματιών και ηλεκτρονικών συστημάτων) υπερβαίνει
συνήθως τα οφέλη της εναρμόνισης. Επιπλέον, ακόμη και ο Vansteeger (2005), ο
οποίος θεωρείται ένθερμος υποστηρικτής της διεθνούς εναρμόνισης, θέτει σημαντικές
ανησυχίες, κυρίως στο επίπεδο της εξέτασης για την περαιτέρω βελτίωση των
λογιστικών πρακτικών. Όσον αφορά στο επιχείρημα της μείωσης του κόστους, σε
έρευνα με δείγμα 73 βελγικών επιχειρήσεων, που διεξήχθη από τη βελγική επιτροπή
τραπεζικής, χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής (2004) (Belgian Commission of
Banking, Finance and Insurance – CBFA), σχετικά με τις δυσκολίες και τις δαπάνες
που αφορούν στη σύγκλιση με τα ΔΠΧΠ, κατέδειξε υψηλό κόστος. Ειδικότερα, το
εκτιμώμενο κόστος για τις επιχειρήσεις του δείκτη BEL-20, του βελγικού
χρηματιστηρίου,

κυμάνθηκε

μεταξύ

των

600.000€

και

6.2

εκατ.

€,

αντιπροσωπεύοντας το 63% των εισηγμένων. Το αναλογικό κόστος εφαρμογής
αναμένεται να είναι ακόμη πιο «επίπονο» για τις μικρότερες επιχειρήσεις, λόγω των
λόγω των λιγότερων δυνητικών χρηστών, των γνωστοποιήσεων των οικονομικών
καταστάσεων, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε λιγότερα πλεονεκτήματα
(εισροή κεφαλαίων) και σε υψηλότερο λογιστικό και διαχειριστικό κόστος (Bollen
1995).

Φορολογική Λογιστική - Tax accounting
Το 2002, έξι μεγάλες ελεγκτικές και λογιστικές εταιρείες, παρουσίασαν μελέτη,
σχετικά με τη σύγκλιση στις γενικές παραδεκτές λογιστικές αρχές, η οποία και
αποδεικνύει την αναποφασιστικότητα των περισσοτέρων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να συγκλίνουν τα εθνικά λογιστικά πρότυπα με τα ΔΠΧΠ. Αυτό το γεγονός
οφείλεται κυρίως στους ισχυρούς δεσμούς των επιχειρήσεων με τη φορολογική
λογιστική πολιτική και παρατηρείται σε χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης (Γάλλο –
Γερμανικό λογιστικό μοντέλο, φόρο – κεντρικό). Τα στοιχεία αυτά είναι σε
συμβατότητα με προηγούμενη έρευνα, η οποία καταδεικνύει την αναστρέψιμη σχέση
μεταξύ φορολογικών και οικονομικών καταστάσεων, σχετικά με τη διεθνή λογιστική
εναρμόνιση (Guenther and Hussein, 1995, Lamb et al., 1998). Έτσι το ερώτημα του
υπολογισμού του φόρου, θα αποτελεί στρατηγική στο μέλλον. Συνεπώς, η βελτίωση
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του εθνικού φορολογικού συστήματος κρίνεται επιτακτική, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η φορολογική ουδετερότητα. Από την άλλη πλευρά, ο κυρίως στόχος
των ΔΠΧΠ είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο της Επιτροπής των ΔΠΧΠ (IASB), για
την εξυπηρέτηση των αναγκών των αγορών κεφαλαίων. Δεδομένου ότι οι επενδυτές
έχουν διαφορετικές ανάγκες ενημέρωσης, σε σχέση με τις φορολογικές αρχές, θα
πρέπει

να

αποδεχθεί

τους

πολλαπλούς

σκοπούς

της

χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης και της λογιστικής αξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύγκλιση με τα
ΔΠΧΠ μπορεί να είναι ανεφάρμοστη, ιδίως μια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
(Street and Larson 2004).

Διαφορετικές ανάγκες του χρήστη
Εξαναγκάζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τα ΔΠΧΠ,
θα μπορούσαν να εκτεθούν σε υπερβολικά διαχειριστικά και λογιστικά κόστη
καθιστώντας τις περισσότερο ευάλωτες οικονομικά. Από την άλλη, η εφαρμογή ενός
‘μοντέλου δύο προτύπων’ θα οδηγούσε σε παραπλανητικές θεωρήσεις του
εισοδήματος και των μετοχών, αποκλίνοντες ορισμούς των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων και σε εκτροπή από τις αρχές αποτίμησης (Haller 2002, σ.
181). Επομένως, το αν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα μεταξύ των μικρών
επιχειρήσεων και των πολυεθνικών, ανεξαρτήτως απαντήσεων είναι ένα ακόμα
ουσιώδες ζήτημα που πράγματι δικαιολογεί διαφορές στους λογιστικούς κανόνες για
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, οι οποίες πρέπει να
προσεχθούν.
Οι Hussey and Hussey (1997), παρατήρησαν επίσης ότι τα ανώτερα διευθυντικά
στελέχη είναι οι κύριοι χρήστες των λογιστικών καταστάσεων των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων. Οι Chaveau et al. (1996) παρέχουν παρόμοια ευρήματα.
Ισχυρίζονται ότι οι χρηματοοικονομικές αναφορές των μικρών επιχειρήσεων είναι
περισσότερο σχετικές στην εσωτερική διοίκηση και σε εξωτερικούς τραπεζίτες και
πιστωτές. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία που αφορούν στην προνομιούχα
συμβολή των λογιστικών καταστάσεων στους κύριους χρήστες των λογαριασμών των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι John and Healeas (2000) αναφέρουν ότι οι
θεσμικοί λογαριασμοί δεν θεωρούνται το ίδιο “υγιείς” για την λήψη αποφάσεων, όσο
οι διευθυντές προτιμούν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς της διοικητικής
λογιστικής και τις προβλέψεις των ταμειακών ροών. Ο McMahon (2001) ερευνώντας
αυστραλιανές μικρέ και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις για την επίδραση των
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πρακτικών της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σχετικά με την ανάπτυξη και την
αποδοτικότητα τους, κατέληξε σε κάτι ενδιάμεσο. Έδειξε ότι οι μεγαλύτερες μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις με μεγαλύτερο συντελεστή ανάπτυξης, έχουν υψηλότερη
συχνότητα απαιτήσεων, για διάχυση πληροφοριών και γνωστοποιήσεων.
Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει την διαφορά στις ανάγκες χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και γνωστοποιήσεων για μικρότερες και μεγαλύτερες εταιρείες.
2.6 Ιστορική Πλευρά
Αν συζητήσουμε περί υπερεθνικών επιχειρησιακών πλαισίων τότε η λογιστική
εξυπηρετεί

περίπλοκες

πολιτικές

εντός

των

επιχειρήσεων

και

ευρύτερες

κοινωνικοπολιτικές πρακτικές. Αναγνωρίζοντας την παγκοσμιοποίηση ως την ουσία
της ευρείας επιχειρησιακής φιλελευθεροποίησης, πρέπει να αποδεχτούμε οποιοδήποτε
θεμελιώδη μηχανισμό που απαρτίζει τα θεσμικά πλαίσια, τα αίτια των λογιστικών /
χρηματοοικονομικών μηχανισμών και θεσμών, και ως εκ τούτου η λογιστική
υποχρεούται να υπακούσει σε κανονισμούς και ρυθμίσεις πέραν του χρόνου και του
χώρου (Graham C et.al 2003).
Η παρούσα ενότητα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με την πρόοδο της
λογιστικής εναρμόνισης με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εκθέτοντας κρίσιμα
ιστορικά γεγονότα στην εξελικτική πορεία της και τις σχετικές προσπάθειες των
“κανονιστικών” σωμάτων και κατατόπισης της προγενέστερης ερευνητικής προόδου
στην μέτρηση της εναρμόνισης.
Οι σημερινές λογιστικές τεχνικές προέρχονται από μια μακρά ιστορία από το 1494 ως
το παρόν. Τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ και η IASB, αντιπροσωπεύουν το πρόσφατο τοπίο
τονίζοντας την εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου και την παγκόσμια σύνδεση των
λογιστικών προτύπων. Τα ΔΠΧΠ είναι το αποτέλεσμα της IASB, προσφάτως γνωστό
ως Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων.
Γεγονότα σχετικά με την εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων παρουσιάζονται με
χρονολογική σειρά για να φανεί η ιστορία της εναρμόνισης με τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα.
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Πίνακας 2.4: Γεγονότα σχετικά με την εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων
1959: Ο Jacob Kraayenhof, πατέρας αυτού του κινήματος, εξέδωσε τη διατριβή του
στην οποία αν και δεν συνηγόρησε υπέρ της αυστηρής συμμόρφωσης προκλήθηκε
συζήτηση σχετικά με την διεθνή συμμόρφωση των λογιστικών αρχών ως ένα βαθμό.
1961: Το Groupe d‘Etudes ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τις αρχές της Ε.Ε. σχετικά με
λογιστικά ερωτήματα.
1966: Ο Λόρδος Benson, ο Πρόεδρος του Σωματίου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας
και της Ουαλίας (ΣΟΛΑΟ), επισκέφτηκε τις ΗΠΑ και τον Καναδά – Η Ομάδα
Διεθνής Μελέτης Λογιστών καταρτίστηκε για την μελέτη μείζων λογιστικών
θεμάτων.
1973: Ίδρυση της Διεθνούς Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων (IASC).
1974: Έκδοση του πρώτου σχεδίου λογιστικών προτύπων.
ΔΛΠ 1 Έκδοση γνωστοποιήσεων των Λογιστικών Πολιτικών.
1976: Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εξέδωσε μια
προκήρυξη για επένδυση σε πολυεθνικές επιχειρήσεις παρέχοντας οδηγίες σχετικά με
τη γνωστοποίηση πληροφοριών.
1977: Μια ομάδα ειδικών που προτάθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό
Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε μια αναφορά σχετικά με τα διεθνή
πρότυπα λογιστικής πληροφόρησης για μεταβατικές επιχειρήσεις.
1977: Σχηματισμός της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) – Η IASC
παραμένει αυτόνομο σώμα με κοντινές σχέσεις με την IFAC (Όλα τα μέλη της IFAC
είναι επίσης και μέλη της IASC).
1978: Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας εξέδωσε την Τέταρτη Οδηγία ως μια
πρώτη κίνηση προς την ευρωπαϊκή λογιστική εναρμόνιση.
1980: Η ενδοκυβερνητική ομάδα εργασίας για λογιστική πληροφόρηση των
Ηνωμένων Εθνών συναντάται για πρώτη φορά – Η IASC παρουσίασε μια πρόταση
συνεργασίας.
1981: Η IASC ξεκίνησε τις συσκέψεις με οργανισμούς που δεν είναι μέλη της IASC
για να διευρύνει την εισαγωγή δεδομένων στο υπόβαθρο των διεθνών προτύπων.
1983: Η έβδομη οδηγία εκδόθηκε από την Ε.Ε. η οποία έθιγε το θέμα της συνένωσης.
1984: Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου ζήτησε οι εγγεγραμμένες εταιρίες που δεν
βρίσκονται εντός Ηνωμένου Βασιλείου ή Ιρλανδίας να συμμορφώνουν τους
λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
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1984: Η IASC και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των Η.Π.Α συγκεντρώνονται
για πρώτη φορά.
1985: Συνάντηση για ανταλλαγή ιδεών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) περί λογιστικής εναρμόνισης. Η IASC ανταποκρίθηκε στην
πρόταση της SEC περί πολυεθνικών προδιαγραφών.
1987: Η αρχή του σχεδίου συγκρισιμότητας και βελτιώσεων.
1987: Ο διεθνής οργανισμός επιτροπών κεφαλαιαγορών (IOSCO) προσχωρεί στη
συμβουλευτική ομάδα και υποστηρίζει το σχέδιο συγκρισιμότητας για να προωθήσει
την χρήση κοινών προτύπων στην λογιστική και ελεγκτική πρακτική.
1988: Η IASC εξέδωσε αναφορά έρευνας σχετικά με την χρήση των ΔΛΠ.
1988: Το χρηματοοικονομικό συμβούλιο λογιστικών προτύπων (FASB) των ΗΠΑ
προσχωρεί στη συμβουλευτική ομάδα και το συμβούλιο ως παρατηρητής.
1989: Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ορκωτών λογιστών της Ευρώπης (FEE)
επιχειρηματολογεί για το αν το μεγαλύτερο συμφέρον της Ευρώπης θα εξυπηρετηθεί
από την διεθνή εναρμόνιση και μεγαλύτερη εμπλοκή στην IASC.
1989: Έγκριση του πλαισίου για την προετοιμασία και την παρουσίαση των
λογιστικών καταστάσεων.
1989: Οι οδηγίες της IFAC για τον δημόσιο τομέα απαιτούσαν από τις κυβερνητικές
επιχειρήσεις να ακολουθούν τα ΔΛΠ.
1990: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσχώρησε στην Συμβουλευτική Ομάδα και στο
Συμβούλιο της IASC ως παρατηρήτρια.
1991: Πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης των ρυθμιστών των προτύπων της
IASC (οργανώθηκε σε συνεργασία των FEE και FASB).
1991: Το σχέδιο της FASB υποστήριζε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
1993: Η IOSCO συμφώνησε με την λίστα των κύριων προτύπων και επικύρωσε τo
ΔΛΠ 7 – Καταστάσεις Ταμειακών Ροών.
1993: Το σχέδιο συγκρισιμότητας και βελτιώσεων ολοκληρώθηκε με την έγκριση 10
αναθεωρημένων ΔΛΠ.
1994: Η SEC αποδέχτηκε τρεις τροποποιήσεις ΔΛΠ συν το ΔΛΠ 7.
1994: Το Συμβούλιο της IASC συναντήθηκε με ρυθμιστές προτύπων για να
συζητηθούν τα ED48 Χρηματοοικονομικά εργαλεία - Financial Instruments.
1994: Η IASC συμφώνησε να εργασθεί με την FASB στα κέρδη ανά μετοχή.
1995: Η IASC συμφώνησε με την IOSCO στην ολοκλήρωση των κύριων προτύπων
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μέχρι το 1999 – για την επιτυχή ολοκλήρωση, η IOSCO θα σκεφτεί την επιβολή ΔΛΠ
για διασυνοριακές προτάσεις.
1995: Η ευρωπαϊκή επιτροπή υποστήριξε τη συμφωνία IASC / IOSCO για την χρήση
των ΔΛΠ από τις πολυεθνικές εντός ΕΕ.
1996: Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η επικοινωνιακή επιτροπή της ΕΕ βρήκε τα ΔΛΠ
συμβατά με τις οδηγίες της ΕΕ.
1996: Το κογκρέσο των ΗΠΑ ζήτησε ‘ένα περιεκτικό σύνολο υψηλής ποιότητας
γενικά αποδεκτών διεθνών λογιστικών προτύπων.
1996: Το χρηματιστήριο της Αυστραλίας υποστήριξε το πρόγραμμα εναρμόνισης των
αυστραλιανών προτύπων με τα ΔΛΠ.
1996: Υπουργοί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ενθαρρύνουν την
επιτυχή ολοκλήρωση των διεθνών λογιστικών προτύπων.
1997: Σχηματισμός της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών.
1997: Η IASC και η FASB εξέδωσαν παρόμοια πρότυπα για τα κέρδη ανά μετοχή.
1997: Η Κίνα έγινε μέλος της IASC και IFAC, και προσχώρησε στο Συμβούλιο της
IASC ως παρατηρητής.
1997: Η FEE ζήτησε από την Ευρώπη την χρήση του πλαισίου της IASC.
1998: H IOSCO εξέδωσε την αναφορά για “Διεθνή Πρότυπα Γνωστοποιήσεων για
Διασυνοριακές Προτάσεις και Αρχικές Εγγραφές από Ξένους Εκδότες.”
1998: Νέοι νόμοι σε Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία επέτρεψαν σε μεγάλες
εταιρίες την εγχώρια χρήση των ΔΛΠ.
1998: Έκδοση της πρώτης επίσημης μετάφρασης των ΔΛΠ (Γερμανικά).
1998: Η Επιτροπή Δημόσιου Τομέα (PSC) της IFAC εξέδωσε την κατευθυντήρια
οδηγία του σχεδίου για την Κυβερνητική Χρηματοοικονομική ως βάση για ένα
σύνολο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα (IPSAS’s) , με βάση
τα ΔΛΠ.
1998: Τα κύρια πρότυπα ολοκληρώθηκαν με την έγκριση του ΔΛΠ 39 τον
Δεκέμβριο.
1999: Οι Υπουργοί Οικονομικών των G7 και το ΔΝΤ παρότρυναν για υποστήριξη
των ΔΛΠ ώστε να ‘ενδυναμωθεί η διεθνής χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική’.
1999: Το νέο διεθνές φόρουμ για λογιστική ανάπτυξη (IFAD) της IFAC δεσμεύεται
για ‘την υποστήριξη της χρήσης των ΔΛΠ ως ελάχιστο σημείο αναφοράς’
παγκοσμίως.
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1999: Το σχέδιο κοινής αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για επιχειρήσεις των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, περιελάμβανε την χρήση των ΔΛΠ.
1999: Η FEE παρακινεί τις ευρωπαϊκές εταιρίες να χρησιμοποιούν τα ΔΛΠ χωρίς τις
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να σταματούν τη χρήση των GAAP (Γενικά
Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές) των ΗΠΑ.
2000: Η SEC παμψηφεί αποδέχτηκε και εξέδωσε οδηγία απελευθέρωσης χρήσης
λογιστικών πρακτικών, αναζητώντας ανάδραση για την αποδεκτικότητα των ΔΛΠ
στις ΗΠΑ.
2000: Η IOSCO εισηγήθηκε ότι τα μέλη του πρέπει να επιτρέψουν στους
πολυεθνικούς εκδότες την χρήση 30 προτύπων της IASC σε διασυνοριακές
προσφορές και εγγραφές.
2000: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδια για απόκτηση προτύπων της IASC
για όλες τις εγγεγραμμένες εταιρίες εντός Ε.Ε. όχι αργότερα του 2005.
2000: Η επιτροπή δημόσιου τομέα (PSC) της IFAC αποδέχτηκε τα οκτώ πρώτα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (IPSAS) και εκδίδει επτά
περισσότερα EDs (προσχέδια).
2000: Το συμβούλιο της IASC αποδέχτηκε τις συνταγματικές τροπολογίες για την
αντικατάσταση του συμβουλίου με 19 επιτρόπους.
2001: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό που θα απαιτούσε από μια
εταιρία της Ε.Ε. εγγεγραμμένη σε μια ρυθμιστική αγορά να προετοιμάζουν
συγκεντρωτικές αναφορές με ΔΛΠ έως το 2005.
2001: Το διεθνές συμβούλιο λογιστικών προτύπων (IASB) διαδέχτηκε την IASC και
ανέλαβε τα καθήκοντά του στη 1 Απριλίου. Τα πρότυπα της IASB ονομάστηκαν
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), και περιλαμβάνουν
ΔΛΠ που εκδόθηκαν από την IASC.
2001: Νέα δομή της IASC αναλαμβάνει δράση από την 1 Ιανουαρίου.
2002: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής ότι κατ’
ουσία όλες οι εγγεγραμμένες εταιρίες εντός Ε.Ε. πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα
της IASB, ξεκινώντας όχι αργότερα από το 2005, στις συγκεντρωτικές λογιστικές
καταστάσεις τους. Οι χώρες-μέλη μπορούν να επεκτείνουν την απαίτηση και στις μηεισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, καθώς επίσης και στις ατομικές
καταστάσεις των εταιρειών (όχι μόνο των ομίλων). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
αργότερα, υιοθέτησε κανονισμό που το επέτρεπε.
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2002: Η IASB και το FASB υπέγραψαν τη “Συμφωνία του Norwalk” που τους
δέσμευε για σύγκληση των ΔΛΠ και των λογιστικών προτύπων των ΗΠΑ.
2003: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδέχεται τις τροποποιημένες Τέταρτη και Έβδομη
Οδηγία της Ε.Ε. αφαιρώντας ασυνέπειες μεταξύ των παλιών οδηγιών και των ΔΠΧΠ.
2003: Η IASB εξέδωσε το ΔΠΧΠ 1: Υιοθέτηση για πρώτη φορά των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και των διορθώσεων για 15 ΔΛΠ.
2004: έκδοση από την IASB τα ακόλουθα πρότυπα: ΔΠΧΠ 2: Πληρωμή με βάση τις
μετοχές, ΔΠΧΠ-3: Επιχειρηματικοί συνδυασμοί, ΔΠΧΠ-4: Ασφαλιστικά Συμβόλαια,
ΔΠΧΠ-5: Μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κρατιούνται προς πώληση
και διακοπτόμενες δραστηριότητες και ΔΠΧΠ-6: Αναζήτηση για και Εκτίμηση των
φυσικών πηγών.
Πηγή: Salim M, (2005)

2.7 Τα εμπλεκόμενα μέρη και οι προσπάθειες για εναρμόνιση
Η διαδικασία της εναρμόνισης των διεθνών λογιστικών προτύπων έχει συμβάλλει
στην ομογενοποίηση του λογιστικού θεσμικού πλαισίου μέσω μιας εξελικτικής
διεργασίας της θεσμικής ισομορφίας. Το κανονιστικό θεσμικό περιβάλλον,
ξεδιπλώνεται από την προέλευση του, προβάλλοντας την κοινότητα των συστατικών
οργανισμών και φορέων.
2.7.1 Ενδο-κυβερνητικοί Ρυθμιστές Προτύπων

Η IASB (Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων), άλλοτε γνωστό ως IASC (Διεθνής
Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων) σχηματίστηκε το 1973. Η IASB έχει 14 μέλη με
διαφορετικές επαγγελματικές εκπαιδευτικές και τεχνικές ικανότητες, με βάση εννιά
χώρες. Ο οργανισμός που εδρεύει στο Λονδίνο χρηματοδοτείται από ιδιωτικές πηγές
και σχηματίζει παγκόσμια λογιστικά πρότυπα σε συνεργασία με εθνικούς ρυθμιστές
προτύπων για την προώθηση της διαφάνειας και της σύγκρισης στις λογιστικές
καταστάσεις. Επίσης, επιδιώκει τη σύγκληση των εθνικών λογιστικών προτύπων με
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (www.iasc.org.uk).

Οι επίτροποι είναι άτομα σε διαφορετικές τοποθεσίες που έχουν τις εντολές να
καθορίζουν τα μέλη της IASB και είναι υπεύθυνοι για θεσμικές αλλαγές, καθώς
επίσης επιβεβαιώνουν την υπεροχή της IASB απέναντι σε κάθε τοπικό συμφέρον.
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Το SAC, Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων έχει την υποχρέωση να συμβουλεύει
την IASB και οι επίτροποι καθορίζονται από πενήντα μέλη.
Η IFRIC, (διεθνής επιτροπή ερμηνειών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης) βοηθά
στα καθήκοντα την IASB βελτιώνοντας λογιστικά πρότυπα, παρέχοντας καθοδήγηση
σχετικά με χρηματοοικονομικά αντικείμενα και συμβιβασμούς στις ερμηνευτικές
διαμάχες. Επίσης, λαμβάνει μέρος στο καθήκον της σύγκλησης δουλεύοντας μαζί με
εθνικούς ρυθμιστές προτύπων.
Η IOSCO, Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών κεφαλαιαγορών, ιδρύθηκε το 1983 από
τις ρυθμιστικές αρχές έντεκα χωρών από την Βόρεια και Νότια Αμερική. Σήμερα,
αποτελείται από 181 χώρες-μέλη. Αυτά τα μέλη προσδιορίζουν τη λειτουργία των
χρηματιστηριακών αγορών, μεταφέροντας εξειδικευμένες γνώσεις

μεταξύ των

αναπτυγμένων και των αναδυόμενων αγορών.
Η IFAC, Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που
αποτελείται από 160 ανεξάρτητους, δεσμευμένους οργανισμούς. Ο κύριος σκοπός της
είναι να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον διατηρώντας πολιτικές υψηλής ποιότητας
και υποστηρίζοντας την λογιστική. Δεδομένης της προώθησης των υψηλά ποιοτικών
επαγγελματικών προτύπων, ο οργανισμός συνεργάζεται με εξωτερικές ομάδες
σχετικές με το επάγγελμα του λογιστή. Επίσης, βελτιώνει τον βαθμό της
σταθερότητας και του ελέγχου εκδίδοντας σχέδια νόμου.
Ο ΟΟΣΑ ιδρύθηκε για να παρέχει παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και για να
ενισχύσει το παγκόσμιο εμπόριο. Η επιτροπή του εξουσιοδότησε μια ομάδα εργασίας
η οποία θα ερευνά προκειμένου να υποστηρίξει την εναρμόνιση των λογιστικών
προτύπων και να εκδίδει οδηγίες σχετικά με θέματα γνωστοποιήσεων για πολυεθνικές
επιχειρήσεις. Επίσης, επιβλέπει, αναλύει και προβλέπει οικονομικά και κοινωνικά
δεδομένα για να παρέχει βοήθεια σε συνηθισμένα προβλήματα (www.oced.org).
2.7.2

Οι ρυθμιστές προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή της Ε.Ε. είναι υπεύθυνη εντός του λογιστικού περιβάλλοντος για την
βελτίωση

της

ποιότητας,

της

συγκρισιμότητας

και

της

διαφάνειας

των

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Τοιουτοτρόπως, η Επιτροπή εξέδωσε έναν νέο
νόμο-καθεστώς ο οποίος εκμοντερνίζει και επαναφέρει την αξιοπιστία στις
ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Η Λογιστική Ρυθμιστική Επιτροπή (ARC) αποτελείται
από αντιπροσώπους από τις χώρες-μέλη και διοικείται από την Επιτροπή. Η ARC έχει
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στηθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εμπεριέχονται στο Άρθρο 6
του νόμου περί ΔΛΠ (EC/1606/2002). Η Επιτροπή και η Λογιστική Ρυθμιστική
Επιτροπή (ARC) επικυρώνουν την πρότυπη δομή για συμμόρφωση με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε.
(06.12.2005) (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/committees_en.htm).

2.7.3

Προσπάθειες για Εναρμόνιση

Το 1989 η μείωση των επιλογών αποτέλεσε προτεραιότητα για την IASB, η οποία
αντικατοπτρίστηκε με τη θέσπιση των κανόνων γνωστοποίησης, όπως αυτές
περιγράφτηκαν

στο

προσχέδιο

32,

σχετικά

με

τη

συγκρισιμότητα

των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η IASB επίσης έπεισε τους χρηματιστηριακούς
οργανισμούς, ειδικά τον IOSCO και το μέλος του (SEC), να συναινέσουν στην
προετοιμασία των λογιστικών καταστάσεων των πολυεθνικών εταιριών σύμφωνα με
ΔΛΠ. Το αίτημα αυτό έχει υιοθετηθεί από αρκετές χρηματιστηριακές αγορές, για
παράδειγμα τα περισσότερα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άλλα όχι και αλλού, όπως για
παράδειγμα στην Νέα Υόρκη, το Τόκιο και το Τορόντο. Η πρώτη επιτυχία ήρθε το
1993 όταν η IOSCO κατέστησε γνωστό ότι θα δεχόταν το ΔΛΠ 7. Μια άλλη
σημαντική κίνηση προς την εναρμόνιση πραγματοποιήθηκε τον επόμενο χρόνο όταν
η IOSCO ανακοίνωσε ότι 14 πρότυπα της IASB μπορεί να γίνονταν αποδεκτά καθώς
προετοιμάζονταν. Η IOSCO πρότεινε την αποδοχή της υιοθέτησης ΔΛΠ από τα μέλη
της τον Μάιο του 2000. Τον Ιούνιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πως
όλες οι χρηματιστηριακές εταιρίες στην Ε.Ε. πρέπει να συμμορφωθούν με την
προετοιμασία των συγκεντρωτικών λογιστικών καταστάσεών τους χρησιμοποιώντας
ΔΛΠ (IASB, 2000).
Η επιρροή της IASB ποικίλει ανάλογα με τους εθνικούς παράγοντες ενώ η εμπορική
θέση της εταιρίας επηρεάζει διαφορετικά τα υιοθετημένα πρότυπα (Walton et.al.
1998).
Εφόσον η IASC αντικαταστάθηκε, ο ρόλος της IASB είναι να συνεχίσει να δουλεύει
πάνω στα ΔΠΧΠ μέσω του “Σχεδίου Βελτιώσεων”, το οποίο επικεντρώνεται στην
βελτίωση της ποιότητας των ΔΠΧΠ αυξάνοντας την συγκρισιμότητα στα GAAP των
ΗΠΑ και προωθώντας την ιδέα των παγκοσμίων λογιστικών προτύπων.
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Το θεσμικό πλαίσιο των ΔΠΧΠ γίνεται υποχρεωτικό για όλες τις εγγεγραμμένες
ευρωπαϊκές εταιρίες από την 1 Ιανουαρίου, 2005. Μια ορθή απάντηση στο ερώτημα
γιατί η Ευρώπη έχει αποφασίσει να υιοθετήσει τα ΔΠΧΠ αντί για τα GAAP των
ΗΠΑ είναι ότι “τα ΔΠΧΠ θεωρούνται περισσότερο πολιτικά ουδέτερα” (Zeff 1998).
Αυτή ήταν επίσης η απάντηση των κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίες γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές καθώς πολλές εταιρίες χρηματοδοτούνταν
από

αγορές

των

ΗΠΑ

όπου

υπάρχει

αποκλειστική

σταθερότητα

στην

χρηματοοικονομική διαδικασία. Στις 22 Απριλίου, 2005, η SEC εξέδωσε έναν
“χάρτη” για την πορεία της άδειας προς τις ευρωπαϊκές εταιρίες που θα
ακολουθήσουν τα ΔΠΧΠ να πουλούν χρεόγραφα στις ΗΠΑ χωρίς να χρειάζεται να
προετοιμάζουν τις λογιστικές καταστάσεις τους (New York Times, 23 Απριλίου,
2005). Αυτός ο χάρτης οδηγιών καθιερώνει το στόχο απομάκρυνσης της απαίτησης
για προσαρμογή των λογιστικών αναφορών που ετοιμάστηκαν υπό τα ΔΠΧΠ,
σύμφωνα με τα GAAP των ΗΠΑ, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μεταξύ του παρόντος
και του 2009 το αργότερο (Hope Ole-Kristian et. al. 2006). Εξάλλου, οι περισσότεροι
χρηματοοικονομικοί αναλυτές των κεφαλαιαγορών, έχουν έλξη προς την ιδέα της
"διεθνούς σύγκλησης" μεταξύ των GAAP των ΗΠΑ και των ΔΠΧΠ όντας η
καλύτερη συμφωνία. Και πράγματι, η FASB των ΗΠΑ με τους ομόλογούς τους της
IASB, έχουν εμπλακεί σε ένα συστηματικό σχέδιο σύγκλησης των προτύπων (Mariya
Smantser, 2006).
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι ρυθμιστικές αρχές προτύπων έχουν υποστεί
μεγάλη κριτική, λόγω των αδυναμιών τους στο να επιτρέψουν την εφαρμογή
ανάλογων

διαταγμάτων

για

την

αντιμετώπιση

συγκεκριμένων

λογιστικών

προβλημάτων (Jones S et.al 2003). Τα βασικά θέματα αυτής της ενότητας είναι το
σύνολο των ορισμών και των κριτηρίων που σχηματίζουν ένα θεσμικό πλαίσιο που
επαρκεί για την μείωση των ενεργειών των μελών ομάδων πίεσης συμφερόντων και
άλλων ιδιωτικών συμφερόντων. Έτσι, η υιοθέτηση των προτύπων της IASΒ μέσω της
εξουσιοδοτούμενης νομιμότητας γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη για την εκπλήρωση της
αποστολής τους για έναν μοναδικό παγκόσμιο ρυθμιστή λογιστικών προτύπων. Στη
συνέχεια, υπάρχουν ορισμένα πρακτικά, βασικά θέματα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα όπως αναφέρονται από τον Jones, S. et.al. (2003).

101

Πίνακας

2.5:

Θέματα αποτελεσματικότητας
λογιστικών προτύπων

του

θεσμικού

πλαισίου

1. Βάση πλαισίου εργασίας (εντεταλμένο, περιγραφικό ή μείγμα των δύο;)
2. Θεμελιώδης προσανατολισμός της λογιστικής (π.χ., δήλωση λογιστικής θέσης
εναντίον λειτουργικής θέσης;)
3. Καθορισμός και αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων,
μετοχικού κεφαλαίου, εσόδων και εξόδων.
4. Θέματα διατήρησης κεφαλαίου (χρηματοοικονομικό ή φυσικό;)
5. Ποια μέθοδος μέτρησης να υιοθετηθεί (τιμές εξόδου, τιμές εισόδου, γενικό
επίπεδο τιμών, παρούσες αξίες, αξία προς την επιχείρηση, αγοραία αξία, άλλο;)
6. Εφαρμογή των Ταμειακών Ροών σε διάφορους τομείς (ιδιωτικούς ή δημόσιους
τομείς – ή και στους δύο;)
7. Πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ορισμός χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, διακρίσεις μεταξύ γενικού και ειδικού σκοπού χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, τι πρέπει να εμπεριέχει μια χρηματοοικονομική πληροφόρηση,
συγχρονισμός και συχνότητα ή αναφορά;)
8. Συμφωνία των καταστάσεων ταμειακών ροών με τα λογιστικά πρότυπα (θα είναι
τα πρότυπα που δημιουργούνται σύμφωνα με την κατάσταση ταμειακής ροής;).
Πηγή: Jones S, et.al (2003)

Μια αποτελεσματική κατάσταση ταμειακής ροής, πρέπει έχει γενική αναγνώριση, να
εκφράζει συλλογική διαπραγμάτευση και να αντιπροσωπεύει το δημόσιο συμφέρον
μέσω της ανάπτυξης προτύπων υψηλής ποιότητας. Είναι ενδεχόμενη η επίτευξη του
αντικειμενικού στόχου της IASB, κατά την περίπτωση ύπαρξης σημαντικών
περιφερειακών διαφορών, οι οποίες υπάρχουν σε projects κατάρτισης καταστάσεων
ταμειακών ροών, ανά των κόσμο (Goeltz 1991, Flower 2002). Αρκετοί συγγραφείς
φαίνονται να είναι απαισιόδοξοι για αυτή την προοπτική απόκτησης ενός γενικά
αποδεκτού λογιστικού πλαισίου σε ένα πολιτικό περιβάλλον και αυτό μπορεί να
επεκταθεί μέχρι την συγγενεύουσα ιδέα μιας γενικά αποδεκτής κατάστασης
ταμειακής ροής. (Whittihgton G, 2007). Συζητώντας για αυτό τα διαφοροποιημένο
περιβάλλον συμφερόντων, η εφαρμοσιμότητα του Θεσμικού Πλαισίου Εργασίας
μπορεί να εμποδιστεί από το επίπεδο αδιαφορίας στα καθοριστικά και αναγνωριστικά
κριτήρια για στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων.
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2.8 Προγενέστερη εμπειρική έρευνα για την λογιστική εναρμόνιση
Προγενέστεροι ερευνητές έχουν γράψει εκτενώς για την διεθνή εναρμόνιση, τα
οφέλη, τα κόστη, οι ελλείψεις και τα προβλήματα που επίκεινται ενός
συμφωνηθέντος σκοπού για εναρμόνιση και παραμέτρους που ενθαρρύνουν την
διαδρομή για εναρμόνιση (Chevalier 1977, Choi et.al. 1984, Gray 1984, McComb
1979, Moulin 1988, Nair et.al. 1981, Turley 1983, Turner 1983). Έτσι, αυτή η
επισκόπηση της προγενέστερης έρευνας θα επικεντρωθεί: σε μελέτες άμεσα
σχετιζόμενες με την μέτρηση της διεθνούς εναρμόνισης (de facto or de jure) ή για την
παροχή ενός ευρείας κλίμακας εφαρμόσιμου και νεοδημιουργηθέν δείκτη για την
μέτρηση της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης. Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός μας για
τον τονισμό βασικών θεμάτων για την εναρμόνιση περνά μέσα από μια διαδικασία
επεξεργασίας βαρών και ενός κρίσιμου φάσματος υποθέσεων.
Ο Van der Tas (1988), σε ένα διερευνητικό άρθρο, διαφοροποιήθηκε μεταξύ
εναρμόνισης και συμμόρφωσης ή παρατήρησης των ΔΛΠ. Επίσης, προσδιόρισε την
ποσοτικοποίηση της αρμονίας, τονίζοντας πότε και σε ποιο βαθμό η εναρμόνιση
κατάλαβε και μέτρησε το αποτέλεσμα των εμπλεκόμενων οργανισμών στην διεθνή
εναρμόνιση. Τρεις δείκτες δημιουργήθηκαν. Ο δείκτης-H, ως ο τετραγωνικός αριθμός
των

σχετικών

συχνοτήτων

από

“κάθε

εναλλακτική

μέθοδο

μέτρησης

”.

Αναπτύχθηκαν, επίσης, διαφορετικές εκδοχές του δείκτη-Η. Ο δείκτης-C ως αναλογία
(μη συγκεντρωτικός δείκτης) αναλύθηκε σε συνθετικά μέρη για να εκφράσει την
εθνική εναρμόνιση και ο δείκτης-I για την διεθνή εναρμόνιση. Ο δείκτης-C “μπορεί
να περιλαμβάνει το αποτέλεσμα του βαθμού της de facto μέτρησης της πολλαπλή
πληροφόρησης”. Μπορεί επίσης να “δοκιμαστεί για την σπουδαιότητά του και να
συσχετιστεί με κινήσεις για την επεξήγηση μεταβλητών”.
Υιοθετώντας αυτούς τους δείκτες, ο Van der Tas μέτρησε τα επίπεδα της
εναρμόνισης όσον αφορά την αναβαλλόμενη φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη
λογιστική για τις φορολογικές πιστώσεις λόγω επένδυσης στην Ολλανδία και τις
ΗΠΑ και το φόρο επενδύσεων στην Ολλανδία. Ωστόσο, μια σημαντική ατέλεια του
δείκτη-Η ήταν η έλλειψη σημαντικών τεστ αλλαγών (Van der Tas, 1992).
Οι Tay et al (1990), επίσης, σε αναθεώρηση των ερευνών των Van der Tas (1988);
Nair et al (1981); Evans et al (1982); McKinnon et al (1984); Doupnik et al (1985);
Nobes (1987) σχετικά με την διεθνή εναρμόνιση (de facto εναρμόνιση), θεωρούν τα
παρακάτω ως

σημαντικά ανεπαρκή ερευνητικά σημεία: πηγές δεδομένων,
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εφαρμοζόμενες στατιστικές μέθοδοι και διαφοροποίηση στην λογιστική πρακτική
λόγω της συμμόρφωσης με πρότυπα από άλλες αιτίες, ως έννοιες “εμπλεκόμενες σε
μπερδεμένα και ασυνεπή αποτελέσματα”. Επίσης, προτείνουν μια μέθοδο μέτρησης
της ενσωμάτωσης αναμιγνύοντας δύο προσεγγίσεις που είναι ιδανικές για
συγκεντρωτικούς δείκτες (πρωτεύων) και μη παραμετρικές δοκιμές (τακτικά
δεδομένα). Ο Taplin (2003) ανάλυσε εκ βάθους τους δείκτες H και C (Van der Tas
1988) και πρότεινε μια φόρμουλα για το μόνιμο λάθος των δεικτών H και C η οποία
παρέχει μια εκτίμηση της ακρίβειας οποιουδήποτε επιλεγμένου δείγματος από έναν
αριθμό εταιριών και επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων διαφορετικών
πληθυσμών ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να πραγματοποιούν περισσότερο
αναλυτικές συγκρίσεις ανάμεσα σε αναφερθέντες αξίες σε διαφορετικές χώρες ή
διαφορετικές λογιστικές πρακτικές.
Επιπλέον, ο Taplin (2003) πρότεινε ένα νέο δείκτη, ονόματι δείκτη-Τ,
παρουσιάζοντας μια ενιαία προσέγγιση στις παραλλαγές των δεικτών που
εξηγήθηκαν προηγουμένως. Αυτό επιτρέπει την επιλογή από μια πληθώρα επιλογών
εντός του δείκτη-Τ για να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο δείκτη με τις επιθυμητές
ιδιότητες. Η δομή του είναι μαθηματικά πολύ ευέλικτη και θεωρητικά οι ερευνητές
θα επωφεληθούν από την εφαρμογή του δείκτη-Τ όσον αφορά κυρίως την κατάλληλη
επιλογή δείκτη από τις πολλές διαθέσιμες επιλογές.
Οι Nair et al (1981) προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα των
προσπαθειών εναρμόνισης της IASC. Εξέτασαν το αποτέλεσμα των ΔΛΠ 1 ως 10
στις λογιστικές πρακτικές από 35 χώρες, χρησιμοποιώντας τις έρευνες της Price
Waterhouse κατά τα έτη 1973, 1975, 1979 και βρήκαν ότι η περίοδος της ύπαρξης της
IASC ερχόταν σύμφωνη με την εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων μεταξύ των
χωρών που εξετάστηκαν. Ωστόσο οι έρευνες της Price Waterhouse που
χρησιμοποιήθηκαν από τους Nair and Frank ήταν περιορισμένες λόγω βασιμότητας.
Οι Evans et al (1982), σε παρόμοιο πλαίσιο ερεύνησαν τα αποτελέσματα των ΔΛΠ 2,
3, 4, 6 και 7 στις πρακτικές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε Γαλλία, Ιαπωνία,
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Δυτική Γερμανία. Αυτή η έρευνα βασίστηκε στις
χρηματοοικονομικές αναφορές των επιλεγμένων εταιριών από το 1975 ως το 1988.
Εξετάζοντας τα δεδομένα τους κατέληξαν στο αποτέλεσμα ότι η IASC είχε πολύ
μικρή επιρροή στις λογιστικές πρακτικές των επιλεγμένων χωρών.
Η Ομοσπονδία Ορκωτών Λογιστών Ευρώπης (FEE) πραγματοποίησε επίσης
σημαντικές έρευνες. Σε έρευνα της το 1989 ασχολήθηκε με τις αναφορές του 1987
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και μελέτησε αν στην εφαρμογή της τέταρτης οδηγίας της ευρωπαϊκής επιτροπής για
τις ετήσιες καταστάσεις υπήρχε εναρμόνιση των λογιστικών πρακτικών εντός των
χωρών-μελών. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από ερωτηματολόγια της έρευνας και
τις ετήσιες αναφορές από 191 χώρες από εννιά έθνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και
Ηνωμένο Βασίλειο. Η έρευνα κατέληξε στο ότι για τις περιοχές που καλύπτονταν σε
μεγάλο εύρος από την Τέταρτη Οδηγία, παρατηρείται ένα υψηλό επίπεδο
εναρμόνισης. Από την άλλη, μια προφανής έλλειψη εναρμόνισης μπορεί να
παρατηρηθεί σε περιοχές που καλύπτονται εν μέρει από την Οδηγία.
Οι McLeay et al (1999) ξεχωρίζοντας την εναρμόνιση και την προτυποποίηση,
περιέγραψαν μια μέθοδο για την μέτρηση της εναρμόνισης όπου οι λογιστικές
εναλλακτικές δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από
242 ως 286 εισηγμένες εταιρείες από το 1987 ως το 1993 έδειξαν ότι η δυσαρμονία
υπάρχει εξαιτίας “της συστηματικής δυσαρμονίας που αποδίδεται στους τοπικούς
κανονισμούς και τις τοπικές πρακτικές ”.
Οι Tower Greg et al (1999) εξέτασαν την συμμόρφωση / αρμονία με την de facto
αρμονία σε έξι χώρες της περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού που είναι εισηγμένες σε
χρηματιστήρια,

αναλύοντας

512

στοιχεία

δεδομένων

ετήσιων

αναφορών

χρησιμοποιώντας μια ανάλυση παλινδρόμησης με πολλές μεταβλητές. Βρήκαν ότι οι
κανόνες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από
παράγοντες σχετικούς με την τοποθεσία.
Οι Emenyonu et al (1992) εξέτασαν σε μια διπλή έρευνα: την ύπαρξη σημαντικής
διαφοράς μεταξύ της χρήσης των στατιστικών τεστ των περιουσιακών στοιχείων και
των πρακτικών μέτρησης των κερδών και το εύρος της διεθνούς εναρμόνισης, στο
περιβάλλον της τέταρτης οδηγίας της ευρωπαϊκής επιτροπής, δια μέσου του δείκτη-Ι.
Επέλεξαν δεδομένα από τις ετήσιες αναφορές 26 μεγάλων επιχειρήσεων από την
Γαλλία, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (26 από κάθε χώρα), για το έτος
1989. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην διαδικασία
μέτρησης. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι όροι μέτρησης της
Τέταρτης Οδηγίας, “είναι δομικά ευέλικτοι”. Ο ίδιος, σε μια επόμενη μελέτη (1996),
ασχολήθηκε με το εύρος της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης, αναλύοντας τις
ετήσιες

χρηματοοικονομικές

γνωστοποιήθηκαν

κατά

τις

καταστάσεις
περιόδους

293

εισηγμένων

1971/72

και

εταιρειών,

1991/92

σε

που
πέντε

χρηματιστηριακές αγορές, τις Γαλλίας, Γερμανίας, Ιαπωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου
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και ΗΠΑ. Εφάρμοσε ελέγχους x2 (Chi-square) για το σύνολο των εταιριών και τον
δείκτη-Ι ως διαφορετική εκδοχή του δείκτη-Η ως μέτρο συγκέντρωσης. Τα ευρήματα
καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της IASC για μείωση της λογιστικής απόκλισης σε
μια 20ετή περίοδο παρέμειναν, αν και υπήρχε μια μείωση στη λογιστική απόκλιση
όσον αφορά σε θέματα ενοποιήσεων ισολογισμών, επιχειρησιακών συνδυασμών και
συναλλακτικών διαφορών. Υπήρχε επίσης μια αύξηση στην απόκλιση σε θέματα
όπως υπεραξίας, υποτίμησης, μεταχείρισης αποθεματικών.
Οι Herrmann et al (1995) διερεύνησαν

το επίπεδο της λογιστικής αρμονίας

εξετάζοντας τις ετήσιες αναφορές εταιριών από Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία,
Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο για το οικονομικό έτος
1992/93. Βρήκαν ότι “η εναρμόνιση είναι μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών που είναι
προσανατολισμένες στη δίκαιη αποτίμηση των επιχειρήσεων, από ότι μεταξύ των
χωρών με καθαρό προσανατολισμό το νομικό πλαίσιο”.
Οι Archer et al (1996) εφαρμόζοντας μια ιεραρχία ένθετων λογαριθμικών μοντέλων,
επέτρεψε την διάκριση μεταξύ δύο συνόλων συστηματικών αποτελεσμάτων, εκείνων
της διεθνής αρμονίας και τις σχετικές αλλαγές διά μέσω του χρόνου και εκείνων της
διεθνούς δυσαρμονίας που αποδίδονται σε εθνικές διαφορές σύμφωνα με τις επιλογές
της λογιστικής πολιτικής. Η αναβαλλόμενη φορολογία και οι μεταχειρίσεις της
υπεραξίας από ενοποιήσεις ή αποκτήσεις επιχειρήσεων, αναλύθηκαν από τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις 89 εισηγμένων εταιρειών από 8 χώρες για την
λογιστική περίοδο 1990/91, δεδομένου ότι οι διεθνώς διαπραγματεύσιμες μετοχές
των επιχειρήσεων, διέπονται από διεθνείς και εθνικούς παράγοντες, επηρεάζοντας σε
μεγάλο βαθμό την επιλογή των λογιστικών μεθόδων. Τα ευρήματα αποκάλυψαν μια
μικρού βαθμού εναρμόνιση συνεπάγοντας ότι στις δύο εξεταζόμενες λογιστικές
περιοχές λίγη πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί από όταν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έδειξαν τον δρόμο για την ευλυγισία.
Σε συνέχεια, οι Leonardo et al (2000) ανέλυσαν εκτενώς την προηγούμενη έρευνα για
λογιστική de facto εναρμόνιση συνοψίζοντας τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους.
Πρότειναν ένα τεστ σημαντικότητας για τον δείκτη-C, εμμένοντας στην
καταλληλότητά του. Από την άλλη μεριά, υπολόγισαν τον δείκτη-C για τις περιόδους
1991-2 και 1996-7 εξετάζοντας ετήσιες δελτία χρηματοοικονομικής αναφοράς 85
εισηγμένων εταιρειών από δεκατρείς ευρωπαϊκές

χώρες. Τα αποτελέσματα

επιβεβαίωσαν προγενέστερες εμπειρικές μελέτες στο ότι “παγκόσμιοι παίκτες” έχουν
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εμπλακεί σε μια “αυτενεργή” de facto εναρμόνιση η οποία λαμβάνει μέρος
ανεξάρτητα της επίσημης εναρμόνιση.
Επιπλέον, ο Aisbitt (2001), βασιζόμενος στη μεθοδολογία των Archer et al (1995) και
εφαρμόζοντάς την στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από ετήσιες χρηματοοικονομικές
αναφορές σκανδιναβικών χωρών (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία) αποκάλυψε
ότι “δεδομένου των διαφορετικών κανονισμών σε κάθε χώρα, το επίπεδο της
αρμονίας εντός των χωρών ήταν υψηλότερο από ότι το επίπεδο της αρμονίας μεταξύ
των χωρών”. Ερευνώντας τους λόγους για την έλλειψη της αρμονίας μεταξύ των
χωρών, εκτίμησε ότι η αιτιότητα των διαφορετικών νομοθετικών επιπέδων μεταξύ
των χωρών δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως τις σχετικές αλλαγές στα επίπεδα
αρμονίας. Συνεπώς, οι υπό εξέταση παράγοντες πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς σε
πλαίσιο διαφορετικό από αυτό τον νομοθετικών παραγόντων. Τα γενικά ευρήματα
επιβεβαιώνουν

ότι οι νομοθετικοί κανονισμοί δεν επηρεάζουν το επίπεδο

εναρμόνισης σε απόλυτο βαθμό.
Ένα χρόνο νωρίτερα, η Murphy Ann (2000) έκανε μια παρόμοια μελέτη, όπου
συλλέχθηκαν δεδομένα από τέσσερις χώρες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία
και ΗΠΑ μέσω της βάσης δεδομένων Worldscope από το 1988 ως το 1995
περιλαμβάνοντας

τέσσερις

λογιστικές

πρακτικές:

αποσβέσεων,

αποτίμηση

αποθεμάτων, χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκφρασμένες στο ιστορικό κόστος
και πρακτικές ενοποιήσεων. Τα ευρήματα ,βασισμένα στο δείκτη I index,
ευθυγραμμίστηκαν με αυτό που ο Van der Tas (1988) ονόμασε ως αυτενεργή
εναρμόνιση. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των τεστ προτείνουν ότι η προκύπτουσα
εναρμόνιση δεν οφείλεται στην υιοθέτηση των ΔΛΠ. Η αυτενεργή εναρμόνιση είχε
επισημανθεί σε μια προηγούμενη έρευνα από τον Zarzeski (1996) όπου εξετάστηκαν
δεδομένα από 256 ετήσιες χρηματοοικονομικές αναφορές σε σχέση με τις
γνωστοποιήσεις αναφορικά με την κουλτούρα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι όταν οι μετοχές των επιχειρήσεων
διαπραγματεύονται στις παγκόσμιες χρηματαγορές, τότε ήδη είναι πρόθυμες να
επιμείνουν σε ένα θεσμικό σύνολο λογιστικών γνωστοποιήσεων. “Η ευθυγράμμιση
μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες της κεφαλαιαγοράς”. Αυτή η δήλωση
λαμβάνει μέρος ευρέως σε μια μελέτη του Tarca (2003) όπου τα εξεταζόμενα
δεδομένα 140 διεθνών εισηγμένων εταιρειών για τις 31 /12/ 1999, 31 Μαρτίου 2000
και 30 Ιουνίου 2000 έδειξαν ότι κάποιες εταιρίες θα εναρμονίσουν εθελοντικά τις
λογιστικές πολιτικές τους και ότι η διεθνείς χρηματιστηριακή δραστηριότητα τους
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αποτελεί σημαντικό παράγοντα αυτής της ενέργειας. Επίσης,

και διεθνείς

επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι εισηγμένες σε διάφορες χρηματιστηριακές αγορές
μπορούν να ασχοληθούν με την εθνική συγκρισιμότητα.
Οι Garrido et al (2002) κατατάσσοντας την πρόοδο της IASC σε τρεις φάσεις “υψηλή
ευλυγισία” (1973-1988), “συγκρισιμότητα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης”
(1989-1995), “αποτελέσματα συμφωνίας IOSCO - IASC ” (1995 και έπειτα),με
τίτλους A,B,C, έχουν εκτιμήσει την επίσημη εναρμόνιση εφαρμόζοντας ένα νέο
μέτρο βασιζόμενο στην ιδέα της Ευκλείδειας απόστασης. Τα αποτελέσματα
υποδήλωσαν την επιτυχία της επίσημης εναρμόνισης μέσω σημαντικών επιτυχιών
στην συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ενώ περισσότερες
αποτελεσματικές εξελίξεις έχουν επιτευχθεί στην επίσημη εναρμόνιση μέσω
καθορισμού προτύπων, φάση C. Μέσω παρόμοιας προσέγγισης, οι Fontes et al
(2005) εμπλέκοντας τους συντελεστές των Jaccard’s και Spearman’s μέτρησαν την
ουσιώδη από την επίσημη εναρμόνιση. Εξέτασαν το επίπεδο σύγκλησης των
πορτογαλικών λογιστικών προτύπων με τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ μέσω 43 λογιστικών
περιοχών, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1977-2003. Όλα τα ερευνηθέντα δεδομένα
υποδείκνυαν την σύγκληση των πορτογαλικών προτύπων με τα ΔΠΧΠ τα οποία
ενισχύθηκαν κυρίως μετά το 1991 όπου το πορτογαλικό σύστημα επηρεάστηκε
λιγότερο από την γαλλική επιρροή.
Ο όρος “σύγκληση” για πραγματική λογιστική αρμονία με σεβασμό στις επιλεγμένες
πρακτικές χρησιμοποιείται επίσης από τον Astami, (2004) όπου ο δείκτης-T (Taplin
2003) εφαρμόστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από ετήσιες αναφορές 442
εισηγμένων εταιριών για το έτος 2000/2001 περιλαμβάνοντας πέντε χώρες,
Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Μαλαισία και Σιγκαπούρη. Τα εμπειρικά
ευρήματα των λογιστικών μεταχειρίσεων έδειξαν “υψηλά επίπεδα δυσαρμονίας”
πιθανόν λόγω αναποτελεσματικών συνθηκών στην αγορά ή αφύσικη νομικίστικη
κατάσταση που κάνουν αυτές τις χώρες να παραμένουν πίσω από τις διεθνείς
“προσδοκίες”.
Η εξέλιξη της έρευνας για διεθνή λογιστική εναρμόνιση έχει κατευθυνθεί από ένα
αυξανόμενο επίπεδο παγκοσμιοποίησης που οδηγεί σε απαιτήσεις για μεγαλύτερη
εναρμόνιση των λογιστικών πολιτικών σε διεθνή βάση, καθώς επίσης και από ένα
αυξανόμενο ενδιαφέρον για διεθνή λογιστική εναρμόνιση από μέρους των λογιστικών
ερευνητών (Barbu, 2004).
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Υπήρχαν σημαντικά εμπόδια στην πραγματοποίηση περισσότερο συγκρίσιμων
ποικίλων λογιστικών μεταχειρίσεων εξαιτίας διαφορών στις πολιτισμικές και
οικονομικές συνθήκες διαφορετικών χωρών. Ενώ στην πρώιμη περίοδο εναρμόνισης
(1960 ως 1989) υπήρχε ένα ενδιαφέρον για μείωση των εναλλακτικών χειρισμών των
λογιστικών πρακτικών και για να γίνουν περισσότερο συγκρίσιμες. Στην πρόσφατη
περίοδο εναρμόνισης (1989-2004) οι ερευνητές υπόκεινται στην ανάγκη των ΔΛΠ να
εξυπηρετούν συγκρίσεις μεταξύ διεθνών και εθνικών Γενικώς Παραδεκτών
Λογιστικών Αρχών, ερευνώντας τους σχετικούς λόγους για συγκεκριμένες λογιστικές
επιλογές και επιμετρήσεις.
Όλοι οι παραπάνω ακαδημαϊκοί βρίσκονται στο χώρο της άμεσης υιοθέτησης της
μέτρησης της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης, στην ουσία μέσω ενός πλήθους
εμπειρικών μελετών. Μπορούμε μόνο να διακρίνουμε ενυπάρχουσες δυσκολίες οι
οποίες πλαισιώνουν εφικτά θέματα με υποθέσεις και προτείνουν επεξηγηματικές
επιλογές. Υποστηρίζουμε ότι η εξιδανίκευση της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης
δεν είναι κάποια επιδίωξη παρά μόνο μια ευκαιρία για να γίνει το καλύτερο στην
κοινωνία των παγκόσμιων επενδυτών και την φιλελευθεροποίηση του εθνικού
εμπορίου.
Πίνακας 2.6: Δείκτες και Συνθήκες Εναρμόνισης
Ιδιότητες/

Δείκτης Η

Δείκτης Ι

Δείκτης C (σύνολο)

Δείκτης C (εντός)

Δείκτες
Περίληψη

Σχόλια

Δείκτης C

Δείκτης Τ

(ενδιάμεσα)
Μετρά την πιθανότητα Μετρά την πιθανότητα δύο Μετρά την πιθανότητα Μετρά την

Μετρά την

Επιτρέπει μεγαλύτερη

πιθανότητα δύο

ευλυγισία από τους άλλους

δύο τυχαία

τυχαία επιλεγμένες εταιρίες δύο τυχαία

πιθανότητα δύο

επιλεγμένες (με

(μια από κάθε χώρα) να

επιλεγμένες εταιρίες

τυχαία επιλεγμένες τυχαία επιλεγμένες δείκτες. Μετρά την αρμονία

αντικατάσταση)

χρησιμοποιούν την ίδια

(χωρίς

εταιρίες (χωρίς

εταιρίες από το

λογιστική μέθοδο.

αντικατάσταση) από

αντικατάσταση) να αντικατάσταση) να υποθέσεις κατά περίπτωση,

δείγμα, να

το δείγμα να έχουν

έχουν συγκρίσιμες έχουν συγκρίσιμες διεθνή εστίαση, πολλαπλή

χρησιμοποιούν την

συγκρίσιμες

αναφορές αν οι δύο αναφορές αν οι δύο πληροφόρηση και μη

ίδια λογιστική μέθοδο.

αναφορές.

χώρες είναι από

χώρες δεν είναι από αποκάλυψη.

την ίδια χώρα.

την ίδια χώρα.

Επιτρέπει την

Επιτρέπει την

Επιτρέπει την πολλαπλή
πληροφόρηση.

Επιτρέπει την

εταιρίες (χωρίς

επιτρέποντας διαφορετικές

Μπορεί να

Επικεντρώνεται σε

τροποποιηθεί για να

συγκρίσεις μεταξύ εταιριών πολλαπλή

πολλαπλή

πολλαπλή

χρησιμοποιηθεί για

σε διαφορετικές χώρες3. Δεν πληροφόρηση.

πληροφόρηση.

πληροφόρηση.

πολλαπλή

μπορεί να κάνει διορθώσεις

πληροφόρηση.

για αναλογίες κοντά στο

Κάποια χρήση

Ευρέως

Νέα προσέγγιση

Με βάση την

Κάθε συνδυασμός (όπως

μηδέν.
Χρήση

Σπάνια

Ευρέως

Βάση

Με βάση την εταιρία. Με βάση την χώρα.

Κάποια χρήση

Με βάση την εταιρία. Με βάση την

εταιρία μέσα σε μια σύγκριση εταιρειών χώρα εταιρία, μέγεθος κτλ.).
χώρα.
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δια μέσα χωρών.

Διεθνής

Ναι

Ναι

Ναι

εστίαση
Πολλαπλή

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι, εστίαση εντός Ναι, μεταξύ

Γενικά, εντός μιας χώρας και

της χώρας.

εστίασης χωρών.

μεταξύ χώρων επιτρέπεται..

Ναι

Ναι

Ναι

λογιστική
πολιτική
Μη αποκαλυφθέντες

Κάποια ποικιλία στην Κάποια ποικιλία

Κάποια ποικιλία

Επιτρέπει όλες τις υποθέσεις

εταιρίες αφαιρούνται

εταιρίες αφαιρούνται από

πρακτική (βλέπε

στην πρακτική

στην πρακτική

(απαγορεύονται όλες οι

από την ανάλυση.

την ανάλυση4.

Archer et al 1995).

(βλέπε Archer et al (βλέπε Archer et al συγκρίσιμες, μη

Μη αποκάλυψη Μη αποκαλυφθέντες

1995).

1995).

συγκρίσιμες, εν μέρει
συγκρίσιμες).

Δειγματοληψία Με αντικατάσταση.

Δεν έχει σημασία καθώς η

Χωρίς αντικατάσταση. Χωρίς

ίδια εταιρία δεν μπορεί να

αντικατάσταση.

Δεν έχει σημασία

Με αντικατάσταση. Αυτό

καθώς η ίδια

σημαίνει ότι η ίδια τιμή για

επιλεγεί επειδή μόνο μια

εταιρία δεν μπορεί τον δείκτη-Τ θα παρθεί

εταιρία μπορεί να επιλεγεί

να επιλεγεί επειδή

άσχετα από το μέγεθος του

εντός μίας χώρας.

μόνο μια εταιρία

δείγματος.

μπορεί να επιλεγεί
εντός μίας χώρας.
Επιτρεπόμενοι Όχι για τον
συνδυασμοί

Όχι.

Εν μέρει.

Εν μέρει.

Εν μέρει.

Ναι, επιτρέπει συνδυασμούς

Διαφορετικές

επιθυμητών ιδιοτήτων.

πραγματικό δείκτη

Διαφορετικές εκδοχές Διαφορετικές

αλλά μπορεί να

του δείκτη C

εκδοχές του δείκτη εκδοχές του δείκτη

τροποποιηθεί.

επιτρέπουν

C επιτρέπουν

C επιτρέπουν

διαφορετικούς

διαφορετικούς

διαφορετικούς

συντελεστές

συντελεστές

συντελεστές

στάθμισης σε εταιρίες στάθμισης σε
και χώρες.

στάθμισης σε

εταιρίες και χώρες. εταιρίες και χώρες.

Πηγή: Taplin (2003).

2.9 Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την λογιστική εναρμόνιση.
Ο σύνδεσμος σχετικά με την διεθνή λογιστική, ευρέως, επιχειρηματολογεί για το ότι
η λογιστική εναρμόνιση καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από το υπάρχον περιβάλλον
σε διαφορετικές χώρες. Δυνάμεις της αγοράς και της κουλτούρας συνιστούν πολύλειτουργικό

περιβάλλον

όπου

η

αποτελεσματικότητα

των

ΔΛΠ

γίνεται

αμφιλεγόμενη. Σύμφωνα με τη διεθνή αρθρογραφία (Gray 1988, Zarzeski 1996,
Gbenedio et al 1998, D’Arcy 2001, Barbu 2005) αναφέρει ότι: Το επίπεδο μόρφωσης
είναι το απαραίτητο στοιχείο για μοντέρνα, σύνθετα λογιστικά συστήματα. Βρέθηκε
ότι υπάρχει μια θετική σύνδεση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και της ευχέρειας των
επαγγελματιών λογιστών (Gernon et al 1987). Η εφαρμογή των ΔΛΠ είναι μια
περίπλοκη και κρίσιμη απόφαση, απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο μόρφωσης και
επιδεξιότητας ικανών να αντιληφθούν και να διερμηνεύσουν αυτά τα πρότυπα. Σε μια
περίπλοκη διαδικασία όπως το πλαίσιο εργασίας ενός ΔΛΠ, η επαγγελματική κρίση
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πρέπει να γίνει μέσω πιστοποίησης και δοκιμασμένων διαδικασιών (Doupnik et al
1995, Street 2002). Στην ουσία, σε χώρες όπου το επίπεδο μόρφωσης είναι χαμηλό
και η εμπειρογνωμοσύνη είναι ανεπαρκής, υπάρχει ένα ουσιώδες μειονέκτημα κατά
την αποδοχή ενός ΔΛΠ.

Οι οικονομικές συνθήκες είναι ένας ακόμη βασικός καθοριστικός παράγοντας για την
ολοκλήρωση του λογιστικού συστήματος μιας χώρας. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι το
επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την
ανάπτυξη της λογιστικής πολιτικής (Adhikari et al 1992). Πράγματι, όσο πιο υψηλό
είναι το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης τόσο πιο σημαντική θεωρείται η
κοινωνική λειτουργία της λογιστικής. Όπου οι πληροφορίες υπήρξαν ο ακρογωνιαίος
λίθος της οικονομικής ζωής (Abdolmohammadi et al 2002, Nobes 1998), το
λογιστικό σύστημα γίνεται αντικείμενο σημαντικών αλλαγών σε απάντηση των
εξελικτικών οικονομικών συνθηκών ενός περισσότερο δυναμικού επιχειρησιακού
περιβάλλοντος. Έτσι, υιοθετώντας τα ΔΛΠ είναι πιθανό να αποτυπωθεί η οικονομική

ανάπτυξη.
Εξωτερικό άνοιγμα της οικονομίας, εξωτερικές συνθήκες θα μπορούσαν πιθανόν να
επηρεάσουν την υιοθέτηση των ΔΛΠ. Επενδυτές, πολυεθνικές επιχειρήσεις, διεθνείς
λογιστικές εταιρίες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα είναι τα κύρια συστατικά πίσω
από την ανάπτυξη και την υιοθέτηση των ΔΛΠ. Οι Cooke et al (1990) αναφέρθηκαν
στην σχετικότητα των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος στην προσπάθεια
να γίνουν αντιληπτά τα λογιστικά συστήματα. Για παράδειγμα, παράγοντες όπως ο
βαθμός του εξωτερικού “οικονομικού ανοίγματος” είναι κρίσιμοι, εφόσον όσο
περισσότερο ανοιχτή είναι η οικονομία μιας χώρας στον εξωτερικό κόσμο, τόσο
περισσότερο εκτεθειμένη είναι η χώρα στις διάφορες παγκόσμιες πιέσεις. Τέτοιες
πιέσεις που προσδιορίζουν τους “παγκόσμιους παίκτες” επηρεάζουν εκτενώς την
υιοθέτηση των ΔΛΠ.

Η ύπαρξη μιας κεφαλαιαγοράς θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες στην
οικονομική εξέλιξη μιας χώρας ένεκεν του ρόλου της στην προνομιούχα κατανομή
των πηγών μεταξύ των διαφόρων οικονομικών τομέων και επιχειρήσεων. Υψηλής
ποιότητας λογιστικές πληροφορίες είναι ένα σοβαρό στοιχείο στην εξέλιξη μιας
αποτελεσματικά λειτουργικής κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με τους Gray et al (1984),
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οι επενδυτές απαιτούν ποιοτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση για να μπορούν να
δρουν προνομιούχα, αναλύοντας ευκαιρίες για επένδυση. Περιστασιακά, οι ειδικοί
πιέζουν για αναμόρφωση του λογιστικού συστήματος μιας χώρας. Έτσι, σε
αναπτυσσόμενες κεφαλαιαγορές, οι ρυθμιστικές αρχές τείνουν να προωθούν
εξεζητημένα λογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από επενδυτές στη λήψη
των αποφάσεων (Adhikari et al 1992).

Η πολιτισμική συμμετρία σε μια ομάδα χωρών, η πολιτισμική αιτιολογία είναι ένας
σημαντικός παράγοντας στην υιοθέτηση των λογιστικών θεσμών. Χώρες που
ανήκουν σε ένα πολιτισμικό σύμπλεγμα και υιοθετούν την λογιστική πολιτική
εμπνέονται από χώρες με παρόμοιες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Nobes 1998). Οι
Abdelsalam et al (2003) τόνισαν την συνεισφορά της εμπειρίας και της γλώσσας στην
διαδικασία υλοποίησης ενός νέου λογιστικού πλαισίου. Έδειξαν ότι και οι δύο
παράγοντες, π.χ. εμπειρία και γνώση, φαίνεται να λειτουργούν προς χάριν των χωρών
της Άγγλο-Αμερικάνικης ομάδας, κυρίως λόγω της επικρατούσας περιοχής των
Άγγλο-Αμερικάνων στην υλοποίηση των ΔΛΠ και επίσης επειδή τα αγγλικά είναι η
γλώσσα της επικοινωνίας εντός των μεγαλύτερων θεσμικών αρχών, IASB, FASB.
Έτσι, ψευδώς επικράτησε η Άγγλο-Αμερικάνικη επιρροή στο έργο της IASB
(Chamisa 2000, Hove 1986). Πιθανώς, θεωρούμε ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ θα ήταν
ευκολότερη για τις χώρες που είναι πιο κοντά στην Άγγλο-Αμερικάνικη κουλτούρα
λόγω της επίλυσης εύκολα διερμηνευθέντων διαμαχών.

2.10

Ελληνική εθνική ικανότητα και προώθηση της σύγκλησης των ΔΛΠ.

Σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερθέντες παράγοντες και τη δήλωση της συνέλευσης
των Ηνωμένων Εθνών (2005) ότι “η αποτελεσματική εφαρμογή ζητά επίσης ένα
μηχανισμό για συνεχόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των ρυθμιστών των προτύπων και
των εθνικών νομοθετών… …και πρόσθετοι μηχανισμοί χρειάζονται για να
αντεπεξέλθεις στις απαιτήσεις ενός τέτοιου πλαισίου και ποικιλομορφίας”. Επίσης σε
έρευνα των εθνικών λογιστικών κανόνων από μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες (Deloitte
Touch, Ernest & Young, Grant Thornton, KPMG, PricewaterhouseCoopers, 2000), οι
ελληνικές λογιστικές απαιτήσεις που βασίζονται στον επιχειρησιακό νόμο 2190/1920
τονίζουν ένα καθοδηγούμενο από την φορολογία καθεστώς το οποίο δεν υποστηρίζει
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δίκαιο πλαίσιο. Έτσι, εύκολα προσεγγίζουμε τις εθνικές στάσεις και πρακτικές που
είναι σύμφωνες με το ελληνικό λογιστικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές
εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) έχουν
υποφέρει από σοβαρές συνέπειες σχετικές με την μείωση της πιστότητας και της
αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των ετών 1999-2000 οι ελληνικές
εταιρείες αντιμετώπισαν βαριά ύφεση καθώς τα εγχώρια λογιστικά πρότυπα ήταν εν
μέρει υπεύθυνα για αυτό. Γενικά, οι ελληνικές εταιρίες απείχαν πάρα πολύ από την
εναρμόνιση του λογιστικού περιβάλλοντος. Η Ελλάδα υιοθέτησε την λογιστική
εναρμόνιση πολύ πρόσφατα με το θέσπισμα του Νόμου 2992/2002 σύμφωνα με το
οποίο οι ελληνικές εισηγμένες εταιρίες μπορούσαν να εφαρμόσουν τα ΔΛΠ
ξεκινώντας από έτος 2003. Ωστόσο, ένα βασικό θέμα που προέκυψε από αυτή την
ενέργεια ήταν η αμεσότητα των ελληνικών εταιρειών και η θεμελιώδης ποιοτική
εναρμόνιση.
Σύμφωνα με τον Φλωρόπουλο (2003), ο οποίος διεξήγαγε μια έρευνα για να εξετάσει
την λογιστική εναρμόνιση σε ένα δείγμα εταιριών στη βορειοανατολική Ελλάδα και
την Θράκη, αποδείχτηκε ότι “η χρήση των ΔΛΠ στην Ελλάδα απέχει πολύ από το
επιθυμητό επίπεδο” και υπάρχει έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας και γνώσεων των
ΔΛΠ μεταξύ των λογιστών.
Επιπλέον, σε πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εξετάστηκε η εφαρμογή
των ΔΛΠ συγκρίνοντας τρεις λογιστικές πρακτικές, αποτίμηση αποθεμάτων, μέθοδοι
αποσβέσεων και παρουσίαση λογιστικών καταστάσεων, για τις οικονομικές
περιόδους 2004 και 2005. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η εναρμόνιση συνέβη
περνώντας από το ελληνικό λογιστικό πλαίσιο το 2004 στην υποχρεωτική υιοθέτηση
των ΔΛΠ το 2005, υποδεικνύοντας την συμμόρφωση με το νέο λογιστικό πλαίσιο.
Γενικά, όσο η ελληνική οικονομία οδηγείται από παγκόσμιες δυνάμεις της αγοράς η
διαδικασία εναρμόνισης θα κερδίζει έδαφος ως αποτέλεσμα της οικονομικής εξέλιξης
προς την ωριμότητα.

2.11 Η εναρμόνιση και η τυποποίηση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών: Επιπτώσεις
Μεγάλη έμφαση δίνεται στις αυξανόμενες προκλήσεις, σε τοπικό επίπεδο, για την
εφαρμογή των ΔΠΧΠ καθώς και σε συναφή θέματα των θεσμικών μηχανισμών που
απαιτούνται για την επίτευξη συνεπούς εφαρμογής των ΔΠΧΠ σε όλες τις χώρες. Με
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αποτέλεσμα, σε πολλές χώρες, οι ρυθμιστικές αρχές να προσπαθούν να επιλύσουν
νομικές λογιστικές διατάξεις.
Με αυτό τον τρόπο, ζητήματα εφαρμογής για μια χώρα, απαιτούν την προσαρμογή
του εθνικού νομοθετικού πλαισίου στις απαιτήσεις των ΔΠΧΠ, γεγονός που μπορεί
να περιλαμβάνει μια σειρά νομοθετικών μέτρων επηρεαζόμενα από την εν λόγω
προσαρμογή.
Η ουσιαστική εφαρμογή προϋποθέτει επίσης, την διαμόρφωση ενός μηχανισμού για
την συνεχή αμοιβαία επίδραση μεταξύ των ρυθμιστικών παραγόντων (standard setter)
και των εθνικών νομοθετών (national regulators). Προσφάτως, η IASB εξέδωσε ένα
υπόμνημα οδηγιών για «κατανόηση του ρόλου των λογιστικών ρυθμιστικών
παραγόντων και την σχέση αυτών με την IASB», αυξάνοντας τα οφέλη από την
συνάφεια και την συνέπεια της εφαρμογής των ΔΠΧΠ και των εθνικών κανονισμών
(United Nations, 2005 Review).
Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα, αποτελώντας μια προφανή αξίωση (απαίτηση). Δεν θα υπήρχαν
λογιστικά πρότυπα εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε θα υπήρχε μια σειρά από
εθνικά πρότυπα με διαφοροποίηση στον βαθμό εκλέπτυνσης, κύρους και πληρότητας,
επιτρέποντας την επικοινωνίας διαφορετικών πολιτισμών και θεσμικών κανόνων
(οδηγιών) (Whittington G, 2005).
Το 2005 υπήρχαν 15 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 10 ακόμη χώρες θα
εντάσσονταν το 2006, οπότε, συνολικά 25 χώρες είχαν την δυνατότητα να κάνουν
χρήση διαφορετικών λογιστικών μεθόδων, χωρίς να παρέχουν συγκρίσιμα στοιχεία
στις αγορές κεφαλαίων. Έτσι, η ευρωπαϊκή κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με το
ενδεχόμενο για δημιουργία είτε δικής της κοινής λογιστικής πολιτικής, μέσω μιας
νέας ευρωπαϊκής λογιστικής ρυθμιστικής αρχής, είτε μέσω της υιοθέτησης των
ΔΠΧΠ. Η δεύτερη επιλογή είχε δύο ηχηρά πλεονεκτήματα. Πρώτον , ένα σταθερό
σύνολο από λογιστικούς κανόνες (πρότυπα) ήταν ήδη διαθέσιμο, και δεύτερον τα
ΔΠΧΠ είχαν ιδρυθεί από εξουσιοδοτημένους φορείς με παγκόσμια αξιοπιστία και
υποστήριξη, έτσι οι υιοθέτησή τους από τους ευρωπαίους θα επιτάχυνε

την

προσβασιμότητα στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ενδιαφερόταν για πολιτική «άμεσου ελέγχου», με αποτέλεσμα την υιοθέτηση των
ΔΠΧΠ, μέσω μιας διαδικασίας διαδοχικής έγκρισης των προτύπων.
Η διαδικασία εναρμόνισης έχει λάβει την μορφή οδηγιών, όπως νομοθετικές πράξεις,
με τις οποίες όλα τα λογιστικά πρότυπα είναι νομίμως επιβεβλημένα.
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Αναφορικά με την άποψη των Whittington and Thorell (1994), «υπάρχουν τρία
σημεία κατά την υιοθέτηση της λογιστικής εναρμόνισης μέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα οποία χρειάζονται προσοχή κατά την μελλοντική ανάπτυξη (σε
μελλοντικό στάδιο): αυτά είναι τα προνόμια-επιλογές (options), τα κενά(gaps) και η

εξέλιξη (new development)». «Επιλογές-Προνόμια», αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες
των κρατών-μελών κατά την διάρκεια της περιόδου δημοσίευσης, οι ανάγκες αυτές
περιλαμβάνονται στην τέταρτη και έβδομη οδηγία. «Τα κενά» αποκαλύφθηκαν όταν
οι οδηγίες δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά συγκεκριμένα ζητήματα
λογιστικής, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, τα οποία θα παρουσιάσουμε στην
συνέχεια.

«Εξέλιξη» είναι η προσπάθεια για αναθεώρηση των κενών που

δημιουργήθηκαν, όμως το σημαντικότερο είναι η αποδοχή ότι οι οδηγίες δεν
μπόρεσαν να εναρμονίσουν αποτελεσματικά το νέο λογιστικό περιβάλλον.

2.12

Σύγκριση του ΔΠΧΠ με εθνικά Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικές διαφορές στις λογιστικές αρχές
μεταξύ των ΔΠΧΠ και των εθνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών.
Διαφορετικές λογιστικές αρχές παράγουν διαφορετικές εκθέσεις και αναφορές. Αυτό
σημαίνει ότι λογιστικά μέτρα όπως η λογιστική αξία της μετοχής και τα καθαρά
κέρδη θα είναι διαφορετικά σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απ’ ότι θα είναι υπό τις εθνικές
γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. Αυτό έχει μεγάλο νόημα για μια ανάλυση που
εξετάζει την σχετικότητα της αξίας τέτοιων λογιστικών μεταβλητών.

2.12.1 Αυστραλία
Η λογιστική βασίζονται κυρίως στην επιχειρησιακή νομοθεσία του 2001 και στα
πρότυπα του Αυστραλιανού Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων. Οι κύριες διαφορές
μεταξύ των αυστραλιανών λογιστικών προτύπων και των ΔΠΧΠ είναι οι ακόλουθες:
 υπό τους αυστραλιανούς κανόνες, το εμπόριο, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις τους,
δεν αναγνωρίζονται στην δίκαιη αξία.
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 τα κέρδη και οι ζημιές, που προκύπτουν από τη μεταβολή της αξίας επί τον
διαπραγματεύσιμων δεν αναγνωρίζονται στο εισόδημα.
 η αντισταθμιστική λογιστική

(hedge accounting) επιτρέπεται σε μεγαλύτερο

βαθμό.
 η αναβαλλόμενη φορολογία βασίζεται σε χρονικές διαφορές και όχι σε
προσωρινές διαφορές.
 Κατά τη ρευστοποίηση μιας ξένης επιχειρηματικής οντότητας, το συσσωρευμένο
ποσό που προκύπτει λόγω των αναβαλλόμενων συναλλαγματικών διαφορών στην
καθαρή θέση δεν απαιτείται να υπολογίζεται στο εισόδημα.
 τα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να παραμείνουν σε τιμή κόστους
χωρίς να αποσβένονται.
 οι προβλέψεις για κακούς χρεώστες μπορεί να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι
υπό τα ΔΠΧΠ.
 δεν χρησιμοποιείται μια κύρια ή δευτερεύουσα βάση για πληροφόρηση κατά
τομέα (segment reporting).
 στο περιβάλλον μιας επιχειρησιακής συνεργασίας, οι προβλέψεις για κακούς
χρεώστες αναγνωρίζονται ευρύτερα.

2.12.2 Βέλγιο
Οι λογιστικές απαιτήσεις του Βελγίου βασίζονται στο Λογιστικό Νόμο και το
βασιλικό διάταγμα, τα οποία περιλαμβάνονται στον Επιχειρησιακό Κώδικα και
εκτελούν τις οδηγίες της Ε.Ε. Σε πολλά σημεία υπάρχουν διαφορές μεταξύ των
βελγικών κανονισμών και των κανονισμών των ΔΠΧΠ. Υπό τα βελγικά πρότυπα:
 στις αποκτήσεις, η επαναδιατύπωση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη και δίκαιη αξία μπορεί να περιοριστεί στην διαφορά μεταξύ τιμής κόστους
και καθαρής λογιστικής αξίας. Ως εκ τούτου, αποφεύγεται η δημιουργία ή η
αύξηση αρνητικής υπεραξίας.
 Η αρνητική υπεραξία τοποθετείται υπό μία συγκεκριμένη επικεφαλίδα εντός τους
μετοχικού κεφαλαίου και δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη
κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός αν σχετίζεται με μελλοντικές προβλέψεις
ζημιών και εξόδων.
 τα αναπτυξιακά έξοδα μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν.
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 τα ακαθόριστα κέρδη από νομισματικά ισοζύγια ξένων συναλλαγμάτων μπορούν
να καθυστερήσουν μέχρι την πληρωμή.
 το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει έμμεσα κόστη παραγωγής.
 οι προβλέψεις για κακούς χρεώστες πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις και σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι υπό τα ΔΠΧΠ και δεν απαιτείται η
προεξόφληση τους.
 η αναβαλλόμενη φορολογία βασίζεται σε χρονικές διαφορές και όχι σε
προσωρινές διαφορές.
 Χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα προς πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 Χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 η αντισταθμιστική λογιστική

(hedge accounting) επιτρέπεται σε μεγαλύτερο

βαθμό.
 ο προσδιορισμός των έκτακτων αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος.

2.12.3 Κίνα
Οι απαιτήσεις της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Κίνας βασίζονται κυρίως
στον λογιστικό νόμο και τα πρότυπα και τους κανονισμούς του Υπουργείου
Οικονομικών. Οι ακόλουθες διαφορές διακρίνονται μεταξύ των ΔΠΧΠ και των
κινέζικων προτύπων. Υπό τους κινέζικους κανονισμούς:
 στο περιβάλλον των περισσότερων επιχειρησιακών συνδυασμών, τα αποκτηθέντα
αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τη
λογιστική αξίας τους.
 οι χρηματιστηριακές συναλλαγές και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
και οι υποχρεώσεις τους δεν καταχωρούνται στην εύλογη και δίκαιη αξία.
 η αναβαλλόμενη φορολογία βασίζεται σε χρονικές διαφορές, με τις μεθόδους της
αναβολής ή των υποχρεώσεων να επιτρέπονται.
 ο προσδιορισμός των έκτακτων αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος.
 συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις σχετίζονται με την πληροφόρηση κατά τομέα.
 δεν υπάρχουν κανόνες σχετικά με την συνένωση επιχειρηματικών οντοτήτων
εδικού σκοπού.
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2.12.4 Τσεχία
Η τσέχικη λογιστική βασίζεται κυρίως στο λογιστικό νόμο, τα λογιστικά σχέδια και
τις Λογιστικές Διαδικασίες του Υπουργείου Οικονομικών. Υπάρχουν ορισμένες
διαφορές μεταξύ των τσέχικων προτύπων και των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Σύμφωνα με τα τσέχικα πρότυπα:
 τα κέρδη από ξένο συνάλλαγμα δεν αναγνωρίζονται, γενικά, ως εισόδημα μέχρι
την πληρωμή.
 τα κέρδη και οι ζημιές ξένων επιχειρηματικών οντοτήτων που προκύπτουν από τη
μετατροπή

των

οικονομικών

καταστάσεων

στο

αντίστοιχο

νόμισμα

αναγνωρίζονται στο εισόδημα.
 κάποια ερευνητικά κόστη μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν.
 η υπεραξία καθορίζεται επί της καθαρής λογιστικής αξίας αντί της εύλογης και
δίκαιης αξίας.
 Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά μεταχειρίζεται ως έξοδο.
 προβλέψεις μπορούν να γίνουν εκεί όπου δεν υπάρχει υποχρέωση λόγο
ισολογισμού.
 η αναβαλλόμενη φορολογία πρέπει να υπολογιστεί μόνο με βάση κάποιες
χρονικές διαφορές αντί για όλες τις προσωρινές διαφορές.
 Χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 Χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 ο προσδιορισμός των έκτακτων αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος.
 τα έξοδα απόκτησης, γενικά, δεν περιλαμβάνονται στο κόστος της επένδυσης.

2.12.5 Δανία
Οι απαιτήσεις της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Δανίας βασίζονται κυρίως
στο επιχειρησιακό λογιστικό νόμο και τα πρότυπα που εκδόθηκαν από την δανέζικη
επιτροπή λογιστικών προτύπων. Τα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικά για τις
εισηγμένες εταιρείες. Οι κύριες διαφορές μεταξύ δανέζικων προτύπων και των
ΔΠΧΠ είναι οι ακόλουθες. Υπό τα δανέζικα πρότυπα:
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 στις αποκτήσεις, τα αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις δεν είναι αναγκαίο να υπολογίζονται με βάση την εύλογη αξία.
 Οι προβλέψεις στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποκτήσεων μπορούν να
επεκταθούν.
 οντότητες ειδικού σκοπού ενώνονται όταν υπάρχει ιδιοκτησία τουλάχιστον ενός
μεριδίου.
 Η υπεραξία κατά τη διαδικασία απόκτησης και ενοποίησης μπορεί να αφαιρεθεί
αμέσως από το μετοχικό κεφάλαιο.
 στις αποκτήσεις, η επαναδιατύπωση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων στην
πραγματική αξία μπορεί να περιοριστεί στην διαφορά μεταξύ τιμής κόστους και
καθαρής λογιστικής αξίας. Ως εκ τούτου, αποφεύγεται η δημιουργία ή η αύξηση
αρνητικής υπεραξίας.
 Χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 Χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 η αντισταθμιστική λογιστική

(hedge accounting) επιτρέπεται σε μεγαλύτερο

βαθμό.

2.12.6 Φινλανδία
Οι φινλανδικές απαιτήσεις βασίζονται κυρίως στον λογιστικό και τον επιχειρησιακό
νόμο, ενσωματώνοντας τις οδηγίες της Ε.Ε. Επίσης, βασίζονται σε κανονισμούς του
υπουργείου οικονομικών και σε λογιστικά πρότυπα του λογιστικού συμβουλίου του
υπουργείου εμπορίας και βιομηχανιών. Οι διαφορές που διακρίνονται μεταξύ των
φινλανδικών κανονισμών και των ΔΠΧΠ είναι οι ακόλουθες. Σύμφωνα με τους
φινλανδικούς κανονισμούς:
 συγκεκριμένοι

επιχειρησιακοί

συνδυασμοί

μεταχειρίζονται

ως συνένωση

δικαιωμάτων ενδιαφέροντος αντί για αποκτήσεις.
 τα κέρδη και οι ζημιές από ξένο συνάλλαγμα από τα μακροχρόνια νομισματικά
ισοζύγια μπορεί να καθυστερήσουν μέχρι την διευθέτηση.
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 οι ζημιές από απομείωση παγίων αναγνωρίζονται μόνο όταν αναμένεται να είναι
μόνιμες και υπολογίζονται αναφορικά με την εν χρήσει αξία αντί για την
υψηλότερη εν χρήσει τιμή και την καθαρή τιμή πώλησης.
 τα ερευνητικά κόστη, τα κόστη εκκίνησης και ορισμένα άλλα εσωτερικά
παραχθέντα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αντικείμενα κεφαλαιοποιούνται.
 τα γενικά έξοδα παραγωγής δεν περιλαμβάνονται στην αποτίμηση των
αποθεμάτων ημιτελών προϊόντων.
 Τα αποθέματα μπορούν να αποτιμηθούν στο κόστος αντικατάστασης αν είναι
μικρότερο της τιμής κόστους ή της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.
 Χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 Χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 Οι προβλέψεις για κακούς χρεώστες αφορούν σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι
προβλέπεται με τα ΔΠΧΠ και δεν απαιτείται να προεξοφληθούν.
 η αναβαλλόμενη φορολογία πρέπει να υπολογιστεί με βάση τις χρονικές διαφορές
αντί για τις προσωρινές διαφορές.
 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις δεν χρήζουν αναγνώρισης.
 ο προσδιορισμός των έκτακτων αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος αντί υπό των
διεθνών λογιστικών προτύπων και μπορεί να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των
αλλαγών των λογιστικών πολιτικών, τα κέρδη και τις ζημιές από τη ρευστοποίηση
των εταιριών και τα κόστη αναδιάρθρωσης.

2.12.7 Γαλλία
Οι απαιτήσεις της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Γαλλίας βασίζονται στον
εμπορικό κώδικα, τον επιχειρησιακό νόμο και τα θεσπίσματά του, τους κανονισμούς
που τέθηκαν από την επιτροπή λογιστικής σύγκλησης περιλαμβάνοντας, το Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο και επεξηγήσεις της Επιτροπής Θεμάτων Υψίστης Σημασίας, όπως
εφαρμόζονται στις συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις. Υπάρχουν ανακολουθίες
μεταξύ των γαλλικών κανονισμών και των κανονισμών των διεθνών λογιστικών
προτύπων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορές για πολλές εταιρίες σε
συγκεκριμένες περιοχές. Υπό των γαλλικών κανονισμών:
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 υπάρχει η απαίτηση να υπάρχει τουλάχιστον μια μετοχή μιας οντότητας ειδικού
σκοπού για την ενοποίηση μιας ελεγμένης οντότητας ειδικούς σκοπού.
 καμία αναβαλλομένη φορολογία δεν λαμβάνεται υπόψη με βάση τις προσωρινές
διαφορές που προέρχονται από τη διαφορά μεταξύ του συνόλου μεταφοράς των
επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τη φορολογική βάση τους, εκτός
αν οι κατανομές (των επενδυτικών κεφαλαίων και των φόρων) είναι πιθανές.
 συγκεκριμένοι επιχειρησιακοί συνδυασμοί μεταχειρίζονται ως συγκέντρωση
δικαιωμάτων ενδιαφέροντος όταν γίνεται απόκτηση τουλάχιστον του 90% του
μετοχικού κεφαλαίου.
 κάποια άυλα αντικείμενα μπορούν να αναγνωριστούν ως άυλα περιουσιακά
στοιχεία, αν και δεν ικανοποιούν τον ορισμό του άυλου περιουσιακού στοιχείου
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και δεν χρειάζεται να αποσβεσθούν.
 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποκτήσεων και συνενώσεων, οι προβλέψεις
αναγνωρίζονται ευρύτερα απ’ ότι στα ΔΠΧΠ.
 ένα μέρος του κόστους απόκτησης μιας θυγατρικής εταιρίας που σχετίζεται με
την απόκτηση έρευνας και ανάπτυξης, μπορεί να αναγνωριστεί αμέσως ως έξοδο.
 η αντισταθμιστική λογιστική

(hedge accounting) επιτρέπεται σε μεγαλύτερο

βαθμό
 τα ακαθόριστα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγματικές μπορούν να
καθυστερήσουν μέχρι την πληρωμή.
 έξοδα σχηματισμού, κόστη εκκίνησης, κόστη εκπαίδευσης και κόστη διαφήμισης
μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν.
 οι χρηματοοικονομικές μισθώσεις , γενικά, κεφαλαιοποιούνται.
 Οι προβλέψεις για κακούς χρεώστες, αναγνωρίζονται ευρύτερα απ’ ότι στα
ΔΠΧΠ.
 ο προσδιορισμός των έκτακτων/εξαιρετικών αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος.

2.12.8 Γερμανία
Η γερμανική λογιστική βασίζεται κυρίως στον εμπορικό κώδικα (ΓΕΚ).
Επιπρόσθετα, κάποια πρότυπα προετοιμάστηκαν από την Γερμανική Επιτροπή
Λογιστικών Προτύπων (ΓΕΛΠ), και μετά εκδόθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Δικαιοσύνης συμπλήρωμα του ΓΕΚ σεβόμενο τις συγκεντρωτικές λογιστικές
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καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών. Οι κύριες διαφορές μεταξύ γερμανικών
προτύπων και διεθνών λογιστικών προτύπων παρατηρούνται ακολούθως.
 η ημέρα πρόσκτησης της θυγατρικής εταιρίας μπορεί να καθοριστεί ως η μέρα
πρώτης ενοποίησης, η οποία είναι συνήθως στο τέλος χρήσης, όπου έλαβε μέρος
η απόκτηση.
 Ορισμένες

συνενώσεις

επιχειρήσεων

μπορεί

να

αντιμετωπίζονται

ως

συγκέντρωση δικαιωμάτων ενδιαφέροντος, ακόμη και αν ο αγοραστής έχει
προσδιοριστεί.
 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποκτήσεων και συνενώσεων, οι προβλέψεις
αναγνωρίζονται ευρύτερα απ’ ότι στα ΔΠΧΠ.
 για τις περισσότερες αποκτήσεις, η επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν στην πραγματική αξία τους, δεν πρέπει να
ξεπερνά το κόστος απόκτησης.
 Η υπεραξία που προκύπτει από την συνένωση επιχειρήσεων, μπορεί να
αποσβεσθεί έναντι του μετοχικού κεφαλαίου.
 εσωτερικά παραχθέντα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναμένεται να
υποστούν επεξεργασία στην εταιρία, δεν πρέπει να αναγνωρίζονται.
 τα νομισματικά ισοζύγια του ξένου συναλλάγματος, γενικά, μετατρέπονται στη
χειρότερη τιμή μεταξύ της, συναλλαγής και τιμής κλεισίματος, ώστε να
αποφευχθεί η αναγνώριση των κερδών σε ακαθόριστα ισοζύγια.
 Χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 Χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 η αντισταθμιστική λογιστική

(hedge accounting) επιτρέπεται σε μεγαλύτερο

βαθμό.
 Τα τεστ απομείωσης βασίζονται σε μεμονωμένα πάγια, παρά σε μονάδες
παραγωγής ταμειακών ροών.
 οι μισθώσεις σπάνια αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές μισθώσεις.
 τα αποθέματα μπορούν να αξιολογηθούν στο χαμηλότερο κόστος μεταξύ,
καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίας και κόστος αντικατάστασης.
 Οι προβλέψεις για κακούς χρεώστες, αναγνωρίζονται ευρύτερα απ’ ότι στα
ΔΠΧΠ και δεν απαιτείται να προεξοφληθούν.
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 η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τις χρονικές διαφορές αντί για
τις προσωρινές διαφορές.
 ο προσδιορισμός των έκτακτων αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος.

2.12.9 Ουγγαρία
Η ουγγρική λογιστική βασίζεται σε λογιστικό νόμο του 2000. Οι κύριες διαφορές
μεταξύ των ουγγρικών κανονισμών και των ΔΠΧΠ περιγράφονται παρακάτω.
 η ημέρα απόκτησης της θυγατρικής εταιρίας, γενικά, θεωρείται το τέλος του
έτους απόκτησης.
 κατά την απόκτηση, μια άσκηση πραγματικής αποτίμησης δεν είναι υποχρεωτική
και δεν μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική υπεραξία.
 οι μειοψηφικές συμμετοχές δεν γνωστοποιούνται ξεχωριστά στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
 ως συνδεδεμένες χαρακτηρίζονται επενδύσεις με ποσοστό απόκτησης 25% ή και
παραπάνω.
 τα ακαθόριστα κέρδη των ισοζυγίων ξένου συναλλάγματος, δεν λαμβάνονται
υπόψη, εκτός και αν καθοριστούν μέχρι την ημέρα προετοιμασίας του
ισολογισμού.
 συγκεκριμένα κόστη εκκίνησης και αναδιάρθρωσης κεφαλαιοποιούνται.
 έλεγχοι απομείωσης παγίων δεν απαιτούνται για τα περισσότερα περιουσιακά
στοιχεία και αναφέρονται στην καθαρή τιμή πώλησης αντί του ανακτήσιμου
ποσού.
 η απόσβεση των ανατιμημένων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται ακόμα με
βάση το κόστος κτήσης.
 οι μισθώσεις, γενικά, δεν αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές μισθώσεις.
 Χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 Χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 Προβλέψεις αναγνωρίζονται όπου υπάρχει υποχρέωση στον ισολογισμό.
 ο καθορισμός των έκτακτων αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος.
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 οι καταστάσεις ταμειακών ροών αποτελούν συμπληρωματικές σημειώσεις και
προσαρμόζονται στο ταμείο (όχι σε μετρητά και ισοδύναμα αυτών).
2.12.10 Ισλανδία
Οι

απαιτήσεις

χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης

της

Ισλανδίας

επαναδιατυπώθηκαν στο νόμο του 1994 που αντανακλά τις οδηγίες της Ε.Ε., και τα
πρότυπα που εκδόθηκαν από το συμβούλιο λογιστικών προτύπων και την λογιστική
επιτροπή της ομοσπονδίας του ισλανδικού λογιστικού σώματος. Οι κύριες διαφορές
μεταξύ των ΔΠΧΠ και των ισλανδικών προτύπων περιγράφονται παρακάτω.
 οι θυγατρικές προσδιορίζονται με βάση την πλειοψηφική ιδιοκτησία πάρα τον “de
facto” έλεγχο.
 οι πληθωριστικές προσαρμογές στα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού,
πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τον δείκτη τιμών κατανάλωσης αντί να
αποτιμούνται στην εύλογη και δίκαιη τιμή.
 Χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 Χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 η αντισταθμιστική λογιστική

(hedge accounting) επιτρέπεται σε μεγαλύτερο

βαθμό.
 οι προβλέψεις για κακούς χρεώστες δημιουργούνται εκτενέστερα και γενικά, δεν
προεξοφλούνται.
 αν και η Ισλανδία δεν έχει μια υπέρ-πληθωριστική οικονομία, πραγματοποιούνται
πληθωριστικές εφαρμογές στο εισόδημα.
 τα ερευνητικά κόστη, τα προ-λειτουργικά και τα κόστη εκκίνησης μπορούν να
κεφαλαιοποιηθούν.
2.12.11 Ιταλία
Οι ιταλικές λογιστικές απαιτήσεις βασίζονται κυρίως στον αστικό κώδικα, ένα
νομοθετικό διάταγμα του 1991, τις αρχές της Επιτροπής των Λογιστικών Αρχών του
Εθνικού Συμβουλίου Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών και τους κανονισμούς

124

της ΕΕΑΣ. Τα ιταλικά πρότυπα και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα διαφέρουν στους
ακόλουθους λογιστικούς τομείς.
 για επενδύσεις σε δημόσιες εμπορικές εταιρίες, το τεκμήριο της σημαντικής
επιρροής ξεκινά με την κατοχή του 10% των δικαίωμα ψήφου, επί του μετοχικού
κεφαλαίου.
 συγκεκριμένοι επιχειρησιακοί συνδυασμοί μεταχειρίζονται ως συγκέντρωση
δικαιωμάτων ενδιαφέροντος ακόμα και αν ένας αποκτών μπορεί να γίνει γνωστός.
 η αναγνώριση των προβλέψεων, στο πλαίσιο επιχειρηματικών αποκτήσεων και
συνενώσεων, αναγνωρίζονται ευρύτερα.
 τα κέρδη από μετατροπή ξένου συναλλάγματος σε μακροχρόνια νομισματικά
ισοζύγια πρέπει να αναβάλλονται μέχρι την πληρωμή.
 το κόστος διαφήμισης μιας νέας επιχείρησης ή ενός νέου προϊόντος και το κόστος
εκκίνησης κεφαλαιοποιούνται.
 αποθέματα, εκτός από τα τελικά προϊόντα, εκτιμούνται στο χαμηλότερο μεταξύ
του κόστους κτήσης και του κόστους αντικατάστασης.
 χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 προβλέψεις επιτρέπεται να δημιουργηθούν όταν δεν υπάρχει υποχρέωση στον
ισολογισμό και δεν χρειάζεται να προεξοφληθούν.
 ο καθορισμός των έκτακτων αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος.
 η ημέρα πρόσκτησης μιας θυγατρικής μπορεί να θεωρηθεί η αρχή ή το τέλος του
έτους αντί για την μέρα της απόκτησης του ελέγχου.

2.12.12 Λιθουανία
Η λιθουανική λογιστική βασίζεται κυρίως στο νόμο του 1992 των Λογιστικών Αρχών
και σε διάφορα ψηφίσματα και δημοσιοποιήσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Σε
μια βασική λογιστική περιοχή, η απουσία των λιθουανικών κανονισμών μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντικές διαφορές με τις απαιτήσεις των διεθνών λογιστικών
προτύπων:
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 στους λιθουανικούς κανονισμούς, δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή καθοδήγηση στην
λογιστική σχετικά με τη λογιστική για τις θυγατρικές των επιχειρηματικών
συνδυασμών, των κοινοπραξιών και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
 τα αντικείμενα εκκίνησης, αναδιάρθρωσης και διάφορα άλλα άυλα αντικείμενα
κεφαλαιοποιούνται.
 Χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 Χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 ο καθορισμός των έκτακτων αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος.

2.12.13 Ισπανία
Οι απαιτήσεις της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Ισπανίας βασίζονται
κυρίως στον εμπορικό κώδικα, το γενικό λογιστικό σχέδιο και τον εμπορικό νόμο και
σε πρότυπα που εκδόθηκαν από το Επίσημο Ινστιτούτο Λογιστικής και Ελέγχου. Η
μεθοδολογία της εκτίμησης των συνταξιοδοτικών πλεονεκτημάτων ελέγχεται από την
ρυθμιστική αρχή ασφάλειας. Οι κύριες διαφορές μεταξύ των ισπανικών κανονισμών
και των διεθνών λογιστικών προτύπων διακρίνονται στους παρακάτω λογιστικούς
τομείς.
 στην περίπτωση κατοχής μετοχών σε εισηγμένη εταιρία, το τεκμήριο της
σημαντικής επιρροής (και συνεπώς της λογιστικής του μετοχικού κεφαλαίου)
ξεκινά με την κατοχή του 3% αντί του 20% των δικαιωμάτων ψήφου επί του
μετοχικού κεφαλαίου.
 η αρνητική υπεραξία εκτιμάται χρησιμοποιώντας την διαφορά μεταξύ του
κόστους απόκτησης και των καθαρών λογιστικών αξιών του αποκτηθέντος
καθαρού ενεργητικού.
 κατά τη ρευστοποίηση μιας ξένης επιχειρηματικής οντότητας, το συσσωρευμένο
ποσό των αναβαλλόμενων συναλλαγματικών διαφορών δεν αναγνωρίζεται στο
εισόδημα.
 τα

κέρδη

από

το

ισοζύγιο

ξένου

συναλλάγματος

ρευστοποιήσιμων) αναβάλλονται μέχρι την πληρωμή.
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 χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 η αντισταθμιστική λογιστική

(hedge accounting) επιτρέπεται σε μεγαλύτερο

βαθμό.
 οι ζημιές από απομειώσεις υπολογίζονται μόνο όταν αναμένεται να είναι μόνιμες.
 το κόστος έρευνας, μετεγκατάστασης και εκκίνησης μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί.
 το κόστος αντικατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντί για την καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, ως μέτρο της αγοραίας αξίας, για αποθέματα πρώτων υλών.
 οι προβλέψεις

μπορούν να αναγνωριστούν εκ των προτέρων, όπως και στα

ΔΠΧΠ, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό.
 η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τις χρονικές διαφορές αντί για
τις προσωρινές διαφορές.
 ο καθορισμός των έκτακτων αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος απ’ ότι στα ΔΠΧΠ.

2.12.14 Σουηδία
Η σουηδική λογιστική βασίζεται στο νόμο περί ετήσιων λογαριασμών ο οποίος
εμπεριέχει τις οδηγίες της Ε.Ε. και στα λογιστικά πρότυπα του λογιστικού
συμβουλίου. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα πρότυπο του Λογιστικού Συμβουλίου
μπορεί να εκτραπεί αν η εκτροπή έχει αποκαλυφτεί και είναι επαρκώς
δικαιολογημένη. Πλήρη υπακοή στα πρότυπα του Λογιστικού Συμβουλίου δεν
απαιτείται για τις μη εισηγμένες εταιρίες, αν και η υιοθέτηση των προτύπων γίνεται
ολοένα και πιο συχνή. Τα σουηδικά πρότυπα και τα ΔΠΧΠ διαφέρουν στους
παρακάτω λογιστικούς τομείς.
 οι έλεγχοι απομείωσης βασίζονται στην ύπαρξη μόνιμης υποβάθμισης της αξίας.
 χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 η αντισταθμιστική λογιστική

(hedge accounting) επιτρέπεται σε μεγαλύτερο

βαθμό.
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 οι υπολογισμοί των συντάξεων, γενικά, δεν χρησιμοποιούν την προσχεδιασμένη
μέθοδο πιστωτικών μονάδων, τα τρέχοντα επιτόκια ή τις εκτιμήσεις των
μελλοντικών επιπέδων μισθού, αλλά μια χρηματική υποχρέωση αυξανόμενου
πλεονεκτήματος με βάση των τρέχον επίπεδο μισθού.
 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποκτήσεων, μια υποχρέωση αναβαλλόμενου
φόρου μπορεί να προεξοφληθεί.
 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών συνδυασμών που υπολογίζονται ως αποκτήσεις,
οι προβλέψεις μπορούν να δημιουργηθούν εκτενέστερα.
 η δημιουργία προβλέψεων είναι δυνατόν να γίνει ακόμα και όταν δεν πληρούνται
όλα τα κριτήρια, όντας υποχρέωση, και δεν χρειάζεται να προεξοφληθούν.

2.12.15 Τουρκία
Η τουρκική λογιστική βασίζεται σε λογιστικά πρότυπα που εκδόθηκαν από το
συμβούλιο κεφαλαιαγορών τα οποία βρίσκουν εφαρμογή μόνο σε εταιρείες που
συμφωνούν με τους όρους των ρυθμίσεών του. Δεν υπάρχει κάποιο σύνολο γενικά
αποδεκτών λογιστικών αρχών που να εφαρμόζεται εξίσου σ’ όλες τις εταιρείες που
λειτουργούν στην Τουρκία (πέρα των γενικών κανονισμών που ελέγχουν τις όψεις
της λογιστικής στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών και στο σώμα ορκωτών
λογιστών, που υπαγορεύουν συγκεκριμένες βασικές αρχές λογιστικής, έναν κώδικα
για τους λογαριασμούς και

μια διάταξη για την παρουσίαση των λογιστικών

καταστάσεων). Υπάρχουν μερικές ανακολουθίες μεταξύ των τουρκικών κανονισμών
και των διεθνών λογιστικών προτύπων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορές
σε πολλούς τομείς για αρκετές εταιρείες.
 χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 υπό ορισμένες συνθήκες, οι ζημιές από δραστηριότητες σε ξένο συνάλλαγμα
μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ως ένα μέρος του κόστους των περιουσιακών
στοιχείων.
 οι χρηματοοικονομικές μισθώσεις δεν κεφαλαιοποιούνται.
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 οι υποχρεώσεις της αναβαλλόμενης φορολογίας υπολογίζονται εν μέρει με βάση
τις χρονικές διαφορές αντί για τις προσωρινές διαφορές.
 ο καθορισμός των έκτακτων αποτελεσμάτων είναι ευρύτερος
 οι καταστάσεις ταμειακών ροών περιέχουν μια διαφορετική κατηγοριοποίηση των
αντικειμένων.

2.12.16 Ουκρανία
Οι ουκρανικές λογιστικές απαιτήσεις βασίζονται στο νόμο περί λογιστικής και
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σε λογιστικά πρότυπα που εκδόθηκαν από
το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν ανακολουθίες μεταξύ των ουκρανικών
κανονισμών και των διεθνών λογιστικών προτύπων που μπορούν να οδηγήσουν σε
διαφορές σε συγκεκριμένους τομείς για πολλές επιχειρήσεις.
 το τεκμήριο σε ότι αφορά σημαντική επιρροή, γίνεται με βάση το 25%, αντί του
20%, των δικαιωμάτων ψήφου.
 εσωτερικά παραχθέντες μάρκες και συγκεκριμένα άλλα άυλα αγαθά μπορούν να
κεφαλαιοποιηθούν.
 χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.

2.12.17 Ηνωμένο Βασίλειο
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζονται στον
επιχειρησιακό νόμο του 1985, όπως τροποποιήθηκε για τις οδηγίες της Ε.Ε. Ο νόμος
δηλώνει ότι η γνωστοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται αν οι έλεγχοι έχουν
προετοιμαστεί σύμφωνα με εφαρμόσιμα λογιστικά πρότυπα. Λογιστικά πρότυπα που
εκδόθηκαν από το συμβούλιο λογιστικών προτύπων και την ομάδα επειγόντων
θεμάτων είναι εφαρμόσιμα για τους σκοπούς αυτού του νόμου. Οι κύριες διαφορές
μεταξύ των προτύπων του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΔΠΧΠ περιγράφονται
παρακάτω.
129

 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών συνενώσεων, οι προβλέψεις υπολογίζονται ως
αποκτήσεις και προσδιορίζονται ευρύτερα.
 η υπεραξία μπορεί να μεταχειριστεί ως ένα περιουσιακό στοιχείο με απεριόριστη
ζωή και γι’ αυτό δεν είναι δυνατό να αποσβεσθεί.
 η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τις χρονικές διαφορές αντί για
τις προσωρινές διαφορές.
 τα πάγιο κεφάλαιο και οι υποχρεώσεις από την αναβαλλόμενη φορολογία
μπορούν να προεξοφληθούν.
 το πάγιο κεφάλαιο της αναβαλλόμενη φορολογίας αναγνωρίζεται με μεγαλύτερη
δυσκολία.
 χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα διαθέσιμα-προς-πώληση και τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη αξία.
 χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

υποχρεώσεις

από

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη – δίκαιη άξια.
 η αντισταθμιστική λογιστική

(hedge accounting) επιτρέπεται σε μεγαλύτερο

βαθμό.
 οι καταστάσεις ταμειακών ροών προσαρμόζονται ως “ταμείο” γενικά αντί για
“μετρητά και ισοδύναμα αυτών”.
 κατά τη ρευστοποίηση μιας ξένης επιχειρηματικής οντότητας, το συσσωρευμένο
ποσό των αναβαλλόμενων συναλλαγματικών διαφορών δεν αναγνωρίζεται στο
εισόδημα.
2.12.18 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Το λογιστικό σύστημα των ΗΠΑ αποτελείται από ένα πολύ λεπτομερές πλαίσιο
γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (US GAAP). Βασίζεται σε λογιστικά πρότυπα
και οδηγίες του συμβουλίου χρηματοοικονομικών και λογιστικών προτύπων και των
προηγηθέντων αυτών, δηλώσεις θέσης και ερμηνείες από το αμερικάνικο ινστιτούτο
πιστοποιημένων δημόσιων λογιστών και, τις πλειοψηφούσες γνώμες της ομάδας
επειγόντων θεμάτων. Επιπρόσθετα, οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να ακολουθούν
τους κανονισμούς, τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις ανακοινώσεις που εκδίδονται
από την Επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC). Πολλές διαφορές διακρίνονται μεταξύ των
κανονισμών των ΗΠΑ και των διεθνών λογιστικών προτύπων στους ακόλουθους
τομείς.
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 στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικής απόκτησης, μέρος της αγοραστικής τιμής
πρέπει να κατανέμεται σε κόστος έρευνας και ανάπτυξης της αποκτηθείσας
επιχείρηση, το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί και να επιμετρηθεί.
 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2001, η κατηγοριοποίηση των επιχειρηματικών συνδυασμών
μεταξύ απόκτησης και συγκέντρωσης δικαιωμάτων ενδιαφέροντος βασίζονταν
στη συμμόρφωση με ένα σύνολο απαιτήσεων, αντί για το αν ο αποκτών μπορεί να
αναγνωριστεί και οι συνακόλουθοι συνδυασμοί μεταχειρίζονται ως αποκτήσεις.
 οι προβλέψεις στο πλαίσιο των επιχειρηματικών συνδυασμών μπορούν να
πραγματοποιηθούν ευρύτερα απ’ ότι στα ΔΠΧΠ.
 οι προβλέψεις μπορεί να αναγνωριστούν με βάση την πιθανότητα των εκροών
των πηγών, αντίστοιχη υποχρέωση μπορεί να μην υπάρχει στον ισολογισμό.
Οι έλεγχοι απομείωσης χρησιμοποιούν μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές και οι
απομειώσεις υπολογίζονται με βάση την εύλογη και δίκαιη αξία αντί του
ανακτήσιμου ποσού. (Κοινή προσπάθεια των Andersen, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Grant Thornton,
KPMG και PricewaterhouseCoupers, GAAP 2001).

2.13

Η σχετικότητα της λογιστική και ‘άλλων πληροφοριών’ με την αξία.

Εισαγωγή
Η παρούσα ενότητα παρέχει απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα Ερ. 4, Ερ. 5 και
Ερ. 6. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει ανάλυση για: αν υπάρχει αλλαγή στην ποιότητα της
λογιστικής (όπως ορίζεται ως σχετική αξία της λογιστικής πληροφορίας) μετά την
υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από την Ελλάδα (Ερ. 4); Οι πληροφορίες που
παρουσιάζονται από τη συμμόρφωση της κατάστασης μεταβολών των ιδίων
κεφαλαίων, των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, έχουν οριακή επαυξημένη σχετική
αξία σε σχέση με τη λογιστική αξία που καταγράφηκε το 2005; (Ερ.5); και ποιες είναι
η συνέπειες στην αποτίμηση από την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ στην
Ελλάδα; (Ερ. 6). Η ανάλυση και στα τρία ερωτήματα αφορά στον πληθυσμό και όχι
σε δείγμα, των εισηγμένων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, χωρίς
να λαμβάνει υπόψη, ούτε το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης τους ούτε τον υψηλό ή
χαμηλό βαθμό συμμόρφωσης.
Το υπόλοιπο αυτής της ενότητας οργανώνεται ακολούθως: το τμήμα 2.14.1
διαπραγματεύεται την ιδέα της λογιστικής ποιότητας ως έκφραση της σχετικότητας
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της αξίας και της εφαρμοσιμότητας. Το τμήμα 2.14.2 αναφέρεται στο μοντέλο του
Ohlson (1995). Το τμήμα 2.14.3 κάνει μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
Τέλος στο τμήμα 2.15 πραγματοποιείται μια βιβλιογραφικά ανασκόπηση σχετικά με
τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων από μέρους των επιχειρήσεων.
2.13.1 Λογιστική Ποιότητα και Σχετικότητα της Αξίας
Ένας αριθμός στις λογιστικές καταστάσεις των εταιριών θεωρείται ως ‘σχετικός με
την τιμή’ αν συνδέεται σημαντικά με την αξία της αγοράς (Beaver, 2002). Οι Lo and
Lys (2000b: 6) παρουσιάζουν ότι αυτό μπορεί να περιγραφεί γενικά από την
ακόλουθη εξίσωση:
Pjt  g ( I jt )   jt

(Εξ. 2.1)

Όπου το Pjt δείχνει την τιμή της μετοχής μιας εταιρίας, το Ijt είναι το αντικείμενο της
πληροφορίας και το

jt

είναι ο μέσος (τιμή μηδέν) διαταρακτικός όρος . Το Ijt έχει

σχέση με την τιμή εάν και μόνο το g είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετικό του
μηδέν και όπου  jt αφορά στις λοιπές πληροφορίες που γνωστοποιούνται ταυτόχρονα
με το Ijt.
Ο Beaver (2002) τονίζει δύο διακριτικά χαρακτηριστικά της έρευνας για την
σχετικότητα της αξίας.

Πρώτον, συγκριτικά με τους άλλους τύπους έρευνας

κεφαλαιαγορών, απαιτεί περιεκτική γνώση των λογιστικών θεσμών, των λογιστικών
προτύπων και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που τονίζουν τις αναφερόμενες
δυνάμεις. Αυτό δίνει ένα πολυσήμαντο πλεονέκτημα στους ερευνητές της λογιστικής
για να εξεταστούν οι σχέσεις μεταξύ των τιμών της αγοράς και των καθαρών
λογιστικών αξιών των μετοχών. Δεύτερον, ο χρόνος της πληροφόρησης δεν είναι
πρωταρχικής σημασίας όπως στην περίπτωση της μελέτης γεγονότων (event studies).
Οι μελέτες επιπέδων παρέχουν την ευκαιρία για να εξεταστούν οι κινητήριες
δυνάμεις της αξίας (της αγοράς) που μπορεί να φανούν στην τιμή σε κάποιο χρονικό
διάστημα ως μια λειτουργία ενός συνόλου λογιστικών στοιχείων.
Οι Holthausen and Watts (2001) εξηγούν ότι όσο μεγαλύτερο το R2 στις ανωτέρω
σχέσεις (μεταξύ λογιστικών αξιών και αγοραίων τιμών), τόσο μεγαλύτερη η
σχετικότητα της αξίας του λογιστικού αριθμού αναμένεται να είναι. Η προγενέστερη
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βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση (π.χ. όσο
μεγαλύτερη είναι η σχετικότητα της αξία), τότε μεγαλύτερη είναι η λογιστική
ποιότητα που φαίνεται (Barth et al., 2008). Αυτός ο ισχυρισμός βασίζεται στο
σκεπτικό ότι τα περισσότερο ποιοτικά αποτελέσματα αντανακλούν καλύτερα την
οικονομική κατάσταση της εταιρίας (Barth et al., 2001). Αυτό επιτυγχάνεται αν τα
εφαρμόσιμα λογιστικά πρότυπα ‘απαιτούν αναγνώριση ποσών που προορίζονται για
την πιστή παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης’ (Barth et al.,
2008: 477). Επιπρόσθετα, όταν τα εφαρμόσιμα λογιστικά πρότυπα ελαχιστοποιούν
ευκαιριακά τη διακριτικότητα, οδηγούν σε μεγαλύτερη λογιστική ποιότητα και, με
την σειρά, σε μεγαλύτερη σχετικότητα της αξίας (Ewert and Wagenhofer, 2005).
Λόγω των χαρακτηριστικών της έρευνας για την σχετικότητα της αξίας και της
χρησιμότητάς της για τον, εν μέρει, καθορισμό της λογιστικής ποιότητας, οι Barth et

al. (2001: 77) αναφέρουν ότι η έρευνα για την σχετικότητα της αξίας, μεταξύ άλλων
πραγμάτων, ‘παρέχει γνώση σε θέματα του ενδιαφέροντος των φορέων καθορισμού
των προτύπων’. Αυτό είναι μερικώς σχετικό με αυτήν την μελέτη επειδή η
υποχρεωτική ενσωμάτωση των ΔΠΧΠ στην Ευρώπη έχει ως σκοπό την αύξηση της
λογιστικής συγκρισιμότητας μεταξύ των εταίρων εντός Ε.Ε. και της λογιστικής
ποιότητας γενικά. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο καθώς τα ΔΠΧΠ θεωρούνται
πρότυπα

υψηλής ποιότητας. Πιο, συγκεκριμένα, τα ΔΠΧΠ αναμένεται να

περιστείλουν τους ‘διευθυντές που ανέχονται την διακριτικότητα για να χειραγωγούν
τα αποτελέσματα των προβλέψεων, να δημιουργούν κρυφά αποθέματα, να
‘ομαλοποιούν’ τα κέρδη και να κρύβουν τις οικονομικές απώλειες από το ευρύ
επενδυτικό κοινό και τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων (Ball, 2006: 9).
Υπό αυτή τη βάση, οι προσδοκίες για μεγαλύτερη λογιστική ποιότητα στην Ευρώπη
και τα ανωτέρω χαρακτηριστικά της έρευνας για την σχετικότητα της αξίας
υποδεικνύουν ότι η σχετικότητα της αξίας παρέχει ένα κατάλληλο πλαίσιο εργασίας
για την εξέταση των ερευνητικών σκοπών αυτής της μελέτης9. Αν και η έρευνα για
την σχετικότητα της αξίας έχει απασχολήσει τη διεθνή βιβλιογραφία από αρκετά
χρόνια πριν (Beaver, 2002 με αναφορά στους Miller και Modigliani, 1966), έγινε
πολύ δημοφιλής στην αρχή της δεκαετίας του 1990 (Easton et al., 1993). Ένα βασικός
παράγοντας για την εξέλιξη της έρευνας για την σχετικότητα της αξίας είναι η
9

Άλλοι ερευνητές εξέτασαν διαφορετικές πτυχές της λογιστικής ποιότητας, περιλαμβάνοντας παράγοντες όπως η
ρευστότητα των αγορών, το κόστος κεφαλαίου, το δείκτη Tobin’s Q και χειραγώγηση αποτελεσμάτων
(βλ.Platikanova and Nobes, 2006; Daske et al., 2008; Christensen et al., 2008; Barth et al., 2008; Capkun et al.,
2008; and Jeanjean and Stolowy, 2008).
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ανάπτυξη του μοντέλου Ohlson (1995), το οποίο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς
της παρούσα μελέτης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιγράφονται παρακάτω.

2.13.2 Θεωρητικό πλαίσιο εργασία – Αποτίμηση Υπολειμματικού Εισοδήματος

(Residual Income Valuation - RIV) και το Υπόδειγμα του Ohlson (ΟΜ) (1995).
Οι Lo and Lys (2000a) προτείνουν ότι μια από τις κυριότερες συμβολές του
υποδείγματος του Ohlson (ΟΜ) στην θεωρία της εκτίμησης είναι ότι το μοντέλο
παρέχει ένα υπό εξέταση υποθέσεις που αφορούν σε λογιστικές και μη, πληροφορίες.
Αυτό συμβαίνει επειδή το ΟΜ μπορεί να διαχωριστεί σε δύο συστατικά μέρη: το
προηγούμενο υπόδειγμα του ΟΜ (το υπόδειγμα αποτίμησης υπολειμματικού
εισοδήματος- RIV) και το υπόδειγμα τις ‘γραμμικής δυναμικής πληροφόρησης’ του
Ohlson (1995), το οποίο εκπροσωπείται από τη μεταβλητή vt, η οποία αφορά στην
έννοια της ‘άλλης πληροφορίας’ που δεν έχει ληφθεί υπόψη από τις λογιστικές
δυνάμεις (Hand, 2001, Lo and Lys, 2000a).
Πιο συγκεκριμένα, το RIV, όπως παρουσιάζεται στην εξίσωση 2.2, βασίζεται στη
θεμελιώδη υπόθεση ότι οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν την
παρούσα αξία όλων των μελλοντικών μερισμάτων ( υπόδειγμα PVED):


Pt   R f  Et d t  
 1

(Εξ. 2.2)

όπου το Pt είναι η αξίας της αγοράς του μετοχικού κεφαλαίου την ημερομηνία t, το dt
είναι τα καθαρά μερίσματα που πληρώθηκαν την ημερομηνία t, το Rf είναι η τιμή
απόδοσης χωρίς ρίσκο συν ένα και το Et είναι ο εκτιμητής προσδοκίας ο οποίος
βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών κατά την ημερομηνία t. Για να καταλήξουμε
στο υπόδειγμα RIV χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα PVED, απαιτούνται δύο
επιπρόσθετες υποθέσεις.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στην ύπαρξη ενός λογιστικού συστήματος που να
ικανοποιεί μια σχέση καθαρού πλεονάσματος ή υπεραξίας:

bt  bt 1  xt  d t
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(Εξ. 2.3)

όπου, το bt αντιπροσωπεύει την καθαρή λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου την
ημερομηνία t, το xt υποδηλώνει τα κέρδη σε μια περίοδο που τελειώνει την
ημερομηνία t10 και όπου dt τα αντίστοιχα στα κέρδη μερίσματα. Ωστόσο, η «σχέση
καθαρού πλεονάσματος» δεν απαιτεί από το λογιστικό σύστημα να έχει την μορφή
που τυπικά φανταζόμαστε (Lo and Lys, 2000a). Οποιαδήποτε από τις δύο μεταβλητές
που ικανοποιούν την σχέση αρκεί. Έτσι, η σχέση καθαρού πλεονάσματος ή υπεραξίας
χρησιμοποιείται μόνο για να αντικαταστήσει το x και το b για το d, στο υπόδειγμα
PVED (Εξ. 2.2). Δεύτερον, επιβάλλεται μια κατάστασης ομαλότητας, ότι η λογιστική
αξία του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλώνει με ρυθμό μικρότερο από R .

R  Et (bt  ) 
 0

αυτές οι δύο υποθέσεις χρησιμοποιούνται για να επαναδιατυπωθεί το υπόδειγμα
PVED ως συνάρτηση της λογιστικής αξίας και των προεξοφλημένων αναμενόμενων
αφύσικων κερδών (π.χ. Υπόδειγμα RIV):


 

Pt  bt   R f  Et xt
 1

(Εξ. 2.4)

όπου xt  x t  r  bt 1 . Με δεδομένες τις δύο παραπάνω υποθέσεις, το PVED και το
RIV είναι μαθηματικά ισοδύναμα. Με άλλα λόγια, απορρίπτοντας την εξίσωση του
υποδείγματος RIV ισοδυναμεί με την απόρριψη της υπόθεσης ότι η τιμή των τίτλων
των επενδυτών ισούται με την παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών. Αντιστρόφως, εάν το υπόδειγμα PVED είναι ψευδές, τότε το ίδιο
θα ισχύει και για το υπόδειγμα RIV.
Εδώ έγκειται μια από τις συμβολές του Ohlson (1995) στην βιβλιογραφία της
λογιστικής. Η εξίσωση 2.4 είχε αναφερθεί αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του 1930
(Lundholm (1995) και Lo and Lys (2000a) με αναφορά στον Preinreich (1938) αλλά
10

Για να είναι σε ισχύ αυτή η υπόθεση, όλα τα κέρδη και οι ζημιές που επηρεάζουν την λογιστική αξία

του μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβάνονται επίσης στα κέρδη (Lee, 1999).
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αγνοήθηκε ευρέως. Σύμφωνα με τον Lundholm (1995: 751) ‘η αναγέννησή της
αποτελεί μεγάλη συμβολή για την σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική. Οι Lo
and Lys (2000a: 354) προσθέτουν ότι ‘ο Ohlson (1995) επανέφερε την χρήση του
RIV στην έρευνα της εκτίμησης σε έναν καιρό όπου η προσέγγιση μπορεί να
εφαρμοζόταν με μεγάλη ευκολία’. Αυτό οφείλεται στην διαθεσιμότητα δεδομένων
και τεχνολογικών πηγών.
Επιπρόσθετα, η κύρια συμβολή του Ohlson (1995) φαίνεται από το ακόλουθο: Όπως
εξηγήθηκε από τον Hand (2001: 121), υποθέτοντας ότι οι αγορές είναι κατά το ήμισυ
αποδοτικές ώστε το Pt να αντανακλά πλήρως το  tm (π.χ.

δημόσια διαθέσιμες

πληροφορίες σε χρόνο t (Fama, 1976)) κάποιος μπορεί να χωρίσει το  tm σε δύο
ξεχωριστά και πρόσθετα υποσύνολα: όλες οι δημόσια διαθέσιμες λογιστικές
πληροφορίες F  tm και οτιδήποτε άλλο NF tm . Τα συστατικά των υποδειγμάτων του
Ohlson (1995) των F  tm και NF tm με την ιδιότητα της πρόβλεψης των μελλοντικών
αφύσικων κερδών παρουσιάζονται μέσω των ακολούθων γραμμικών υποδειγμάτων
δυναμικής πληροφόρησης:

 t1   t   t   1,t 1

(Εξ. 2.5)

και

 t 1   t   2 ,t 1

(Εξ. 2.6)

όπου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ‘το v αφορά σε πληροφορίες για τη σχετική
αξία, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη από τη λογιστική διαδικασία (π.χ. γεγονότα
τα οποία δεν έχουν επηρεάσει τις μεταβλητές bt, xt) και που δεν έχουν ακόμα μια
επίπτωση στις λογιστικές καταστάσεις (Ohlson, 1995:668) π.χ το υποσύνολο των
NF tm το οποίο βοηθά στην πρόβλεψη των μελλοντικών αφύσικων κερδών(Hand,

2001).
Με βάση αυτές τις δύο εξισώσεις, το υπόδειγμα RIV (Εξ. 2.4) αναδιατυπώνεται ως
εξής:

Pjt   0  b1 B jt  b2 X it  b3 jt   jt
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(Εξ. 2.7)

όπου το Pjt υποδηλώνει την αξία μιας εταιρίας, το Bjt είναι η λογιστική αξία του
μετοχικού κεφαλαίου των μετόχων, το Xjt είναι τα καθαρά κέρδη και το vjt είναι οι
‘άλλες πληροφορίες’ που είναι διαθέσιμες στους συμμετέχοντες της αγοράς που δεν
έχουν γίνει αντιληπτές από την λογιστική, τέλος, όπου εjt είναι ο διαταρακτικός όρος.
Ο Lundholm (1995) εξηγεί ότι η διαφορά μεταξύ vjt και εjt είναι ότι το πρώτο είναι εν
μέρει προβλέψιμο αλλά το τελευταίο είναι εντελώς απρόβλεπτο. Αν και αυτή η
υπόθεση είναι ‘μακράν η περισσότερο αμφιλεγόμενη’ επιτρέπει μια ταυτόχρονη
υπόθεση με δυνατότητα δοκιμής για λογιστική και μη πληροφόρηση.
Ο Ohlson (1995) και ο Lundholm (1995) τονίζουν ότι οι πραγματικές εμπειρικές
επιπτώσεις του ΜΟ εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την τρίτη και τελευταία
υπόθεση που αφορά τις δυναμικές πληροφόρησης για αφύσικα κέρδη (Dechow et al.,
1999). Ωστόσο, πολλοί ερευνητές που χρησιμοποίησαν το μοντέλο κατά τα πρώτα
χρόνια μετά την δημοσιοποίησή του, αγνόησαν τον όρο vjt (π.χ. Collins et al., 1997,
Collins et al., 1999, Francis and Schipper, 1999), με πολύ λίγες εξαιρέσεις (π.χ. Amir
and Lev 1996, Ittner and Larcker 1998, Myers 1999, Hand, 2001).
Η ίδια κριτική έγινε από τον Ohlson (2001) και τους Lo and Lys (2000a). Ο Ohlson
(2001: 112) διατύπωσε ότι ‘η εξίσωση του vjt στο μηδέν μπορεί να έχει αναλυτικό
ενδιαφέρον, αλλά μειώνει σε μεγάλο βαθμό το εμπειρικό περιεχόμενο του
υποδείγματος’ (Ohlson, 2001). Αυτό ουσιωδώς σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι λίγο
μεγαλύτερο από τις δοκιμές και τις εφαρμογές του RIV (Lo and Lys, 2000a). Για
αυτό και οι Lo και Lys (2000a: 365) διατύπωσαν ότι ‘οι περισσότερες μελέτες
[εκείνης της περιόδου] εφάρμοζαν το υπόδειγμα λανθασμένα’. Προφανώς, σε ένα
μεγάλο βαθμό, αυτό ισχύει μέχρι σήμερα (π.χ. Hung and Subramanyam, 2007, Barth
et al., 2008).
Το κύριο επιχείρημα για την απαγόρευση του όρου vjt είναι ότι πρόκειται για έναν μη
παρατηρήσιμο όρο. Η εφαρμογή του υποδείγματος παραβλέποντας το όρο vjt
βασίζεται στην υπόθεση ότι η λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου και τα κέρδη
δεν συσχετίζονται με το μη παρατηρηθέν vjt. Έτσι, η επεξηγηματική δύναμη της
εξίσωσης 2.7 μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέτρο της πραγματικότητας του vjt.
Αναλόγως, ένα υψηλό επίπεδο του συντελεστή επεξηγηματικότητας (R2)υποδεικνύει
ότι οι επενδυτές πρέπει να χρησιμοποιούν τις λογιστικές πληροφορίες κατά την λήψη
των αποφάσεών τους (Sami and Zhou (2004) με αναφορά στον Eichenseher, 2000).
Ο Lee (1999: 420) επεξηγεί ότι απαιτείται προσοχή όταν γίνεται σύγκριση των
εξισώσεων 2.4 και 2.7 χωρίς το vjt, π.χ. το υπόδειγμα RIV και το υπόδειγμα του
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Ohlson είναι η πιο κοινώς χρησιμοποιηθείσα μορφή. Το προηγούμενο αποτελείται
από την τρέχουσα λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου των μετόχων και της
παρούσας αξίας των παρατηρήσεων των αναμενόμενων μελλοντικών αφύσικων
κερδών. Ωστόσο, οι ανεξάρτητες μεταβλητές της Εξ. 2.7 αποτελούνται από τα
γνωστοποιηθέντα ιστορικά λογιστικά δεδομένα. Έτσι, ο Lee (1999: 420) προσθέτει
ότι ‘αρκετές και μάλλον ισχυρές υποθέσεις σχετικά για το πώς τα κέρδη και οι
λογιστικές αξίες προηγουμένων χρήσεων, αποτυπώνονται στις μελλοντικές πληρωμές
είναι αναγκαίες’ για να γίνει η μετάβαση από την μία εξίσωση (2.4) στην άλλη (2.7).
Για παράδειγμα, όλες οι εταιρίες έχουν πανομοιότυπα προεξοφλητικά επιτόκια και οι
‘μη λογιστικές πληροφορίες (vjt) είτε δεν έχουν κάποια σχέση με την αξία είτε
επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο’.
Ωστόσο, μερικοί ερευνητές έχουν επισημάνει αυτό το θέμα και έχουν συμπεριλάβει
βασικά μεγέθη που αντιπροσωπεύουν τις ‘άλλες πληροφορίες’ στις δοκιμές τους.
Η παρούσα μελέτη εφαρμόζει το μοντέλο για πρώτη φορά στην ‘συμβατική’ μορφή
του, σε αντιστοιχία με τη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. Hung and Subramanyam, 2007;
Barth et al.2008). Εν συνεχεία, χρησιμοποιώντας το επίπεδο συμμόρφωσης των
εταιριών με τις υποχρεωτικές αποκαλύψεις των ΔΠΧΠ, δημιουργούμε μια τάξη
μεγέθους για το συντελεστή ν ‘άλλες πληροφορίες’. Ο μέτρηση του επιπέδου
συμμόρφωσης

και

εναρμόνισης,

πραγματοποιείται

με

την

εφαρμογή

μεθοδολογίας του Van Der Tas (1988) και τη μέτρηση του δείκτη

της

Herfindahl.

Επιπλέον η μεθοδολογία επεκτείνεται στη βελτιστοποίηση της προβλεψιμότητας των
χρηματοοικονομικών αναλύσεων.
2.13.3 Βιβλιογραφική ανασκόπηση
2.13.3.1 Υιοθέτηση των ΔΠΧΠ: σχετική και οριακά αυξητική συνάφεια της αξίας.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα ΔΠΧΠ θεωρούνται πρότυπα υψηλής ποιότητας.
Επιπρόσθετα, τα ΔΠΧΠ προσανατολίζονται περισσότερο προς τους μετόχους
(shareholder oriented) σε σχέση με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα σε αρκετές χώρες
(tax and government oriented). Με βάση αυτή την προϋπόθεση, αρκετοί ερευνητές
έχουν εξετάσει τις διαφορές στην σχετικότητα της αξίας των λογιστικών
πληροφοριών που παράγονται χάρη στα ΔΠΧΠ, συγκρινόμενες με τις εθνικά
παραδεκτές λογιστικές αρχές. Είναι συχνό στην βιβλιογραφία για τους ερευνητές να
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εκτελούν ταυτόχρονα σχετικές και οριακά αυξητικές μελέτες συσχέτισης. Η
προγενέστερη βιβλιογραφία έχει παράγει ασυνεπή και μεικτά αποτελέσματα. Εφόσον
ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ και η λογιστική
ποιότητα υπό όρους σχετικότητας της αξίας, η συζήτηση γύρω από την προγενέστερη
βιβλιογραφία χωρίζεται σε τρεις ευρείες κατηγορίες: η σχετικότητα με την αξία των
ΔΠΧΠ στο εθνικό λογιστικό περιβάλλον προ 2005; η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ σε
περιπτώσεις πριν και μετά το 2005; και μετά το 2005 στο επίπεδο μιας χώρας.

2.13.3.2

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ προ-2005 στο επίπεδο μιας χώρας.

Ακολουθώντας μία ερευνητική μεθοδολογία οριακής – αυξητικής συσχέτισης, οι
Harris and Muller (1999) χρησιμοποιούν ένα δείγμα εταιριών που αναφέρουν, με
βάση, τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στις χώρες τους, οι οποίες, επειδή είναι επίσης εισηγμένες
στις ΗΠΑ, έπρεπε να δημοσιεύουν καταστάσεις προσαρμογής σε μορφή 20-F11. Τα
ευρήματα καταδεικνύουν ‘περιορισμένες αποδείξεις προσαρμογής με τις Γενικές
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) των ΗΠΑ, ενώ υπό τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ,
παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στην αγορά’ (Harris and Muller, 1999: 309) καθώς
και τα κέρδη και η λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου σχετίζονται με την αξία.
Στην Κίνα, ξεχωριστές αγορές έχουν δημιουργηθεί για εγχώριους και διεθνείς
επενδυτές. Οι εταιρίες απαιτείται να αναφέρουν στους εγχώριους επενδυτές
χρησιμοποιώντας κινέζικα λογιστικά πρότυπα και στους διεθνείς επενδυτές
χρησιμοποιώντας τα ΔΠΧΠ (Eccher and Healy, 2000). Έτσι, μια εταιρία μπορεί να
παράγει δύο σύνολα αναφορών και γνωστοποιήσεων για το ίδιο οικονομικό έτος με
μια διαφορετική μετοχική τιμή διαπραγμάτευσης σε δύο διαφορετικές αγορές.
Κοιτώντας στην σχέση μεταξύ ταμειακών ροών και αποδόσεων υπό τα δύο λογιστικά
συστήματα, οι Eccher and Healy (2000: 27) εντοπίζουν ότι ‘οι χρηματοοικονομικές
αναφορές υπό τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ δεν παρέχουν υλικά οφέλη είτε στους διεθνείς είτε
στους εγχώριους επενδυτές σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα τοπικά κινέζικα
πρότυπα’. Οι Lin and Chen (2005) χρησιμοποιούν ένα ερευνητικό σχέδιο οριακής
αυξητικής συσχέτισης και τα ευρήματά τους επιβεβαιώνουν αυτά των Eccher and
Healy (2000). Ωστόσο, οι Sami and Zhou (2004) ακολουθούν μία διαφορετική
11

Αποτελεί έγγραφο που υποβάλλεται στην επιτροπή συναλλαγών και χρεογράφων (SEC - Securities
and Exchange Commission) των ΗΠΑ, από ορισμένους ξένους επενδυτές για παροχή πληροφοριών
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ερευνητική μεθοδολογία, καταλήγοντας σε αντιφατικά αποτελέσματα. Οι συγγραφείς
χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του Ohlson (ΜΟ) και συγκρίνουν την επεξηγηματική
δύναμη του υποδείγματος έναντι των δύο δειγμάτων. Βρίσκουν ότι ‘οι λογιστικές
πληροφορίες στην κεφαλαιαγορά που παράγονται οι καταστάσεις σύμφωνα με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είναι περισσότερο σχετικές με την αξία’ (Sami and Zhou, 2004: 424).
Χρησιμοποιώντας μία ταυτόσημη ερευνητική μεθοδολογία, οι Liu και Liu (2007)
αναφέρουν παρόμοια ευρήματα.
Η Γερμανία, επίσης, παρείχε μια κατάλληλη ρύθμιση για τη σύγκριση της
σχετικότητας με την αξία της λογιστικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ και τους εθνικούς λογιστικούς κανονισμούς, πριν το 2005. Αυτό οφείλεται
στον μεγάλο αριθμό των εταιριών που υιοθέτησαν οικειοθελώς τα τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα. Επιπρόσθετα, εταιρίες που είναι εισηγμένες στη ‘Neuer Markt’
(ένα τμήμα του Χρηματιστηρίου Αξιών Φρανκφούρτης εκείνη την περίοδο)
υποχρεούνταν να δημοσιεύουν τις λογιστικές τους καταστάσεις προετοιμασμένες
σύμφωνα, είτε τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είτε με τα US GAAP (Beckman et al., 2007).
Προγενέστερες μελέτες που εξετάζουν τις διαφορές στην σχετικότητα με την αξία
μεταξύ ΔΛΠ / ΔΠΧΠ και του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (HandelsgesetzbuchHGB) είναι κάποιες όπως αυτές των Leuz (2003), Bartov et al. (2005), Schiebel
(2007), Beckman et al. (2007), Jermakowicz et al. (2007) και Hung and
Subramanyam (2007).
Οι Hung and Subramanyam (2007) χρησιμοποιούν και οι δύο μία ερευνητική
μεθοδολογία τόσο της σχετικής όσο και της οριακής - αυξητικής συσχέτισης. Μεταξύ
άλλων πραγμάτων, διαπίστωσαν ότι ‘η λογιστική αξία της μετοχής (καθαρά κέρδη)
παίζει έναν περισσότερο (λιγότερο) σημαντικό ρόλο για την εκτίμηση σύμφωνα με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ παρά σύμφωνα με τον HGB, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις που να
υποδεικνύουν ότι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έχουν βελτιώσει την σχετική
συνάφεια της αξίας με τη λογιστική αξία της μετοχής και των καθαρών κερδών. Οι
προσαρμογές των ΔΛΠ/ ΔΠΧΠ στη λογιστική αξία έχουν σχετικότητα με την αξία,
ενώ οι προσαρμογές των καθαρών κερδών δεν έχουν κάποια σχετικότητα με την αξία
(Hung και Subramanyam, 2007: 652). Καμιά βελτίωση στην σχετικότητα με την αξία
της λογιστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ δεν έχει
αναφερθεί από τον Schiebel (2007), ο οποίος βρίσκει ότι οι λογιστικές αξίες των
μετοχών των μετοχικών κεφαλαίων υπό τις γερμανικές γενικές παραδεκτές λογιστικές
αρχές, αποκάλυψαν υψηλότερη σχετικότητα με την αξία.
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Σε ότι αφορά την συσχέτιση των κερδών, οι Bartov et al. (2005) βρίσκουν υψηλότερη
συσχέτιση με την αξία των κερδών σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έναντι αυτών που
έχουν γίνει σύμφωνα με τις γερμανικές γενικές παραδεκτές λογιστικές αρχές.
Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται από τους Jermakowicz et al. (2007).
Εξετάζοντας την οριακά αυξητική συσχέτιση της αξίας των μεμονωμένων
αναπροσαρμογών που αναφέρονται στις καταστάσεις συμφιλίωσης, οι Beckman et al.
(2007), βρίσκουν ότι ένας αριθμός αναπροσαρμογών είχαν αυξητική συσχέτιση με
την αξία. Κάποιος μπορεί να αναφέρει ότι τα αντιφατικά και τα μεικτά ευρήματα με
αναφορά στην Γερμανία μπορούν να προέρχονται από το γεγονός ότι, εκείνη την
περίοδο, τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είχαν υιοθετηθεί σε εθελοντική βάση από κάποιες
εξεταζόμενες εταιρείες. Πιθανόν, η εθελοντική υιοθέτηση είχε συσχετιστεί με μια
περίπτωση υψηλής μη-συμμόρφωσης ή ατελής συμμόρφωσης (Cairns, 2001 και
Street and Gray, 2001), κάτι που μπορεί να επηρέασε αρνητικά τις αντιλήψεις των
επενδυτών για τα λογιστικά μέτρα που παράγονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, οι Niskanen et al. (2000) εξετάζουν τις προσαρμογές,
μεταξύ 1984 και 1992, 18 φινλανδικών εταιριών με κέρδη που έχουν γνωστοποιηθεί
τόσο σύμφωνα με τις εθνικές γενικές παραδεκτές λογιστικές αρχές όσο και σύμφωνα
με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το κατώτατο όριο της

προσαρμογής με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ δεν είναι σημαντικό ενώ τα ανεξάρτητα συστατικά
της συνολικής προσαρμογής που σχετίζονται με αφορολόγητα αποθεματικά και
διαφορές από επιχειρηματικές συνενώσεις είναι σχετικά με την αξία.

2.13.3.3

Υιοθέτηση των ΔΠΧΠ σε αρκετές χώρες προ 2005 και μετά το 2005.

Οι Barth et al. (2008) χρησιμοποιούν ένα δείγμα εταιριών από 21 διαφορετικές
χώρες. Αυτές οι εταιρείες είχαν υιοθετήσει εθελοντικά τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ μεταξύ του
1994 και του 2003. Οι Barth et al (2008), μεταξύ άλλων πραγμάτων βρίσκουν ότι οι
εταιρίες που αναφέρουν χρησιμοποιώντας τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, δείχνουν υψηλότερη
σχετικότητα με την αξία από ότι οι μη-υιοθετείς των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στην ίδια χώρα.
Οι Capkun et al. (2008) χρησιμοποιούν εταιρείες από εννιά χώρες της Ε.Ε. μετά από
την υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Διαπίστωσαν ότι το κατώτατο όριο
των προσαρμογών των κερδών υπό τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έχουν αυξητική συσχέτιση με
την αξία, αλλά όχι εκείνων της λογιστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου. Οι
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Clarkson et al. (2008) χρησιμοποιούν εταιρίες από 15 χώρες (συμπεριλαμβανομένης
της Αυστραλίας) και ερευνούν για τις πιθανές αλλαγές στην σχετικότητα με την αξία
των λογιστικών πληροφοριών, στην περίοδο προ και μετά τις υιοθέτησης των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ. Αναφέρουν ελάσσονες αλλαγές στην σχετικότητα με την αξία για τις χώρες
που εφαρμόζουν το Αγγλοσαξονικό λογιστικό σύστημα και μείωση στις χώρες με
φοροκεντρικό προσανατολισμό. Οι Horton and Serafeim (2007) εντοπίζουν ότι στο
Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Ιταλία, οι προσαρμογές των κερδών των
εταιρειών στην πορεία μετάβασης προς την υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ έχουν αυξητική συσχέτιση με την αξία, αλλά αυτό δεν ισχύει και για τις
ισπανικές εταιρείες.

2.13.3.4 Υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ στο επίπεδο μιας χώρας για το 2005.

Οι Callao et al. (2007) ερευνούν την διαφορά μεταξύ λογιστική αξίας του μετοχικού
κεφαλαίου και τις αξίας της αγοράς ως σχετικές με την αξία. Εξετάζουν το λόγο
λογιστική προς αγοραία αξία των ισπανικών εταιρειών πριν και μετά την υιοθέτηση
των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Στα ευρήματα τους αναφέρουν μη βελτίωση της ποιότητας της
ισπανικής πληροφόρησης μετά την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων. Αν
και χρησιμοποιήθηκε μία διαφορετική ερευνητική μεθοδολογία, τα ευρήματα
συμφωνούν με τους Horton and Serafeim (2007) με αναφορά στην Ισπανία (δείτε
παραπάνω). Η Paananen (2008) χρησιμοποιεί δεδομένα 4 ετών (2003-2006) για να
εξετάσει αλλαγές στην ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στην
Σουηδία μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Μετρά την ποιότητα
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ως ομαλοποίηση των κερδών, έγκαιρη
αναγνώριση των ζημιών και σχετικότητα με την αξία. Τα αποτελέσματα της
καταγράφουν μείωση της σχετικότητας της αξίας. Οι Horton and Serafeim (2009)
ερευνούν την σχετικότητα με την αξία των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σχετικές με τις ΓΑΛΑ
(Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές) του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιώντας τις
καταστάσεις προσαρμογής με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, οι οποίες αναφέρονται ξεχωριστά
από άλλες ανακοινώσεις. Μεταξύ των άλλων, αναφέρουν ότι ‘η προσαρμογή στην
εναρμόνιση των κερδών είναι σχετική με την αξία και έχει οριακή αυξητική
συσχέτιση με την τιμή, σε σχέση με τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις Γενικά
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου’ (Horton και Serafeim,
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2009: 36), αλλά αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένο για την προσαρμογή με την
εναρμόνιση του μετοχικού κεφαλαίου (ένα αντίστοιχο εύρημα αναφέρεται από τους
Capkun et al. (2008) με αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο). Επιπλέον, οι συγγραφείς
εξετάζουν την σχετικότητα της αξίας των μεμονωμένων

αναπροσαρμογών που

αναφέρονται στις καταστάσεις συμφιλίωσης. Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι, με την
εφαρμογή ενός υποδείγματος τιμής ανά μετοχή, η φορολογία και η υπεραξία έχουν
αυξητική σχετικότητα με την αξία. Οι Schadewitz and Markku (2007) εξετάζουν την
αυξητική σχετικότητα με την αξία του κατώτατου ορίου των προσαρμογών της
εναρμόνισης στην πορεία μετάβασης προς τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στην Φινλανδία. Μαζί με
την προηγούμενη έρευνα, βρίσκουν ότι τα κέρδη, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα και οι μεμονωμένες

αναπροσαρμογές των καθαρών περιουσιακών

στοιχείων είναι σχετικές με την αξία.
Ωστόσο, αναφέρουν ένα σημαντικό και αρνητικό συντελεστή με αναφορά στην
μεμονωμένη αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η
αγορά αντιστρέφει τις αναπροσαρμογές με την εναρμόνιση. Η μελέτη των Bellas et
al. (2008) είναι η μόνη που εξετάζει το θέμα της σχετικότητας με την αξία της
λογιστικής πληροφόρησης μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στην Ελλάδα.
Βρίσκουν ότι η λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου είναι περισσότερο σχετική
με την αξία υπό τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τα κέρδη μετά φορών.
Επιπρόσθετα, βρίσκουν ότι η εναρμόνιση των προσαρμογών του κατώτερου ορίου
του καθαρού κέρδους φαίνονται να έχουν οριακή αυξητική συσχέτιση με την αξία,
αλλά όχι και αυτές που έχουν σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο.
2.14

Χειραγώγηση των Κερδών

Στην παγκόσμια αγορά σήμερα, τα κέρδη είναι κορυφαίας σημασίας για κάθε
εταιρεία. Υπό την έννοια των κερδών εννοούμε συνήθως τα λειτουργικά κέρδη.
Συνήθως οι επενδυτές από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι τα κέρδη αποτελούν το
σημαντικότερο παράγοντα κατά τη σύνθεση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.
Αποτελεί, επιπλέον, πραγματικότητα ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες βιώνουν συχνά
χαμηλά επίπεδα κερδών, εκφρασμένα ως ανά μετοχή, αντιμετωπίζουν και χαμηλές
αγοραίες τιμές στις μετοχές τους. Επίσης, η ελκυστικότητα προς επιλογή επένδυσης
μιας μετοχής, αυξάνει καθώς τα κέρδη της επιχείρησης αυξάνουν. Επομένως, η
ικανότητα της επιχείρησης να παράγει έσοδα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την
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μελλοντική αποτίμηση των μετοχών και κατ’ επέκταση της αγοραίας αξίας της,
καθώς επενδυτές και χρηματοοικονομικοί αναλυτές χρησιμοποιούν τα κέρδη ως
βασική μεταβλητή αποτίμησης.
Ο αυξημένος αριθμός των υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία
της αποτίμησης, σηματοδοτεί ότι υποδείγματα μπορούν να υπολογίσουν τα
μελλοντικά κέρδη, βοηθώντας τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές να προβλέψουν
το μέλλον, πραγματοποιώντας ανάλογες στρατηγικές κινήσεις. Για τις συγκεκριμένες
αναλύσεις απαραίτητη κρίνεται η χρήση των οικονομικών καταστάσεων των
προηγούμενων χρήσεων.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων
χαρακτηρίζονται επίσης ως ποιοτικό χαρακτηριστικό (η οποία είναι μια
πολυδιάστατη αντίληψη ), καθώς, συμπεριλαμβάνουν την παγκόσμια πολυπλοκότητα
της λογιστικής πρακτικής, το είδος των δεδομένων που συλλέγονται, βάση της
διαθέσιμης δομής της λογιστικής και της εγκυρότητας των στοιχείων. Επομένως, η
χρήση λογιστικών και χρηματοοικονομικών μελετών, αποτελούν σημαντικά εργαλεία
κατά τη διαδικασία πρόβλεψης των κερδών, προκειμένου να καταστήσουν «ορατή»
στην αγορά την προοπτική αναγνώρισης των πιθανών κερδών (O’ Brien, 1987).
Αποτελεί κοινή πρακτική για τους αναλυτές η δημοσιοποίηση των αναλύσεων
σχετικά με τα προβλεπόμενα κέρδη, παρέχοντας, με αυτό τον τρόπο στους
υποψήφιους επενδυτές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη

βέλτιστη επενδυτική

στρατηγική. Ταυτόχρονα όμως δεσμεύονται και σε μια άτυπη διαδικασία
επαλήθευσης των προβλέψεων, χειραγωγώντας άμεσα τα κέρδη από την αυξημένη
ζήτηση που πραγματοποιείται για τις μετοχές των προτεινόμενων εταιρειών.
Επομένως η χειραγώγηση των κερδών επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης της
χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη στενή σχέση
που έχουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις με την τιμή της μετοχής και τα κέρδη. Αυτό
αποτελεί εύκολο στόχο, μέσω της χρήσης των οικονομικών καταστάσεων, όπου
ανάλογα με τις λογιστικές μεθόδους επιμέτρησης και το επίπεδο των υποχρεωτικών
γνωστοποιήσεων, παρουσιάζονται κέρδη πολύ κοντά στον αρχικό στόχο των
προβλέψεων.
Η παραπάνω διαδικασία είναι πολύ σημαντική για κάθε επιχείρηση λόγω του
γεγονότος ότι μπορεί να αυξήσει την τιμή της μετοχής της. Η χειραγώγηση των
αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων, έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πλασματικής
συνεχόμενης ανάπτυξης και βελτίωσης των κερδών. Επομένως, παρουσιάζει μια μη
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πραγματική εικόνα στους υποψήφιους επενδυτές, για την άντληση κεφαλαίων.
Βεβαίως υπάρχουν πολύ τρόποι με τους οποίους μία επιχείρηση μπορεί να
δημιουργήσει κέρδη. Πρώτον, μπορούν να αναβάλουν την παρουσίαση δαπανών και
ταυτόχρονα να δημοσιεύσουν κέρδη από τις διενεργηθείσες δαπάνες. Επιπλέον,
μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία, χειραγωγώντας τα αποτελέσματα των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μέσω της χρήσης διαφορετικών λογιστικών
πρακτικών. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με
τον τρόπο αυτό επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό η επενδυτική στρατηγική,
θεωρώντας ότι το χαμηλό επίπεδο γνωστοποιήσεων των λογιστικών μεθόδων και των
κανόνων επιμέτρησης, φέρουν την κύρια ευθύνη. Επομένως, στην παρούσα διατριβή
εξετάζεται αν πράγματι η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, βελτιώνει τις προβλέψεις
των αναλυτών (αναγκαστικά, καθώς δεν θα υπάρχει η δυνατότητα χειραγώγησης των
λογιστικών

αποτελεσμάτων),

μειώνοντας

ταυτόχρονα

τα

λάθη

στις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2.14.1 Προβλεψιμότητα των κερδών με τη χρήση πληροφοριών

Η χρήση λογιστικών πληροφοριών αποτελεί βασική προϋπόθεση, για τους αναλυτές,
ώστε να προβλέψουν με ακρίβεια τα μελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων,
χαράσσοντας στη συνέχεια την επενδυτική τους στρατηγική. Βέβαια η χρήση των
λογιστικών πληροφοριών ως εργαλείου έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο πολλές φορές,
ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι λογιστικές πληροφορίες επιβεβαιώνεται ότι
δεν μπορούν να αποτελούν τη μοναδική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κατά τη
διαδικασία των προβλέψεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Σιούγλε (2003) η προβλεψιμότητα των κερδών, αποτελεί
το ανώτερο επίπεδο πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την πλευρά
των μετόχων και των εν δυνάμει επενδυτών κατά τη διαδικασία αποτίμησης της αξίας
των επιχειρήσεων, το οποίο αποτέλεσμα σηματοδοτεί και την πρόθεση να επενδύσει
ή όχι σε αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία. Χρησιμοποιώντας ως δείγμα εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις, στήριξε την ερευνητική της υπόθεση στην
ικανότητα του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων στην πρόβλεψη των
μελλοντικών κερδών, επιπλέον των προβλέψεων για τα κέρδη που εκπονήθηκαν από
την πλευρά των επενδυτών, χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο υπόδειγμα προβλέψεων. Οι
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υπό εξέταση μεταβλητές αφορούσαν τη συσχέτιση των προβλεπόμενων κερδών, των
λαθών επί των προβλέψεων και της αγοραίας αξίας των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, σε έρευνα τους οι Liu and Su (2005) εξέτασαν το βαθμό των λαθών επί
των προβλέψεων των αναλυτών. Στη μελέτη τους για τον καθορισμό του λάθος
χρησιμοποίησαν δύο μεθόδους: την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων OLS και τη
μέθοδο LAD του απόλυτου λάθους. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο
μέθοδοι οι οποίες εφαρμόστηκαν, ήταν εξίσου αποτελεσματικές. Τέλος, διαπίστωσαν
ότι οι προβλέψεις των κερδών των αναλυτών δεν βασίζονταν στο σύνολο των
δημοσιευμένων πληροφοριών. Επίσης, ο Das et al (1998) σε έρευνα του εξέτασε το
βαθμό προβλεψιμότητας των κερδών καθώς επίσης και τα λάθη επί των προβλέψεων.
Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσο μειώνεται ο βαθμός προβλεψιμότητας των
κερδών τόσο οι αναλυτές αυξάνουν του ελέγχους για τις επόμενες προβλέψεις.
Επιπλέον, εξέτασαν πως οι παλαιότερες προβλέψεις για συγκεκριμένες επιχειρήσεις,
επηρεάζουν τους αναλυτές κατά τη διαδικασία των μελλοντικών προβλέψεων.
Διαπίστωσαν ότι, οι αναλυτές ανακοινώνουν ποιο αισιόδοξες προβλέψεις για
επιχειρήσεις με μικρό βαθμό προβλεψιμότητας, σε αντίθεση με επιχειρήσεις που
παρουσιάζουν υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας. Αποτελεί κοινό γεγονός ότι η
συστηματικά επαναλαμβανόμενη υποτίμηση των προσδοκιών των κερδών, επιδρά
αρνητικά στους επενδυτές, κάνοντας να πιστεύουν ότι το πιο πάνω γεγονός γίνεται με
κάποιο σκοπό. Επομένως, όταν κάτι τέτοιο είναι στο μυαλό των επενδυτών, τότε η
αισιόδοξη έκπληξη στα κέρδη έχει λιγότερο θετικά αποτελέσματα σε αντίθεση μετά
τα αρνητικά αποτελέσματα, από μια απαισιόδοξη εκτίμηση κερδών. Τα παραπάνω
περιστατικά επιδρούν σημαντικά στην τιμή της μετοχής, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη
περίπτωση της αρνητικής εκτίμησης των κερδών, η οποία θα αποφέρει και
μεγαλύτερη μείωση στη μετοχική αξία της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, κατά
την αποτίμηση μετοχών η διάχυση πληροφοριών παίζει σημαντικό ρόλο, λόγω του
γεγονότος ότι πρόκειται για νέα στοιχεία και πρέπει να ενσωματωθούν σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέλος, επισημαίνεται ότι το μέγεθος της αντίδρασης
από πλευρά επενδυτών, στα μη αναμενόμενα αποτελέσματα, αφορά τον κάθε
επενδυτή ξεχωριστά.
Θα μπορούσαμε, πρόωρα, να διαπιστώσουμε ότι, με την ταχύτητα και τον αυξημένο
όγκο διάχυσης των πληροφοριών δεν θα έπρεπε να υπάρχουν λάθη στις προβλέψεις.
Παρ 'όλα αυτά η ακρίβεια της πρόβλεψης των κερδών αποτελεί ζητούμενο, καθώς, οι
συνεχόμενες αλλαγές των λογιστικών συστημάτων και οι προκατάληψη σχετικά με
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τις νέες προοπτικές αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα. Βασική αιτία των παραπάνω
αποτελούν κυρίως, η μεγάλη διασπορά των προβλέψεων, ο μεγάλος αριθμός των
αναλυτών, η διαφορετική κεφαλαιοποίηση της αγοράς και η αστάθεια στην
κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, οι αναλυτές ασχολούνται και με τα αποτελέσματα των προβλέψεων που
ανακοινώνονται από άλλους αναλυτές για τις ίδιες επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό
οδηγεί τους επενδυτές στην πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν στη
δημοσίευση απαισιόδοξων προβλέψεων σχετικά με τα αποτελέσματα, καθώς αυτό
πιθανόν να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην επενδυτική τους στρατηγική.
Σύμφωνα με τους Das et al. (1998) οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές επιδιώκουν να
ανακοινώνουν προβλέψεις με υψηλότερα κέρδη σε σχέση με τις δικές τους
προοπτικές, ενισχύοντας το θετικό αίσθημα των managers, σχετικά με την
κερδοφορία της επιχείρηση και γενικότερα την φιλαλήθεια των προβλέψεων.
Επιπροσθέτως, σε έρευνα τους οι Lev and Penman (1990) κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οι εταιρείες με αισιόδοξα σενάρια σχετικά με τα κέρδη τους
προτίθενται να αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες, σε αντίθεση με τις
εταιρείες με αρνητικές προβλέψεις κερδών.
Επιπλέον, ο Patell (1976) διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις με αισιόδοξες προβλέψεις
αυξάνουν τη συχνότητα των ανακοινώσεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις με
απαισιόδοξες προβλέψεις, οι οποίες ανακοινώνουν σπανίως.
Σε συνέχεια, σε μελέτη του ο McNichols (1989) κατέληξε ότι σε ένα γενικότερο
συμπέρασμα, ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την πλευρά των
επιχειρήσεων δεν σχετίζεται ούτε με αρνητικές ούτε με θετικές προβλέψεις των
κερδών. Οι επιχειρήσεις ανακοινώνουν τις προβλέψεις τους άσχετα με τα καλά ή τα
κακά νέα που σχετίζονται μ’ αυτή, διότι θεωρεί ότι δεν έχουν καμία επίδραση στις
βασικές επενδυτικές αποφάσεις.
Σε έρευνα του ο Pincus (1983) διαφοροποιήθηκε από τους παραπάνω αναφερόμενους
ερευνητές, εξετάζοντας το

διακριτικό χαρακτήρα των γνωστοποιήσεων που

σχετίζονται με τη δημοσίευση των λογιστικών κερδών, εξετάζοντας ταυτόχρονα τις
επιπτώσεις τους στην αγορά. Ποιο συγκεκριμένα, πρότεινε ότι η «ακρίβεια στα
ανακοινωθέντα κέρδη σχετίζεται με τις διαφορές στην ταχύτητα της προσαρμογής της
χρηματιστηριακής αγοράς στη μεταβλητότητα των αβέβαιων αποδόσεων». Το δείγμα
της έρευνας αφορούσε σε 136 επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας το ακόλουθο ερευνητικό
υπόδειγμα:
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ln Vit   ln Vit 1  ln a1     1 ln Vmt   ln Vmt 1    2 Tt  Tt 1   et

όπου: Vit = ο αριθμός των διαπραγματεύσιμων μετοχών της εταιρείας i κατά την
περίοδο t προς τον αριθμό σε κυκλοφορία των μετοχών της εταιρείας i κατά τη
χρονική περίοδο t, αντίστοιχα όπου Vmt = ο αριθμός όλων των διαπραγματεύσιμων
μετοχών κατά την περίοδο t προς τον αριθμό σε κυκλοφορία όλων των μετοχών κατά
τη χρονική περίοδο t , Tt = η χρονική περίοδος, a, β1, β2 οι προσδιοριστικοί
συντελεστές παλινδρόμησης, ρ ο συντελεστής συσχέτισης, et ο διαταρακτικός όρος
και ln ο φυσικός λογάριθμος.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφορές, στο χρόνο που χρειάζεται,
μεταξύ της απόδοσης των μετοχών σε σχέση με την ανακοίνωση των κερδών.
Επιπλέον, οι ανακοινώσεις των προβλέψεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε
αυτές με το μικρότερο βαθμό προσδοκιμότητας αναμενόμενων κερδών και σε αυτές
με το μεγαλύτερο βαθμό προσδοκιμότητας κερδών.
Ακολούθως, ο Gleason (2006) διαφοροποιείται στη μελέτη του, εξετάζοντας την
ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της ακρίβειας των προβλέψεων των κερδών και της
ακρίβειας των προβλέψεων της τιμής στόχου της μετοχής. Τα αποτελέσματα
υποδεικνύουν τη χρήση ιδιαίτερων μεθόδων πρόβλεψης, αυξάνοντας το βαθμό
ακριβείας. Το δείγμα της έρευνας αφορούσε σε 766000 τιμές στόχους, 314
επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν ήδη προσδιοριστεί από τους επικείμενους επενδυτές.
Τα αποτελέσματα εμφανίζουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ της ακρίβειας των
προβλέψεων των κέρδη με την ακρίβεια στην εκτίμηση της τιμής στόχου.
Μία άλλη κατηγορία ερευνητών εξέτασε τις ανακοινώσεις των προβλέψεων των
κερδών σε σχέση με διαφορετικές χώρες. Ειδικότερα, σε έρευνα τους οι Alford et al
(1993) εξέτασαν την καταλληλότητα των λογιστικών κερδών υπό την μορφή
πληροφορίας σε διάφορες χώρες, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς τις Η.Π.Α.
Κατά τη δημιουργία του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκαν ανόμοιοι παράγοντες όπως,
υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, διαφοροποιημένες χρηματαγορές ανάλογα με την
κεφαλαιοποίηση και λογιστικές πρακτικές. Επιπλέον οι επιλεχθείσες επιχειρήσεις
αφορούσαν σε όσες είχαν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
εθνικά λογιστικά πρότυπα. Ο αριθμός των χωρών που συμμετείχαν ως δείγμα στην
έρευνα ήταν δεκαεπτά, συλλέγοντας πληροφορίες κατά τη χρονική περίοδο 1984 έως
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1990, θεωρώντας το ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για τη συλλογή πραγματικών
στοιχείων των λογιστικών συστημάτων. Βέβαια κάποιες από τις χώρες του δείγματος
δεν χρησιμοποιούν πλέον τα εθνικά τους λογιστικά πρότυπα. Το ερευνητικό
υπόδειγμα της μελέτης παρατίθεται ακολούθως:

Rit  a   t Dt  1NI it / Pit   2 NI it / Pit   it

Όπου Rit είναι η απόδοση των μετοχών της εταιρείας i, Dt αποτελεί ψευδομεταβλητή
για κάθε μία χρονιά (1984-1990), ΔNIit είναι η μεταβολή στα ετήσια καθαρά κέρδη,
όπου NIit τα ετήσια καθαρά κέρδη και Pit η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας i την αρχή του έτους.
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα παρουσίασαν σημαντικές ανομοιότητες μεταξύ της
σκοπιμότητας και της πληροφορίας των λογιστικών κερδών, των χωρών που
εξετάσθηκαν. Αναλυτικότερα, τα ετήσια λογιστικά κέρδη που αφορούσαν τη Μ.
Βρετανία, την Αυστραλία, την Ολλανδία και τη Γαλλία, ο βαθμός σκοπιμότητας και
πληροφόρησης ήταν ποιο ακριβείς από τις Η.Π.Α. Όσον αφορά το Χονγκ Κόνγκ, τη
Νότιο Αφρική, το Βέλγιο, τη Νορβηγία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Ελβετία και
την Ιρλανδία, τα αποτελέσματα δεν ήταν ξεκάθαρα. Τέλος, όσον αφορά τα ετήσια
λογιστικά κέρδη στην Γερμανία, τη Σουηδία, την Ιταλία, τη Δανία και τη
Σιγκαπούρη, παρουσιάζονται λιγότερο σημαντικά σε σκοπιμότητα και πληροφόρηση,
σε σχέση με τις Η.Π.Α
Σε συνέχεια, η έρευνα των Richardson et al. (2004) χρησιμοποιεί δείγμα 225
επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1971-2000. Οι εταιρείες αυτές επαναδιατύπωσαν τα
ετήσια κέρδη τους, έχοντας στόχο τη δημιουργία προσδοκιών σχετικά με την
επερχόμενη διεύρυνση των κερδών τους, έλκοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
προσοχή ξένων επενδυτών. Η συγκεκριμένη έρευνα καθιστά σημαντική τη
χειραγώγηση των κερδών για την προσέλκυση ξένων επενδυτών.
Τέλος, μια διαφορετική κατηγορία ερευνών πραγματοποιήθηκε συσχετίζοντας την
προβλεψιμότητα και την ποιότητα των κερδών με τα εφαρμόσιμα λογιστικά πρότυπα.
Ειδικότερα, οι Barron et al, (1988) εξέτασαν τον βαθμό κατά τον οποίο οι διαθέσιμες
πληροφορίες επηρέασαν την προβλεψιμότητα των κερδών. Σύμφωνα με τα
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αποτελέσματα διαπίστωσαν ότι, η αξιοπιστία, σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ήταν
μικρότερου βαθμού σε σχέση με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα. Αυτό σηματοδοτεί ότι
ο βαθμός ακρίβειας στην προβλεψιμότητα των κερδών μειώθηκε από τη χρήση των
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Επιπροσθέτως, οι Kinnunen et al, (2001) στη έρευνα τους εξέτασαν τα
προβλεπόμενα κέρδη τόσο σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ όσο και με τα αντίστοιχα
εθνικά λογιστικά πρότυπα. Το δείγμα της έρευνας αφορούσε φιλανδικές εισηγμένες
επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο του Ελσίνκι. Παρατηρήθηκε, ότι τόσο με τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ όσο και με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα το επίπεδο των παρεχόμενων
πληροφοριών προς τους επενδυτές, ήταν σημαντικά ικανοποιητικό. Παρόλα αυτά
διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, παρέχονται πληρέστερες
πληροφορίες σχετικά με τους ξένους επενδυτές. Συμπερασματικά καταλήγουν ότι οι
ξένοι επενδυτές ενδιαφέρονται περισσότερο για πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη
όταν αυτές ελέγχονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Σε συνάφεια με τα παραπάνω, στην έρευνα τους οι Lev and Penman (1990),
καταλήγουν ότι η ποιότητα των κερδών των επιχειρήσεων εξαρτάτε σε σημαντικό
βαθμό από την πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία του εκάστοτε λογιστικού
συστήματος.
Τέλος, σε έρευνα του ο Auer (1996) εξέτασε τις πληροφορίες που προκύπτουν κατά
τις εξαγγελίες των κερδών. Συγκεκριμένα εξέτασε τις αφύσικες αποδόσεις από μη
πραγματικά κέρδη σε ένα δείγμα ελβετικών επιχειρήσεων, κατά την αλλαγή του
λογιστικού συστήματος από τα εγχώρια στα διεθνή λογιστικά πρότυπα ή στην
τέταρτη και έβδομη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις επιχειρήσεις του
δείγματος είκοσι υιοθέτησαν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ και δεκαεπτά τις οδηγίες της Ε.Ε. Η
περίοδος εξέτασης αφορούσε από το 1985 έως το 1993. Η μεθοδολογία που
υιοθετήθηκε παρατίθεται παρακάτω:

ARit  Rit  E Rit 
Όπου ARit οι αφύσικες αποδόσεις της μετοχής i κατά την περίοδο t, E(Rit) η
αναμενόμενη απόδοση της μετοχής i κατά την περίοδο t, όπου Rit  lnPit   lnPit 1  με
Rit να υποδηλώνει την πραγματική απόδοση της μετοχής i και Pit, Pit-1 οι τιμές των
μετοχών κατά τα έτη t και t-1.
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Το παραπάνω υπόδειγμα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά
με την πιθανή απόδοση της μετοχής i στη χρονική φάση t. Επιπλέον, το μοντέλο
υποθέτει τη στατιστική απεικόνιση που ακολουθεί μεταξύ της απόδοσης της μετοχής
i σε χρονική περίοδο t και της απόδοσης του δείκτη της αγοράς Rit σε χρονική
περίοδο t.
Rit  ai  i  Rmt    it
Επομένως, όπου ai η κανονική αφύσικη απόδοση της μετοχής i, β ο συστηματικός
κίνδυνος της μετοχής i, Rm η απόδοση του δείκτη της αγοράς και εit ο διαταρακτικός
όρος για τη μετοχή i, κατά τη χρονική περίοδο t.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι οι επενδυτές συμπεριφέρονται
διαφορετικά στις ανακοινώσεις των κερδών, τα οποία προέκυψαν σύμφωνα με
διαφορετικά λογιστικά συστήματα. Εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, οι
επιχειρήσεις που ανακοίνωσαν κέρδη σύμφωνα με τα ελβετικά λογιστικά πρότυπα
και οι επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ και τις οδηγίες της Ε.Ε. Κατά τη
σύγκριση των αφύσικών αποδόσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων στο ελβετικό
χρηματιστήριο, δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική διαφορά. Ωστόσο, κατά τον
έλεγχο της μετάβασης από τα ελβετικά λογιστικά πρότυπα στα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο των πληροφοριών για τα κέρδη μεγεθύνεται. Ένα
επιπλέον αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας αφορά στη μη ύπαρξη σημαντικών
διαφορών σχετικά με τις πληροφορίες των κερδών που ανακτώνται από τη χρήση
τόσο των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ όσο και από τις οδηγίες της Ε.Ε.
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Κεφάλαιο 3ο – Μεθοδολογία και συλλογή ∆εδομένων

3. Ερευνητική Μεθοδολογία
3.1 Μεθοδολογία

Στην παρούσα ενότητα παραθέτουμε τα υποδείγματα, πάνω στα οποία θα
αναπτυχθούν και οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας διατριβής. Βασική
ερευνητική ιδέα αποτέλεσε η εφαρμογή του υποδείγματος του Ohlson (1995) το
οποίο περιλαμβάνει τρέχουσες λογιστικές πληροφορίες και προσδιοριστικούς
παράγοντες σχετικά με την αύξηση της σχετικότητας της αξίας λογιστικών στοιχείων
μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα αποτυπώνεται
ως εξής:

Pit  a0  a1 BVit  a 2 NI it  a3 it  eit

(3.1)

όπου Pit αφορά στην αξία της επιχείρησης, BVit είναι η λογιστική αξία των ιδίων
κεφαλαίων, ΝΙit αφορά στα καθαρά κέρδη, η μεταβλητή νit αντιπροσωπεύει «λοιπές
πληροφορίες» οι οποίες είναι διαθέσιμες στους συμμετέχοντες στην αγορά και δεν
έχουν ακόμη λογιστικοποιηθεί (γεγονότα τα οποία δεν έχουν ακόμη καμιά επίδραση
στις μεταβλητές BVit και ΝΙit ) (Myers, 1999) και eit ο διαταρακτικός όρος. Τέλος
όπου i ο αριθμός των επιχειρήσεων και t το υπό εξέταση έτος (2004 και 2005).
Αρκετοί ερευνητές στη βιβλιογραφία της λογιστικής παρέβλεψαν τη μεταβλητή νit η
οποία αντιπροσωπεύει τις «λοιπές πληροφορίες» σχετικά με την πρόβλεψη,
καταλήγοντας σε ένα πιο κοινό τρόπο εφαρμογής του υποδείγματος (Ohlson, 2001).
Η απλοποιημένη μορφή του υποδείγματος του Ohlson, παρουσιάζεται ακολούθως:

Pit  a0  a1 BVit  a 2 NI it  eit

(3.2)

Ο αποκλεισμός της μεταβλητής νit, σύμφωνα με τον Ohlson (2001), κάνει το
υπόδειγμα σχετικά απλοϊκό, διότι αν υποτεθεί ότι νit είναι ίσο με μηδέν, σημαίνει ότι
αυτό που έχει σημασία κατά τον καθορισμό των τιμών, είναι μόνο οι δημόσια
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διαθέσιμες πληροφορίες της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης των ιδίων
κεφαλαίων και των καθαρών κερδών. Αντιθέτως, αρκετοί ερευνητές αντικατέστησαν
τον συγκεκριμένο όρο με την εισαγωγή διαφόρων μεταβλητών, όπως οι προβλέψεις
των χρηματοοικονομικών αναλυτών και ο βαθμό συμμόρφωση ή εναρμόνισης (Bryan
and Tiras, 2007, Goncharov et al., 2006), υποστηρίζοντας ότι οι γνωστοποιήσεις των
πληροφοριών των επιχειρήσεων επηρεάζουν τις αγοραίες τιμές των μετοχών ή και
την προβλεψιμότητα των κερδών, βελτιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών
(Lundholm and Myers, 2002, Hope, 2003, Hussainey and Walker, 2009).
Βασιζόμενοι στα παραπάνω, το τελικό κομμάτι της παρούσας μεθοδολογίας
στοιχειοθετείται πάνω στις τρεις κατευθύνσεις τις βιβλιογραφίας, όπως αυτές
παραθέτονται εισαγωγικά στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής, αναπτύσσοντας την
στα ακόλουθα τρία επίπεδα. Κατά το πρώτο επίπεδο εφαρμόζεται το υπόδειγμα του
Ohlson αποκλείοντας τη μεταβλητή νit, θεωρώντας ότι σκοπός μας είναι η μέτρηση
του βαθμού επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΠ στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
(εξ. 3.2). Ταυτόχρονα, στο επίπεδο αυτό της ανάλυσης θα εξετάσουμε και την οριακή
αύξηση της σχετικότητας της αξίας διαμορφώνοντας το υπόδειγμα 3.2 ως εξής:

Pit  a0  a11BVGGit  a12 BVDIFit  a21NIGGit  a22 NIDIFit  eit

(3.3)

Όπου, Pit αφορά στην συνολική αγοραία αξία της επιχείρησης την τρέχουσα περίοδο,
BVGGit, είναι η λογιστική αξία σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα,
BVDIFit, η διαφορά μεταξύ της λογιστική αξία σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ μείον
τη λογιστική αξία σύμφωνα με τα ΕΛΠ, η μεταβλητή NIGGit, αφορά στα καθαρά
κέρδη όπως αυτά επιμετρούνται σύμφωνα με τα ΕΛΠ και NIDIFit, η διαφορά που
προκύπτει μεταξύ των καθαρών κερδών που επιμετρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ και ΕΛΠ. Τέλος όπου i ο αριθμός των επιχειρήσεων, t το υπό εξέταση έτος
(2004 και 2005) και eit ο διαταρακτικός όρος.
Στο δεύτερο επίπεδο εξετάζεται το επίπεδο εναρμόνισης και συμμόρφωσης με τα
ΔΠΧΠ και στο τρίτο επίπεδο εξετάζεται η βελτιστοποίηση της προβλεψιμότητας
χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών. Όπως γίνεται
αντιληπτό κατά το δεύτερο και τρίτο επίπεδο, ο βαθμός εναρμόνιση και
συμμόρφωσης καθώς επίσης και οι προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών,
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χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα στις «λοιπές πληροφορίες» όπως αυτές ορίζονται
από τη μεταβλητή νit. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα από τις διαφορετικές
αποτιμήσεις, μεταξύ υψηλής και χαμηλής εναρμόνισης και συμμόρφωσης, καθώς η
περίοδος ελέγχου αφορά τα έτη μετάβασης 2004 -2005.
Η συνεισφορά της παρούσας μελέτης είναι τριπλή. Πρώτον, καλύπτει τα
βιβλιογραφικά κενά σχετικά με την επίδραση των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων
στην αποτίμηση (Leuz and Wysocki, 2008, Bushee and Leuz, 2005). Αναλυτικότερα,
παρέχει άμεσα εμπειρικά αποτελέσματα σχετικά με την αξία της επιχείρησης και του
επιπέδου των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων (Hassan et al., 2009, Kang and Pang,
2005). Δεύτερο, με την παράλειψη της μεταβλητής νit, δεν την αντικαθιστούμε με
κάποια άλλη μεταβλητή, όπως τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών
και το βαθμό εναρμόνισης, αλλά εφαρμόζουμε άλλες δύο μεθοδολογίες. Η πρώτη
αφορά στο βαθμό εναρμόνισης με τα ΔΠΧΠ. Πρόκειται για τον δείκτη Herfindahl, ο
οποίος εισήχθη από τον Van Der Tas (1988). Ο δείκτης H index παίρνει τιμές μεταξύ
0 (δεν υπάρχει εναρμόνιση) και 1, όπου το σύνολο των υπό εξέταση επιχειρήσεων
χρησιμοποιεί τις ίδιες λογιστικές μεθόδους (τέλεια εναρμόνιση). Ο τύπος
υπολογισμού του δείκτη δίνεται ως εξής:

N

H   pi

2

(3.4)

I 1

Όπου Ν ο αριθμός των εναλλακτικών λογιστικών μεθόδων, Pi η σχετική συχνότητα
των λογιστικών μεθόδων i. Η δεύτερη μεθοδολογία αφορά στην βελτιστοποίηση της
προβλεψιμότητας των χρηματοοικονομικών αναλύσεων. Στη μεθοδολογία αυτή
χρησιμοποιούνται τρεις μεταβλητές οι οποίες ενσωματώνουν τις διαφορές μεταξύ των
λογιστικών πρακτικών των επιχειρήσεων. Πρόκειται για την πολιτική των
γνωστοποιήσεων (DISCLOSE), τις μεθόδους επιμέτρησης (METHODS) και τη
χρήση των λογιστικών αρχών σχετικά με τα ΔΠΧΠ (IASSET).
Αναλυτικότερα, τα οχτώ στοιχεία γνωστοποιήσεων (DISCLOSE) περιλαμβάνουν:
1) την κατάσταση ταμειακών ροών, 2) γνωστοποίηση των λογιστικών πολιτικών που
εφαρμόζει η επιχείρηση, 3) γνωστοποίηση της επίδρασης που δημιουργείται, στο
λογιστικό αποτέλεσμα, λόγω μεταβολής μιας λογιστικής πολιτικής, 4) γνωστοποίηση
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της επίδρασης, στο λογιστικό αποτέλεσμα, λόγω της μεταβολής μιας λογιστικής
εκτίμησης, 5) γνωστοποιήσεις αναπροσαρμογών της προηγούμενης περιόδου, 6)
γνωστοποίηση

των

γεγονότων

μετά

την

ημερομηνία

του

ισολογισμού,7)

γνωστοποίηση τυχόν ενδοεταιρικών συναλλαγών των ομίλων και 8) γνωστοποίηση
πληροφοριών κατά τομέα.
Υπό την έννοια METHODS εννοούμε τη μεταβολή των μεθόδων επιμέτρησης που
οποία ισχύει σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σε αντιστοιχία με τις μεθόδους που
αποδέχονται ή επιβάλλουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Η συγκεκριμένη
μεθοδολογία περιλαμβάνει λογιστικές πληροφορίες και προσδιοριστικούς παράγοντες
οι οποίοι αποτυπώνονται ως εξής:
FERRORit 1  a  1 NUM it 1   2 MVEit 1   3 X it 1   it 1

(3.5)

Όπου FERRORit-1 το λάθος της πρόβλεψης των αναλυτών, NUMit-1 ο αριθμός των
αναλυτών που ακολουθούν με τις αναλύσεις τους το δείγμα των επιχειρήσεων,
MVEit-1 η αξία της κεφαλαιοποίησης της επιχείρησης και Χ

it-1

ο προσδιοριστικός

παράγοντας των DISCLOSE, METHODS και IASSET. Τέλος όπου eit-1 ο
διαταρακτικός όρος, i ο αριθμός των επιχειρήσεων και t-1 το έτος 2004.
Τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω μεθοδολογιών καλύπτουν την απουσία του
προσδιοριστικού παράγοντα νit από το υπόδειγμα του Ohlson και αποδίδουν
ταυτόχρονα μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα τόσο για το βαθμό συμμόρφωσης όσο
και για το βαθμό εναρμόνισης των επιχειρήσεων με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις
όπως αυτές προβλέπονται από τα ΔΠΧΠ.

3.1.1

Μεθοδολογία και ανάπτυξη υποθέσεων σχετικά με το δείκτη εναρμόνισης των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ

Έως τώρα η ανησυχία μας ήταν να κατασκευάσουμε ένα θεωρητικό πλαίσιο που να
μας επιτρέπει να έχουμε ένα καθαρό υπόβαθρο σχετικά με τι θα αναλύσουμε. Η
εφαρμοσμένη στατιστική μέθοδος βασίστηκε στον δείκτη Herfindahl (H). Στην
λογιστική εναρμόνιση οι σχετικές μεταβλητές θα ήταν ο αριθμός των επιχειρήσεων
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που χρησιμοποιούν κάθε λογιστική μέθοδο και εκείνες τις λογιστικές μεθόδους που
έχουν χρησιμοποιηθεί.
Οι δείκτες Herfindahl (Η) και C παρέχουν μετρήσεις της εναρμόνισης των
λογιστικών πρακτικών συνοψίζοντας το εύρος χρήσης της ίδιας λογιστικής πρακτικής
από κάποιες εταιρίες. Ο δείκτης (H) εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο ενώ ο δείκτης (Ι)
μετρά την αρμονία σε διεθνές επίπεδο.
Ο Van der Tas (1988) διερευνώντας επιστημονικά το θέμα της λογιστικής
εναρμόνισης πρότεινε την ποσοτικοποίηση του βαθμού αρμονίας των μεθόδων
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με τους δείκτες H και C. Ο δείκτης Η κάνει μια
σύγκριση μεταξύ των σχετικών συχνοτήτων των λογιστικών μεθόδων που
χρησιμοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων του υπό εξέταση δείγματος στα πλαίσια
της ίδιας χώρας. Για λόγους ολοκληρωτικής συγκρισιμότητας ο Van der Tas εισήγαγε
και τροποποίησε τον δείκτη C προκειμένου να παρουσιάσει με έναν αξιόπιστο τρόπο
την

“επανεπεξεργασία”

των

τιμών

που

εμφανίζονται

στους

λογιστικούς

λογαριασμούς..
Ο δείκτης Herfindahl για ένα δείγμα n εταιριών περιγράφεται από τον ακόλουθο
τύπο:
N

H   pi

2

I 1

Όπου H= δείκτης Herfindahl.
N= αριθμός εναλλακτικών λογιστικών μεθόδων.
Pi= η σχετική συχνότητα των λογιστικών μεθόδων i.
Ο δείκτης H κυμαίνεται μεταξύ του 0 (καθόλου αρμονία) και του 1 μεταξύ όλων των
εταιριών που χρησιμοποιούν την ίδια λογιστική μέθοδο.
Ο δείκτης C είναι ένας λόγος, της υπολογίσιμης συγκρισιμότητας των αναφορών
μεταξύ διαφορετικών λογιστικών μεθόδων, περιλαμβανομένων των πολλαπλών
αναφορών και περιγράφεται από:

C

a1  ( a1  1)  a 2( a 2  1)  a12  ( a12  1)
m  (m  1)
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Όπου C ο δείκτη εναρμόνισης της κάθε χώρας, α1, α2 ...α12 ο αριθμός των λογιστικών
αναφορών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης και m ο αριθμός των υπό
εξέταση χωρών.
Ο δείκτης

I, ως μια διαφορετική εκδοχή του δείκτη H, παρέχει μια σωστή

αποτύπωση του εύρους και του επιπέδου της λογιστικής εναρμόνισης μεταξύ των
χωρών και περιγράφεται από:

1
n
I  Index   ( f x
i
 i 1

f

i

f

2
i

x.....x

f

m
i


) 1
 m 1

= σχετική συχνότητα της μεθόδου I στη χώρα m

m= αριθμός χωρών
n= αριθμός εναλλακτικών λογιστικών μεθόδων
Υπόθεση

Στην πρακτική, γίνονται δοκιμές για την διευκρίνιση του αν η υιοθέτηση των ΔΛΠ
από εταιρίες στην Ελλάδα έχει θετικά αποτελέσματα, που οδηγούν σε μια
αυξανόμενη εναρμόνιση. Ο δείκτης H, ένα μέτρο του βαθμού συγκέντρωσης για την
υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης λογιστικής πρακτικής, θα υπολογιστεί κατά την
περίοδο μετάβασης στα ΔΠΧΠ για το σύνολο των εισηγμένων επιχειρήσεων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Η περίοδος αυτή αφορά τα έτη 2004 και
2005. Η υπόθεση 1 θα εξετάσει το κατά πόσο έχει ή δεν έχει αλλάξει το επίπεδο
αρμονίας της συγκρισιμότητας (εναρμόνισης) μεταξύ των ομάδων δεδομένων των
ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. Επομένως, η υπόθεση μπορεί να εκφραστεί όπως
παρακάτω:
Υπ. 3.1: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του έτους και του επιπέδου αρμονίας των
λογιστικών μεθόδων, σύμφωνα με τις μετρήσεις με τον δείκτη Η, κατά την
περίοδο μετάβασης 2004 - 2005.
Η υπόθεση θα εξεταστεί χρησιμοποιώντας τον συντελεστή συσχέτισης Spearman.
Αυτή η στατιστική μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί για να εξετάσει την τάση
μεταξύ ενός διμεταβλητού δείγματος (Xi,Yi) ζευγών. Στην παρούσα διατριβή Xi είναι
το τέλος του οικονομικού έτους και Yi είναι ο δείκτης H.
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Σε περίπτωση που απορριφθεί η υπόθεση 1, τότε αυτό θα σημαίνει ότι το επίπεδο
εναρμόνισης, μεταξύ του δείγματος των εταιρειών, έχει αλλάξει. Μια αυξανόμενη
τάση αυτού του δείκτη θα σημαίνει τη βελτίωση του επιπέδου εναρμόνισης,
μειώνοντας ταυτόχρονα τις υπό χρήση εναλλακτικές λογιστικές μεθόδους (η μείωση
των λογιστικών επιλογών αποτελεί άλλωστε σημαντικό στόχο της IASB, θεωρώντας
ότι με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το επίπεδο εναρμόνισης). Αντιθέτως, μια τάση
μείωσης του δείκτη θα υποδεικνύει δυσαρμονία, μεταξύ του δείγματος των
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση μέσα στην ίδια τη χώρα. Το γεγονός αυτό θα
σήμαινε ότι καμία πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί και ότι η επιβολή και υιοθέτηση των
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ από το κράτος και τις επιχειρήσεις δεν είναι καθολική. Επομένως, αντί
να πραγματοποιηθεί μείωση των διαθέσιμων προς χρήση λογιστικών πρακτικών,
αντιθέτως θα καταδείκνυε αύξηση, καθώς οι επιχειρήσεις θα είχαν επιπλέον επιλογές
μετά την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων.
Αξιολογώντας την ερευνητική προσέγγιση, η εγκυρότητα και αξιοπιστία αποτελούν
δύο σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι απαιτούνται κατά τη διαδικασία εκπόνησης
μιας επιστημονικής έρευνας.
Όσον αφορά την εγκυρότητα χωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική
εγκυρότητα είναι μια σύνδεση, μη δεδομένη, χωρίς ελαττώματα (ελεύθερη από
συστηματικά λάθη) μεταξύ θεωρίας και εμπειρικής έρευνας όπου κατά τη διαδικασία
επιμετράται ότι υποτίθεται ότι πρέπει να μετρηθεί. Η εξωτερική εγκυρότητα
αναφέρεται στη σχέση και την όλη κατανόηση της έρευνας, η εφαρμοσιμότητα της
οποίας μπορεί να επιτευχθεί σε διάφορες άλλες καταστάσεις (γενίκευση).
Εκτιμούμε ότι αυτή η έρευνα θα έχει ένα υψηλό επίπεδο εγκυρότητας μέσω της
χρησιμοποίησης

ενός

σεβαστού

αριθμού

βιβλιογραφικών

αναφορών,

από

επιστήμονες με σημαντική συνεισφορά στο χώρο της λογιστικής. Επιπλέον, η
μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται σε ένα επαρκές θεωρητικό υπόβαθρο. Τέλος η
επιλογή των δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέρος για τη βελτίωση της εξωτερικής
εγκυρότητας καθώς επιλέχθηκε πληθυσμός και όχι δείγμα, κατά την εφαρμογή της
μεθοδολογίας
Η αξιοπιστία ασχολείται με την ορθότητα και την ακρίβεια της μετρητικής
διαδικασίας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν καθώς επίσης και τα υλικά που
αφορούν την υποκειμενικότητα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Στην παρούσα μελέτη
κάθε πρόβλημα αξιοπιστίας έχει να κάνει με τις τεχνικές δομές των δεικτών και την
εφαρμογή τους π.χ. μη-γνωστοποίηση μια λογιστικής δραστηριότητας ή συναλλαγής.
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Υποθέτοντας ότι αυτή η λογιστική συναλλαγή δεν έχει γνωστοποιηθεί, δεν
παραλείπεται από την ανάλυση αλλά θεωρείται ως λογιστική μεταχείριση
επηρεάζοντας έτσι το επίπεδο εναρμόνισης. Από την άλλη, τα υπό εξέταση
ουσιαστικά στοιχεία δεν είναι υποκειμενικά ή υπο-κατηγοριοποιούνται, ενισχύοντας
έτσι την ορθότητα της ερμηνείας και τον σκοπό της ανάλυσης.

3.1.2

Ανάπτυξη Υποθέσεων αναφορικά με τη Σχετικότητα της Αξίας (Value
Relevance)

3.1.2.1 Σχετικότητα με την αξία προ 2005 και μετά 2005: Ανάπτυξη υποθέσεων.

Χαμηλότερη σχετικότητα με την αξία έχει αναφερθεί για λογιστικά συστήματα τα
οποία είναι χαρακτηρισμένα ως φοροκεντρικά, με προσανατολισμό στο φορολογικό
κώδικα και στην κυβερνητική πολιτική, καθώς εξαρτώνται, μερικώς, από
χρηματοδοτήσεις και κυρίως μέσω επιδοτήσεων (Ali και Hwang, 2000, King and
Langli, 1998). Το συγκεκριμένο σύστημα αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως ΓάλλοΓερμανικό και

περιλαμβάνει εκείνες τις ηπειρωτικές ευρωπαϊκές χώρες που

εκφράζουν αυτά τα χαρακτηριστικά (σε αντίθεση με τις αγγλοσαξονικές χώρες).
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ελληνικό λογιστικό πλαίσιο έχει πολλά κοινά
χαρακτηριστικά με άλλες ηπειρωτικές ευρωπαϊκές χώρες και έτσι η υιοθέτηση των
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ήταν αναμενόμενο να παρέχει περισσότερο ‘χρήσιμες για λήψη
αποφάσεων’ λογιστικές καταστάσεις.
Οι Barth et al. (2008) (με αναφορά στους Ashbaugh and Pincus, 2001), ισχυρίζονται
ότι τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είναι περισσότερο περιοριστικά από ότι τα εθνικά λογιστικά
πρότυπα περιορίζοντας την προαίρεση των διευθυντών στον καθορισμό των
λογιστικών αποτελεσμάτων. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε συμφωνία με τον Ball
(2006: 9) που ισχυρίζεται ότι η εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ αναμένεται να
περιορίσει την ευχέρεια των διευθυντικών στελεχών, όσον αφορά τη χειραγώγηση
επισφαλών προβλέψεων, τη δημιουργία κρυφών αποθεματικών, να ‘ομαλοποιούν’
κέρδη και κρυφές ζημιές από την δημόσια διάχυση στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ επίσης υποτίθεται ότι
αυξάνουν τη διαφάνεια δίνοντας εντολή για υψηλότερα επίπεδα γνωστοποιήσεων
(Leuz and Verrecchia, 2000, Daske and Gebhardt, 2006). Σε συμφωνία με αυτές τις
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προτάσεις και συγκεκριμένα με την Ελλάδα, ο Πολυχρονιάδης (2002) ισχυρίζεται ότι
η ποιότητα πληροφόρησης θα βελτιωνόταν υπό τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Αυτή θα ήταν η
μόνη περίπτωση επειδή οι περιπτώσεις δημιουργικής λογιστικής, σεβόμενες τα
διογκωμένα μετοχικά κεφάλαια των μετόχων, θα εξαφανίζονταν υπό το νέο
καθεστώς.
Όπως αναφέρθηκε, η υιοθέτηση επτά προτύπων προκάλεσε πράγματι μια σημαντικά
αρνητική επίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων, αντανακλώντας την
περιστολή των δημιουργικών λογιστικών πρακτικών που αναγνωρίστηκαν από
άλλους ερευνητές (Spathis, 2002, Spathis et al., 2002, Baralexis, 2004; Caramanis
and Spathis, 2006). Επιπρόσθετα, το επίπεδο υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων είναι
χαμηλότερο σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, με αποτέλεσμα να οδηγούν
σε λιγότερο διαφανείς λογιστικές καταστάσεις. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
a) το γεγονός ότι τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ θεωρούν τους επενδυτές ως τους κύριους χρήστες
των λογιστικών καταστάσεων (Πλαίσιο εργασίας IASC, παράγραφος 10) και ο
προσανατολισμός τους δεν είναι φόρο-κεντρικός όπως είναι τα ελληνικά
λογιστικά πρότυπα και
b) η ελπίδα για βελτιωμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με τα ΔΛΠ
/ ΔΠΧΠ καθώς και οι αποδείξεις που αναφέρθηκαν, αναμένεται ότι η αλλαγή από
τις ελληνικές παραδεκτές λογιστικές αρχές στα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ πρέπει να
αυξήσουν την λογιστική ποιότητα στην Ελλάδα (π.χ. σχετικότητα με την αξία).
Συγκεκριμένα, ήταν αναμενόμενο ότι η περιστολή των πρακτικών δημιουργικής
λογιστικής που σχετίζονται με τον ισολογισμό και την ομαλοποίηση των κερδών,
καθώς επίσης και η εστίαση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σε μεγαλύτερη και έγκαιρη
αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, θα οδηγούσαν
σε μια ανοδική αλλαγή στην εκτίμηση των συντελεστών της λογιστικής αξίας των
μετοχικών κεφαλαίων και των καθαρών κερδών των ελληνικών εταιριών. Για
αυτόν τον λόγο, οι ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις που αφορούν την υιοθέτηση
των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ και την σχετικότητα της αξίας των λογιστικών πληροφοριών
αναφέρονται με τον ακόλουθο τρόπο:
Υπ. 3.2: Η σχετικότητα με την αξία, της λογιστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου
και των καθαρών κερδών αυξάνεται μετά την αλλαγή από τις ελληνικές
παραδεκτές λογιστικές αρχές στα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
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Υπ. 3.3: Η σχετικότητα με την αξία των λογιστικών πληροφοριών (π.χ. R2) αυξάνεται
μετά την αλλαγή από τις ελληνικές παραδεκτές λογιστικές αρχές στα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ.
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί κοινωνικοί, πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες
σχετικότητας που μπορούν να επηρεάσουν την σχετικότητα με την αξία, και μπορεί
να το κάνουν αυτό σε ευρύτερο βαθμό από ότι τα λογιστικά πρότυπα (Damant, 2006,
Ball, 2006). Επιπροσθέτως, ‘η ενυπάρχουσα ευκαμψία στα πρότυπα βασισμένα στις
αρχές μπορεί να παρέχει μια μεγαλύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις για να
χειραγωγούν τα κέρδη’ (Barth et al., 2008: 468). Αν οι επενδυτές πιστέψουν ότι
ακόμα και σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ οι ελληνικές εταιρίες θα εφάρμοζαν
πρακτικές δημιουργικής λογιστικής, στον βαθμό που το έκαναν πριν (αλλά πιθανόν
σε διαφορετικές περιοχές), οι υποθέσεις μπορεί να μην στέκουν.

3.1.2.2 Οριακή - Αυξητική συσχέτιση με την αξία των προσαρμογών με την

εναρμόνιση: Ανάπτυξη υποθέσεων.
Όπως συζητήθηκε παραπάνω, οι πρώτες λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ που δημοσιεύτηκαν το 2005, περιείχαν ένα σύνολο καταστάσεων
συμφιλίωσης

αναφέροντας

λεπτομερώς

τις

αλλαγές

στην

αναφερόμενη

χρηματοοικονομική θέση (μετοχικό κεφάλαιο μετόχων) και στην επίδοση (καθαρά
κέρδη) στις λογιστικές καταστάσεις του 2004 σύμφωνα με τις ελληνικές παραδεκτές
λογιστικές αρχές και τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Επιπρόσθετα, τα επαναδιατυπωμένα
συγκριτικά μεγέθη, δείχνουν πως θα ήταν αν είχαν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ παρά με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
Λόγω των ουσιωδών διαφορών μεταξύ των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ και των ελληνικών
παραδεκτών λογιστικών αρχών, η επιρροή που αποκαλύπτεται μέσω αυτών των
καταστάσεων αναμένεται να είναι σημαντική. Πράγματι, μια στατιστικά σημαντική
επιρροή στο μετοχικό κεφάλαιο και τα καθαρά κέρδη αναγνωρίστηκε και ένας
εκπληκτικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων επηρεάστηκαν ουσιαστικά.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτή τη σημαντική επιρροή, αναμένεται ότι αυτές οι
κατωτάτου ορίου προσαρμογές συμφιλίωσης πρέπει να έχουν μια αυξητική
σχετικότητα με την αξία. Αυτή η προσδοκία είναι σύμφωνη με την προγενέστερη
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βιβλιογραφία (Capkun et al., 2008, Horton and Serafeim, 2007). Ωστόσο, όπως
αναφέρεται από τον Nobes, ‘διαφορετικά αποτελέσματα και χρηματοοικονομικές
θέσεις είναι λογικό να αναμένονται όταν εφαρμόζεται ένα διαφορετικό σύνολο
Γενικών Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών, για την ίδια λογιστική περίοδο’. Επίσης, οι
καθαρές μεταβολές συμφιλίωσης των λογαριασμών, μπορεί να είναι μικρές, ενώ
σημαντικές ατομικές προσαρμογές μπορεί να αντισταθμίζουν η μία την άλλη. Για
αυτόν τον λόγο, οι ατομικές προσαρμογές (εκτός από τις κατωτάτου ορίου καθαρές
προσαρμογές) είναι πιθανό να παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση. Αυτό εξηγεί το πώς
και το γιατί οι αλλαγές της λογιστικής αξίας παρέχουν πλεονεκτήματα από
επιπρόσθετη πληροφόρηση, κάτι που επισημαίνεται σε ένα διαφορετικό περιβάλλον
από τον Alciatore (1993).
Συνεπώς, η παρούσα μελέτη εστιάζει στις ατομικές προσαρμογές που αναφέρονται
στις καταστάσεις λογαριασμών συμφιλίωσης των μετοχικών κεφαλαίων των μετόχων
(Niskanen, 2000, Beckman, 2007, Horton and Serafeim, 2009).
Αναλόγως, γίνεται δοκιμή για το αν η πληροφόρηση παρέχεται εντός των
καταστάσεων συμφιλίωσης του 2004. Το μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων παρέχει
επιπρόσθετη σχετικότητα με την αξία σε λίγο μικρότερο βαθμό των λογιστικών αξιών
των μετοχών για το 2005. Παρόμοιες μελέτες σε άλλες χώρες έχουν δείξει, επίσης,
ότι κάποιες ατομικές προσαρμογές έχουν κάποια σχετικότητα με την αξία (Niskanen,
2000, Beckman et al., 2007, Horton and Serafeim, 2009). Για αυτόν τον λόγο, έχει
γίνει η ακόλουθη ερευνητική υπόθεση:
Υπ. 3.4: Προσαρμογές που δηλώθηκαν στις καταστάσεις συμφιλίωσης του μετοχικού
κεφαλαίου για το 2004 έχουν σχετική αυξητική συνάφεια με την αξία.
Έχει προβλεφθεί μια θετική σχέση αυτών των προσαρμογών με τις αγοραίες αξίες
των εταιριών, εφόσον οι επενδυτές μπορούν να τις αντιληφθούν ως μια αντανάκλαση
της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των εταιριών, π.χ. βελτιώσεις της
ποιότητας στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Από τη μια μεριά, η αγορά
μπορεί, πράγματι, να εκλάβει αυτές τις προσαρμογές ως περικοπές σε προηγούμενες
υπέρ-δηλώσεις, π.χ. ως βελτιώσεις που οδηγούν σε μια θετική σχέση με τις αξίες της
αγοράς. Από την άλλη, οι επενδυτές μπορεί να εκλάβουν αυτές τις προσαρμογές ως
μη αναγκαίες αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων οι οποίες θα παράγουν
μελλοντικά οικονομικά οφέλη στις εταιρίες, οδηγώντας σε μια αρνητική σχέση με τις
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αγοραίες αξίες. Το τελευταίο μπορεί να σχετίζεται ιδιαιτέρως με μικρές εταιρίες για
τις οποίες αναμένεται υψηλή ανάπτυξη (εφόσον κάποιες από αυτές τις προσαρμογές
είναι αρνητικές, μια αντίστροφη σχέση μεταξύ των προσαρμογών και των τιμών της
αγοράς θα υποστήριζε το παραπάνω).

3.1.3

H Σχετικότητα της αξίας των γνωστοποιήσεων εφαρμόζοντας το υπόδειγμα του
Ohlson (1995).

3.1.3.1 Συνέπειες στην εκτίμηση των εταιρικών (υποχρεωτικών και εθελοντικών)

γνωστοποιήσεων.
Όπως αναφέρθηκε, υπάρχει μια έλλειψη άμεσων εμπειρικών αποδείξεων σχετικά με
την αξία της επιχείρησης και το επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων (Hassan
et al., 2009; Kang and Pang, 2005). Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της
διατριβής είναι να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτή η
ανασκόπηση δείχνει ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μελετών που δείχνουν ότι οι
γνωστοποιήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές αλλά αυτά τα ευρήματα
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντικές γνωστοποιήσεις. Ένα άλλο θέμα που
θίγεται από αυτήν την ανασκόπηση είναι η έλλειψη βιβλιογραφίας που αφορά τις
επιπτώσεις των γνωστοποιήσεων (είτε είναι υποχρεωτικές είτε είναι εθελοντικές)
στην Ελλάδα.
Η περισσότερη σχετική βιβλιογραφία με την παρούσα μελέτη, είναι αυτή της
εξέτασης του επιπέδου γνωστοποιήσεων των εταιρειών και της σχέσης τους με τις
αποδόσεις των μετοχών και τα κέρδη. Πρώτοι, οι Frazier et al. (1984)
χρησιμοποίησαν ένα μηχανογραφημένο πακέτο διεξάγοντας μια ανάλυση του
περιεχομένου των γνωστοποιήσεων των

μεθόδων αποσβέσεων, ενός μικρού

δείγματος εταιρειών από τις ΗΠΑ. Διαπίστωσαν ότι ο βαθμός γνωστοποίησης
σχετίζεται με τα μελλοντικά κέρδη. Ο Bryan (1997) επίσης εστίασε στην αγορά των
ΗΠΑ και, μέσω της δημιουργίας ενός δείκτη γνωστοποιήσεων που αφορούσε επίσης
τις

μεθόδους

αποσβέσεων,

εξέτασε

το

‘πληροφοριακό

περιεχόμενο’

των

γνωστοποιήσεων των εταιρειών. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποδείκνυαν
μια σημαντικά θετική συσχέτιση μεταξύ των μελλοντικών
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πληροφοριών καθώς

επίσης και τις μεταβολές μιας περιόδου στα μεγέθη των πωλήσεων, των κερδών και
στις δαπάνες κεφαλαίων.
Οι Healy et al. (1999) χρησιμοποίησαν τις αξιολογήσεις της AIMR12 για ένα δείγμα
εταιρειών από τις ΗΠΑ για να εξετάσουν τις επιπτώσεις των γνωστοποιήσεων στην
διαδικασία αποτίμησης. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες που αυξάνουν
τα επίπεδα γνωστοποιήσεων με τη διάρκεια του χρόνου απολαμβάνουν βελτίωση
στην απόδοση των μετοχών τους. Σε παρόμοιο ύφος, οι Gelb και Zarowin (2002) και
οι Lundholm και Myers (2002) χρησιμοποιούν επίσης τις αξιολογήσεις της AIMR για
ένα δείγμα εταιρειών από τις ΗΠΑ. Αναφέρουν ότι αυξημένα επίπεδα
γνωστοποιήσεων σχετίζονται με τις τιμές των μετοχών που παρέχουν μεγαλύτερη
πληροφόρηση για τις πιθανές μεταβολές στα μελλοντικά κέρδη. Αντιθέτως, αλλά
εστιάζοντας στις ΗΠΑ επίσης και χρησιμοποιώντας τις αξιολογήσεις της AIMR, οι
Haw et al. (2002) αναφέρουν ότι οι προβλέψεις των κερδών από τις τιμές των
μετοχών δεν διαφέρουν στο επίπεδο πληροφόρησης με τις ετήσιες ή τις τριμηνιαίες
αναφορές. Οι Douthett et al. (2003) επίσης επικεντρώνονται στις ΗΠΑ αλλά
εξετάζουν τα αποτελέσματα στην αξιολόγηση των γνωστοποιήσεων των ξένων
εταιρειών. Αναφέρουν ότι ο συντελεστής απόδοσης των κερδών είναι υψηλότερος
για εταιρείες με υψηλότερα επίπεδα γνωστοποιήσεων.
Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει αυτό το θέμα για εταιρείες εκτός των ΗΠΑ με την
πλειοψηφία να εστιάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Schleicher (1996) ήταν ο πρώτος
που εξέτασε το επίπεδο των εθελοντικών γνωστοποιήσεων κατά την πρόβλεψη των
κερδών από τις τιμές των μετοχών χρησιμοποιώντας έναν δείκτη που δημιούργησε ο
ίδιος. Τα αποτελέσματά του δεν δείχνουν μια ανάλογη συσχέτιση. Οι Schleicher and
Walker (1999) επανεξέτασαν αυτό το θέμα χρησιμοποιώντας μια μικρή κλίμακα
επέκτασης του δείγματος. Καταγράφουν ότι οι προσανατολισμένες στο μέλλον
πληροφορίες δεν παρέχουν ενημέρωση για τις μελλοντικές τιμές των μετοχών.
Οι Hussainey et al. (2003) χρησιμοποιούν ένα λογισμικό πακέτο ανάλυσης για να
αυτοματοποιήσουν τα επίπεδα γνωστοποιήσεων. Αν και αναφέρουν παρόμοια
ευρήματα με αυτά των Schleicher and Walker (1999), οι ερευνητές δεν βρίσκουν
σημαντικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούν μία μέθοδο γνωστοποιήσεων
βασισμένη σε όλους τους τύπους των μελλοντικών οικονομικών καταστάσεων
12

The Association for Investment Management and Research (AIMR) προωθεί Πρότυπα απόδοσης.
Παράγει ένα τυποποιημένο έντυπο για τον υπολογισμό και την παρουσίαση των σύνθετων δεικτών
επιδόσεων.
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(Hussainey, 2004). Οι Schleicher et al. (2007) διαπίστωσαν, επίσης, ότι τα επίπεδα
γνωστοποιήσεων, επηρεάζουν τις προβλέψεις για τα μελλοντικά κέρδη. Βασικά,
βρίσκουν μια διαφορετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων γνωστοποίησης των
ετήσιων οικονομικών αναφορών και των προβλέψεων των κερδών από τι τιμές των
μετοχών μεταξύ των κερδοφόρων και των μη-κερδοφόρων επιχειρήσεων. Οι
Hussainey and Walker (2009) κατέληξαν επίσης, ότι τα αυξημένα επίπεδα
εθελοντικών γνωστοποιήσεων βελτιώνουν τις προβλέψεις των κερδών από τις τιμές
των μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πέρα από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο,
οι Kanto and Schadewitz (2000) χρησιμοποίησαν ένα δημιουργημένο από τους ίδιους
δείκτη γνωστοποιήσεων αναφορικά με την πληροφόρηση που παρέχεται στις
προσωρινές οικονομικές καταστάσεις των Φινλανδικών εταιρειών. Καταγράφουν ότι
αυτός ο τύπος πληροφόρησης είναι σχετικός με την αξία.
Οι Shuqing et al. (2006) χρησιμοποιούν, επίσης, έναν δείκτη που δημιούργησαν οι
ίδιοι ελέγχοντας τα επίπεδα γνωστοποίησης και την συσχέτιση μεταξύ των
αποδόσεων και των κερδών στην αγορά της Σιγκαπούρης. Διαπίστωσαν ότι οι
εταιρείες

‘με

υψηλότερα

επίπεδα

εθελοντικών

γνωστοποιήσεων

παρέχουν

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μελλοντική απόδοση των μετοχών τους’.
Η συσχέτιση είναι πιο αδύναμη, όταν οι σχέσεις είναι έντονες σε επίπεδο διοίκησης
και ιδιοκτητών και διοίκησης και κυβέρνησης (πρόβλημα της αντιπροσώπευσης –
agency problem).
Αν και δεν σχετίζεται με την προβλεψιμότητα των κερδών, οι Hassan et al. (2009)
εξετάζουν την σχέση μεταξύ της αξία της εταιρείας και των επιπέδων εθελοντικών
και υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων στην Αίγυπτο. Χρησιμοποιούν δείκτες που
δημιουργήθηκαν από τους ίδιους και αναφέρουν ότι η συμμόρφωση με τις
υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, συνδέεται αρνητικά με
την αξία της αγοράς, καταγράφοντας , όμως, μια θετική, άλλα όχι σημαντική, σχέση
σε ότι αφορά τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις.
Πορίσματα

Αρκετά πορίσματα μπορούν να εξαχθούν από τις ανωτέρω μελέτες. Οι
γνωστοποιήσεις των εταιρειών συνεχώς αναφέρεται ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις
στην διαδικασία αποτίμησης. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα βασίζονται κυρίως είτε σε
εθελοντικές είτε σε ένα μείγμα εθελοντικών και υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων.
Έτσι, υπάρχει, ένα κενό στην βιβλιογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις στην
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αποτίμηση βάση των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων (Hassan et al., 2009, Bushee
and Leuz, 2005 και Kang and Pang, 2005). Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω προηγούμενες
μελέτες διεξήχθησαν πριν την υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στην ΕΕ.
Για αυτόν τον λόγο οι Leuz and Wysocki (2008), ζητούν μελλοντική έρευνα που να
εστιάζει στην υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, στις συνολικές μεταβολές
στην ποιότητα των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων και στα πιθανά αποτελέσματα
στην κεφαλαιαγορά. Επειδή η πλειοψηφία των προηγούμενων μελετών εστίαζε στην
εξέταση των αποτελεσμάτων των γνωστοποιήσεων στη διαδικασία αποτίμησης
επιχειρήσεων με δραστηριότητα στις ΗΠΑ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Verrecchia
(2001: 174) κρίνει σημαντική μια εμπειρική έρευνα σχετικά με τις γνωστοποιήσεις
στις ‘λιγότερο αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές σε σχέση με αυτές που εντοπίστηκαν
στις ΗΠΑ’. Αυτό το μέρος της διατριβής έχει υπ’ όψιν του αυτές τις προτάσεις και
συμβάλλει σε αυτό το κομμάτι της βιβλιογραφίας.

3.1.3.2 Άλλες πληροφορίες και το Μοντέλο Ohlson (1995).

Όπως συζητήθηκε, η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην θεωρία της αποτίμησης
εφαρμόζοντας το υπόδειγμα του Ohlson, π.χ. παρουσιάζοντας το επίπεδο
συμμόρφωσης των ελληνικών εταιριών με τα επίπεδα των υποχρεωτικών
γνωστοποιήσεων που επιβάλλονται τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ως μια σταθερά για ‘άλλες
πληροφορίες’. Αυτό το κεφάλαιο τονίζει την χρήση αυτών των σταθερών (proxies) σε
προηγούμενες μελέτες ως ένα έλεγχο για ‘άλλες πληροφορίες’ στο υπόδειγμα του
Ohlson.
Ένα πρώιμο παράδειγμα της συμπληρωματικότητας μεταξύ των χρηματοοικονομικών
και των μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι η μελέτη των Amir and Lev
(1996). Οι ερευνητές εξετάζουν την σχετικότητα με την αξία των λογιστικών
πληροφοριών σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις, τμηματικά, στις ΗΠΑ. Διαπίστωσαν ότι
‘οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναφορικά με τα κέρδη, τη λογιστική αξία και
τις ταμειακές ροές, δεν έχουν κάποια σχέση σε μεγάλο βαθμό με τη διαδικασία
αποτίμησης χρεογράφων’. Δείχνουν ότι αυτές οι επιχειρήσεις παρουσίασαν τέσσερις
με έξι φορές υψηλότερο δείκτη λογιστικής προς αγοραίας αξίας από άλλες
βιομηχανικές εταιρείες υποδεικνύοντας υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης από τους
επενδυτές, παρά την χαμηλή κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. Εν συνεχεία
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εξέτασαν τη σχετικότητα με την αξία των μη-χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως η
πληθυσμιακή κάλυψη στις περιοχές δραστηριοποίησης των εταιρειών καθώς επίσης
και το βαθμός διείσδυσης (λόγος υποστηρικτών προς το μέγεθος του πληθυσμού) ως
δείκτης για μελλοντική επιτυχία. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι αυτοί οι μηχρηματοοικονομικοί παράγοντες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό σχετικότητας με την
αξία. Ειδικότερα, ο συντελεστής για την πληθυσμιακή κάλυψη είναι 15.49 και για τον
βαθμό διείσδυσης είναι 5.92. Επιπρόσθετα, σε συνδυασμό με μη-χρηματοοικονομικές
πληροφορίες, τα κέρδη αποκτούν σχετικότητα με την αξία.
Οι Iitner and Larcker (1998) εισάγουν μέτρα ικανοποίησης των πελατών ως σταθερά
των ‘άλλων πληροφοριών’ στο υπόδειγμα του Ohlson. Μεταξύ των άλλων εξέτασαν
‘εάν τα μέτρα ικανοποίησης των πελατών παρέχουν πληροφορίες στην χρηματαγορά
πέρα από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στις τρέχουσες λογιστικές αξίες των
μετοχών’. Η ανάλυσή τους αφορά σε 138 εταιρείες το 1994 και 140 εταιρείες το 1995
για τις οποίες οι μετρήσεις του Αμερικάνικου Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών ήταν
διαθέσιμες. Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι αυτές οι μετρήσεις είχαν μεγάλη
σχετικότητα με την αξία (για το 1994 ο συντελεστής είναι 243.20 και για το 1995
είναι 235.67).
Ο Myers (1999) χρησιμοποιεί, επίσης, δεδομένα από τις ΗΠΑ, συγκρίνοντας τέσσερα
γραμμικά πληροφοριακά υποδείγματα: το RIV (το μοντέλο των Feltham and Ohlson,
1995) του αποτελέσματος του καθαρού πλεονάσματος του συντηρητισμού και το
υπόδειγμα του Ohlson στην απλή του μορφή, δίχως τη μεταβλητή νit που αφορά στις
μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Επικεντρώνοντας στο τελευταίο και σύμφωνα
με προγενέστερη βιβλιογραφία, αναφέρει ότι οι πληροφορίες που επηρεάζουν τις
προσδοκίες για τα μελλοντικά κέρδη, έχουν σχετικότητα με την αξία και μπορούν να
ενταχθούν άμεσα στην ανάλυση. Ωστόσο, η ανάλυσή του δείχνει ότι η σταθερά για τη
μεταβλητή που ενσωματώνει τις «άλλες πληροφορίες» δεν φαίνεται να έχει
σχετικότητα με την αξία.
Οι Dechow et al. (1999) εκτιμούν τις εμπειρικές επιπτώσεις του υποδείγματος του
Ohlson, εστιάζοντας στην ενσωμάτωση των προβλέψεων των αναλυτών ως τη
σταθερά για τις «άλλες πληροφορίες». Επίσης, χρησιμοποιούν λογιστικές
καταστάσεις από εταιρείες των ΗΠΑ. Διαπίστωσαν την ύπαρξη δυναμικής των
πληροφοριών υποδεικνύοντας ότι οι προβλέψεις των αναλυτών έχουν σχετικότητα με
την αξία (με τον συντελεστή να είναι στο 5.79).
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Ο Belkaoui (1999) ερευνά την σχέση μεταξύ του βαθμού της διεθνοποίησης και των
αγοραίων αξιών των εταιρειών των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει όλες τις
εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια κατάταξη του Forbes ως οι 100
‘Περισσότερο Διεθνείς’ αμερικάνικες κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες
υπηρεσιών με βάση τα συνολικά ξένα έσοδα. Ο βαθμός της διεθνοποίησης μετριέται
είτε ως ξένα έσοδα /συνολικά έσοδα ή ξένα περιουσιακά στοιχεία/συνολικά
περιουσιακά στοιχεία. Ο Belkaoui εισάγει αυτές τις μεταβλητές στο υπόδειγμα του
Ohlson, (δημιουργεί δύο ξεχωριστές εμπειρικές μελέτες) ως μία σταθερά για τη
μεταβλητή «άλλες πληροφορίες». Αυτή είναι μία μοναδική ερευνητική μεθοδολογία,
λόγω του ότι οι σταθερές αποτελούνται από αντικείμενα ήδη αναγνωρισμένα στις
λογιστικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματά του δείχνουν ότι αυτές οι μεταβλητές
έχουν υψηλή σχετικότητα με την αξία.
Παρομοίως με τους Amir and Lev (1996), οι Rajgopal et al. (2003) μεταξύ άλλων,
εξετάζουν την σχετικότητα με την αξία των πλεονεκτημάτων του δικτύου για
επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ. Ορίζουν τα πλεονεκτήματα του
δικτύου ως τους μέσους μηνιαίους μοναδικούς επισκέπτες στις εικονικές κοινωνίες
των εταιρειών και τα εισάγουν στο υπόδειγμα του Ohlson ως σταθερά για τη
μεταβλητή «άλλες πληροφορίες». Επίσης, βρίσκουν ότι η σταθερά τους έχει μεγάλη
σχετικότητα με την αξία (με τον συντελεστή να είναι στο 20.46).
Οι Wang et al. (2005) ερευνούν την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων των
θεωρητικών αξιών και των πραγματικών αξιών των παραγώγων των εμπορικών
τραπεζών σύμφωνα με το SFAS nο. 119 και 133 στις ΗΠΑ. Η ερευνητική τους
μεθοδολογία βασίζεται στο υπόδειγμα του Ohlson, συμπεριλαμβάνοντας την
«αύξηση των πωλήσεων», ως μεταβλητή της σταθεράς των «άλλων πληροφοριών»,
αντιπροσωπεύοντας την πιθανότητα της μελλοντικής ανάπτυξης (η ‘αύξηση των
πωλήσεων χρησιμοποιείται ως μια μεταβλητή ελέγχου σε αυτή την μελέτη και δεν
είναι ο κύριος στόχος της ανάλυσης). Τόσο στις κύριες όσο και στις δευτερεύοντες
δοκιμές τους, η «αύξηση των πωλήσεων», έχει σχετικότητα με την αξία αλλά με πολύ
μικρό συντελεστή.
Μια πρόσφατη μελέτη, που εξέταζε ένα πολύ παρόμοιο θέμα με την παραπάνω
έρευνα, είναι αυτή των Goncharov et al. (2006). Από το 2002, ο εταιρικός νόμος στην
Γερμανία απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες να κάνουν αναφορές για τον βαθμό
υπακοής τους στον Επιχειρησιακό Κώδικα της Γερμανικής Κυβέρνησης. Οι
ερευνητές επέλεξαν 61μεγάλες επιχειρήσεις (εισηγμένες στο DAX 30 και στον
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MDAX) για τα έτη 2002 και 2003. Στην συνέχεια, εξέτασαν εάν ο βαθμός
συμμόρφωσης είναι σχετικός με την αξία εισάγοντας τον στο υπόδειγμα του Ohlson
ως σταθερά για τη μεταβλητή «άλλες πληροφορίες». Οι ερευνητές κατέληξαν ότι ο
βαθμός υπακοής στον Κώδικα είναι σχετικός με την αξία, με έναν πολύ υψηλό
συντελεστή (22.34), μετά τον έλεγχο για ενδογενή αμεροληψία.
Επιπλέον, οι Kohlbeck and Warfield (2007) εξέτασαν την επίπτωση των μηκαταγεγραμμένων άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την αποτίμηση των δημόσια
διαπραγματεύσιμων εμπορικών τραπεζών στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν
την μεθοδολογία των προεξοφλητικών ταμειακών ροών, παρόμοιες με εκείνες που
χρησιμοποιήθηκαν από ειδικούς στην αποτίμηση κατά την εκτίμηση των μηκαταγεγραμμένα άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η κύρια ανάλυσή τους βασίστηκε
στο υπόδειγμα του Ohlson, αλλά παρέχουν τα αποτελέσματά τους από την εφαρμογή
του τυπικού υποδείγματος, ελέγχοντας τέσσερα υπο-δειγμάτων, τριμηνιαίων
καταστάσεων των μη-καταγεγραμμένων περιουσιακών στοιχείων. Επιπροσθέτως τα
μη-καταγεγραμμένα περιουσιακά στοιχεία θέτονται ταυτόχρονα ως σταθερά της
μεταβλητής «άλλες πληροφορίες». Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα κρίνονται
σημαντικά τόσο από την πλευρά τη μεθοδολογίας όσο και από την πλευρά της
στατιστικής (με τον εκτιμώμενο συντελεστή να είναι στο 0.347).
Στην κριτική του για την παράλειψη της μεταβλητής vit, ο Ohlson (2001) πρότεινε τις
προβλέψεις των αναλυτών ως σταθερά για τη μεταβλητή «άλλες πληροφορίες». Οι
Bryan and Tiras (2007) ακολούθησαν αυτή την πρόταση και εξέτασαν την επιρροή
της διασποράς των προβλέψεων των αναλυτών στην αξιολόγηση του υποδείγματος.
Η ανάλυσή τους βασίστηκε σε ένα δείγμα εταιρειών από τις ΗΠΑ (μη
συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και κοινωφελή ιδρύματα και
επιχειρήσεις με αρνητική λογιστική αξία μετοχής). Τα ευρήματά τους επικυρώνουν
αυτά των Dechow et al. (1999): η πλειοψηφία των υπολειμματικών όρων των
προβλέψεων των κερδών των αναλυτών, του επόμενου χρόνου έχουν σχετικότητα με
την αξία.
Πορίσματα.

Με βάση την συζήτηση πάνω στην προγενέστερη βιβλιογραφία αναφορικά με τον
ρόλο των ‘άλλων πληροφοριών’, πραγματοποιούνται τα ακόλουθα πορίσματα.
Δεν υπάρχει σημαντικά μεγάλος αριθμός βιβλιογραφίας που να έχει ερευνήσει γενικά
τον ρόλο των ‘άλλων πληροφοριών’ και συγκεκριμένα με δεδομένα εκτός των ΗΠΑ.
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Από τις 10 μελέτες που έχουν αναγνωριστεί, μόνο αυτή των Goncharov et al. (2006)
χρησιμοποιούν δεδομένα πέραν αυτών των ΗΠΑ. Αυτό είναι περίπλοκο επειδή τα
ευρήματα των μελετών δείχνουν ότι οι παρατηρούμενες σταθερές (σε συμμετέχοντες
στην αγορά) που επιλέγονται ως ‘άλλες πληροφορίες’ φαίνονται να είναι σχετικά με
την αξία (εξαίρεση αποτελεί η μελέτη του Myers, 1999). Έτσι, σύμφωνα με τα
ευρήματα καταλήγουμε ότι η παράλειψη της μεταβλητής

vit από το υπόδειγμα,

οδηγεί πράγματι σε μια υπέρ-απλουστευτική (Ohlson, 2001) και, όντας ανοιχτό σε
διάλογο, ‘μιας λανθασμένης’ (Lo and Lys, 2000a) εφαρμογής.
Επιπρόσθετα, τα ευρήματα των Goncharov et al. (2006) και Belkaoui (1999) είναι
πολύ σημαντικά και σχετικά για την παρούσα έρευνα. Οι προηγούμενες
χρησιμοποιούν μία σταθερά που συνδέεται με πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και στην συμμόρφωση με την νομοθεσία (εν
τούτοις σε αυτή την υπόθεση όχι με

λογιστικά πρότυπα). Οι σταθερές που

χρησιμοποιήθηκαν από τον Belkaoui (1999). είναι επίσης παρατηρήσιμες από τους
συμμετέχοντες της αγοράς μέσω την σημειώσεων στις λογιστικές καταστάσεις,
δεδομένου ότι οι εταιρίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των υποχρεωτικών
γνωστοποιήσεων.
Συνοψίζοντας, αυτή η ανασκόπηση, τονίζει ότι το υπόδειγμα του Ohlson παρέχει ένα
αποτελεσματικό πλαίσιο εργασίας για εξέταση των πληροφοριών σχετικών με την
αξία που δεν έχουν αποτυπωθεί σε οικονομικές καταστάσεις. Αυτό, και τα ευρήματα
των Goncharov et al. (2006) συγκεκριμένα, καθώς επίσης και η έλλειψη άμεσης,
εμπειρικής έρευνας της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ μετά το 2005 (βλέπε στο
προηγούμενο τμήμα), υποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποια αξία στην έρευνα για την
σχετικότητα της αξίας σύμφωνα με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που
επιβάλλονται από την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ μέσω της εφαρμογής του
υποδείγματος του Ohlson.

3.1.3.3 Άλλες πληροφορίες και τον μοντέλο Ohlson (1995): Ανάπτυξη υποθέσεων.

Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, η μεταβλητή vit πρέπει να θεωρείται ως ένα μέσο
συμψηφισμού των γεγονότων σχετικών με την αξία που έχουν μια επίδραση στις
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λογιστικές καταστάσεις (Ohlson, 1995: 668), π.χ. το υποσύνολο του NF tm που
βοηθά στην πρόβλεψη των μελλοντικών αφύσικων κερδών (Hand, 2001). Η παρούσα
έρευνα θεωρεί την συμμόρφωση των εταιρειών με (π.χ. η ποσότητα) τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ως μία πιθανή σταθερά για άλλες πληροφορίες
που βοηθάει στην πρόβλεψη των μελλοντικών αφύσικων κερδών. Η λογική εξήγηση
πίσω από αυτή την έρευνα και οι αντίστοιχες υποθέσεις που ελέγχονται αναλύονται
στην παρούσα ενότητα.
Οι σημειώσεις, περιλαμβανομένων αυτών των λογιστικών πολιτικών, αποτελούν ένα
αναπόσπαστο μέρος ενός ολοκληρωμένου συνόλου λογιστικών καταστάσεων (ΔΛΠ
1, παράγραφος 8). Μπορεί να συζητηθεί το κατά πόσο οι σημειώσεις στις αναφορές
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με λογιστικά γεγονότα που έχουν αναγνωρισθεί
και έτσι αυτή η πληροφορία εμπεριέχεται ήδη στις λογιστικές αξίες των μετοχών και
στα καθαρά κέρδη. Αυτή μπορεί πράγματι να είναι η υπόθεση για κάποια
αντικείμενα. Ωστόσο, οι Gigler and Hemmer (1998) επιχειρηματολογούν σχετικά με
το ότι οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις δεν παρέχουν σχετικής με την αξία
πληροφορίες αν επαληθεύουν μόνο την αξιοπιστία των εθελοντικών γνωστοποιήσεων
μιας εταιρείας. Στην Ελλάδα, το επίπεδο των εθελοντικών γνωστοποιήσεων είναι
χαμηλό (Leventis and Weetman, 2004b) και οι ελληνικές εταιρείες δεν παρέχουν
αναλυτικές ετήσιες αναφορές (Βλάχος, 2001). Έτσι, αναμένεται ότι οι υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ πρέπει να παρέχουν σχετικής
με την αξία πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Πέρα από αυτό, τα
ευρήματα των ακόλουθων μελετών παρέχουν περαιτέρω υποστήριξη για το
επιχείρημα σχετικά με αν η ποσότητα των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων αποτελεί
κατάλληλη σταθερά για τη μεταβλητή «άλλες πληροφορίες» κατά την πρόβλεψη των
μελλοντικών κερδών.
Ο Hope (2003a) εξηγεί ότι το επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων μπορεί να
παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση στην σταθερότητα των κερδών μιας
εταιρείας. Ο Hope (2003b) επιχειρηματολογεί περαιτέρω για το ότι οι
γνωστοποιήσεις

των

λογιστικών

πολιτικών

μπορούν

να

βοηθήσουν

τους

χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Έτσι, χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα των προβλέψεων,
αλλά μόνο σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών, για να
δοκιμάσει εάν σχετίζονται / επηρεάζουν από το βαθμό διασποράς των προβλέψεων
και των λαθών επί των προβλέψεων. Αναφέρει ότι το επίπεδο γνωστοποιήσεων των
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λογιστικών πολιτικών, μειώνει σημαντικά τη διασπορά των προβλέψεων και των
λαθών επί των προβλέψεων. Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι «οι γνωστοποιήσεις των
λογιστικών

πολιτικών

έχουν

αυξητική

χρησιμότητα

για

τους

αναλυτές

συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων γνωστοποιήσεων επί των ετήσιων
αναφορών». Επιπλέον, τονίζει ότι η ανάλυση μίας μεταβλητής (εν τούτοις όχι η
ανάλυση πολλών μεταβλητών) δείχνει ότι οι γνωστοποιήσεις των λογιστικών
πολιτικών είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες στους αναλυτές σε περιβάλλοντα όπου οι
επιλογές μεταξύ ενός μεγαλύτερου συνόλου λογιστικών μεθόδων είναι διαθέσιμες.
Η μελέτη του Hope (2003b) ακολουθεί τα επιχειρήματα του Dye (1985) που, με βάση
τις λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλεχθεί από έναν διευθυντή εταιρείας, οι
εταιρείες αποκαλύπτουν πληροφορίες μέσω της επιλογής τους σε λογιστικές τεχνικές.
Ο Dye (1985) αναφέρεται στον Ricks (1982) που προτείνει ότι οι επιχειρήσεις που
υιοθετούν την μέθοδο LIFO τείνουν να είναι διαφορετικές από τις επιχειρήσεις που
υιοθετούν την μέθοδο FIFO και αναφέρεται στον Foster (1980) που δείχνει ότι οι
εταιρείες έρευνας για πετρέλαιο και αέριο που χρησιμοποιούν λογιστικές τεχνικές
«επιτυχημένων προσπαθειών» διαφέρουν από τα ‘πλήρους κόστους’ ισοδύναμα.
Έτσι, καταλήγει ότι οι χρήστες των λογιστικών καταστάσεων λαμβάνουν υπόψη την
επιλεγόμενη διαδικασία μιας εταιρείας, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα αυτών
των πολιτικών, και ότι εξάγουν πορίσματα σχετικά με τις ιδιωτικές πληροφορίες της
εταιρείας.
Αυτά τα παραδείγματα (και εναλλακτικά οι επιχειρηματολογίες) αναφέρονται σε
επιλογές λογιστικών πολιτικών μεταξύ των υποχρεωτικών λογιστικών αρχών στις
ΗΠΑ εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, είναι ιδιαιτέρως σχετικές με αυτή την έρευνα
καθώς τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ακολουθούν επίσης μια ποικιλία επιλογών σχετικά με τις
λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται.
Ακόμα πιο σχετικά, οι Hodgdon et al. (2008) μετρούν την συμμόρφωση των
εταιρειών με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ για τα έτη 1999 και
2000, χρησιμοποιώντας δύο δείκτες γνωστοποιήσεων που δημιουργήθηκαν από τους
ίδιους. Σε συνέχεια εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των αναγνωρισμένων επιπέδων
συμμόρφωσης και των λαθών επί των προβλέψεων των αναλυτών. Διαπίστωσαν ότι,
ο βαθμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων υπό τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
συνδέεται αρνητικά με τα λάθη των ατομικών προβλέψεων των κερδών των
αναλυτών.
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Τα ευρήματα αυτών των μελετών δεν είναι απρόσμενα, αν κάποιος σκεφτεί ότι
υπάρχουν αρκετές υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις οι οποίες παρέχουν πληροφορίες
σχετικές με, ή πιθανόν να επηρεάσουν, μελλοντικά γεγονότα. (και επομένως τα
μελλοντικά κέρδη). Παρόμοια επιχειρήματα παρουσιάζονται από τον Dye (1990). Η
παράλειψη ή η παροχή υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων μπορεί να επηρεάσει τις
προβλέψεις των επενδυτών για τις προοπτικές μιας εταιρείας και/ή των ανταγωνιστών
της, π.χ. μπορεί να προκαλέσουν ‘αληθινές’ και/ή ‘χρηματοοικονομικές’ εξωγένειες
(Dye, 1990). Μια «πραγματική» εξωγένεια δημιουργείται όταν η γνωστοποίηση μιας
εταιρείας σχετίζεται με την δική της ταμειακή ροή και/ή αλλάζει τις ταμειακές ροές
άλλων εταιρειών (Dye, 1990). Ένα παράδειγμα είναι η αναλυτική γνωστοποίηση των
απτών

υποχρεώσεων

μιας

εταιρείας.

Μια

‘χρηματοοικονομική’

εξωγένεια

δημιουργείται όταν οι αποκαλύψεις μιας εταιρίας σε μια βιομηχανία επηρεάζουν τις
προοπτικές των επενδυτών σχετικά με την κερδοφορία άλλων εταιρειών στην ίδια
βιομηχανία και συνεπώς επηρεάζουν τις προγενέστερες αγοραίες αξίες της (Dye,
1990 με αναφορά στον Foster (1981)).
Κάποια παραδείγματα υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
που μπορεί να παρέχουν σχετικές με την αξία πληροφορίες στους επενδυτές και έτσι
έχουν επιπτώσεις στην αξία, περιλαμβάνονται στα ακόλουθα αλλά δεν είναι
διεξοδικά:
 Πληροφόρηση κατά τομέα και πηγές κινδύνου, καθώς επίσης και οι αναμενόμενες

αποδόσεις διαφορετικών επιχειρησιακών τμημάτων (Belkaoui, 1999), όπως
απαιτείται από το ΔΛΠ 14.
 Ο αριθμός και ο σταθμικός μέσος των εξαργυρώσιμων μετοχικών δικαιωμάτων

στην τρέχουσα περίοδο, ταυτόχρονα με τις τιμές εξαργύρωσης και του σταθμικού
μέσου που παραμένουν σε συμβόλαια για το υπόλοιπο της διάρκειας ζωής, όπως
απαιτείται από το ΔΠΧΠ 2.
 Η ανακοίνωση των μερισμάτων προς διανομή, καθώς επίσης και οι πληροφορίες

σχετικά με άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού (π.χ. επενδύσεις,
αποφάσεις για επέκταση), όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 10.
 Οι επιχειρηματικές συνενώσεις και ενοποιήσεις (εκείνες που αναφέρονται σε

αποκτήσεις μετά το πέρας της ημερομηνίας του ισολογισμού σχετίζονται επίσης
με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 10), όπως απαιτείται από το ΔΠΧΠ 3.
 Ενδεχόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Dye,

1990) (αυτό είναι ιδιαιτέρως σχετικό εφόσον εδώ υπάρχει απόδειξη ότι οι
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λογιστές δεν γνωστοποιούν τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με

τα

ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Τσακουμής, 2007)), όπως απαιτείται από το ΔΛΠ
37.
 Το ποσό που αντιπροσωπεύει καλύτερα το μέγιστο βαθμό στην έκθεση του

πιστωτικού κινδύνου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, όπως απαιτείται
από το ΔΛΠ 32.
 Οι σχέσεις μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 24.

Πολλά πρότυπα απαιτούν γνωστοποιήσεις σχετικά με τις παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία για τον προσδιορισμό των λογιστικών στοιχείων
που

αναγνωρίζονται

στις

οικονομικές

καταστάσεις.

Μερικά

παραδείγματα

περιλαμβάνονται στα ακόλουθα, αλλά δεν περιορίζονται σ’ αυτά:
 Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία

του ισολογισμού, όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 19.
 Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ανακτήσιμου

ποσού μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, όπως απαιτείται από το ΔΛΠ
36.
 Σημαντικοί όροι και προϋποθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν το ποσό, το

χρόνο

και

τη

βεβαιότητα

των

μελλοντικών

ταμειακών

ροών

των

χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 32.
Οι προβλέψεις τέτοιων υποθέσεων ενισχύουν την διαφάνεια (Pownall and Schipper,
1999) και παρέχουν στους χρήστες των λογιστικών καταστάσεων πληροφορίες
αναφορικά με το πως η εταιρία αντιλαμβάνεται τις προοπτικές της. Αυτό επακόλουθα
επηρεάζει τους χρήστες των λογιστικών καταστάσεων αναφορικά με τις προοπτικές
της εταιρίας (Hope, 2003a).
Αυτά τα επιχειρήματα είναι ιδιαιτέρως σχετικά με την παρούσα έρευνα αν κάποιος
σκεφτεί τα επίπεδα συμμόρφωσης των εταιρειών με τις απαιτήσεις κάθε προτύπου
συγκεκριμένα.
Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα συνθέτει τα ευρήματα της προγενέστερης
βιβλιογραφίας, τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα και θέτει μια ισχυρή σχέση
μεταξύ του επιπέδου συμμόρφωσης με (π.χ. την ποσότητα) τις υποχρεωτικές
αποκαλύψεις που επιβάλλονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ και τις αγοραίες αξίες. Στο
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βαθμό που οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις είναι κατατοπιστικές για τα αναμενόμενα
επίπεδα γνωστοποιήσεων των επιχειρήσεων πρέπει να συνδέονται με τις αγοραίες
αξίες.
Αυτή η προοπτική υποστηρίζεται από την ευρήματα της σχετικής προγενέστερης
βιβλιογραφίας: η πρόβλεψη των κερδών από την τιμή της μετοχής βελτιώνεται με την
αύξηση των επιπέδων των γνωστοποιήσεων (π.χ. Hussainey and Walker, 2009);
Αυξημένα επίπεδα γνωστοποιήσεων (εθελοντικές και υποχρεωτικές) βελτιώνουν την
προβλεψιμότητα των κερδών και μειώνουν τα λάθη στις προβλέψεις των αναλυτών
(π.χ. Hodgdon et al., 2008); και οι σταθερές που χρησιμοποιούνται ως ‘άλλες
πληροφορίες’, όταν εφαρμόζεται το υπόδειγμα του Ohlson, έχουν συνήθως υψηλή
σχετικότητα με την αξία (π.χ. Goncharov et al., 2006).
Ωστόσο, καμία προσπάθεια δεν γίνεται για να προβλεφθεί το πρόσημο της σχέσης
μεταξύ της αγοραίας αξίας και της συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις. Από την άλλη, τα ευρήματα της προγενέστερης βιβλιογραφίας
υποδεικνύουν θετικές επιπτώσεις στην αποτίμηση από την αύξηση των επιπέδων των
γνωστοποιήσεων. Παρ’ όλα αυτά, οι μελέτες αυτές εστιάζονται κυρίως σε
εθελοντικές γνωστοποιήσεις. Όπως υποστήριξαν οι Bushee and Leuz (2005: 234), οι
επιπτώσεις των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων, παραμένουν ακόμη σε θεωρητικό
επίπεδο, δίχως να έχει αναπτυχθεί έντονη αντιπαράθεση. Όπως συζητήθηκε
παραπάνω, υψηλότερος βαθμός συμμόρφωσης οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα
γνωστοποιήσεων τόσο των αποκλειστικών (προσωπικών) όσο και των μηαποκλειστικών πληροφοριών (τόσο των κακών όσο και καλών νέων) (Leuz and
Wysocki, 2008, Verrecchia, 2001). Επομένως, ο υψηλότερος βαθμός συμμόρφωσης
μπορεί να έχει θετική επίπτωση στην αγοραία αξία μιας εταιρείας αλλά αρνητική σε
μια άλλη.
Επιπλέον, η συμμόρφωση με τις λεπτομερείς υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις υπό τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, ειδικά κατά την διάρκεια του πρώτου έτους της υιοθέτησης, θα
απαιτούσε υψηλά άμεσα κόστη για τις επιχειρήσεις. Η μη-συμμόρφωση θα
περιλάμβανε χρηματικά πρόστιμα, πίεση από αγορά και την απειλή της μη
διαπραγμάτευσης της εταιρείας στο ΧΑΑ. Ωστόσο, το τελευταίο δεν αναμένεται να
συγκεντρώνει υψηλές πιθανότητες να συμβεί, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο
εξέτασης, λόγω της ύπαρξης ενδείξεων ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναγνώρισε
τη μη συμμόρφωση των εταιρειών με τις μεθόδους επιμέτρησης και τις απαιτήσεις
των γνωστοποιήσεων με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ως μεταβατική περίοδο, αποφεύγοντας την
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επιβολή αυστηρών προστίμων (Αυλωνίτης, 2007). Αυτό θα επέτρεπε στους
διευθυντές να έχουν μεγαλύτερη ‘ευλυγισία’ στην απόφαση εάν πρέπει να
αποκαλυφθούν αποκλειστικές (Dye, 1986).
Αναλόγως, αν τα κόστη συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις ήταν
υψηλά και τα κόστη μη-συμμόρφωσης ήταν μηδαμινά, οι μη-συμμορφωμένες
εταιρίες ίσως ήταν καλύτερα να μην γνωστοποιούσαν όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες (Hassan et al., 2009). Πιο συγκεκριμένα, οι επενδυτές μπορεί να είναι
ύποπτοι για μια εταιρεία υψηλής συμμόρφωσης. Σε ένα καθεστώς όπου ο βαθμός
εφαρμογής είναι χαμηλός, μια επιχείρηση αναλαμβάνοντας υψηλά άμεσα κόστη για
την επίτευξη υψηλού βαθμού συμμόρφωσης μπορεί να την οδηγήσει σε μειονεκτική
θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, οι οποίοι παρέλειψαν να δημοσιεύσουν
τέτοιες υποχρεωτικές λεπτομέρειες. (Hassan et al., 2009: 85).
Έτσι, το εξεταζόμενο επίπεδο συμμόρφωσης των εταιρειών με τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ και η σημαντικότητά του για τους σκοπούς
αποτίμησης, παρέχει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις επιπτώσεις στην
αποτίμηση των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων. Υπό αυτήν τη βάση, η ακόλουθη
ερευνητική υπόθεση εξετάζεται:

Υπ. 3.5 Τα επίπεδα συμμόρφωσης των εταιριών με (ποσοτικά) τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις υπό τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έχουν σχετικότητα με την αξία.
Επιπλέον, οι προβλέπεις των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων (π.χ. υψηλή
συμμόρφωση) παρέχουν προορατικές παραδοχές και επιλογές λογιστικών πολιτικών
που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί η αναγνώριση και η επιμέτρηση των
λογιστικών αντικειμένων. Έτσι, παρέχονται περισσότερο διαφανείς λογιστικές
καταστάσεις (Pownall and Schipper, 1999) με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος βαθμός
διαφάνειας να μειώσει την αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων των οικονομικών
καταστάσεων των εταιρειών, καθώς αυτά αντανακλώνται στις λογιστικές
καταστάσεις (Anctil et al. 2004, Hope, 2003a).
Αυτές οι επιχειρηματολογίες είναι ιδιαιτέρως σχετικές με την Ελλάδα (π.χ. στην
παρούσα μελέτη). Όπως φάνηκε παραπάνω, η βιβλιογραφία δείχνει ότι σύμφωνα με
τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο χειραγώγησης των
κερδών (ειδικά αναφορικά με τον ισολογισμό (Spathis, 2002, Spathis et al., 2002,
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Baralexis, 2004)). Επιπρόσθετα, οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα
ελληνικά λογιστικά πρότυπα, ήταν ελάχιστες σε σύγκριση με αυτές που απαιτούνταν
από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Αυτό επέτρεψε στις εταιρίες να είναι μυστικοπαθείς
αναφορικά με τις λογιστικές πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούνται.
Ωστόσο, οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ «θα
μπορούσαν να αναγκάζουν για πιθανές επιζήμιες διαχειριστικές ενέργειες» (Hope,
2003b: 317). Έτσι, εταιρείες οι οποίες θέλουν να κοινοποιήσουν τον πιθανόν
μικρότερο βαθμό χειραγώγησης των κερδών έχουν την ευκαιρία να το πράξουν μέσω
της επιλογής των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, τα οποία παρέχουν έναν περισσότερο «διαφανή»
τρόπο. Αυτό θα οδηγούσε σε μια αμεσότερη σχέση μεταξύ των λογιστικών αξιών των
μετοχών και των αγοραίων αξιών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με τους
Barth et al. (2008) όσο υψηλότερη η σχετικότητα με την αξία ενός λογιστικού
αντικειμένου τόσο περισσότερο υπαινίσσεται μια υψηλότερη λογιστική ποιότητα. Με
βάση αυτά, οι ακόλουθες δύο υποθέσεις εξετάζονται:

Υπ. 3.6 Η σχετικότητα με την αξία των λογιστικών πληροφοριών (π.χ. R2) είναι
υψηλότερη

για

εταιρείες

που

παρουσιάζουν

υψηλότερα

επίπεδα

συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ.

Υπ. 3.7 Η σχετικότητα της αξίας της λογιστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου των
μετόχων και των καθαρών κερδών είναι υψηλότερη για εταιρείες που
παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Σύμφωνα με τους Hussainey and Walker (2009), η μέση τιμή του βαθμού
συμμόρφωσης χρησιμοποιείται για να χωριστεί το δείγμα μεταξύ εταιριών με χαμηλά
και υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης.
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3.1.4

Μεθοδολογία και Ανάπτυξη Υποθέσεων σχετικά με την προβλεψιμότητα και
χειραγώγηση των κερδών

3.1.4.1 Η πρόβλεψη κερδών σύμφωνα με τις λογιστικές αλλαγές

Πριν την εμφάνιση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, όταν στην βιβλιογραφία γίνονταν αναφορές
για τροποποιήσεις στην λογιστική, αναφέρονταν σε αλλαγές στην ηθική στην τήρηση
των λογιστικών βιβλίων ή στο γενικό πλαίσιο τήρησης των λογιστικών βιβλίων.
Όλες οι προηγούμενες έρευνες πραγματοποιούσαν ελέγχους που ήταν σχετικοί με το
παραπάνω αναφερθέν γεγονός.
Οι περισσότερες από αυτές ασχολούνται με τα λάθη που γίνονταν στις προβλέψεις
των κερδών από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και τις τροποποιήσεις που
γίνονταν στην τεχνική της τήρησης των λογιστικών βιβλίων. Λανθασμένοι
υπολογισμοί, οι οποίοι ήταν απλώς υπερεκτιμήσεις στην εκτίμηση των κερδών,
υπήρχαν σε πολλές προβλέψεις και συνδέονταν οπτιμιστικά με τις αλλαγές που
πραγματοποιούνταν στις μεθόδους τήρησης των λογιστικών βιβλίων. Επιπλέον,
βρέθηκε ότι ο μέσος βαθμός των πραγματοποιήσιμων λαθών ήταν μικρότερος όταν οι
αλλαγές στις μεθόδους τήρησης των λογιστικών βιβλίων γίνονταν πριν την
ημερομηνία ανακοίνωσης των κερδών.
Η μελέτη των Joos and Lang (1994) πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες, την Γερμανία, την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σ’ αυτές τις
τρεις χώρες, το λογιστικό σύστημα είτε ήταν σύμφωνα με το αγγλοσαξονικό σύστημα
(Ηνωμένο Βασίλειο) είτε με το κεντροευρωπαϊκό ή Γάλλο-Γερμανικό σύστημα. Ο
λόγος που πραγματοποιήθηκε αυτή η μελέτη ήταν για να εξεταστούν οι διαφορές στα
μεγέθη των πρακτικών τήρησης των λογιστικών βιβλίων. Το δείγμα που
χρησιμοποιήθηκε ήταν ένας μεγάλος αριθμός εταιριών και οι πληροφορίες που
αντλήθηκαν αφορούσαν τη χρονική περίοδο 1982 - 1990.
Για τον έλεγχο των υποθέσεων χρησιμοποίησαν το υπόδειγμα παλινδρόμησης των
αποδόσεων των τιμών των μετοχών. Για τον έλεγχο του υποδείγματος
χρησιμοποίησαν, πληροφορίες τις οποίες άντλησαν από την τήρηση των λογιστικών
βιβλίων και αφορούσαν τη σχέση κερδών και αποδόσεων. Για να εγγυηθούν ότι οι
ετήσιες λογιστικές καταστάσεις ήταν διαθέσιμες στους πιθανούς επενδυτές,
χρησιμοποίησαν τις υπολογίσιμες αποδόσεις τους που είχαν αποκτηθεί για μια
περίοδο 18 μηνών, 6 μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους. Η μεταβλητή των
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κερδών υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Για τον έλεγχο των μεταβλητών,
χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω υπόδειγμα:

Pjt  d jt  Pjt 1
Pjt 1

 a0t  a1t

A jt
Pjt 1

 a2 t

A jt  A jt 1
Pjt 1

 e jt

όπου: Ρjt είναι η τιμή των κοινών μετοχών της εταιρείας j σε χρόνο t, Αjt είναι το
καθαρό εισόδημα προ των εκτάκτων αποτελεσμάτων της εταιρίας j σε χρόνο t, και djt
είναι τα μερίσματα της εταιρίας j σε χρόνο t, (Joos and Lang,1994).
Επιπροσθέτως, δημιούργησαν ένα επιπλέον υπόδειγμα παλινδρόμησης βασιζόμενο
στη σχέση μεταξύ των τιμών, των κερδών και της λογιστικής αξίας των
επιχειρήσεων:
Pjt  b0t  b1t A jt  b2 t B jt  U jt

όπου: Ρjt είναι η τιμή των κοινών μετοχών της εταιρείας j σε χρόνο t, Αjt είναι το
καθαρό εισόδημα προ των εκτάκτων αποτελεσμάτων της εταιρίας j σε χρόνο t, Βjt
αφορά στη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων για την εταιρεία j σε χρόνο t, και Ujt
είναι o διαταρακτικός όρος.
Επιπλέον, οι Agostino et al (2008) εξέτασαν αν οι εισηγμένες τράπεζες στην Ευρώπη,
αύξησαν τη σχετική τους αξία μετά την υιοθέτηση ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Μελέτησαν την
σχετικότητα της αξίας των καθαρών κερδών και τις λογιστικής αξίας σε περισσότερες
από 200 εισηγμένες κατά τη χρονική περίοδο 2000 - 2006. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι
από τον Ιανουάριο του 2005, η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ήταν υποχρεωτική, για
το σύνολο των εισηγμένων επιχειρήσεων, γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η μελέτη
εστιάζει στις αλλαγές που επήλθαν από αυτήν αλλαγή στο λογιστικό σύστημα.
Σημαντικότερη επίδραση στον κλάδο των τραπεζών είχε η εφαρμογή του ΔΛΠ 39.
Πιο συγκεκριμένα, η επιρροή ήταν μεγάλη επειδή το ΔΛΠ 39 ασχολείται με την
εκτίμηση των οικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων σύμφωνα
με την πραγματική αξία και όχι το ιστορικό κόστος. Η μελέτη αυτή κατέληξε στο ότι
η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έχει συμβάλλει στην αύξηση της σχετικότητας της
αξίας των κερδών. Συγκεκριμένα, η υιοθέτηση είχε μεγαλύτερη επίπτωση στις χώρες
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που δεν γνωστοποιούσαν ικανοποιητικά τα στοιχεία (π.χ. Ιταλία). Αντιθέτως, χώρες
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν παρουσίαζαν μεγάλη διαφορά με την υιοθέτηση των
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ αφού η ποιότητα των λογιστικών προτύπων τους ήταν παρόμοια με
αυτή των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Η μελέτη καταλήγει στο ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι μεταβολές στα κέρδη
συνδέονται περισσότερο με τις αποδόσεις, απ’ ότι στη Γερμανία και τη Γαλλία.
Αντιθέτως, η κατάσταση αποτελεσμάτων συνδέεται περισσότερο με τις αποδόσεις
στη Γερμανία, λιγότερο στη Γαλλία και το λιγότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το
δεύτερο αποτέλεσμα αυτής της μελέτης έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο
αποτέλεσμα, παρέχοντας ομοιότητες μεταξύ των τριών εθνών. Βασικά, οι
προαναφερθείσες αναφορές είναι φανερές λόγω του ότι από χώρα σε χώρα, υπάρχουν
ανομοιότητες όσον αφορά τη λογιστική αναγνώριση και καταχώρηση των λογιστικών
γεγονότων με τις αποδόσεις.
Σημαντικό μερίδιο στο ερευνητικό πεδίο της υιοθέτησης ή της αλλαγής των
λογιστικών προτύπων, κατέχει ο έλεγχος του βαθμού ακρίβειας των προβλέψεων τν
κερδών από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Το γεγονός ατό σχετίζεται άμεσα
με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων που επιβάλλεται από τα πρότυπα και από τον
αριθμό των προτεινόμενων μεθόδων επιμέτρησης που αποδέχονται. Ειδικότερα, σε
έρευνα του ο Brown (1983) εξέτασε την επίδραση στην ικανότητα του ερευνητή να
προβλέψει σωστά τα κέρδη μιας εταιρίας σε σχέση με τις πραγματοποιήσιμες
αλλαγές στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Εκείνη την περίοδο, η πιο κοινή
τεχνική που χρησιμοποιούνταν προκειμένου να εκτιμηθούν οι αλλαγές στην τήρηση
των λογιστικών βιβλίων ήταν αυτή των Dopuch and Watts (1972) και Collins (1976).
Η μέθοδος αυτή, βασίζεται στην παραδοχή το κατά πόσο οι αλλαγές οδηγούν σε
αξιοσημείωτη ιδιομορφία των ανομοιοτήτων στη στατιστική χρονολογική σειρά των
κερδών.
Στην έρευνα του Brown (1983), τέθηκαν δύο σημαντικές σταθερές. Πρώτον,
παρατηρήθηκαν πέντε αλλαγές, οι οποίες αλλαγές αντικαθιστούν μια προηγούμενη
μεταβολή. Δεύτερον, οι αλλαγές στη φιλοσοφία της τήρησης των λογιστικών βιβλίων
συνδέονταν με την ικανότητα των επενδυτών να εκτιμήσουν τα επηρεαζόμενα πιθανά
κέρδη των επιχειρήσεων, στατιστικά. Σ’ αυτή την έρευνα, ως αλλαγές στην τήρηση
των λογιστικών βιβλίων υπολογίζονται οι αλλαγές σε συναλλαγές ξένου
συναλλάγματος, η κεφαλαιοποίηση των τόκων, η κεφαλαιοποίηση των μισθώσεων, η
εφαρμογή αποτίμησης αποθεμάτων LIFO και οι αναλογιστικές προσαρμογές. Οι
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αναλυτές χρησιμοποίησαν ως πληροφορίες τις προβλέψεις που έγιναν στο μέγεθος
των κερδών ανά μετοχή (ΚΑΜ) σε ετήσια βάση. Η ακρίβεια στις προβλέψεις των
αναλυτών μετρήθηκε συγκρίνοντας τον χρόνο πριν και μετά την μεταβολή στα κέρδη.
Ο Brown χρησιμοποίησε το παρακάτω υπόδειγμα για να υπολογίσει την μετρική
ανακρίβεια που ήταν αποτέλεσμα της έρευνάς του:

At  Pt At 1
At

όπου: Αt τα πραγματικά ετήσια κέρδη ανά μετοχή για τον χρόνο t, Pt| Αt-1 η
πρόβλεψη των ετήσιων ΚΑΜ του χρόνου t, που εξαρτάται από την γνώση των
ετήσιων ΚΑΜ του χρόνου t-1, αλλά πριν την λήψη των τριμηνιαίων εκθέσεων για
τον χρόνο t και || η απόλυτη τιμή.
Προκειμένου να εκτιμηθεί η ορθότητα των αναλυτών της αγοράς στις προβλέψεις
τους πριν και μετά τις μεταβολές στο λογιστικό πλαίσιο, χρησιμοποιήθηκε το
παρακάτω υπόδειγμα όπου το t χρησιμοποιείται ως ο χρόνος της μεταβολής:
PEt  PEt 1  Pet  1
Από το προηγούμενο υπόδειγμα, αξίζει να αναφερθεί ότι η ορθότητα των
προβλέψεων αυξάνεται, παραμένει σταθερή ή μειώνεται όταν το ΔPEt είναι θετικό,
μηδέν ή αρνητικό, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αλλαγές στη τήρηση
των λογιστικών βιβλίων δεν επηρεάζουν την ακρίβεια σε περιπτώσεις όπου οι
περαιτέρω δημοσιοποιήσεις των λογιστικών καταστάσεων επιτρέπουν στους
αναλυτές να ασκήσουν μεγάλη πίεση στα πιθανά στατιστικά των κερδών. Ένα άλλο
αποτέλεσμα δείχνει ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να επωφεληθούν από περαιτέρω
δημοσιοποιήσεις των λογιστικών καταστάσεων όταν οι εταιρίες αλλάζουν την
φιλοσοφία στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
Επιπρόσθετα, σε μελέτη τους Ricks and Hughes (1985) χρησιμοποίησαν ένα δείγμα
75 εταιριών, το οποίο μετέβαλε τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων από την
αρχή του κόστους στην αξία των επενδυμένων κεφαλαίων, για μια παρατεταμένη
περίοδο. Κατά τον έλεγχο του δείγματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αναλυτές
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έκαναν συχνούς λαθεμένους υπολογισμούς στην πρόβλεψη των κερδών. Η
τεκμηρίωση που παρέχεται από προηγούμενες έρευνες υποδεικνύουν ελάχιστες
ενδείξεις αυξημένης συχνότητας λαθών κατά την πρόβλεψη των μελλοντικών
κερδών. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι προβλέψεις των κερδών των
επιχειρήσεων που είχαν υιοθετήσει την μέθοδο αποτίμησης αποθεμάτων LIFO, κατά
την περίοδο του 1974, δεν βρίσκονταν σε αρνητικό μέσο όρο αλλά παρουσίαζαν
σημαντική θετική συσχέτιση με την πλειονότητα των αποδόσεων, που παρατηρήθηκε
κοντά στις ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και κατά τις ημερομηνίες
ανακοίνωσης της μεταβολής στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Συνεπώς, οι
απαισιόδοξες αποδόσεις που παρατηρήθηκαν κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων, για τις επιχειρήσεις που είχαν υιοθετήσει τη μέθοδο LIFO,
οφείλονταν κυρίως σε λάθος υπολογισμούς και προβλέψεις των αναλυτών.
Αντίστοιχα, οι Elliot and Philbrick (1990) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των μεταβολών
των λογιστικών πολιτικών και την ακρίβεια στις προβλέψεις των αναλυτών. Η έρευνα
βασίζεται σε μια διαφορετική υπόθεση η οποία αφορά στον βαθμό των λάθος
υπολογισμών των αναλυτών κατά την πρόβλεψη, ως συνολικό ποσό λάθος ανά έτος,
το οποίο προκαλείτε από τη μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές. Η υπό εξέταση
περίοδος αφορούσε τα έτη 1976 έως 1984 και το δείγμα αποτελούνταν από 1273
εταιρίες οι οποίες πραγματοποίησαν μεταβολές στη λογιστική πολιτική τους.
Δεδομένα σχετικά με την επίδραση που είχαν οι μεταβολές στην πρόβλεψη των
αναμενόμενων και των πραγματικών κερδών, ήταν διαθέσιμα για 500 εταιρίες που
πραγματοποίησαν 612 μεταβολές στις

λογιστικές μεθόδους και κανόνες. Τα

πραγματικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίστηκαν προ των εκτάκτων
αποτελεσμάτων και τις διακοπές δραστηριοτήτων. Τα δημοσιευμένα κέρδη ανά
μετοχή (ΚΑΜ) ενσωματώνουν το αποτέλεσμα από την μεταβολή στις λογιστικές
πολιτικές κατά το τρέχον έτος. Τα αποτελέσματα δεν δείχνουν ξεκάθαρα το αν η
μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους και κανόνες επηρεάζουν την ικανότητα των
αναλυτών να προβλέψουν επιτυχώς τα κέρδη της επιχείρησης, καθώς τροποποιούν
ατελώς τις προβλέψεις τους για την επιρροή που είχαν στα κέρδη του τρέχοντος έτους
οι μεταβολές στη λογιστική πολιτική.
Αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι το προφανές όταν οι αναλυτές δεν έχουν
πληροφόρηση σχετικά με την επερχόμενη αλλαγή και συνεπώς να κάνουν ανακριβείς
προβλέψεις για την επίδραση των μεταβολών ή δεν θα είναι σε θέση να
αναθεωρήσουν επιτυχώς τις προβλέψεις τους που θα έχεις ως επακόλουθο μια
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προβληματική εκτίμηση για την επίδραση των μεταβολών στα κέρδη. Αν και
παρουσιάζεται μια θετική σχέση μεταξύ των λάθος υπολογισμών στις προβλέψεις και
την επίδραση των μεταβολών στα κέρδη, η σχέση αυτή θεωρείται γενικά επουσιώδης.
Ταυτοχρόνως παρατήρησαν ότι, οι λάθος υπολογισμοί και η μεγάλη διασπορά των
προβλέψεων, είναι σημαντικά αυξημένα όταν μέσα στην υπό εξέταση περίοδος
πραγματοποιείται μια μεταβολή στη λογιστική πολιτική, σε σχέση με την περίοδο που
δεν υπάρχει καμιά αλλαγή και ειδικότερα κάποια δεδομένα για αλλαγή. Επιπρόσθετα,
υπάρχει μια σημαντικά αρνητική σχέση μεταξύ της αναθεώρησης των προβλέψεων
(που πραγματοποιείται λόγω λογιστικών μεταβολών) των αναλυτών και την επίδραση
στα κέρδη.
Επίσης, σε έρευνα του οι Biddle and Ricks (1988), εξετάζουν την επίδραση των
ανομοιοτήτων και της ποικιλομορφίας των λογιστικών πολιτικών κατά την πρόβλεψη
των κερδών από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Εξέτασαν την υπερεκτίμηση
των κερδών 279 διαφορετικών εταιρειών. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποίησαν την
μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων LIFO. Η υπερεκτίμηση των κερδών που
δημιουργήθηκε από τους λαθεμένους υπολογισμούς στις προβλέψεις των αναλυτών
συνδέθηκε θετικά με την τρέχουσα μεταβολή στην λογιστική μέθοδο. Επίσης, το
μέσο μέγεθος των λαθών στις προβλέψεις μειωνόταν όταν η μεταβολή συνέβαινε πριν
την ημέρα ανακοίνωσης των κερδών.
Προγενέστερα, ο Ricks (1982) με μια άλλη έρευνά του, ανακάλυψε ότι η απόκτηση
μετοχών των επιχειρήσεων που εφάρμοζαν τη μέθοδο LIFO, πραγματοποιούνταν σε
σημαντικά χαμηλότερη τιμή, όταν αυτή λάμβανε χώρα κοντά στην ημερομηνία
ανακοίνωσης των κερδών, σε αντίθεση με την απόκτηση μετοχών των επιχειρήσεων
που δεν εφάρμοζαν τη συγκεκριμένη μέθοδο. Η απάντηση σ’ αυτό το αποτέλεσμα
δόθηκε από μια άλλη του έρευνα το 1988, οι αναμενόμενες αρνητικές αποδόσεις από
μέρους των αναλυτών ήταν σε άμεση συσχέτιση με τα υπέρ-εκτιμημένα κέρδη των
αναλυτών για τις εταιρίες που εφάρμοσαν τη μέθοδο LIFO. Οι λάθος προβλέψεις
στους υπολογισμούς των αναλυτών εκτιμήθηκε ότι συνδέονταν σημαντικά με τις
αποδόσεις και τη μείωση των κερδών λόγω της διατήρησης εφαρμογής της μεθόδου
LIFO.
Δύο είναι τα πιθανά αίτια των αρνητικών αποδόσεων, η θετική σχέση μεταξύ του
ποσού των αποδόσεων και οι λάθος υπολογισμοί στις προβλέψεις των κερδών, από
την επίδραση της διατήρησης της μεθόδου LIFO στα κέρδη. Η αιτιολόγηση
αφορούσε στην μη ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού δεδομένων.
183

Οι Ausbauh and Pincus

(2001), διεξήγαγαν μια αρκετά ενδιαφέρουσα έρευνα

σχετικά με το πώς τα διαφορετικά λογιστικά πρότυπα μπορούν να παρέχουν
καλύτερη πληροφόρηση και με μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης των κερδών των
επιχειρήσεων. Επιπλέον, εξέτασαν την επίδραση που έχει στην προβλεψιμότητα των
κερδών η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ χαρακτηρίζονται από τον
υψηλό βαθμό απαιτούμενων γνωστοποιήσεων). Το δείγμα τους αποτελούντο από 80
εταιρίες από όλο τον κόσμο, εκτός από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στις
Η.Π.Α, επιχειρήσεων με ελλιπή οικονομικά στοιχεία και επιχειρήσεων με επιλογή
εφαρμογής των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνάς τους
υποδεικνύουν ότι μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, τα λάθη στην πρόβλεψη
των κερδών είχαν μειωθεί σημαντικά. Τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ παρέχουν καλύτερη
πληροφόρηση σχετικά με τις μεταβολές στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς και αυτός
είναι ο κύριος λόγος για την μείωση των λαθών από τους αναλυτές. Επιπλέον,
κατέληξαν στο ότι τα λάθη των αναλυτών στην πρόβλεψη των κερδών σχετίζονται
θετικά με την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Δύο άλλοι τομείς που φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είναι η
δημιουργική λογιστική και η χειραγώγηση των κερδών και το κατά πόσο αυτά
περιορίζονται ανάλογα με τα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται. Πιο αναλυτικά,
οι Zimmermann and Gontcharov (2003)

έδειξαν ότι οι γερμανικές εταιρίες

προσφεύγουν στη ίση μεταχείριση των κερδών τους, χρησιμοποιώντας και τα
γερμανικά πρότυπα και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αντίθετα, οι γερμανικές
εταιρίες που εφαρμόζουν τα αμερικάνικα λογιστικά πρότυπα (US GAAP)
παρουσιάζουν πιο ακριβή και συνεπώς, πιο ποιοτικά κέρδη. Σε αντίθεση με την
ανάλυση των Zimmermann and Gontcharov (2003), οι Barth, Landsman and Lang
(2005), υποστήριξαν ότι οι εταιρίες μειώνουν τη χειραγώγηση των κερδών τους κατά
την εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.

3.1.4.2 Εμπειρικές έρευνες

Η ακρίβεια των προβλέψεων των κερδών εξετάζεται σε σχέση με πολλά στοιχεία και
μέσω αρκετών διαφοροποιημένων ερευνών.
Ο O’ Brien (1988), στην έρευνά του, χρησιμοποίησε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
των ποικίλων περίπλοκων προβλέψεων ως πληροφόρηση για τις προβλέψεις. Τα
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μείζονος σημασίας αποτελέσματα που εξήχθησαν από αυτή την έρευνα ήταν ότι οι
ποιο πρόσφατες προβλέψεις είναι πιο ακριβείς απ’ ότι ο μέσος και ο διάμεσος του
συνόλου των διαθέσιμων προβλέψεων. Το παραπάνω αποτέλεσμα αποδεικνύει το πιο
σημαντικό γεγονός στη διαδικασία των προβλέψεων, ότι δηλαδή οι βελτιωμένες
προβλέψεις σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τον παράγοντα “χρόνο”. Το δεύτερο
αποτέλεσμα σχετίζεται με το πρώτο. Γι’ αυτό το λόγο, διατήρησε μόνο συγκριτικά
πρόσφατες προβλέψεις χρησιμοποιώντας τους στατιστικούς μέσους και διάμεσους.
Διαπιστώθηκε, ότι αυτή η μέθοδος αυξάνει την ακρίβεια των προβλέψεων. Μία
επιπλέον παράμετρος που ερευνήθηκε από τον O’ Brien ήταν η σύγκριση μεταξύ των
υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών και των προβλέψεων των κερδών από τους
αναλυτές. Τα αποτελέσματα υποδείκνυαν ότι οι προβλέψεις των αναλυτών είναι πιο
ακριβείς από τα υποδείγματα χρονοσειρών.
Αναλυτικότερα, η υπό εξέταση περίοδος αφορούσε τα έτη 1975 έως 1982
διατηρώντας προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) που αφορούσαν σε 1000
έως 2500 επιχειρήσεις. Οι λάθος υπολογισμοί των προβλέψεων αποτελούσαν την πιο
σημαντική πληροφόρηση προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις. Ο
παράγοντας λάθους της πρόβλεψης eijt, ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του Ajt, των
πραγματικών κερδών ανά μετοχή για την εταιρία j τον χρόνο t, και του fijt, την
πρόβλεψη των ΚΑΜ κατά τη χρονική περίοδο t και προ της ημερομηνίας
ανακοίνωσης:
eijt  a jt  f ijt

Επιπλέον, οι Ashbaugh and Pincus (2001), εξέτασαν δύο υποθέσεις προκειμένου να
καθορίσουν το αν η μεταβλητότητα στις εθνικές λογιστικές αρχές σε σχέση με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επηρεάζουν την ικανότητα των οικονομικών αναλυτών
να προβλέψουν με ακρίβεια τα κέρδη των εταίρων εκτός Η.Π.Α. Η δεύτερη υπόθεσή
τους ήταν το αν η ορθότητα των προβλέψεων των αναλυτών αλλάζει μετά την
εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αυτές οι δύο ερευνητικές υποθέσεις
τέθηκαν με σκοπό τον έλεγχο των λογιστικών μεθόδων, προκειμένου να
αναγνωριστούν οι ανομοιότητες στις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων και των
μεθόδων επιμέτρησης μεταξύ των εγχώριων λογιστικών προτύπων και των διεθνών
λογιστικών προτύπων (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ). Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε σε
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επιχειρήσεις που διατήρησαν την χρήση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ από το 1990 ως το 1993
σε πλήθος 13 χωρών. Κατά την ερευνητική τους μεθοδολογία, παρήγαγαν δείκτες
ποικιλομορφίας των λογιστικών μεθόδων και των κανόνων επιμέτρησης μεταξύ των
εγχώριων λογιστικών προτύπων και των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε
ότι ο βαθμός ποικιλομορφίας στις λογιστικές πρακτικές, σε σχέση με τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ συνδέονται σε σημαντικό, θετικό, βαθμό με τη συνολική αξία των λάθος
υπολογισμών των προβλέψεων των αναλυτών για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Το
υπόδειγμα που χρησιμοποίησαν παρουσιάζεται ακολούθως:
FERRORit  a  1 NUM it   2 MVEit   3 X i   it
FERRORit 1  a  1 NUM it 1   2 MVEit 1   3 X i   it 1

Όπου: FERRORit η λάθος πρόβλεψη η οποία είναι ίση με την απόλυτη τιμή των
κερδών ανά μετοχή μείον τον μέσο των κερδών ανά μετοχή προς την τιμή της
μετοχής (  ΚΑΜit – Ενδιάμεσα ΚΑΜit / τιμή μετοχήςit), η μεταβλητή NUMit αφορά
στον αριθμό των αναλυτών που παρείχαν προβλέψεις για την επιχείρηση κατά το
τρέχων έτος, όπου MVEit αφορά στην αγοραία αξία της επιχείρησης, ενώ όπου t
αναφέρεται το τρέχον έτος (2005) και t-1 το προηγούμενο έτος (2004) και β1, β2, β3
είναι οι συντελεστές προσδιορισμού. Τέλος η μεταβλητή Χi ενσωματώνει το σύνολο
των γνωστοποιήσεων και κανόνων επιμέτρησης (DISCLOSE, METHODS και
IASSET), σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, όπου ei ο διαταρακτικός όρος, και i ο
αριθμός των επιχειρήσεων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ορθότητα των προβλέψεων των
αναλυτών ενισχύθηκε ύστερα από την εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ από τις εταιρίες.
Επιπλέον, η ποικιλομορφία στα επίπεδα γνωστοποιήσεων και στις μεθόδους
επιμέτρησης μεταξύ διαφορετικών εθνών σε σύγκριση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
συνδέονται στενά με τους λάθος υπολογισμούς των προβλέψεων των αναλυτών.
Επιπρόσθετα, αναγνώρισαν μια μείωση στη συνολική αξία των λάθος υπολογισμών
στις προβλέψεις αφότου η εταιρία είχε διατηρήσει τη χρήση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Οι Leuz and Verrecchia (2000) αναγνώρισαν ότι η διατήρηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
είναι μία ένδειξη περαιτέρω διαφάνειας από τις εταιρίες να δημοσιεύουν τις
οικονομικές τους καταστάσεις, καθώς αυτό απαιτείτε πλέον σε σημαντικό βαθμό από
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δυνάμεις της αγοράς. Επιπλέον, σ’ αυτήν την έρευνα αναφέρεται ότι οι εταιρίες που
επιλέγουν ως μέθοδο αναφοράς τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην
εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων. Για τους ελέγχους των υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε
το ακόλουθο ερευνητικό υπόδειγμα:

Διακριτές λογιστικές μεταβολές = κέρδη (g0 + g1) – απόκλιση πρόβλεψης x ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

Με την χρήση του παραπάνω υποδείγματος, μπορούν να παρουσιαστούν κάποιες
απόψεις σχετικές με την ταχύτητα προσαρμογής της αγοράς στις γνωστοποιήσεις στις
οποίες βασίζεται η ακρίβειά των προβλέψεων. Το ίδιο υπόδειγμα υιοθετήθηκε
αργότερα από τους Cormier and Martinez (2006) οι οποίοι προσπάθησαν να
εξετάσουν το κίνητρο των στελεχών των επιχειρήσεων, στη διαδικασία χειραγώγησης
των κερδών μέσω των λογιστικών μεταβολών, στο προκαταρκτικό πλαίσιο
υιοθέτησης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ από τις Γαλλικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα
τεκμηριώνουν τις θετικές εικασίες για την τήρηση των λογιστικών πρακτικών σε
περιβάλλον όπου οι προβλέψεις αναγνωρίζονται ως μια συμφωνία μεταξύ της
εταιρίας και των «στενών συνεργατών» της (αναλυτές χρηματοοικονομικών οίκων).
Καταλήγοντας, ότι οι συμφωνίες και η κυριαρχία κάποιων επιχειρήσεων μπορούν να
επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί μια εταιρία όταν
υπάρχουν μεγάλα κίνητρα για τα στελέχη.
Μια άλλη έρευνα που έγινε από τους Lang and Lundholm (1996) εξέτασε την
ακρίβεια των προβλέψεων των κερδών μέσω της εξέτασης μιας υπόθεσης. Η ακρίβεια
των προβλέψεων των αναλυτών για τα κέρδη συνδέεται θετικά με την πληροφόρηση
για τις αρχές αναφοράς που έχει μια εταιρεία. Για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν
δεδομένα και αναφορές, είναι πιο πιθανό να επιτευχθούν ακριβείς προβλέψεις κερδών
από τους αναλυτές. Οι ερευνητές για να ολοκληρώσουν την έρευνάς τους
χρησιμοποίησαν εξαρτημένες μεταβλητές όπως, η σταθερή απόκλιση των
προβλέψεων η οποία υπολογίζεται διαιρώντας την μέση σταθερή απόκλιση των
προβλέψεων των αναλυτών με την τιμή της μετοχής. Ως ακρίβεια των προβλέψεων
θεωρείται το αρνητικό της συνολικής αξίας των λάθος υπολογισμών των προβλέψεων
διαιρούμενη με την αξία της μετοχής.
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  EPS  AF

P

Όπου, EPS είναι τα κέρδη ανά μετοχή, AF είναι ο διάμεσος των προβλέψεων των
αναλυτών, P είναι η τιμή της μετοχής και η μεταβλητότητα της αναθεώρησης της
πρόβλεψης, η οποία είναι η τυπική απόκλιση των μεταβολών κατά τη διάρκεια του
έτους, διαιρούμενη με την τιμή της μετοχής στην αρχή του έτους. Το υπόδειγμα των
λάθος υπολογισμών των προβλέψεων παρουσιάζεται ακολούθως:
FE  ActualEPS  Lastforeca stEPS / | Lastforeca stEPS |

Και η αναθεώρηση της πρόβλεψης δίνεται από:
REV  Lastforeca stEPS  Initialfor ecastEPS / | Lastforeca stEPS |

Όπου ActualEPS, τα ανακοινωμένα κέρδη ανά μετοχή, LastforecastEPS, η τελευταία
πρόβλεψη των κερδών ανά μετοχή διαιρούμενα από την απόλυτη τιμή της τελευταίας
πρόβλεψης των κερδών ανά μετοχή.
Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από την έρευνά τους είναι ότι απόλυτα λάθος
υπολογισμοί στις προβλέψεις μαζί με την διασπορά των προβλέψεων των αναλυτών
υπολογίζεται ότι είναι περισσότεροι σ’ ένα χρόνο κατά τον οποίο έχουν
πραγματοποιηθεί μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές, σε σχέση με τον αντίστοιχο
χρόνο που δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή. Τα αποτελέσματα τονίζουν ότι
οι αναλυτές δεν αλλάζουν εντελώς τις προβλέψεις τους για τα κέρδη του πρόσφατου
έτους ως συνέπεια των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές. Από την άλλη, υπάρχει
μια θετική συσχέτιση μεταξύ των λάθος υπολογισμών στις προβλέψεις και της αξίας
των κερδών. Επιπλέον, υπάρχει μια σημαντικά αρνητική συσχέτιση μεταξύ της
αναθεωρημένων προβλέψεων των αναλυτών και της επίδρασης στα καθαρά κέρδη.
Διαπίστωσαν ότι υπάρχει η τάση να δίνεται μεγάλη προσοχή στις προβλέψεις και τις
θετικές συσχετίσεις μεταξύ του μεγέθους των λάθος υπολογισμών των προβλέψεων
στο τέλος του έτους και το πόσο επηρεάζονται τα κέρδη ανά μετοχή από τις
μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές.
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Μια άλλη έρευνα που ασχολείται με τη διαχείριση των προβλέψεων των κερδών
εξετάζει συγκεκριμένα το θέμα της επίδρασης των μετοχικών αποδόσεων στην
ακρίβεια των προβλέψεων των κερδών.
Στην εμπειρική ανάλυσή τους, χρησιμοποίησαν έξι περιγραφικές μεταβλητές οι
οποίες ομαδοποιούνται ως μεταβλητές αποδόσεων και λάθος υπολογισμών στις
προβλέψεις των αναλυτών. Δεύτερον, σε δομικές μεταβλητές, δηλαδή το μέγεθος της
εταιρίας, η ευμεταβλησία των αποδόσεων και ο συσχετισμός μεταξύ των ετήσιων
αποδόσεων και των κερδών και τέλος, η μεταβλητή προσφοράς, δηλαδή ο βαθμός
στον οποίο η επιχείρηση έχει την ικανότητα να προχωρήσει σε έκδοση νέων μετοχών.
Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από την πρώτη μεταβλητή επιβεβαιώνουν ότι η
σχέση μεταξύ της επίτευξης των γνωστοποιήσεων και των αποδόσεων, συχνά
εξαρτώνται από την ύπαρξη ποικιλομορφίας στα επίπεδα γνωστοποιήσεων.
Τέλος μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους ερευνητές (1996)
αφορούσε στον έλεγχο της σχέσης μεταξύ των μεθόδων γνωστοποίησης και του
αριθμού των αναλυτών που ανακοινώνουν προβλέψεις για συγκεκριμένες
επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά των προβλέψεων τους. Στην
έρευνάς τους, τονίζουν ότι υπάρχει ένας μικρότερος αριθμός διασποράς μεταξύ της
πρόβλεψης κάθε αναλυτή συν της μικρότερης μεταβλητότητας στις προβλέψεις.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι αναλυτές απαντούν στις γνωστοποιήσεις της
επιχείρησης και ότι οι αναλυτές είναι κρίσιμοι παίκτες στον τομέα εύρεσης
επενδυτικών κεφαλαίων για λογαριασμό των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, γίνεται
λόγος για το ότι οι εταιρίες μπορούν να τραβήξουν την προσοχή των αναλυτών για να
ενισχύσουν την ορθότητα των προβλέψεών τους, λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία
θετικών προοπτικών στις χρηματαγορές. Επιπλέον, οι εταιρίες που πραγματοποιούν
γνωστοποιήσεις βοηθούν τους αναλυτές στο να παράγουν βελτιωμένες προβλέψεις.
Διαπίστωσαν επίσης ότι η σχέση μεταξύ του επιπέδου γνωστοποιήσεων και της
ακρίβειας των προβλέψεων είναι φανερή και θετική. Όταν θα είναι σίγουρο ότι οι
εταιρίες θα δημοσιοποιούν δεδομένα σχετικά με τα κέρδη που αναμένει τότε η
ακρίβεια των προβλέψεων των αναλυτών θα βελτιωθεί σημαντικά.
Η σχέση μεταξύ της πολιτικής των γνωστοποιήσεων των επιχειρήσεων και της
ακρίβειας των προβλέψεων των κερδών από την πλευρά των αναλυτών, είναι
πραγματικά πολύ ισχυρή. Τέλος, τα αποτελέσματα συνιστούν ότι η ακρίβεια των
προβλέψεων των αναλυτών συνδέεται θετικά με την αγοραία αξία της επιχείρησης
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και οι προβλέψεις των αναλυτών είναι ακόμα πιο ακριβείς για τις μεγάλες
επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την μέχρι τώρα σχετική βιβλιογραφία και τις εμπειρικές έρευνες που
έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη βελτίωση του επιπέδου των προβλέψεων των κερδών
των επιχειρήσεων από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές καταλήγουμε στην
πρώτη εκ των δύο ερευνητικών υποθέσεων, που αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα
έρευνας της παρούσας διατριβής.
Η πρώτη ερευνητική υπόθεση που αναπτύσσουμε ερευνά αν οι διαφορές που
υπάρχουν στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα σε σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, έχουν
επιπτώσεις στην ακρίβεια των προβλέψεων των αναλυτών για τα κέρδη των
επιχειρήσεων. Εστιάζουμε στην περίοδο προ υιοθέτησης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, καθώς η
σύνταξη και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων
βασιζόταν στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) τα οποία αντανακλούν μια
ποικιλομορφία στις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων και των μεθόδων επιμέτρησης.
Επομένως, όσο μεγαλύτερες η αναμενόμενες διαφορές μεταξύ των ΕΛΠ και των
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, τόσο μεγαλύτερη και η μεταβλητότητα των πληροφοριών που
αντανακλούνται μέσω των οικονομικών καταστάσεων. Αναμένουμε λοιπόν στην
έρευνα μας, αυτές οι διαφορές να απομειώνουν την δυνατότητα οι αναλυτές να
προβλέψουν με ακρίβεια τα μελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα
παραπάνω η ερευνητική μας υπόθεση στοιχειοθετείται ως εξής:

Υπ. 3.8 Οι λάθος προβλέψεις των αναλυτών σχετικά με τα κέρδη, σε απόλυτες τιμές,
σχετίζονται θετικά με τις διαφορές των ΕΛΠ (ελληνικών λογιστικών
προτύπων), στα επίπεδα γνωστοποιήσεων και μεθόδων επιμέτρησης, σε
σύγκριση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.

Στη δεύτερη ερευνητική υπόθεση εξετάζεται η επίδραση από την υιοθέτηση των
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, τυπικά αυξάνει το είδος και την
ποσότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που γνωστοποιούνται από τις
επιχειρήσεις. Οι Lang and Lundholm (1996) κατέγραψαν ότι η ακρίβεια των
προβλέψεων των αναλυτών βελτιώθηκε, καθώς οι επιχειρήσεις αύξησαν τα επίπεδα
γνωστοποιήσεων. Επίσης, η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ περιορίζει τις επιλογές στις
μεθόδους επιμέτρησης. Με λιγότερες εναλλακτικές μεθόδους επιμέτρησης, οι
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αναλυτές μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα των όγκο των πληροφοριών καθώς
αυτές κατατάσσονται σε συγκεκριμένες βάσεις αποτίμησης. Ως εκ τούτου, οι
περιορισμοί σχετικά με τις μεθόδους επιμέτρησης καθώς και η επέκταση των
γνωστοποιήσεων που προκύπτουν από την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, θα πρέπει
να επιτρέπει στους αναλυτές να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα κέρδη των
επιχειρήσεων.
Ωστόσο, καθώς οι επιλογές των επιχειρήσεων σχετικά με τις μεθόδους επιμέτρησης,
σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, περιορίζονται σε σύγκριση με τα ΕΛΠ (ελληνικά
λογιστικά πρότυπα), κάποιος βαθμός ευελιξίας μπορεί να παραμείνει. Αυτό σημαίνει
ότι ορισμένες επιχειρήσεις μπορούν υιοθετώντας τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ να μην αλλάξουν
πολλά (ή οποιαδήποτε) στις λογιστικές μεθόδους επιμέτρησης13. Εναλλακτικά, αν η
υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ απαιτεί να αλλάξουν οι μέθοδοι επιμέτρησης, τότε
πιθανόν οι δυνατότητες των αναλυτών για ακριβείς προβλέψεις των κερδών να
απομειωθούν.
Το παραπάνω επιβεβαίωσαν σε έρευνες τους για Αμερικανικές επιχειρήσεις ο Brown
(1983) και οι Elliott and Philbrick (1990). Μία πιθανή εξήγηση για την μειωμένη
ακρίβεια των προβλέψεων αποτελεί η μεταβλητότητα και η αστάθεια στα κέρδη των
επιχειρήσεων. Ο περιορισμός του αριθμού των επιλογών των μεθόδων επιμέτρησης,
σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, μπορεί να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν
πιο ασταθή κέρδη, σε σύγκριση με τα δημοσιευμένα κέρδη που δημιουργούνται με τη
χρήση των λογιστικών μεθόδων που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τα αντίστοιχα ΕΛΠ
(ελληνικά λογιστικά πρότυπα). Δηλαδή, δεδομένου ότι οι λογιστικές επιλογές, του
manager, είναι περιορισμένες, υπάρχουν λιγότεροι πλέον τρόποι απόκρυψης της
μεταβλητότητας των κερδών.
Ωστόσο, ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να εμποδίσει την ακρίβεια της
πρόβλεψης είναι η έκταση στην οποία οι αναλυτές βασίζονται περισσότερο στις
δημόσια παρά στις ιδιωτικές - εσωτερικές πληροφορίες. Σε έρευνα τους οι Barron et
al. (1998) μοντελοποίησαν, πως οι προβλέψεις των κερδών των αναλυτών σχετίζονται
με τις δημόσιες ή ιδιωτικές πληροφορίες και πως αυτά τα δύο είδη πληροφόρησης
καταγράφονται διαφορετικά στα λάθη των προβλέψεων. Η κοινή συνισταμένη των
σφαλμάτων πρόβλεψης προκύπτει από τα λάθη στις δημόσιες πληροφορίες, ενώ το
13

Κάποιοι λογιστικοί κανόνες και μέθοδοι επιμέτρησης είναι ταυτόσημοι μεταξύ των ελληνικών
λογιστικών προτύπων και των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Για παράδειγμα, οι μέθοδοι επιμέτρησης και
αποτίμησης των αποθεμάτων FIFO και WAC (Μέσο σταθμικό κόστος), προβλέπονται και από τα
δύο λογιστικά συστήματα.
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ιδιόμορφο στοιχείο του σφάλματος πρόβλεψης οφείλεται σε σφάλματα στις ιδιωτικές
πληροφορίες που λαμβάνουν ανεπίσημα οι αναλυτές. Το αποτέλεσμα είναι σχετικό με
την έρευνα μας, καθώς η μέση τιμή σφάλματος της πρόβλεψης αντανακλάται κατά
κύριο λόγω από το σύνηθες σφάλμα, καθώς το ιδιότυπο σφάλμα μπορεί να
διαφοροποιηθεί, όσο ο αριθμός των προβλέψεων αυξάνει. Έτσι, εάν η αξιοπιστία των
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που ανακοινώνεται δημόσια, σύμφωνα με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, είναι μικρότερη απ’ ότι ήταν με τα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά
πρότυπα), πρέπει να αναμένουμε ότι ο βαθμός ακριβείας των προβλέψεων των
αναλυτών να μειωθεί καθώς υιοθετούν τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ.
Επειδή τα πρότερα επιχειρήματα μπορεί να γίνουν είτε για αυξημένη ή μειωμένη
ακρίβεια της πρόβλεψης, μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, η δεύτερη υπόθεση
μας είναι μη-κατευθυντική και στοιχειοθετείται ως εξής:
Υπ. 3.9 Ο βαθμός ακρίβειας των προβλέψεων των κερδών των αναλυτών μεταβάλλεται
μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.

Σημειώνεται, ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ενόψει
της ή ταυτόχρονα με την αύξηση της ζήτησης επιπλέον πληροφοριών από επενδυτές
και γενικά από εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων14. Για
παράδειγμα, πέραν της υιοθέτησης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, μια επιχείρηση μπορεί να
παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις εθελοντικά, ως μέρος της διαδικασίας άντλησης
κεφαλαίων στις αγορές μετοχών. Είναι επίσης πιθανό οι επιχειρήσεις να αλλάξουν τις
λειτουργικές τους δραστηριότητές συγχρόνως με την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ,
επηρεάζοντας οι λειτουργικές αυτές αλλαγές την ικανότητα των αναλυτών να
προβλέπουν τα μελλοντικά κέρδη. Κατά συνέπεια, πολλοί ενδογενείς παράγοντες,
εκτός από την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα
των αναλυτών να προβλέψουν τα κέρδη μιας επιχείρησης. Οι παράγοντες αυτοί
αποτελούν και περιορισμό της συγκεκριμένης εμπειρικής ανάλυσης.
Μετά τη στοιχειοθέτηση της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης, το αρχικό υπόδειγμα
ελέγχου (3.5) μεταβάλλεται, διαμορφώνοντας αντίστοιχα τον υπολογισμό των υπό
εξέταση μεταβλητών.
14

Τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ υιοθετήθηκαν εθελοντικά από περίπου 40 εισηγμένες επιχειρήσεις πριν την
αναγκαστική τους υιοθέτηση (2005) με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

192

FERRORit  a  1 NUM it   2 MVEit   3 X i   it

(3.5)

Μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, οι διαφορές μεταξύ των λογιστικών
συστημάτων θα είναι πρέπει να είναι άνευ σημασίας. Επομένως, χρησιμοποιούμε τη
μεταβολή του επιπέδου γνωστοποιήσεων (CHDISCLOSE), τη μεταβολή στις
μεθόδους επιμέτρησης (CHMETHODS), και τη μεταβολή στην πολιτική των
λογιστικών αναφορών, ως σύνολο (CHIASSET), εξετάζοντας την επίδραση της
υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ στα λάθη πρόβλεψης των αναλυτών. Η μεταβολή σε
κάθε δείκτη ισούται με την αρνητική τιμή του δείκτη πριν από την υιοθέτηση των
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (CHIASSET = 0 - IASSET).
Ορίζουμε το λάθος της πρόβλεψης (FERROR) ως την απόλυτη τιμή της διαφοράς
μεταξύ ανακοινωμένων κερδών ανά μετοχή την περίοδο t και του διάμεσου της
πρόβλεψης των κερδών ανά μετοχή κατά την περίοδο t, αποπληθωρισμένα με την
τιμή της μετοχής στην αρχή της περιόδου t (Lang and Lundholm, 1996).
Επομένως και για τον έλεγχο της δεύτερης υπόθεσης χρησιμοποιούμε το ίδιο δείγμα
επιχειρήσεων και θα εκτιμήσουμε το ακόλουθο υπόδειγμα παλινδρόμησης:

CHFERRORi  a  1CHNUM i   2CHMVEi   3CHX i   i

(3.6)

Όπου, CHFERRORi, ισούται με FERRORit - FERRORit-1, η μεταβλητή CHNUMi
αφορά στη μεταβολή του αριθμού των αναλυτών που παρέχουν προβλέψεις για την
επιχείρηση i κατά τη χρονική περίοδο t+1, η οποία αφορά το οικονομικό έτος t-1, η
μεταβλητή CHMVEi, αφορά τη μεταβολή του φυσικού λογαρίθμου (log) της αγοραίας
αξίας της επιχείρησης i κατά την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους t+1 σε
σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους t-1, CHXi είναι η μεταβολή του
δείκτη

που

προκαλείται

από

τις

διαφορές

στο

επίπεδο

γνωστοποίησης

(CHDISCLOSEi) και στις μεθόδους επιμέτρησης (CHMETHODSi) της επιχείρησης i
ή συνολικά τα λογιστικά πρότυπα (CHIASSETi) σε σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ to IAS
(CHXi = 0 - Xi).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη ερευνητική υπόθεση, όπως αναφέραμε και
παραπάνω, είναι μη-κατευθυντήρια και ως εκ τούτου προβλέπει ότι 3 0, η
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μεταβολή αυτή στα λάθη των προβλέψεων των αναλυτών σχετίζεται με τις μεταβολές
στην πολιτική των γνωστοποιήσεων, στις μεθόδους επιμέτρησης και στα λογιστικά
πρότυπα ως σύνολο. Οι μεταβολές στην αγοραία αξία και στον αριθμό των αναλυτών
αναμένεται να είναι αρνητικές σε σχέση με την εξαρτημένη CHFERROR.
3.2 Επιλογή και Έλεγχος του δείγματος.
3.2.1

Δεδομένα για τον έλεγχο του βαθμού εναρμόνισης πριν και μετά την υιοθέτηση
των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τα ετήσια απολογιστικά δελτία του
συνόλου των επιχειρήσεων οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αξιών
Αθηνών

(Χ.Α.Α)

και

πραγματοποιήθηκε

με

επιλογή

(hand

picking)

(www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Profiles/). Κατά την περίπτωση όπου
τα απολογιστικά δελτία δεν ήταν διαθέσιμα στην συγκεκριμένη βάση, αντλήθηκαν
από τους ιστοχώρους των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Από την αρχική επιλογή των
δεδομένων εργασίας, είχαμε στόχο να συμπεριλάβουμε τις εταιρείες που προέρχονται
από το φάσμα της βιομηχανίας, της παραγωγής, αποκλείοντας εκείνες τις οποίες
δραστηριοποιούνταν
υπηρεσιών

ιδιοσυγκρασιακά

στον

χώρο

των

χρηματοοικονομικών

(τράπεζες, ασφαλιστικές κλπ Παράρτημα B πίνακας 1). Επίσης

αποκλείσθηκαν

οι

επιχειρήσεις

οι

οποίες

δεν

είχαν

ανακοινώσει

τις

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σε καμία βάση δεδομένων. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση θεωρήσαμε ότι οι επιχειρήσεις έπρεπε να αποκλεισθούν διότι δεν
πληρούσαν εξ αρχής τους βασικούς κανόνες περί γνωστοποιήσεων όχι μόνο των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Οι
επιλεγόμενες επιχειρήσεις καλύπτουν στο σύνολο την ελληνική χρηματαγορά,
εκφράζοντας τόσο το οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας όσο και το πεδίο
δραστηριότητας τους. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως
κεφαλαιοποίησης (υψηλής, μεσαίας, μικρής). Επομένως, οι επιλεχθείσες επιχειρήσεις
αντικατοπτρίζουν ένα δια-τμηματικό συνδυασμό από εμπορικές και βιομηχανικές
επιχειρήσεις οι οποίες επηρεάζονται τόσο από ενδογενείς όσο και από εξωγενείς
παράγοντες, ανάλογα με το βαθμό εξωστρέφειας της καθεμίας. Καταλήγουμε λοιπόν
στον συμπέρασμα ότι οι επιλεχθείσες επιχειρήσεις δεν αποτελούν υπό εξέταση
δείγμα, αλά πληθυσμό, αποτελούμενο από 270 επιχειρήσεις το 2004 και 279 το 2005.
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οι επιπλέον εννέα (9) επιχειρήσεις αποτελούν νέο-εισηγμένες στο Χ.Α.Α κατά το έτος
2005. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, ειδικότερα για το 2004, σε ορισμένες
περιπτώσεις, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία δεν γνωστοποιούνταν ικανοποιητικά στις
οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Συνεπώς, προχωρήσαμε κάνοντας είτε
την υπόθεση μη γνωστοποίησης από μέρους της επιχείρησης των συγκεκριμένων
λογιστικών μεθόδων μεταχείρισης, είτε καθορίζοντας το από προηγούμενες χρήσεις.
Ωστόσο, εξετάσαμε ενδελεχώς στο να βρούμε την όποια ένδειξη σχετικά με τη χρήση
της αντίστοιχης λογιστικής πολιτικής. Όσον αφορά στον τομέα της στατιστικής
επεξεργασίας

δεν

προχωρήσαμε

σε

προεπιλεγμένες

παραδοχές

και

το

μεταχειριστήκαμε ως μη γνωστοποιημένο. Για την εκτίμηση, αν η υιοθέτηση των
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ αύξησε το επίπεδο εναρμόνισης, χρησιμοποιήσαμε ακριβώς το έτος
μετάβασης από το ένα λογιστικό σύστημα στο άλλο. Επομένως, η ανάλυση μας
περιορίστηκε κατά έτη 2004 και 2005, ελέγχοντας τις μεταβολές σε τρεις βασικές
λογιστικές πολιτικές, τη μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων, την επιλογή μεθόδου
αποσβέσεων και τη μέθοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) οι μέθοδοι
αποτίμησης των αποθεμάτων συμπεριλαμβάνουν τις LIFO, FIFO, Μέσο – Σταθμικό
(Weighted Average), Διαδοχικού Υπολοίπου, Χαμηλής Τιμής. Αντίστοιχα οι μέθοδοι
αποσβέσεων που προτείνονται αφορούν την ευθεία απόσβεση, του φθίνοντος
υπολοίπου, σταθερής μεθόδου, ιστορικού κόστους, αγοραίας αξίας κλπ. Τέλος, οι
προτεινόμενες μέθοδοι σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνουν τη
μέθοδο κόστους και του ιστορικού κόστους.
Η υιοθέτηση των ΔΛΠ προβλέπει το προαιρετικό πλαίσιο των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες. Για την σύνταξη των οικονομικών εκθέσεων της
επιχείρησης, πρέπει οι μέθοδοι που πρόκειται να εφαρμοστούν να είναι
προκαθορισμένες. Για παράδειγμα, κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ προβλέπουν μέσω του ΔΛΠ 2 τη δυνατότητα εφαρμογής μόνο δύο μεθόδων
της FIFO και του μέσου-σταθμικού. Γίνεται αντιληπτό ότι η μέθοδος LIFO δεν
αποτελεί επιλογή προς τις επιχειρήσεις. Επομένως περιορίζοντας τις επιλογές, τα
ΔΛΠ /ΔΠΧΠ, αυξάνουν τις πιθανότητες για αύξηση του επιπέδου εναρμόνισης.
Αντίστοιχα οι προτεινόμενες μέθοδοι αποσβέσεων, όπως προβλέπονται από το ΔΛΠ
16 επίσης περιορίζονται στην ευθεία μέθοδος, του φθίνοντος υπολοίπου και της
μεθόδου κατά παραγόμενης μονάδας. Τέλος, η μέθοδος του ιστορικού κόστους
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αποτελεί τη βασική αρχή και προϋπόθεση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων,
η οποία υιοθετείται από τις επιχειρήσεις, βάση του ΔΛΠ 1.
3.2.2

Δεδομένα για την εξέταση της σχετικής συνάφειας της λογιστικής αξίας και των
καθαρών κερδών πριν και μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ

Όπως αναφέραμε στην παραπάνω ενότητα ο υπό εξέταση πληθυσμός των
επιχειρήσεων ανέρχεται στις 270 και 279 για το 2004 και 2005 αντίστοιχα. Η επιλογή
τους βασίστηκε στη σημείωση των οικονομικών καταστάσεων ότι “έχουν
προετοιμαστεί με επιτυχία οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα
με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB) και έχουν εφαρμοστεί όλα τα αναθεωρημένα ΔΠΧΠ και
διερμηνείες της Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης αποτελεσματικά, τον Δεκέμβριο του 2005 και 2004 αντίστοιχα”.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕ του 2002 όλες οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες
ανακοινώνουν τα οικονομικά στοιχεία τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για τη χρήση
2005. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα και σε άμεση συνάρτηση με την
υπάρχουσα βιβλιογραφία των Hung και Subramanyam (2004), αποκλείσθηκαν από το
την επιλογή του δείγματος οι επιχειρήσεις με αρνητική λογιστική αξία, είτε αυτή είχε
καταχωρηθεί σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα είτε με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ.
Επιπλέον τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν επίσης αποκλεισθεί από την επιλογή
(SIC 60 – 67) , λόγω των ιδιαίτερων λογιστικών απαιτήσεων, οι οποίες διαφέρουν
σημαντικά από αυτές των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων (Tendeloo and
Vanstraelen, 2003).
Όπως και στην περίπτωση της επιλογής των επιχειρήσεων για την διεξαγωγή του
ελέγχου του επιπέδου εναρμόνισης, τα δεδομένα επίσης αντλήθηκαν από τα ετήσια
ενημερωτικά δελτία των επιχειρήσεων, καθώς και από τις σημειώσεις των ορκωτών
λογιστών καθορίζοντας των αριθμό των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υιοθετήσει τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είτε με λανθασμένο τρόπο, λόγω της ανεπαρκούς γνωστοποίησης της
αλλαγής των λογιστικών πολιτικών και την αλλαγή των λογιστικών προτύπων είτε
λόγω της επιλεκτικής εφαρμογής, μόνο ενός υποσυνόλου των καθορισμένων
προτύπων προς υιοθέτηση. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις διαβεβαιώνουν ότι τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ

που

χρησιμοποιούνται

από

τις

επιλεγμένες

επιχειρήσεις

είναι

αντιπροσωπευτικά του πυρήνα των ΔΠΧΠ, παρουσιάζοντας μια "πιστή και δίκαιη"
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εικόνα της οικονομικής θέσης των εταιρειών του δείγματος. Όλα τα παραπάνω
μειώνουν τον πληθυσμό των επιχειρήσεων στις 270 και στις 279 για το 2004 και 2005
αντίστοιχα.
Επιπλέον τα ετήσια απολογιστικά δελτία των επιχειρήσεων αποτέλεσαν τη βάση
δεδομένων για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται στην
ανάλυση της παρούσας διατριβής, συμπεριλαμβανομένου και λοιπών λογιστικών
μεγεθών, όπως η λογιστική αξία και τα καθαρά κέρδη. Σύμφωνα με την Μόνιμη
Επιτροπή Διερμηνειών, η ερμηνεία SIC 8 ( The standing Interpretations Committee
SIC 8 (Πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ως βασικό λογιστικό πλαίσιο) απαιτεί
αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων των προηγούμενων ετών (τα οποία
συντάχθηκαν κάτω από διαφορετικό λογιστικό πλαίσιο

- Ελληνικά Λογιστικά

Πρότυπα) για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν για πρώτη φορά σύμφωνα με τα ΔΛΠ
/ ΔΠΧΠ. Επομένως, τα λογιστικά μεγέθη της λογιστικής αξία και των καθαρών
κερδών για το έτος 2004 αποκτήθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις του 2005.
Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις παρείχαν μέσα στα ετήσια απολογιστικά τους δελτία
καταστάσεις συμφιλίωσης των ιδίων κεφαλαίων (λογιστική αξία) και των καθαρών
κερδών, από τη μετάβαση τους από τα ελληνικά στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αν
και αυτό αποτελεί βασική γνωστοποίηση σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, μόνο 112
επιχειρήσεις είχαν συμμορφωθεί. Το γεγονός προβληματίζει καθώς σύμφωνα με τις
οδηγίες δεν προβλέπεται μερική υιοθέτηση των προτύπων αλλά καθολική (βέβαια
στα αποτελέσματα η συγκεκριμένη διαπίστωση επιβεβαιώνεται, καθώς υπάρχει
ποσοστό επιχειρήσεων που δεν προβαίνει στη γνωστοποίηση των υπό εξέταση
λογιστικών μεθόδων).
Τέλος, σημειώνεται ότι η επιλογή των επιχειρήσεων παρουσιάζει καλή κατανομή στο
σύνολο των κλάδων, αναδεικνύοντας τον κλάδο των τροφίμων και της βιομηχανίας
ως τους κυρίαρχους της ελληνικής χρηματαγοράς. Συνολικά, οι επιχειρήσεις του
δείγματος είναι αντιπροσωπευτικές μιας ευρείας τομής της ελληνικής οικονομίας.

3.2.3

Δεδομένα για την εξέταση της προβλεψιμότητας των κερδών

Η διαδικασία επιλογής επιχειρήσεων για τη σύσταση του δείγματος παρέμεινε το ίδιο
όπως και στα προηγούμενα δύο επίπεδα ανάλυσης. Τα δεδομένα των επιχειρήσεων
αντλήθηκαν από τα ετήσια απολογιστικά δελτία. Τα δελτία και οι τιμές των μετοχών
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αποκτήθηκαν από το τμήμα διάχυσης πληροφοριών του Χ.Α.Α. Ο αρχικός αριθμός
των επιχειρήσεων ήταν 270 και 279 για το 2004 και 2005 αντίστοιχα, καθώς
αποκλείσθηκαν οι επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και οι
τυχόν επιχειρήσεις με αρνητική λογιστική αξία. Από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις
όμως διαγράφηκαν 237 λόγω έλλειψης προβλέψεων από τους αναλυτές της
χρηματαγοράς. Το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και στη διεθνής
βιβλιογραφία (Ashbaugh and Pincus, 2001). Επομένως το τελικό δείγμα προς εξέταση
αποτελείται από 33 επιχειρήσεις.
3.3 Έλεγχος του δείγματος για το βαθμό αμεροληψίας

Όπως φαίνεται στις παραπάνω ενότητες, 3.6.1, 3.6.2 και 3.6.3 για τους σκοπούς της
παρούσας έρευνας ένας μέγιστος αριθμός 317 εταιριών θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν αντί για τις 279 που εξετάστηκαν. Η απόφαση να μην εξεταστούν
38 εταιρίες βασίστηκε στο γεγονός ότι είτε, δεν δημοσιοποιούσαν καταστάσεις
συμφιλίωσης για το μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων και/ή τα καθαρά κέρδη ή η
ποιότητα των καταστάσεων συμφιλίωσης που παρέχονται δεν επέτρεπαν την καθαρή
αναγνώριση και αξιολόγηση των εμπεριεχομένων πληροφοριών. Έτσι, η αγνόηση της
μη-τυχαιότητας μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή αμεροληψία των συντελεστών της
παλινδρόμησης (Maddala, 1991).
Οι Francis and Lennox (2009: 4) δίνουν έμφαση στο ότι οι ερευνητές πρέπει να βρουν
αξιόπιστες και πειστικές απαγορεύσεις. Υπάρχει μια αυξανόμενη ροπή στην
λογιστική βιβλιογραφία με βάση την αγορά προς την χρησιμοποίηση μιας
διαδικασίας δύο βημάτων που αναπτύχθηκε από τον Heckman (1979), γνωστής ως το
μοντέλο επιλογής (Gujarati, 2003), προκειμένου να μετριαστεί ένα ανάλογο πιθανό
πρόβλημα. Οι Francis and Lennox (2009: 2) ‘αναγνωρίζουν 30 μελέτες που
χρησιμοποιούν μοντέλα από 545 εμπειρικές έρευνες που εκδόθηκαν από το 2000 ως
το 2007’ σε τρία ακαδημαϊκά περιοδικά υψηλής ποιότητας, 20 εκ’ των οποίων
εκδόθηκαν μετά το 2004. Αυτή η διαδικασία εφαρμόστηκε επίσης σε πρόσφατες
μελέτες που εστίαζαν σε παρόμοια πράγματα με την παρούσα έρευνα (π.χ. Hung and
Subramanyam, 2007, Jermakowicz et al., 2007, Goncharov et al., 2006, Harris and
Muller, 1999).
Στο βήμα 1, ο ερευνητής φτιάχνει ένα χρηστό μοντέλο όπου η εξαρτημένη μεταβλητή
ισούται είτε με το 0, αντιπροσωπεύοντας τις παρατηρήσεις που εξαιρέθηκαν, είτε με
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1, αντιπροσωπεύοντας τις παρατηρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Οι ανεξάρτητες
μεταβλητές είναι εκείνες που θα λαμβάνονταν υπόψη σίγουρα κατά το σχεδιασμό του
ερευνητικού υποδείγματος και τουλάχιστον μία εξωγενή μεταβλητή (εργαλείο). Σε
αυτόν τον τύπο του υποδείγματος η αρτιότητα μεταξύ των συντελεστών
προσδιορισμού (ψευδομεταβλητή R2, παρόμοιο με το R2 από τη μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων (OLS)) δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι τα
πρόσημα των συντελεστών παλινδρόμησης και η στατιστική τους και/ή πρακτική
τους σημασία’ (Gujarati, 2003: 606). Πιο σημαντικό είναι το ότι η αποτίμηση αυτού
του χρηστού μοντέλου οδηγεί σε αποτίμηση μιας Αντίστροφης Αναλογίας Mills
(ΑΑΜ). Το βήμα 2 είναι η αποτίμηση του κύριου μοντέλου το οποίο περιλαμβάνει,
επίσης, την ΑΑΜ ως εργαλείο ελέγχου για τα αποτελέσματα της επιλογής.
Οι Francis and Lennox (2009) τονίζουν το γεγονός ότι η επιλογή των ‘εργαλείων’
παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην σωστή εφαρμογή του μοντέλου επιλογής.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ της λογιστικής αξίας της μετοχής και των
αγοραίων αξιών των επιλεγμένων εταιριών μπορεί να είναι αμερόληπτη,
συγκρινόμενη με τις 38 εταιρίες που δεν συμπεριελήφθησαν, η παρούσα έρευνα
εφαρμόζει ένα μοντέλο επιλογής (όπως περιγράφηκε στις παραπάνω ενότητες) μη
ακολουθώντας την προσέγγιση δύο σταδίων του Heckman (1979).
Θεωρούμε ότι η παράλειψη παροχής ή παροχή καταστάσεων συμφιλίωσης πολύ
χαμηλής

ποιότητας

αναγνωρίζεται

ως

μη-συμμόρφωση

με

τις

απαιτήσεις

γνωστοποίησης του ΔΠΧΠ 1. Έτσι, με βάση τα ευρήματα της προγενέστερη
βιβλιογραφίας και εκείνων που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με
τους επεξηγηματικούς παράγοντες συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές αποκαλύψεις
υπό τα ΔΠΧΠ, η 38 αναφερθείσες επιχειρήσεις αποκλείσθηκαν από το σχεδιασμό του
δείγματος.

3.4 Επίπεδα
προδιαγραφών
οικονομετρικές εκτιμήσεις

παρατηρήσεων

του

δείγματος

και

Ο Easton (1999) υποστηρίζει ότι το υπόδειγμα του Ohlson παρέχει προφανές κίνητρο
για τη χρήση επιπέδων (τιμή), χωρίς να απαγορεύει την παροχή κινήτρων για χρήση
μεταβολών στις τιμές (αποδόσεις). Ωστόσο, οι Barth et al. (2001: 95) παρατηρούν
ότι «ως επί το πλείστον, τα μοντέλα αποτίμησης τα οποία διαμόρφωσαν τη βάση για
τις δοκιμές στη βιβλιογραφία της σχετικότητας της αξίας αναπτύχθηκαν υπό τους
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όρους του επιπέδου της αξίας της επιχείρησης (Miller and Modigliani, 1966, Ohlson,
1995)».
Ειδικότερα, αρκετοί ερευνητές (Barth et al, 2001, Beaver, 2002, Hung and
Subramanyam, 2007) υπογράμμισαν μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
εναλλακτικών προδιαγραφών η οποία, έγκειται στον ορισμό της έρευνας της
σχετικότητας της αξίας. Όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα της σχετικότητας της αξίας,
εξετάζει τι απεικονίζεται στην αξία μιας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Δεν εξετάζει τι απεικονίζεται σε αλλαγές της αξίας μιας επιχείρησης κατά τη
διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Αυτός είναι ο λόγος κατά τον οποίο οι Barth et al,
(2001: 95), εξηγούν ότι «αν η εν λόγω έρευνα περιλαμβάνει τον καθορισμό κατά
πόσο η λογιστική αξία είναι επίκαιρη, η εξέταση των μεταβολών της αξίας είναι η
κατάλληλη επιλογή για το σχεδιασμό της έρευνας». Συνέχισαν με το επιχείρημα ότι
«οι μη-ακαδημαϊκοί λογιστές ενδιαφέρονται για μια ευρεία ποικιλία ερωτήσεων, οι
περισσότερες των οποίων δεν περιλαμβάνουν την επικαιρότητα (timeliness)». Ο
προσδιορισμός της επικαιρότητας ως «δευτερεύουσα πτυχή της συνάφειας» από τη
FASB (SFAC Αρ. 2, FASB, 1980) αποτελεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
Από τους Ohlson andShroff (1992), Kothari and Zimmerman (1995) στον Gu (2005),
δεν μπόρεσαν να αποδείξουν την ανωτερότητα μιας εκ των δύο προδιαγραφών
βασιζόμενη σε οικονομετρικούς λόγους. Επίσης, τόσο οι Hung and Subramanyam
(2007) όσο και οι Barth et al. (2008) στην έρευνα για τη σχετικότητα της αξίας δεν
χρησιμοποίησαν προδιαγραφές αποδόσεων. Ειδικότερα, οι Hung and Subramanyam
(2007: 639) επισημαίνουν ότι «ένα πρόσθετο πλεονέκτημα των προδιαγραφών των
τιμών είναι ότι είναι δυνατό να εξεταστεί η σχετικότητα της αξίας των μετοχών
(λογιστική αξία) και οι ταμειακές (καθαρά κέρδη) μεταβλητές». Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, εάν υπάρχει μια εξισορρόπηση μεταξύ της συνάφειας της αξίας της
λογιστικής αξίας και των καθαρών κερδών, δηλαδή, εάν τα νέα πρότυπα βελτιώσουν
τη συνάφεια της αξίας της λογιστικής αξίας εις βάρος των καθαρών κερδών.
Επιπλέον, οι Kothari and Zimmerman (1995: 157) προτείνουν ότι ο προσδιορισμός
βάση των τιμών «δίνει πιο οικονομικά λογική απόκριση στους συντελεστές κερδών».
Με βάση τα παραπάνω, θεωρείται πιο κατάλληλο για τους σκοπούς της παρούσας
μελέτης.
Ωστόσο, οι Kothari and Zimmerman (1995) υπογραμμίζουν ότι η επιλογή της τιμής
απορρίπτει συχνότερα τους ελέγχους ετεροσκεδαστικότητας σε αντίθεση με τη χρήση
αποδόσεων των τιμών. Επομένως, προτείνουν, όπου είναι δυνατόν, οι ερευνητές να
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χρησιμοποιούν και τους δύο τύπους ερευνητικής μεθοδολογίας. Εναλλακτικά, για την
άμβλυνση των ανησυχιών όσον αφορά την ετεροσκεδαστικότητα, προτείνουν οι
ερευνητές να χρησιμοποιούν τον έλεγχο του White (1980) heteroskedasticityconsistent standard errors, όταν χρησιμοποιούν τιμές. Στην παρούσα διατριβή
συνταχθήκαμε ερευνητικά με την πρόταση των Kothari and Zimmerman (1995)
υιοθετώντας τον έλεγχο του White (1980).
Η ετεροσκεδαστικότητα μπορεί ακόμη να προκύψει ως αποτέλεσμα της παρουσίας
ακραίων τιμών (Gujarati, 2003: 390). Ομοίως, η ύπαρξη πολυσυγραμμικότητας
λαμβάνεται υπόψη, αν και κατά την εξέταση πληθυσμού και όχι δείγματος, δεν
έχουμε ενδείξεις πολυσυγραμμικότητας (Gujarati, 2003: 362).
Μια εναλλακτική τεχνική για την αντιμετώπιση των ακραίων τιμών θα μπορούσε να
είναι να αποκλεισθούν οι περιπτώσεις για τις οποίες τα τυποποιημένα κατάλοιπα
βρίσκονται εκτός του εύρους + / -2 των τυπικών αποκλίσεων (Belsley et al., 1980). Η
τεχνική αυτή εξετάσθηκε και παρόλο που θα απέκλειε λιγότερες παρατηρήσεις
παρήγαγε αποτελέσματα με υψηλό βαθμό πολυσυγραμμικότητας και έτσι
εγκαταλείφθηκε.
Ένα άλλο κοινό πρόβλημα στον τομέα της έρευνας της σχετικότητας της αξίας είναι ο
βαθμός αμεροληψίας που μπορεί να δημιουργήσει ετεροσκεδαστικότητα. Το
πρόβλημα προκύπτει επειδή το μέγεθος της κάθε επιχείρησης μπορεί να ποικίλει
σημαντικά. Υπάρχει συζήτηση στη βιβλιογραφία σχετικά με το κατά πόσον ένας
συντελεστής κλίμακας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και, αν ναι, ποια αποτελέσματα
παρουσιάζουν το μικρότερο βαθμό αμεροληψίας στους συντελεστές (Barth and
Kallapur, 1996, Easton, 1998, Akbar and Stark, 2003, Easton and Sommers, 2003,
Barth and Clinch, 2009). Για παράδειγμα οι Barth and Clinch (2009) εφήρμοσαν έξι
διαφορετικούς τρόπους για να ελέγξουν το βαθμό αμεροληψίας: πληθωριστική,
αποπληθωριστική με μετοχές, με λογιστική αξία, με υστέρηση τιμής, με αποδόσεις,
με συνολική αξία. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το καλύτερο αποτέλεσμα
επιτυγχάνεται

με

την

μέθοδο

αποπληθωρισμού

με

μετοχές

και

με

μη-

αποπληθωρισμένες τιμές.
Σε συνάρτηση με τους Barth and Clinch (2009) στην παρούσα διατριβή
χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των μη αποπληθωρισμένων τιμών.
Ευρήματα τα οποία είναι σημαντικά, θεωρούνται ότι ισχύουν για την αποδοχή ή την
απόρριψη των υπό εξέταση υποθέσεων.
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Κεφάλαιο 4ο – Αποτελέσματα και Ανάλυση

4.1 Εισαγωγή

Εφαρμόζοντας την μεθοδολογία την οποία περιγράψαμε στο 3ο κεφάλαιο της
παρούσας διατριβής, τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων παραθέτονται και
αναλύονται, απορρίπτοντας ή ενισχύοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η οποία έχει
έντονος αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από την υιοθέτηση ενός καθολικού
μοντέλου λογιστικών αρχών και πολιτικών, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την
ομοιομορφία της αποτύπωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων,
παρέχοντας ταυτόχρονα στο μέγιστο βαθμό πληροφόρηση αναγκαία για την
καταλληλότερη επιλογή επενδύσεων.
Αναλυτικότερα, στο παρόν κεφάλαιο αναλύουμε το σύνολο των υποδειγμάτων με την
αντίστοιχη σειρά με την οποία τα παραθέσαμε στη μεθοδολογία.
Ειδικότερα, εξετάζεται η υπόθεση 1 περί αύξησης του βαθμού εναρμόνισης, μετά την
υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, εφαρμόζοντας το δείκτη H. Εν συνεχεία στο επόμενο
επίπεδο αναλύονται τα αποτελέσματα και ελέγχονται οι υποθέσεις 2, 3, 4, 5, 6, και 7
περί αύξησης, της σχετικότητας της αξίας και της οριακής σχετικότητας της αξίας
στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, μετά την αποδοχή και εφαρμογή των
υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων, εφαρμόζοντας τροποποιημένο το υπόδειγμα του
Ohlson15. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο εξετάζονται και ελέγχονται οι υποθέσεις 8 και 9
σχετικά με τη βελτιστοποίηση της προβλεψιμότητας χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις
των χρηματοοικονομικών αναλυτών.
4.2

Περιγραφική παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων

4.2.1 Περιγραφική παρουσίαση επιλογής λογιστικών μεθόδων για τα οικονομικά έτη

2004 και 2005
Για τον έλεγχο του βαθμού εναρμόνισης, σύμφωνα με το δείκτη Η, δημιουργήθηκαν
έξι πίνακες οι οποίοι αφορούν στον πληθυσμό των εισηγμένων επιχειρήσεων,
15

Κατά την ανάλυση της μεθοδολογίας αναφέρουμε ότι παραλείπουμε τη μεταβλητή νit, (λοιπές
πληροφορίες) θεωρώντας ότι σκοπός μας είναι η μέτρηση του βαθμού επίδρασης της μετάβασης στα
ΔΠΧΠ στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή..
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εμφανίζοντας τα ποσοστά ανά λογιστική μέθοδο που χρησιμοποιούσαν πριν (2004)
και μετά (2005) την αναγκαστική υιοθέτηση των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ.
Αναλυτικότερα, στον πίνακα 4.1, (βλ. παράρτημα Α) σύμφωνα με τα ελληνικά
λογιστικά πρότυπα (προ υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ) αναφέρουμε επτά
διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων όπως, LIFO, FIFO, Μέσο
σταθμικό

(weighted

average),

διαδοχικού

υπολοίπου

(successive

balance),

χαμηλότερης τιμής ( low price), λοιπές μέθοδοι οι οποίες δεν αναφέρονται και την
κατηγορία μη γνωστοποίησης της επιλεγόμενης μεθόδου. Διαπιστώσαμε ότι η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους
σε ποσοστό 42,59%, ενώ το 27,41% δεν γνωστοποιεί την επιλεγόμενη λογιστική
μέθοδο αποτίμησης. Επιπλέον το 12,59% χρησιμοποιεί τη μέθοδο FIFO, ενώ το
10,37% χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους. Τέλος κατά 5,93%, 0,74% και 0,37%
χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι χαμηλής τιμής, διαδοχικού υπολοίπου και LIFO
αντίστοιχα.
Σχολιάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα της
ύπαρξης

σημαντικής

ανομοιογένειας

καθώς

ένα

σημαντικό

ποσοστό

των

επιχειρήσεων δεν γνωστοποιεί καθόλου την επιλεγόμενη μέθοδο, δημιουργώντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο πιθανή βάση για χειραγώγηση των αποτελεσμάτων.
Εν συνεχεία στον πίνακα 4.2 (βλ. παράρτημα Α) καταγράφουμε τα αποτελέσματα των
χρησιμοποιούμενων μεθόδων αποσβέσεων προ υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ,
κατηγοριοποιώντας επίσης σε επτά μεθόδους, τις οποίες έχουμε καταγράψει κατά την
έρευνα μας επί των ετήσιων απολογιστικών δελτίων των υπό εξέταση επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, αναφερόμαστε στις μεθόδους, ευθείας απόσβεσης, φθίνοντος υπολοίπου,
σταθερής απόσβεσης, απόσβεση βάση του ιστορικού κόστους, απόσβεση σύμφωνα
με την αγοραία αξία, λοιπές μέθοδοι και στην κατηγορία μη γνωστοποίησης.
Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους
αποσβέσεων, σε ποσοστό 58,89%, χωρίς να ξεκαθαρίζει με ακρίβεια ποια ακριβώς,
καθώς επίσης και αν τυχόν έχει προχωρήσει σε αλλαγή της πολιτικής. Εν συνεχεία
και κατά ποσοστό 18,89%, οι επιχειρήσεις δεν γνωστοποιούν τη μέθοδο αποσβέσεων.
Τέλος, κατά ποσοστό 15,19%, 3,33%, 2,59%, 0,74% και 0,37% οι επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν τις μεθόδους της αγοραίας αξίας,

της σταθερής μεθόδου, του

φθίνοντος υπολοίπου, της ευθείας απόσβεσης και του ιστορικού κόστους αντίστοιχα.
Τα παραπάνω αποτελέσματα μας οδηγούν σε ταυτόσημο με τον πίνακα 1
συμπεράσματα, καθώς το ποσοστό της μη γνωστοποίησης από μέρους των
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επιχειρήσεων της επιλεγόμενης μεθόδου αποσβέσεων αποτελεί βασικό παράγοντα
στη μείωση του βαθμού εναρμόνισης της απεικόνισης των αποτελεσμάτων, με άμεσο
αποτέλεσμα το χαμηλό και αναξιόπιστο βαθμό διάχυσης των πληροφοριών
Τέλος στον πίνακα 4.3 (βλ. παράρτημα Α) παρουσιάζουμε τρεις βασικές κατηγορίες
παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων των υπό εξέταση επιχειρήσεων. Οι
κατηγορίες αυτές αφορούν στις μεθόδους απεικόνισης βάση του κόστους, του
ιστορικού κόστους, λοιπές μεθόδους και μη γνωστοποίηση της μεθόδου.
Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μονοδιάστατα, καθώς το
55,19% των επιχειρήσεων συντάσσει τις οικονομικές του καταστάσεις σύμφωνα με
τη μέθοδο του ιστορικού κόστους. Αντίστοιχα, σε υψηλά ποσοστά, κατά 28,52% δεν
γνωστοποιεί τη μέθοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, ποσοστό
ανησυχητικό, ειδικότερα αν συνδυαστεί με τα ποσοστά μη γνωστοποίησης και στις
υπό εξέταση λογιστικές μεθόδους των πινάκων 1 και 2 (αποτίμηση αποθεμάτων και
αποσβέσεων). Τέλος το 16,30% συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με
τη μέθοδο βάση του κόστους.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των πινάκων 4.1, 4.2 και 4.3, τα οποία αφορούν την
προ υιοθέτησης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ περιόδου (2004) διαπιστώνουμε ότι κατά την
περίοδο αυτή υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στις λογιστικές μεθόδους βάση των
οποίων οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούσαν να απεικονίσουν τα οικονομικά
τους αποτελέσματα, καθώς επίσης και μειωμένος έλεγχος ως προς τις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις (27,41% στις μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων, 18,89% στις
μεθόδους αποσβέσεων και 28,52% στην σύνταξη και παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων).
Τα παραπάνω οδηγούν σε δύο πρώτα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, ο δείκτης
εναρμόνισης είναι σχετικά χαμηλός, αντανακλώντας την δυσκολία κατανόησης και
κατ’ επέκταση την αδυναμία σύγκρισης και ανάλυσης για επικείμενους επενδυτές.
Δεύτερον και κυριότερο ελλοχεύει η ύπαρξη σημαντικού βαθμού χειραγώγησης των
αποτελεσμάτων, διοχετεύοντας ελλιπείς ή ψευδείς πληροφορίες προς τους
εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

Το δεύτερο συμπέρασμα

αποτελεί βασικό κομμάτι έρευνας στο τρίτο επίπεδο ανάλυσης της παρούσας
διατριβής, ενώ αντίστοιχα το πρώτο επιβεβαιώνεται στη συνέχεια του παρόντος
επιπέδου ανάλυσης, χρησιμοποιώντας το δείκτη εναρμόνισης Η.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επιλογή και εφαρμογή
λογιστικών μεθόδων στην μετά υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ περιόδου.
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Αναλυτικότερα, στον πίνακα 4.4 (βλ. παράρτημα Α) παραθέτουμε τις επιλογές των
επιχειρήσεων όσον αφορά την επιλογή μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων.
Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι οι επιλογές στις μεθόδους μετά την υιοθέτησης των
προτύπων έχουν μειωθεί, καθώς η μέθοδος της LIFO και της χαμηλότερης τιμής δεν
προβλέπονται από το ΔΛΠ 2. Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής παρατηρείται
συγκέντρωση στην επιλογή της μεθόδου του μέσου σταθμικού σε ποσοστό της
τάξεως του 72,76%, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση του ποσοστού των μη
γνωστοποιήσεων στο 7,89% από το 27,41% ένα χρόνο πριν. Τα υπόλοιπα ποσοστά
κατανέμονται κατά 9,68% σε λοιπές μεθόδους, 9,32% στη μέθοδο της FIFO και κατά
0,36% στη μέθοδο του διαδοχικού υπολοίπου.
Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι με την υιοθέτηση των προτύπων οι πλειοψηφία πλέον
τον επιχειρήσεων προσανατολίζεται σε μία βασική επιλογή λογιστικής μεθόδου,
θέτοντας τη βάση για σημαντική βελτίωση του δείκτη εναρμόνισης Η.
Όσον αφορά τις μεθόδους αποσβέσεων τα πρότυπα δεν επιτρέπουν μεθόδους όπως
του ιστορικού κόστους, της αγοραίας αξίας, ως αποτέλεσμα παρατηρούμε στον
πίνακα 4.5 (βλ. παράρτημα Α), ότι σε ποσοστό 97,85% οι επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν τη σταθερή μέθοδο μειώνοντας στο ελάχιστο 1,08% τη μη
γνωστοποίηση της επιλεγόμενης μεθόδου.
Τέλος στον πίνακα 4.6 (βλ. παράρτημα Α) τα αποτελέσματα είναι ταυτόσημα των δύο
προηγούμενων υπό εξέταση μεθόδων, καθώς η μέθοδος απεικόνισης των
οικονομικών καταστάσεων βάση του ιστορικού κόστους επιλέγεται σε ποσοστό
92,47%, έναντι 7,43% της μη γνωστοποίησης, ποσοστό που επίσης μειώθηκε
σημαντικά από 28,52%.
Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση τον λογιστικών μεθόδων για την αποτίμηση
των αποθεμάτων, των αποσβέσεων και την απεικόνιση των οικονομικών
καταστάσεων, προ και μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων,
διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι μετά την υιοθέτηση η σημαντική πλειοψηφία των
επιχειρήσεων (πάνω από 90% στις περιπτώσεις των αποσβέσεων και της σύνταξης
των οικονομικών καταστάσεων και πάνω από 70% στην περίπτωση αποτίμησης των
αποθεμάτων) τείνει σε μια πιο συγκεντρωτική αντιμετώπιση λογιστικών γεγονότων,
εφαρμόζοντας σχεδόν κοινή λογιστική πολιτική, με αποτέλεσμα την αύξηση του
βαθμού εναρμόνισης και την βελτίωση της διάχυσης της πληροφορίας προς τους
εξωτερικούς χρήστες των επιχειρήσεων.
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4.2.2 Περιγραφική παρουσίαση της σχετικότητας της αξίας προ (2004) και μετά την

υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών (2005)
4.2.2.1 Λογιστικές Διαφορές μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ΔΛΠ

/ΔΠΧΠ κατά τον υπολογισμό της Λογιστικής αξίας (Book Value) και των
Καθαρών Κερδών (Net Income)
4.2.2.1.1

Διαφορές στη Λογιστική Αξία

Στο τμήμα Α του πίνακα 4.7 αναφέρονται οι προσαρμογές συμφιλίωσης της
λογιστικής αξίας μεταξύ ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων (σε εκατ.
ευρώ). Κατά τη σύνταξη του πίνακα προχωρήσαμε στην ταξινόμηση των
προσαρμογών σε οχτώ κατηγορίες (ως κατηγορίες προσδιορίζονται με την ύπαρξη
τουλάχιστον είκοσι παρατηρήσεων επί του πληθυσμού των υπό εξέταση
επιχειρήσεων)

και

κατατάσσει

τις

υπόλοιπες

προσαρμογές

ως

«λοιπές».

Παρουσιάζονται λοιπόν περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της κάθε κατηγορίας και
της λογιστικής αξίας σύμφωνα με τα ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι η λογιστική αξία σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα. Ταυτόχρονα ο μέσος
και ο διάμεσος είναι επίσης μεγαλύτερος σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (1313.75
εκατ. και 673.05 εκατ αντίστοιχα για τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ και 1112.71 εκατ και 559.26
αντίστοιχα για τα ελληνικά πρότυπα). Αυτό το αποτέλεσμα είναι σε απόλυτη
συνέπεια με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, (τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα
προβλέπουν περιορισμένη αναγνώριση των παγίων περιουσιακών στοιχείων με
ταυτόχρονη συχνή χρήση των προβλέψεων) με αποτέλεσμα την αναγνώριση πιο
συντηρητικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, τα οποία κάνουν
χρήση της εύλογης αξίας κατά την αναγνώριση των χρηματοοικονομικών εργαλείων
και των εσωτερικά παραγόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, η

τυπική απόκλιση είναι μεγαλύτερη σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ, το οποίο υποδηλών
ότι η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων αυξάνει τη διατμηματική
διακύμανση (cross-sectional variation). Αυτό είναι σύμφωνο με τον προσανατολισμό
της εισοδηματικής εξομάλυνσης των ελληνικών λογιστικών προτύπων και τον
προσανατολισμό στην εύλογη αξία των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (επειδή η εύλογη αξία
ενδεχομένως μεγεθύνει τη διαφορά μεταξύ των επιχειρήσεων).
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Τέλος, αναφέρει τις κυριότερες κατηγορίες συμφιλίωσης η οποία επηρεάζεται θετικά
ή αρνητικά για τον υπολογισμό της λογιστικής αξίας στα δύο λογιστικά συστήματα
(ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα). Οι κυριότερες κατηγορίες αφορούν στην
αποτίμηση των παγίων στοιχείων, στις αποσβέσεις, στην αποτίμηση των
αποθεμάτων, στην αναβαλλόμενη φορολογία, στον καθορισμό τον συναλλαγματικών
ισοτιμιών, στην επωνυμία και τα εμπορικά σήματα, στον υπολογισμό και στο
λογιστικό χειρισμό της υπεραξία και τέλος στις προβλέψεις.

Οι αναλύσεις μας

σχετικά με τις λογιστικές διαφορές και τα στοιχεία της συμφιλίωσης βρίσκουν ότι η
μετάβαση στα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έχει ως αποτέλεσμα σε εκτεταμένες αλλαγές σχετικά με
τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, τα αποθέματα, τους αναβαλλόμενους φόρους και
τον καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι λογιστικές διαφορές στην
υπεραξία, στις προβλέψεις και στην επωνυμία και τα εμπορικά σήματα είναι
μικρότερες, αλλά είναι οικονομικά σημαντικές για ορισμένες επιχειρήσεις. Είναι
πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι διακυμάνσεις των αριθμών αυτών είναι
συνεπείς με το ρόλο του κάθε αποτελέσματος σε κάθε λογιστικό σύστημα, όπως
έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενο μέρος της διατριβής.
4.2.2.1.2

Διαφορές στα Καθαρά Κέρδη

Στο τμήμα B του πίνακα 4.7 αναφέρονται οι προσαρμογές συμφιλίωσης των
καθαρών κερδών σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα (σε εκατ
ευρώ). Όπως και στο τμήμα Α του πίνακα 7, στο τμήμα Β παρουσιάζουμε δύο σειρές
περιγραφικών στατιστικών σχετικά με τις προσαρμογές συμφιλίωση, οι οποίες
αφορούν τον τρόπο επιμέτρησης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τα ελληνικά και
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μεγαλύτερο μέσο
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (122,57 εκατ με 120,69 εκατ αντίστοιχα), ενώ
μεγαλύτερο διάμεσο σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (78,16 εκατ με
67,94 εκατ). Επιπροσθέτως, η τυπική απόκλιση των καθαρών κερδών αυξάνει
σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ (από 129.85 σε 140.65).
Παρατηρούμε ότι οι μέσες επιδράσεις των προσαρμογών συμφιλίωσης των καθαρών
κερδών είναι γενικά προς την ίδια κατεύθυνση με τα αποτελέσματα των στοιχείων
της συμφιλίωσης της λογιστικής αξίας εκτός από τις προσαρμογές που σχετίζονται με
τις προβλέψεις και την αναβαλλόμενη φορολογία. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι
απαραίτητο να αλλάξει η λογιστική αξία και τα καθαρά κέρδη κινούμενα προς την
ίδια κατεύθυνση, γιατί η λογιστική αξία καταγράφει το σωρευτικό αποτέλεσμα των
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λογιστικών διαφορών ενώ τα καθαρά κέρδη καταγράφουν το αποτέλεσμα κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους. Για παράδειγμα, η αλλαγή της φόρο-κεντρικής
επιταχυνόμενης μεθόδου απόσβεσης σε ευθεία μέθοδο απόσβεσης θα αύξανε τη
λογιστική αξία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και κατά συνέπεια τη
λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων με συνέπεια να μειωθεί (αυξηθεί) η δαπάνη
αποσβέσεων, με αποτέλεσμα να αυξηθούν (μειωθούν) τα καθαρά κέρδη στο
προηγούμενο (επόμενο) στάδιο της ωφέλιμης ζωής των ενσώματων περιουσιακών
στοιχείων.
Τέλος, στο τμήμα Β αναφέρονται οι κύριες κατηγορίες συμφιλίωσης της λογιστικής
αξίας, οι οποίες επηρέασαν θετικά ή αρνητικά κατά τον υπολογισμό των καθαρών
κερδών, μεταξύ των δύο λογιστικών συστημάτων. Οι κύριες αυτές κατηγορίες είναι
οι αντίστοιχες που αναφέρονται και ως στοιχεία συμφιλίωσης της λογιστικής αξίας.
Συνοψίζοντας, η υιοθέτηση των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ έχει εκτεταμένες αλλαγές στην
αποτίμηση των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, τους αναβαλλόμενους φόρους
και τις προβλέψεις.

Πίνακας 4.7: Περιγραφική Παρουσίαση των Προσαρμογών των στοιχείων Συμφιλίωσης
της Λογιστικής Αξίας και των Καθαρών Κερδών μεταξύ των Ελληνικών
και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Μέσος
Τμήμα A
BV_Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Πάγια Στοιχεία
Αποσβέσεις
Αποθέματα
Αναβαλλόμενη Φορολογία
Ξένο Συνάλλαγμα
Επωνυμία – Εμπορικό Σήμα
Υπεραξία
Προβλέψεις
LEASING
BV_Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

1112,71
145,15
-57,12
82,57
84,19
-65,20
-39,35
36,89
40,66
-26,75
1313,75

208

Διάμεσος
559,26
59,34
-24,52
15,98
72,04
-23,17
13,73
12,98
12,29
-8,90
673,05

Τυπική Απόκλιση
1267,65
56,87
12,89
25,90
23,80
9,03
12,05
27,91
35,71
8,26
1480,07

Τμήμα B
NI_Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Πάγια Στοιχεία
Αποσβέσεις
Αποθέματα
Αναβαλλόμενη Φορολογία
Ξένο Συνάλλαγμα
Επωνυμία – Εμπορικό Σήμα
Υπεραξία
Προβλέψεις
LEASING
NI_Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

120,69
14,10
-3,82
2,16
-8,02
1,23
0,45
-2,87
-4,56
3,21
122,57

78,16
6,78
-4,97
1,56
-6,66
0,91
0,23
-4,67
-5,57
2,17
67,94

129,85
3,78
1,91
1,01
0,91
0,31
0,34
0,19
0,72
1,63
140,65

1) BV είναι η Λογιστική Αξία, NI είναι τα Καθαρά Κέρδη.
2) Όλοι οι αριθμοί είναι σε εκατομμύρια ευρώ .

4.2.2.2 Η επιπτώσεις των λογιστικών διαφορών στα μεγέθη των οικονομικών

καταστάσεων και στους αριθμοδείκτες
Σε αυτό το μέρος της διατριβής μας, έχουμε καταγράψει τις συνέπειες της υιοθέτησης
των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σε βασικά λογιστικά μέτρα και δείκτες.
Στο τμήμα A του πίνακα 4.8, παρουσιάζουμε περιγραφικά στατιστικά στοιχεία
σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα του ισολογισμού (σύνολο ενεργητικού,
υποχρεώσεων και της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων) και των
αποτελεσμάτων χρήσης (έσοδα από πωλήσεις και καθαρά κέρδη). Όσον αφορά στον
ισολογισμό, διαπιστώσαμε ότι τόσο το σύνολο του ενεργητικού όσο και οι συνολικές
υποχρεώσεις είναι υψηλότερες σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ απ’ ότι με τα ελληνικά
λογιστικά πρότυπα. Ο μέσος του συνόλου του ενεργητικού και του συνόλου των
υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είναι σημαντικά υψηλότερα και
στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο p-value ≤ 5% σε σχέση με τα ελληνικά πρότυπα.
Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ αναγνωρίζουν περισσότερα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού στον ισολογισμό ή ότι τα αποτιμούν σε
υψηλότερες τιμές, που πιθανόν να οφείλεται στον προσανατολισμό της εύλογης αξίας
των προτύπων. Επιπλέον, η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη
σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ με το μέσο και το διάμεσο να είναι 1314 και 673 σε
σχέση με 1113 και 559 αντίστοιχα. Αντιθέτως τα επίπεδα σημαντικότητας
διαφοροποιούνται σε p-value ≤ 10% και p-value ≤ 5%. Τα αποτελέσματα αυτά
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συνάδουν με την κοινή γνώμη ότι το Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι πιο
συντηρητικά από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Επιπλέον, στην κατάσταση των αποτελεσμάτων
χρήσης, τα έσοδα από τις πωλήσεις είναι σχεδόν το ίδιο, διότι η διαδικασία της
αναγνώρισης των εσόδων μεταξύ των δύο συστημάτων είναι σχεδόν ίδια. Τέλος, ο
μέσος των καθαρών κερδών είναι το ίδιο στατιστικά σημαντικός (p-value ≤ 10%)
τόσο σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ όσο και με τα ελληνικά πρότυπα ενώ ο διάμεσος
των καθαρών κερδών δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ των δύο συστημάτων στα
συμβατικά επίπεδα.
Ενδιαφέρον αποτελεί ότι τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ παράγουν μεγαλύτερη διατμηματική
διακύμανση στα μεγέθη μέτρησης τόσο στα στοιχεία του ισολογισμού όσο και στα
αποτελέσματα χρήσης. Ειδικότερα, η τυπική απόκλιση όλων των λογιστικών
μεγεθών, εκτός των πωλήσεων, είναι υψηλότερα και στατιστικά σημαντικά σύμφωνα
με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (p-value ≤ 1%). Η τυπική απόκλιση των πωλήσεων είναι το ίδιο
στατιστικά σημαντική μεταξύ των δύο λογιστικών συστημάτων (p-value ≤ 1%). Τα
αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έχουν την τάση να μεγεθύνουν τις
διαφορές μεταξύ των εταιρειών, γεγονός που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
απόρροια του προσανατολισμού τους στην εύλογη αξία, ενώ τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα τείνουν να μειώνουν τις διαφορές ως αποτέλεσμα του προσανατολισμού
τους προς την εξομάλυνση αυτών των διαφορών.
Στο τμήμα B του πίνακα 4.8, παρουσιάζουμε περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για
βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Καταρχήν εξετάζουμε πέντε αριθμοδείκτες,
ο υπολογισμός των οποίων βασίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις: (1)
απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), ο οποίος ισούται με τα καθαρά κέρδη προς τα ίδια
κεφάλαια, (2) απόδοσης ενεργητικού (ROA), (3) κυκλοφοριακή ταχύτητα
ενεργητικού (ATO), (4) δείκτη μόχλευσης (LEV), (5) καθαρό περιθώριο κέρδους
(ΝPM). Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι δείκτες ROE, ROA και ATO
σύμφωνα με ΔΛΠ /ΔΠΧΠ είναι μικρότεροι σε σχέση με τα ελληνικά λογιστικά
πρότυπα (μέσος, διάμεσος και τυπική απόκλιση στην κυκλοφοριακή ταχύτητα
ενεργητικού παρουσιάζονται χαμηλότεροι και στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο
p-value ≤1% ενώ ο μέσος και ο διάμεσος στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι
στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο p-value ≤10% με την τυπική απόκλιση των
δεικτών ROE και ROA να είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο p-value ≤1%).
Επιπροσθέτως, δεν παρατηρείται στατιστική σημαντικότητα στο μέσο το διάμεσο και
την τυπική απόκλιση της μόχλευσης, ενώ ο δείκτης NPM είναι στατιστικά
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σημαντικός και στα δύο λογιστικά συστήματα σε επίπεδο p-value ≤10%. Επιπλέον ο
διάμεσος του δείκτη NPM είναι μικρότερος σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ αλλά
στατιστικά μη σημαντικός, σε αντίθεση με την τυπική απόκλιση η οποία παρουσιάζει
βαθμό σημαντικότητας p-value ≤1%.
Εν συνεχεία εξετάζουμε δύο αριθμοδείκτες οι οποίοι συγκρίνουν τη λογιστική
αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων και των καθαρών κερδών με την αγοραία
αποτίμηση: (1) λογιστική προς αγοραία αξία (book to market), (BM), και (2) καθαρά
κέρδη προς αγοραία τιμή (EP). Ο μέσος του δείκτη BM είναι υψηλότερος σύμφωνα
με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ σε σχέση με τα ελληνικά πρότυπα με επίπεδο σημαντικότητας
p-value ≤5%, ενώ ο μέσος του δείκτη ΕP μικρότερος σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ
με βαθμό σημαντικότητας p≤10%. Αυτή η μείωση του μέσου του δείκτη EP είναι
αποτέλεσμα της αύξησης του μέσου όρου του καθαρού κέρδους που δημιουργείται
από την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, αποδεικνύοντας ότι οι επιπτώσεις των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ είναι διαφορετικές μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων (ο δείκτης ΕP
είναι σαν μια αποπληθωρισμένη μορφή του καθαρού κέρδους και ελέγχει το
μέγεθος).
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ

επηρεάζει

σημαντικά

πολλά

βασικά

λογιστικά

μεγέθη

και

χρηματοοικονομικούς δείκτες. Σύμφωνα με τον προσανατολισμό των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ
προς την εύλογη αξία και τον αντίστοιχο συντηρητισμό των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων, διαπιστώνουμε ότι, το σύνολο του ενεργητικού, το σύνολο των
υποχρεώσεων και η λογιστική αξία (τις περισσότερες φορές στατιστικά σημαντικά)
σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, καθώς επίσης και ότι η μέση τιμή των καθαρών κερδών και της
διατμηματικής διακύμανσης είναι επίσης υψηλότερα και στατιστικά σημαντικά.
Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ από τις ελληνικές
επιχειρήσεις μειώνει σημαντικά την μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων και του
μέσου όρου του κύκλου εργασιών των ενεργητικών στοιχείων, λόγω του
μεγαλύτερου συνόλου του ενεργητικού και της λογιστικής αξίας που διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ σε αντίθεση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Τέλος, αντιλαμβανόμαστε από τον πίνακα 4.8 ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
επηρεάζει σημαντικά τους σύνηθες δείκτες που χρησιμοποιούνται κατά την
αποτίμηση των επιχειρήσεων.
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Πίνακας 4.8: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία βασικών λογιστικών μεγεθών και αριθμοδεικτών
Τμήμα A: Λογιστικά Μεγέθη (σε εκατομμύρια ευρώ)
Mean
Ελληνικά
Πρότυπα

TA

9,552.33

Median
ΔΛΠ

Ελληνικά
Πρότυπα

9,871.16

2,041.97

(0.03)**
TL

8,172.18

BV

1,112.71

8,509.96

1,113.79

1,313.75

559.26

1,679,48

868.75

120.69

1,100.62

13,174.88

673.05

1,267.65

122.57

1,480.07
(0.00)***

818.54

78.16

13,609.63
(0.00)***

1,696.33

(0.33)

(0.07)*

14,305.09
(0.00)***

(0.15)

(0.60)
NI

13,885.43

(0.13)

(0.07)*
1,663.10

2,403.84

ΔΛΠ

Ελληνικά
Πρότυπα

(0.12)

(0.03)**

SALES

SD
ΔΛΠ

1,689.87
(0.00)***

67.94

129.85

(0.33)

140.65
(0.01)***

Τμήμα B: Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (σε εκατομμύρια ευρώ)
Mean

ROE

Ελληνικά
Πρότυπα
0.31

Median
ΔΛΠ
0.16

Ελληνικά
Πρότυπα
0.10

(0.09)*
ROA

0.07

0.06

3.29
11.42

PM

0.09

0.78

1.68

0.09

0.07

EP

0.05

4.44

0.32

1.33

30.17

0.05

0.08

0.08
(0.00)***

0.55

0.48
(0.00)***

0.03
(1.00)

32.44
(0.10)*

0.33

0.05

0.79
(0.00)***

(0.50)
0.04

(0.10)*

0.69

(1.00)
0.57

0.11
(0.00)***

(1.00)

(0.05)**

0.24

0.12

(0.00)***
12.29

ΔΛΠ
(0.01)***

0.02

1.75

(0.09)*
0.54

Ελληνικά
Πρότυπα
0.61

(1.00)

(0.45)

BM

0.07

0.03

(0.00)***
LEV

ΔΛΠ
(0.10)*

(0.16)
ATO

SD

0.06

0.07
(0.00)***

1) Επεξηγήσεις: TA = σύνολο ενεργητικού, TL= σύνολο υποχρεώσεων, BV= λογιστική αξία, SALES= πωλήσεις,
NI=καθαρά κέρδη, ROE= απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ROA= απόδοση ενεργητικού, ATO=κυκλοφοριακή
ταχύτητα ενεργητικού, LEV= μόχλευση, ΝPM= καθαρό περιθώριο κέρδους, BM= λογιστική προς αγοραία αξία,
EP= καθαρά κέρδη προς αγοραία τιμή.
2) Η διαφορά στο μέσο υπολογίσθηκε βάση του paired sample t-tests. Η διαφορά στο διάμεσο υπολογίσθηκε βάση
του signed rank tests. Η διαφορά στην τυπική απόκλιση υπολογίσθηκε βάση στα t- tests. Οι παρενθέσεις
περιέχουν τιμές Two-tailed p-values.
3) *** επίπεδο σημαντικότητας 1%
** επίπεδο σημαντικότητας 5%
* επίπεδο σημαντικότητας 10%
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4.2.3

Περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις και των λογιστικών μεθόδων πριν και μετά την υιοθέτηση των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Στους πίνακες που ακολουθούν (4.9, 4.10, 4.11) παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μεταβλητών που εξετάζονται στο τρίτο
επίπεδο της ανάλυσης της παρούσας διατριβής. Οι τρεις αυτές μεταβλητές
(DISCLOSE, METHODS, και IASSET), αποτυπώνουν, αντίστοιχα, τις διαφορές στα
πρότυπα χρηματοοικονομικά πληροφόρησης στο υπό εξέταση δείγμα επιχειρήσεων,
σε σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, λόγω των διαφοροποιήσεων στις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων, στους περιορισμούς των μεθόδων επιμέτρησης και γενικά στο
σύνολο των προτύπων. (Ashbaugh 1999).
Στον πίνακα 4.9 συγκρίνουμε οχτώ υποχρεωτικές, σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ,
γνωστοποιήσεις, οι οποίες ήταν σε ισχύ το 2004 – 2005 με τις αντίστοιχες για την ίδια
περίοδο γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν τα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα). Μια
γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα ΕΛΠ, λογίζεται λιγότερο απαιτητική σε σχέση με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ αν δεν προβλέπεται (ΕΛΠ) αντίστοιχη απαίτηση γνωστοποίησης ή η
προϋπόθεση γνωστοποίησης απαιτείται σε μικρότερο βαθμό.
Πίνακας 4.9: Μεταβολή των γνωστοποιήσεων συύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σε
σχέση με τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Επωνυμία Επιχείρησης

1

Cosmote
Intacom
Ote
Inform lykos
Unisystems
Teletypos
Imako media
Lambrakis press
Hellenic petroleum
Chipita
Coca-cola HBC
Nikas
Titan Cement
J&P - AVAX
Hellenic Tecknodomiki.Tev
Technical Olympic
Hyatt Regency
Intralot
Opap

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2

3

X
X
X

X

X
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4

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

7

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

8

Σύνολο

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
4
4
7
7
6
7
4
4
4
4
7
4
5
4
7
4
5
4

Elmec Sport
Germanos
Hell. Duty Free Shops
Jumbo
Notos Com Holdings
Public Power Co.
Ath. Medical Centre
Autohellas
Attica Holdings
Folli-Folie
Frigoglass
Mailis
Mytilineos
Sarantis

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7
7
6
6
5
4
5
7
6
5
7
7
6
7

Υπό την έννοια της μεταβλητής DISCLOSE εννοούμε τη μεταβολή των προτύπων
γνωστοποίησης των ΔΛΠ, έναντι των εγχώριων ελληνικών λογιστικών προτύπων.
Ειδικότερα, με το σύμβολο Χ στον πίνακα 4.9 εννοούμε ότι τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα

δεν

έχουν

καμιά

απαίτηση

γνωστοποίησης,

ή

προϋποθέτουν

γνωστοποιήσεις σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Αναλυτικότερα,
τα οχτώ στοιχεία γνωστοποιήσεων περιλαμβάνουν: 1) την κατάσταση ταμειακών
ροών, 2) γνωστοποίηση των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόζει η επιχείρηση, 3)
γνωστοποίηση της επίδρασης που δημιουργείται, στο λογιστικό αποτέλεσμα, λόγω
μεταβολής μιας λογιστικής πολιτικής, 4) γνωστοποίηση της επίδρασης, στο λογιστικό
αποτέλεσμα, λόγω της μεταβολής μιας λογιστικής εκτίμησης, 5) γνωστοποιήσεις
αναπροσαρμογών της προηγούμενης περιόδου, 6) γνωστοποίηση των γεγονότων μετά
την ημερομηνία του ισολογισμού,7) γνωστοποίηση τυχόν ενδοεταιρικών συναλλαγών
των ομίλων και 8) γνωστοποίηση πληροφοριών κατά τομέα.
Στον πίνακα 4.10 θέτουμε σε σύγκριση τέσσερις μεθόδους επιμέτρησης, σύμφωνα με
τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, οι οποίες ήταν σε ισχύ κατά την υπό εξέταση περίοδο (2004 –
2005), σε σχέση με τις αντίστοιχες μεθόδους επιμέτρησης των ΕΛΠ. Οι μέθοδοι
επιμέτρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ λαμβάνονται υπόψη ως πιο περιοριστικές
σε σχέση με τα ΕΛΠ, όταν έχουν λιγότερες αποδεκτές λογιστικές μεθόδους για την
επιμέτρηση ενός οικονομικού – λογιστικού γεγονότος σε αντιστοιχία με τις μεθόδους
που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
Υπό την έννοια METHODS εννοούμε τη μεταβολή των μεθόδων επιμέτρησης που
οποία ισχύει σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σε αντιστοιχία με τις μεθόδους που
αποδέχονται ή επιβάλλουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
Ειδικότερα, με το σύμβολο Χ στον πίνακα 4.10 εννοούμε ότι τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
περιορίζουν τις προτεινόμενες και αποδεκτές μεθόδους επιμέτρησης, σε αντιστοιχία
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με αυτές που προτείνονται ή επιβάλλονται από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Όλες
οι παραπάνω συγκρίσεις βασίζονται σε πρότυπα τα οποία ήταν σε ισχύ κατά την
εξεταζόμενη χρονική περίοδο (2204 – 2005).

Πίνακας 4.10: Μεταβολή των μεθόδων επιμέτρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σε
σχέση με τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
Πρόσθετες
Αποσβέσεις

Λογιστική
Χρηματοδοτικής
Μίσθωσης

Λογιστική
Συνταξιοδοτήσεων

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Research &
Development

Σύνολο

Επιχειρήσεις
Cosmote
Intacom
Ote
Inform lykos
Unisystems
Teletypos
Imako media
Lambrakis press
Hellenic petroleum
Chipita
Coca-cola HBC
Nikas
Titan Cement
J&P - AVAX
Hellenic Tecknodomiki.Tev
Technical Olympic
Hyatt Regency
Intralot
Opap
Elmec Sport
Germanos
Hell. Duty Free Shops
Jumbo
Notos Com Holdings
Public Power Co.
Ath. Medical Centre
Autohellas
Attica Holdings
Folli-Folie
Frigoglass
Mailis
Mytilineos
Sarantis

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ο δείκτης IASSET που έχουμε δημιουργήσει στον πίνακα 4.11 έχει διαμορφωθεί από
το σύνολο των πρόσθετων γνωστοποιήσεων (DISCLOSE) που αναφέρονται στον
πίνακα 4.9 και στους περιορισμούς επιλογής μεθόδου επιμέτρησης (METHODS) που
παρουσιάζονται στον πίνακα 4.10.
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2
2
1
3
3
3
3
3
3
1
0
3
2
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

Πίνακας 4.11:

Μεταβολή των μεθόδων επιμέτρησης και γνωστοποιήσεων
(IASSET) σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σε σχέση με τα ΕΛΠ
(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Companies
Cosmote
Intacom
Ote
Inform lykos
Unisystems
Teletypos
Imako media
Lambrakis press
Hellenic petroleum
Chipita
Coca-cola HBC
Nikas
Titan Cement
J&P - AVAX
Hellenic Tecknodomiki.Tev
Technical Olympic
Hyatt Regency
Intralot
Opap
Elmec Sport
Germanos
Hell. Duty Free Shops
Jumbo
Notos Com Holdings
Public Power Co.
Ath. Medical Centre
Autohellas
Attica Holdings
Folli-Folie
Frigoglass
Mailis
Mytilineos
Sarantis

DISCLOSE

METHODS

IASSET

4
4
4
7
7
6
7
4
4
4
4
7
4
5
4
7
4
5
4
7
7
6
6
5
4
5
7
6
5
7
7
6
7

2
2
1
3
3
3
3
3
3
1
0
3
2
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

6
6
5
10
10
9
10
7
7
5
4
10
6
8
7
10
7
7
5
10
10
9
9
8
5
8
10
9
8
10
10
9
10

Στους πίνακες 4.12 και 4.13 παραθέτουμε μια περιγραφική στατιστική παρουσίαση
των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων του υπό εξέταση δείγματος. Ειδικότερα στον
πίνακα 4.12 εξετάζουμε το βαθμό συσχέτισης των τριών μεταβλητών DISCLOSE,
METHODS και IASSET. Διαπιστώνουμε την ύπαρξη υψηλού βαθμού συσχέτισης,
(0.601) μεταξύ DISCLOSE και METHODS, (0.93) μεταξύ DISCLOSE και IASSET
και (0.84) μεταξύ METHODS και IASSET, γεγονός το οποίο υποδηλώνει των
αποκλεισμό των μεταβλητών αυτών από τη συμμετοχή τους στο ίδιο υπόδειγμα
παλινδρόμησης. Επιπλέον, όλα τα παραπάνω αποτελέσματα συσχετίσεων είναι και
στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο 1%.
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Τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ των ΔΛΠ/ ΔΠΧΠ και των ΕΛΠ (ελληνικών
λογιστικών προτύπων), στον πίνακα 4.13 υποδεικνύουν πρόσθετες απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις σε πέντε, περίπου, πεδία ελέγχου (mean DISCLOSE = 5.38 και
median = 5), ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν τις επιλογές της εκάστοτε διοίκησης, όσον
αφορά τις επιλεγόμενες μεθόδους επιμέτρησης, σε τρία πεδία ελέγχου, κατά μέσο όρο
(mean METHODS = 2.5485 και median = 3). Επίσης η συσχέτιση της τάξεως του
0.60 με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% μεταξύ των δεικτών DISCLOSE
και METHODS, υποδηλώνει την άμεση σχέση τους με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Επιπλέον, σύμφωνα με το δείκτη IASSET καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, οι
επιχειρήσεις του υπό εξέταση δείγματος, προβαίνουν περίπου σε οχτώ (median = 8)
μεταβολές των γνωστοποιήσεων και των μεθόδων επιμέτρησης μετά την υιοθέτηση
των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Το αποτέλεσμα αυτό είναι απολύτως συμβατό με την βασική
επιδίωξη των διεθνών λογιστικών προτύπων, σχετικά με την εναρμόνιση και την
ομοιομορφία σύνταξης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Όσον αφορά στον αριθμό των αναλυτών που ασχολούνται με την εξέταση των
δημοσιευμένων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων
προ της υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ, είναι περίπου 14, ενώ μετά την υιοθέτηση των
προτύπων είναι περίπου 16. Αυτό σηματοδοτεί μεγαλύτερο επίπεδο εμπιστοσύνης
στα ανακοινωμένα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Δυστυχώς, μία
παράμετρος την οποία αγνοήσαμε και πιθανόν να μας οδηγούσε σε περαιτέρω
χρήσιμα συμπεράσματα, θα ήταν η καταγραφή και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων,
του αριθμού των αναλύσεων από ξένους χρηματοοικονομικούς οίκους. Η τυχόν
αύξηση θα μας οδηγούσε πιθανόν και στο συμπέρασμα της βελτίωσης της
εξωστρέφειας και του επιπέδου εμπιστοσύνης των ελληνικών επιχειρήσεων, στις
παγκόσμιες αγορές κεφαλαίων.
Τέλος, η μεταβλητή MVE ορίζεται ως το μέγεθος της επιχείρησης, εκφράζοντας
λογαριθμικά την αγοραία αξία. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το μέγεθος των
επιχειρήσεων του δείγματος έχει αυξηθεί από την προ υιοθέτησης περιόδου (2004)
στην μετά υιοθέτηση περίοδο (2005), από mean =5.72 και median = 5.44 σε mean =
6.23 και median 6.13, αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την επίδραση
των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στη λογιστική αξία των επιχειρήσεων, καθώς αποδέχονται
χαμηλότερους συντελεστές προβλέψεων, εστιάζοντας ταυτόχρονα στη δίκαιη αξία.
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Πίνακας 4.12: Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών DISCLOSE, METHODS,
IASSET, FERROR

METHODS

Pearson Correlation

METHODS

FERROR

1

,038

,840***

,601***

(,836)

(,000)

(,000)

1

,076

,088

(,673)

(,624)

1

,938***

Sig. (2-tailed)
FERROR

IASSET
DISCLOSE

*
**
***

IAS-SET

Pearson Correlation

,038

Sig. (2-tailed)

(,836)

Pearson Correlation

,840***

,076

Sig. (2-tailed)

(,000)

(,673)

Pearson Correlation

,601***

,088

,938***

Sig. (2-tailed)

(,000)

(,624)

(,000)

DISCLOSE

(,000)
1

two tail p-value <.10
two tail p-value <.05
two tail p-value <.01

Πίνακας 4.13: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των χαρακτηριστικών των υπό
εξέταση επιχειρήσεων.

Μεταβλητές N
DISCLOSE
METHODS
IASSET
NUM
MVE

32
32
32
32
32

Προ Υιοθέτησης των ΔΛΠ /
Μετά Υιοθέτησης των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ - 2004
ΔΠΧΠ - 2005
Mean
Standard
Median
Mean
Standard Median
Deviation
Devation
5.3870
1.3083
5.0000
0
0
0
2.5483
0.8418
3.0000
0
0
0
7.9354
1.9148
8.0000
0
0
0
14.4193
3.7574 15.0000
16.0500
8.7045
14.9042
5.7272
1.5205
5.4488
6.2326
1.5228
6.1371

Ο έλεγχος t-test απορρίπτει την υπόθεση της μη διαφορετικότητας από το μηδέν
*
two tail p-value <.10
**
two tail p-value <.05
***
two tail p-value <.01,
Το δείγμα των επιχειρήσεων αναφέρεται στην προ (2004) και μετά (2005) υιοθέτηση των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ. Κατά την προ υιοθέτησης περίοδο, οι δείκτες DISCLOSE και METHODS αντανακλούν τις
διαφορές στις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων και στις μεθόδους επιμέτρησης, των ΕΛΠ (ελληνικών
λογιστικών προτύπων) σε σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Ο δείκτης IASSET απεικονίζει συνολικά τις
διαφορές μεταξύ των προτύπων και προκύπτει από το άθροισμα των δεικτών DISCLOSE και
METHODS. Κατά τη μετά υιοθέτηση περίοδο, οι δείκτες των λογιστικών διαφορών είναι ίσοι με
μηδέν. Η μεταβλητή NUM αφορά στον αριθμό των αναλυτών που παρείχαν προβλέψεις σχετικά με
την ετήσια κερδοφορία των επιχειρήσεων στο τέλος του κάθε οικονομικού έτους. Τέλος η μεταβλητή
MVE αφορά στην αγοραία αξία της επιχείρησης, εκφρασμένη σε λογαριθμικά και είναι εκφρασμένη
σε εκατομμύρια ευρώ.
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4.3

Εκτίμηση των Υποδειγμάτων

4.3.1

Εκτίμηση του υποδείγματος του δείκτη εναρμόνισης (Η) index

Λαμβάνοντας υπόψη ως προπομπό τα περιγραφικά αποτελέσματα των πινάκων 4.1
έως 4.6 της ενότητας 4.2.1, παρατηρούμε ότι η διαφορά όσον αφορά την μέθοδο
αποτίμησης των αποθεμάτων (πίνακας 4.14), υποδηλώνει την ενίσχυση του βαθμού
εναρμόνισης στην εφαρμοζόμενη μέθοδο σε ποσοστό 51,62%.
Πίνακας 4.14: Τάση του Δείκτης Εναρμόνισης H index

Ελληνικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα

Διαφορά

Αποθέματα

0,28356

0,79978

0,51622

Αποσβέσεις

0,48214

0,95707

0,47493

Οικονομικές Καταστάσεις

0,57659

1

0,42341

Η κίνηση αυτή έχει επίσης επισημανθεί σε βίαιο βαθμό, μέσω της διαφοράς που
προκύπτει στη μέθοδο αποσβέσεων και στην σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων, καθώς τα ποσοστά κυμαίνονται σε 47,49% και 42.34% αντίστοιχα. Η
τάση του δείκτη εναρμόνισης παρουσιάζει μια ισχυρή σχέση σε αυτό το οποίο
μπορούμε να αναμένουμε όταν οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διαμορφώσουν τις
λογιστικές τους πρακτικές σε ένα πρότυπο πλαίσιο, όπως αυτό το οποίο προσφέρεται
μέσω της υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Δεδομένου ότι ο στόχος
όλων είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος της εναρμόνισης, η τάση μεταξύ των υπό
εξέταση στοιχείων μπορεί να παράσχει πολύτιμες ενδείξεις για το που πρέπει να δοθεί
η απαραίτητη και απαιτούμενη προσοχή.
Κατά την περίπτωση της χρήσης μόνο ΔΛΠ (IASs only), τότε η δείκτης (H) ισούται
με τη μονάδα (1) υπονοώντας τη χρήση της ίδιας μεθόδου από τον πληθυσμό των υπό
εξέταση επιχειρήσεων.

Αυτός αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της υιοθέτησης των

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς η εναρμόνιση παρουσιάζει ότι οι επιχειρήσεις
που υιοθέτησαν τα πρότυπα, βελτίωσαν στο διπλάσιο του δείκτες τους.
Στην ερευνητική υπόθεση 1 εξετάζουμε το ενδεχόμενο της εναρμόνισης με το βαθμό
της συγκρισιμότητας εντός του πληθυσμού των υπό εξέταση επιχειρήσεων , οι οποίες
219

υιοθέτησαν αναγκαστικά τα πρότυπα. Ο δείκτης Η υπολογίσθηκε για τον πληθυσμό
των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Τα
αποτελέσματα

των

τεστ

συσχέτισης

κατά

Spearman

(correlation

tests)

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.15.

Πίνακας 4.15: Σύγκριση του δείκτη H (index) και αποτελέσματα συσχέτισης κατά
Spearman

Index 2004

Index 2005

Correlation

p value

Greek IASs

0,92719

0,95707

.764

0,046**

Ελληνικά Πρότυπα

0,48214

0,5358

.935

0,002***

Greek IASs

1

0,79978

.167

0,720

Ελληνικά Πρότυπα

0,28356

0,26617

.991

0,000***

Greek IASs

1

1

.645

0,117

Ελληνικά Πρότυπα

0,57659

0,60885

.998

0,000***

Αποσβέσεις

Αποθέματα

Οικονομικές Καταστάσεις

* επίπεδα σημαντικότητας: p< .10
** επίπεδα σημαντικότητας: p< .05
*** επίπεδα σημαντικότητας: p< .01

Τα αποτελέσματα που αφορούν στις μεθόδους αποσβέσεων υποδηλώνουν ότι η
υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έχει αυξήσει τα επίπεδα εναρμόνισης για τον υπό
εξέταση πληθυσμό των επιχειρήσεων (92,7% to 95,7%). Ο δείκτης (H) index για τις
μεθόδους αποσβέσεων παρουσιάζει σημαντική θετική συσχέτιση (0,764 με επίπεδο
σημαντικότητας 5%) κατά τη διάρκεια της διετίας 2004 - 2005. Επιπλέον, σύμφωνα
με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα παρατηρείται επίσης σημαντική θετική συσχέτιση
(0,935 με επίπεδο σημαντικότητας 1%) υποδηλώνοντας μικρότερη βελτίωση του
δείκτη εναρμόνισης. Συμπερασματικά για την λογιστική πρακτική των αποσβέσεων
καταλήγουμε ότι η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αύξησε τα επίπεδα
εναρμόνισης μεταξύ του πληθυσμού των υπό εξέταση επιχειρήσεων.
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Αυτό δεν συμβαίνει με τις υπόλοιπες υπό εξέταση λογιστικές πρακτικές. Στις
μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων παρατηρείται το αντίθετο φαινόμενο της απόεναρμόνισης. Ειδικότερα, ο δείκτης (H) index παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση από
0,28356 σε 0,26617 (-0,991 με επίπεδο σημαντικότητας 1%) για τα ελληνικά
λογιστικά πρότυπα και από 1 σε 0,79978 (-0,167 με p value 0,720 το οποίο δεν είναι
στατιστικά σημαντικό).
Ο δείκτης (H) index του υπό εξέταση πληθυσμού παραμείνει σταθερός για τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ και οι μεταβολές οι οποίες παρατηρούνται δεν είναι στατιστικά σημαντικές.
Σε αντίθεση κατά την εξέταση των μεθόδων σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων, σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα, παρατηρείται αύξηση του επιπέδου
εναρμόνισης. Ο δείκτης (H) index είναι στατιστικά σημαντικός και ισούται με 0,998
με επίπεδο σημαντικότητας 1%. Οι μεταβολές στο δείκτη δημιουργήθηκαν
πρωτίστως από τη επιλογή των επιχειρήσεων στο να μη γνωστοποιούν τη μέθοδο
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων στην αλλαγή πολιτικής και στη
γνωστοποίηση τον υπό χρήση μεθόδων. Ως εκ τούτου, ενώ η τάση του δείκτη είναι
αρνητική παρουσιάζεται αύξηση του βαθμού γνωστοποιήσεων των λογιστικών
πρακτικών και μεθόδων.
Επίσης, ο δείκτης (H) index για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει
μεταβληθεί σημαντικά τόσο για τα Διεθνή όσο και για τα Ελληνικά λογιστικά
πρότυπα. Η σημαντική πλειοψηφία του δείγματος χρησιμοποιεί τη μέθοδο του
ιστορικού κόστους (55,19% με μη γνωστοποίηση στο σημαντικό ποσοστό του
28,52% σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα και 92,47% με μη γνωστοποίηση μόλις
στο 7,53% για τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα.
Συνοψίζοντας, ο έλεγχος της υπό εξέτασης υπόθεσης 1 υποδηλώνει την αύξηση του
βαθμού εναρμόνισης και ειδικότερα μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις
αποσβέσεις και κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, το
χαμηλότερο ποσοστό στις μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων καθιστά
ελεγχόμενο για μεταγενέστερες έρευνες το γεγονός της πιθανότητας υπόεναρμόνισης, όσο ο αριθμός των υπό εξέταση επιχειρήσεων που θα γνωστοποιεί τις
λογιστικές μεθόδους και τις πρακτικές αποτίμησης των αποθεμάτων θα αυξάνει
(πίνακας 4.16).
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Πίνακας 4.16: Σύγκριση μη γνωστοποιημένων λογιστικών μεθόδων και πρακτικών
% μη γνωστοποιήσεων
Ελληνικά Πρότυπα

Μη Γνωστοποιήσεις

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

Μη Γνωστοποιήσεις

Αποθέματα

27.41

No Disclosing

7.89

No Disclosing

Αποσβέσεις

18.89

No Disclosing

1.08

No Disclosing

Οικονομικές Καταστάσεις

28.52

No Disclosing

7.53

No Disclosing

Τέλος, δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στα επίπεδα εναρμόνισης κατά την
επιλογή και γνωστοποίηση των μεθόδων σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, επομένως δεν μπορούμε με
ακρίβεια να διαπιστώσουμε αν η υιοθέτηση αποτελεί το μοναδικό παράγοντα στη
δημιουργία θετικής τάσης στην επιλογή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

4.3.2

Εκτίμηση του υποδείγματος της σχετικότητας της αξίας μεταξύ Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ohlson Model)

Σε αυτό το μέρος της διατριβής μας, εξετάζουμε τη σημασία της αξίας

της

σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών (της λογιστικής αξίας και των καθαρών
κερδών) τα οποία επιμετρούνται τόσο σύμφωνα με την εφαρμογή των ελληνικών όσο
και μετά την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων. Είναι σημαντικό να
αναφερθεί ότι δεν προσπαθούμε να εκτιμήσουμε κατά πόσον τα εναλλακτικά
λογιστικά αποτελέσματα αποτιμούνται διαφορικά από τους συμμετέχοντες στις
χρηματαγορές, δηλαδή, αν αυτά τα εναλλακτικά μεγέθη επηρεάζουν πραγματικά
διαφορικά τις αποφάσεις των επενδυτών. Αντίθετα, χρησιμοποιούμε μόνο τις τιμές
των μετοχών ως βάση για τον καθορισμό της θεμελιώδους αξίας της επιχείρησης και
επιπλέον έχουμε μελετήσει το βαθμό στον οποίο οι εναλλακτικές μετρήσεις
συσχετίζονται με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για τον
καθορισμό των τιμών των μετοχών. Στο προηγούμενο επίπεδο ανάλυσης κατά τον
υπολογισμό της λογιστικής αξίας και των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τα ελληνικά
και με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ
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των δύο λογιστικών συστημάτων, επομένως κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να
εξετάσουμε τη συνδυαστική σχετικότητα της αξίας των δύο λογιστικών μεγεθών
(λογιστικής αξίας και καθαρών κερδών).
Καταρχήν συγκρίνουμε τη σχετική συνάφεια της λογιστικής αξίας και των καθαρών
κερδών σύμφωνα με τα ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα τεστ της
συνάφειας της σχετικότητας της αξία των δύο λογιστικών μεγεθών μας δίνουν τη
δυνατότητα να συγκρίνουμε την ικανότητα των μετρήσεων για κάθε εναλλακτικό
λογιστικό σύστημα, χωριστά, της αντανάκλασης οικονομικών πληροφοριών, που
παράγονται από τις τιμές των μετοχών. Επιπλέον εξετάζεται η οριακή σχετική
συνάφεια της αξίας μέσω τον αντίστοιχων προσαρμογών που πραγματοποιούνται στη
λογιστική αξία και τα καθαρά κέρδη, από τα ΔΛΠ/ ΔΠΧΠ στα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα (ΕΛΠ). Τα τεστ της οριακής σχετικής συνάφειας αξιολογούν την ικανότητα
των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ώστε να αντανακλούν πληροφορίες πέρα από αυτές τις οποίες
διοχετεύουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

4.3.2.1 Η Σχετική Συνάφεια της Αξίας

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος της σχετικής συνάφειας της αξίας
παραθέτονται στον πίνακα 4.17. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων παραθέτονται σε
τρεις διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες αφορούν τη μεμονωμένη παρουσίαση της
λογιστικής αξίας και των καθαρών κερδών και η τρίτη κατηγορία παρουσιάζει το
συνολικό υπόδειγμα. Για κάθε υπόδειγμα εκτελούμε δύο σετ παλινδρομήσεων, το
ένα χρησιμοποιώντας τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και το άλλο τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ.
Επιπλέον αναφέρουμε τις διαφορές στους συντελεστές εκτίμησης και στον
προσαρμοσμένο δείκτη επεξηγηματικότητας του υποδείγματος (coefficients και
adjusted R-square) και για τα δύο υπό εξέταση λογιστικά μοντέλα. Επίσης είναι
σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι σταθερός σε κάθε
μοντέλο παλινδρόμησης. Πρέπει το κάθε μοντέλο παλινδρόμησης να έχει ταυτόσημες
παρατηρήσεις. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ο
αριθμός των παρατηρήσεων και για τις δύο περιόδους πρέπει να είναι ταυτόσημος
(279).
Καταρχήν, συγκρίνουμε τη συνάφεια της σχετικότητας της αξίας των δύο υπό
εξέταση λογιστικών μεταβλητών (λογιστική αξία και καθαρά κέρδη) σύμφωνα με τα
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ελληνικά λογιστικά πρότυπα και με τα διεθνή. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, μετράμε
την συνάφεια της σχετικής αξίας, ως την επεξηγηματική δύναμη των λογιστικών
μεγεθών για τις μετοχικές τιμές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης καταδεικνύουν
ελάχιστες ενδείξεις, οι οποίες δείχνουν ότι η συνάφεια της σχετικής αξίας της
λογιστικής αξίας και / ή η βελτίωση των καθαρών κερδών, έχει βελτιωθεί μετά την
υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Όσον αφορά το υπόδειγμα το οποίο εξετάζει ως μόνη
μεταβλητή τη λογιστική αξία, παρατηρούμε ότι η επεξηγηματική δύναμη της
μεταβλητής είναι ισχυρότερη σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σε σχέση με τα ΕΛΠ
(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), παρουσιάζοντας επίσης στατιστική σημαντικότητα
στα συμβατικά επίπεδα. Αντίστοιχα το υπόδειγμα το οποίο εξετάζει ως μοναδική
μεταβλητή τα καθαρά κέρδη, διαπιστώνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς η
επεξηγηματική δύναμη της μεταβλητής είναι χαμηλότερη σύμφωνα με τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ σε σχέση με τα ΕΛΠ, η διαφορά όμως η οποία προκύπτει είναι στατιστικά μη
σημαντική στα αντίστοιχα συμβατικά επίπεδα. Τέλος, η εξέταση του συνολικού
υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένου και των δύο λογιστικών μεταβλητών
(λογιστική αξία και καθαρά κέρδη), παρουσιάζει χαμηλότερη επεξηγηματική δύναμη
σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σε σχέση με τα ΕΛΠ η οποία είναι και στατιστικά
σημαντική στα προκαθορισμένα συμβατικά επίπεδα. Το συνολικό υπόδειγμα μας
παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη συνάφεια της σχετικότητας της
αξίας των υπό εξέταση λογιστικών μεγεθών, υπό το πρίσμα δύο διαφορετικών
εναλλακτικών

λογιστικών

συστημάτων.

Συνοψίζοντας,

σχετικά

με

την

επεξηγηματική δύναμη του υποδείγματος πριν (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) και
μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ, διαπιστώνουμε ότι το υπόδειγμα της
λογιστικής αξίας αυξάνει την επεξηγηματική του δύναμη μετά την υιοθέτηση των
διεθνών προτύπων σε αντίθεση με τα το υπόδειγμα των καθαρών κερδών, όπου η
επεξηγηματική του δύναμη μειώνεται σε αντίθεση με τα ελληνικά πρότυπα. Βέβαια
σημαντικό παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ τα
αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά σε αντίθεση με τα ΕΛΠ όπου τα επίπεδα
στατιστικής σημαντικότητας είναι μη σημαντικά.
Εν συνεχεία εξετάσαμε τους συντελεστές προσδιορισμού της λογιστικής αξίας και
των καθαρών κερδών. Στο υπόδειγμα με μοναδική μεταβλητή τη λογιστική αξία
παρατηρούμε ότι ο συντελεστής είναι λίγο υψηλότερος (διαφορά: 0.03) σύμφωνα με
τα ΕΛΠ με επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας p-value ≤1%. Ο υψηλότερος
συντελεστής στη λογιστική αξία που προέκυψε, σύμφωνα με τα ΕΛΠ, οφείλεται
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στην επίδραση των χαμηλότερων αξιών που επιμετρούνται σύμφωνα με το ελληνικό
λογιστικό σύστημα. Οι χαμηλότερες αυτές αξίες είναι προϊόν του υψηλότερου
επιπέδου συντηρητισμού (λογιστικοί κανόνες) που χαρακτηρίζει το ελληνικό
λογιστικό σύστημα (έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος
κεφαλαίου τα υψηλότερα ποσοστά προβλέψεων που χρησιμοποιούν οι ελληνικές
επιχειρήσεις, τη μη εφαρμογή της δίκαιης αξίας στα ενσώματα πάγια, όλα αυτά έχουν
ως αποτέλεσμα να επηρεάζουν άμεσα το ενεργητικό και κατ’ επέκταση τη λογιστική
αξία των επιχειρήσεων) σε σχέση με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Όσον αφορά το
υπόδειγμα με μοναδική μεταβλητή τα καθαρά κέρδη, παρουσιάζουν επίσης
αυξημένους συντελεστές σύμφωνα με τα ΕΛΠ (διαφορά: 1.99) με στατιστική
σημαντικότητα στο p-value ≤1%. Οι υψηλοί αυτοί συντελεστές είναι συνεπείς με τα
αποτελέσματα των καθαρών κερδών που παράγονται σύμφωνα με τα ΕΛΠ τα οποία
είναι πιο ομαλοποιημένα και σταθερά σε αντίθεση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Επιπλέον
διενεργώντας

τον

έλεγχο

του

White

(1980)

(για

την

ύπαρξη

της

ετεροσκεδαστικότητας), διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει το φαινόμενο της
ετεροσκεδαστικότητας καθώς οι συντελεστές F-statistics είναι μεγαλύτεροι του >5%,
και για τις τρεις περιπτώσεις των υποδειγμάτων (0,83, 0,20, 0,15 για τα ελληνικά
πρότυπα και 0,4, 0,12, 0,14 για τα διεθνή). Τέλος εξετάζοντας το ολοκληρωμένο
υπόδειγμα, συμπεραίνουμε αρχικά ότι είναι σημαντικό διότι μπορεί να υπάρχουν
πολλοί συμβιβασμοί μεταξύ της συνάφειας των σχετικών αξιών της λογιστικής αξίας
και των καθαρών κερδών. Θεωρούμε ότι η εξέλιξη των συντελεστών στο
συνδυασμένο υπόδειγμα παρέχει δύο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις
διαφορές μεταξύ των ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων. Πρώτον, ο
βαθμός στον οποίο οι συντελεστές των καθαρών κερδών είναι διαφορετικοί στο
πλαίσιο των λογιστικών συστημάτων: σύμφωνα με τα ΕΛΠ τα καθαρά κέρδη είναι
τρεις φορές μεγαλύτερα απ’ ότι σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, με τη διαφορά να
είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο p-value ≤1. Δεύτερον, οι συντελεστές της
λογιστικής αξίας σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα
ΕΛΠ, με επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά. Το αποτέλεσμα αυτό (υψηλότεροι
συντελεστές της λογιστικής αξίας και χαμηλότερα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ) είναι σε συνέπεια με την μικρότερη εμμονή που επιβάλλουν τα ΔΛΠ
/ΔΠΧΠ σχετικά με τα κέρδη. Επίσης μερικές φορές, η εμμονή σε χαμηλότερα κέρδη,
θα μπορούσε να δημιουργήσει αποκλειστικά υψηλότερους συντελεστές της
λογιστικής αξίας (Ohlson,1995).
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Πίνακας 4.17: Συνάφεια της σχετικής αξίας της λογιστικής αξίας και των καθαρών κερδών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

Υπόδειγμα: Pit= a0+ a1BVit+a2NIit+eit
BV only models
Intercept

BV

NI only models

Adj.R2%

Intercept

NI

BV and NI models

Adj.R2%

Intercept

BV

NI

Adj.R2%

GG

597**
(0.02)

1.47***
(0.00)

59.1%

531**
(0.05)

15.64***
(0.00)

51.6%

228
(0.29)

0.99***
(0.00)

10.28***
(0.00)

73.7%

IAS

529**
(0.03)

1.42***
(0.00)

68.2%

726***
(0.01)

13.55***
(0.00)

41.2%

477**
(0.05)

1.21***
(0.00)

3.44
(0.26)

63.6%

IAS-GG

-81***
(0.01)

-0.04***
(0.00)

7.1%

205***
(0.01)

-2.01***
(0.00)

10.8%

246
(1.00)

0.21***
(0.00)

-6.97***
(0.00)

9.6%

White Heteroscedasticity Test

GG
IAS

F-statistic

F-statistic

F-statistic

0.18
(0.83)
0.36
(0.4)

0.56
(0.20)
0.7
(0.12)

0.72
(0.15)
0.71
(0.14)

1) Ορισμός Μεταβλητών: όπου P η συνολική αξία των ιδίων κεφαλαίων στο τέλος χρήσης, BV η λογιστική αξία, NI τα καθαρά κέρδη, intercept ο σταθερός όρος.
2) P-values στις παρανθέσεις.
3) *** : σε επίπεδο σημαντικότητας 1%
** : σε επίπεδο σημαντικότητας 5%
* : σε επίπεδο σημαντικότητας 10%

4) Όλοι οι αριθμοί είναι σε εκατομμύρια ευρώ
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4.3.2.2 Υπόδειγμα Οριακής Συνάφειας της Σχετικής Αξίας (Incremental Value
Relevance)

Στον πίνακα 4.18 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου του υποδείγματος
της οριακής σχετικής συνάφειας της αξίας. Όπως και στην προηγούμενη ανάλυση της
σχετικής συνάφειας της αξίας, ακολουθούμε και στο συγκεκριμένο υπόδειγμα την
ίδια μεθοδολογία ελέγχου. Ο έλεγχος αφορά σε τρία επίπεδα: στο πρώτο εξετάζουμε
την οριακή συνάφεια, και στα δύο λογιστικά συστήματα, μόνο στην λογιστική αξία.
Στο δεύτερο εξετάζουμε την οριακή συνάφεια της σχετικότητας της αξίας μόνο των
καθαρών κερδών και τέλος, προβαίνουμε στον έλεγχο του συνολικού υποδείγματος
και για τα δύο λογιστικά συστήματα, εξετάζοντας την προ και μετά υιοθέτηση των
ΔΛΠ /ΔΠΧΠ περίοδο.
Στον πίνακα 4.18, κατά τον έλεγχο του υποδείγματος με μεταβλητή μόνο τη
λογιστική αξία διαπιστώνουμε ότι αναμφίβολα οι προσαρμογές στον ισολογισμό
κατά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είναι οριακά αυξητικά σχετικές καθώς: οι
συντελεστές

BV_DIF coefficients (6.11) είναι όλοι θετικοί και στατιστικά

σημαντικοί σε επίπεδο p-value =3%. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο του υποδείγματος με
μόνη μεταβλητή τα καθαρά κέρδη, αποκαλύπτεται ότι οι αναπροσαρμογές των ΔΛΠ
/ΔΠΧΠ στα καθαρά κέρδη μείωσαν τη σχετικότητα της αξίας. Ειδικότερα, ο
συντελεστής NI_DIF coefficients είναι -1.00 με αρνητικό επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας p-value ≤1%. Τέλος, στο ολοκληρωμένο υπόδειγμα παρατηρούμε
ότι οι αναπροσαρμογές στην λογιστική αξία οριακά αυξητικές στη σχετικότητα της
αξίας (BV_DIF coefficient =0.35) αλλά η προκύπτουσα διαφορά είναι στατιστικά μη
σημαντική στα συμβατικά επίπεδα, ενώ οι αναπροσαρμογές στα καθαρά κέρδη είναι
αρνητικές (NI_DIF coefficient =-1%) και στατιστικά σημαντικές (p-value ≤1%).
Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ετεροσκεδαστικότητας καθώς οι συντελεστές
F-statistics είναι >5%, 0,32 για το υπόδειγμα της λογιστικής αξίας, 0,11 για το
υπόδειγμα των καθαρών κερδών και 0,35 για το συνολικό υπόδειγμα.
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αναπροσαρμογές σύμφωνα με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στη λογιστική αξία παρουσιάζουν περισσότερο οριακά αυξητική τη
σχετική αξία, σε αντίθεση με τα καθαρά κέρδη τα οποία παρουσιάζουν οριακά
αυξητική μη –σχετική αξία, σε σχέση με τα ΕΛΠ. Τέλος στο συνολικό υπόδειγμα
παρατηρούμε ότι η λογιστική αξία (καθαρά κέρδη) παίζει μεγαλύτερο (μικρότερο)
ρόλο κατά την αποτίμηση σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ σε σχέση με τα ΕΛΠ, το
οποίο αποτέλεσμα είναι σε άμεση συνέπεια με την μεγαλύτερη έμφαση την οποία
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δίνουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στον ισολογισμό και στη δίκαιη αξία και μικρότερη έμφαση
στην εξομάλυνση των καθαρών κερδών.
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Πίνακας 4.18:Οριακή συνάφεια της σχετικότητας της αξίας των αναπροσαρμογών των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στη λογιστική αξία και στα καθαρά κέρδη

Πλήρες Υπόδειγμα: Pit= a0+ a11BV_GGit+ a12BV_DIFit+ a21NI_GGit+a22NI_DIFit+ eit
Intercept

BV_GG

BV_DIF

BV only model

460*
(0.06)

1.05***
(0.00)

6.11**
(0.03)

NI only model

0
(1.00)

BV and NI model

0
(1.00)

0.49***
(0.00)

0.35
(0.74)

NI_GG

NI_DIF

13.21***
(0.00)

-1.00***
(0.00)

9.81***
(0.03)

-1.00***
(0.00)

Adj. R2 %

F-statistic

58.5%

0.42
(0.32)

61.7%

0.93
(0.11)

57.3%

0.40
(0.35)

1) Ορισμός Μεταβλητών: BV_GG η λογιστική αξία σύμφωνα με τα ΕΛΠ, BV_DIF η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξία σύμφωνα με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και
της λογιστικής αξίας σύμφωνα με τα ΕΛΠ, NI_GG τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα ΕΛΠ, NI_DIF η διαφορά μεταξύ των καθαρών κερδών σύμφωνα με τα
ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και των καθαρών κερδών σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
2) P-values στις παρενθέσεις.
3) *** : σε επίπεδο σημαντικότητας 1%
** : σε επίπεδο σημαντικότητας 5%
* : σε επίπεδο σημαντικότητας 10%
4) Όλοι οι αριθμοί είναι σε εκατομμύρια ευρώ
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4.3.3

Εκτίμηση του υποδείγματος περί προβλεψιμότητας και χειραγώγησης των
κερδών

Πρότερες έρευνες, εξετάζοντας το βαθμό ακριβείας των προβλέψεων των
χρηματοοικονομικών αναλυτών για τα κέρδη των επιχειρήσεων κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι διαδικασία της έρευνας πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο των
μεταβολών στα επίπεδα γνωστοποίηση, των λογιστικών γεγονότων, μεταξύ των
επιχειρήσεων. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Lang και Lundholm (1996),
χρησιμοποιούμε το βαθμό των χρηματοοικονομικών αναλυτών (NUM) που ελέγχουν
τις μεταβολές και τις διαφορές στις πρακτικές γνωστοποιήσεων των επιχειρήσεων, οι
οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις προβλέψεις για τα μελλοντικά κέρδη. Ένας
αρνητικός συντελεστής προσδιορισμού της μεταβλητής NUM υποδηλώνει ότι ο
βαθμός προβλεψιμότητας των κερδών από την πλευρά των αναλυτών έχει βελτιωθεί
(τα λάθη επί των προβλέψεων μειώνονται σε απόλυτες τιμές) καθώς όλο και
περισσότεροι ασχολούνται με τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, ο έλεγχος της μεταβλητής MVE χρησιμεύει στον έλεγχο για την απόκλιση
των πληροφοριών, που οφείλονται στο μέγεθος της επιχείρησης (Lang and
Lundholm, 1993). Ένας αρνητικός συντελεστής προσδιορισμού της μεταβλητής MVE
υποδηλώνει τη δυνατότητα των χρηματοοικονομικών αναλυτών να προβλέψουν με
περισσότερη ακρίβεια τα μελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων.
Στην παρούσα διατριβή, ο έλεγχος της ερευνητικής υπόθεσης 3.8 εστιάζει στο
συντελεστή προσδιορισμού Xi της εξίσωσης 3.5, ο οποίος αντιπροσωπεύει,
αντίστοιχα, τους συντελεστές προσδιορισμού των δεικτών DISCLOSE, METHODS,
και IASSET. Αν οι διαφορές μεταξύ των λογιστικών προτύπων παρεμποδίζουν την
ικανότητα των αναλυτών να προβλέψουν με ακρίβεια τα κέρδη των επιχειρήσεων,
τότε ο συντελεστής προσδιορισμού (3) πρέπει να είναι θετικός, δηλαδή, σημαντικά
λάθη επί των προβλέψεων (σε απόλυτες τιμές) θα πρέπει να σχετίζονται με μεγάλες
διαφορές μεταξύ των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ και των ΕΛΠ (ελληνικών λογιστικών προτύπων).
Ειδικότερα, στον πίνακα 4.19, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων επί των
δεικτών DISCLOSE, METHODS και IASSET. Παρατηρούμε ότι ο επεξηγηματικός
παράγοντας (R2s) των τριών υποδειγμάτων είναι 24.23 % , 26.10% και 31.29 %, για
τα επίπεδα γνωστοποιήσεων, τις μεθόδους επιμέτρηση και για τις διαφορές στις
λογιστικές πολιτικές , αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο συντελεστής προσδιορισμού της
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μεταβλητής NUM είναι αρνητικός, με στατιστικά επίπεδα μη σημαντικά και
διάφορος του μηδενός και στα τρία υπό εξέταση υποδείγματα παλινδρόμησης.
Αντίστοιχα, οι συντελεστές προσδιορισμού της μεταβλητής MVE είναι αρνητικοί,
όπως ήταν αναμενόμενο και στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 5% για τα
υποδείγματα (a) και (b), και 1% για το υπόδειγμα c.
Αναλυτικότερα, για τους υπό εξέταση δείκτες των λογιστικών προτύπων, ο
συντελεστής προσδιορισμού του δείκτη DISCLOSE είναι θετικός (t=1.7844 , one tail
p-value <.05). Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι ο βαθμός και η ικανότητα
πρόβλεψης των κερδών από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές μειώνεται, καθώς
οι επιχειρήσεις παρέχουν μικρότερο αριθμό ή ανεπαρκείς γνωστοποιήσεις, σύμφωνα
με τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) σε αντιστοιχία με το βαθμό
γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Επίσης, θετικός είναι και ο
συντελεστής προσδιορισμού του δείκτη METHODS (t=1.937 , one tail p-value <.10),
αποτέλεσμα το οποίο υποδηλώνει ότι τα λάθη των χρηματοοικονομικών αναλυτών
αυξάνουν, καθώς η ελαστικότητα και η ποικιλομορφία των μεθόδων επιμέτρησης,
που προβλέπονται σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) αυξάνουν
(σε αντίθεση με τις προβλεπόμενες μεθόδους επιμέτρησης από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ).
Τέλος, όσον αφορά το σύνολο των γνωστοποιήσεων και των μεθόδων επιμέτρησης, ο
συντελεστής προσδιορισμού του δείκτη IASSET είναι θετικός (t=2.9556 , one tail pvalue <.01) καταδεικνύοντας ότι τα λάθη στις προβλέψεις των κερδών των
επιχειρήσεων από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές είναι περισσότερα όσο
περισσότερο τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), παρεκκλίνουν από τις
αντίστοιχες επιταγές των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η υπό εξέταση ερευνητική υπόθεση
(3.8), βάση των παραπάνω αποτελεσμάτων γίνεται αποδεκτή, καθώς οι δυνατότητες
και οι ικανότητες των χρηματοοικονομικών αναλυτών, για έγκυρη πρόβλεψη των
μελλοντικών κερδών των επιχειρήσεων, απομειώνεται από τις ενδοεπιχειρησιακές
διαφορές στην εφαρμογή των λογιστικών προτύπων (ΕΛΠ), σε σχέση με τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ.
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Πίνακας 4.19: Αποτελέσματα του ελέγχου της υπόθεσης 3.8: Η επίδραση των
διαφορών μεταξύ των ΕΛΠ και των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στην έγκυρη
πρόβλεψη των κερδών από τους χρηματοοικονομικούς
(a) Υπόδειγμα γνωστοποιήσεων : FERRORit 1  a  1 NUM it 1   2 MVEit 1   3 DISCLOSEi   it 1
(b) Υπόδειγμα μεθόδων επιμέτρησης: FERRORit 1  a  1 NUM it 1   2 MVEit 1   3 METHODSi   it 1

FERRORit 1  a  1 NUM it 1   2 MVEit 1   3 IASSETi   it 1

(c ) Συνολικό Υπόδειγμα :

Υπόδειγμα

a
NUM
MVE
DISCLOSE

Πρόσημο
?
+

(a)
0.2593

(b)
0.4535

(c)
0.6530

[2.466]**

[3.745]***

[3.7946]***

-0.0031

-0.0062

-0.0043

[-0.6003]

[-1.2475]

[-0.7181]

-0.026

-0.032

-0.0522

[-2.054]**

[-2.723]**

[-3.6214]***

0.0007
[1.7844]**

METHODS

+

0.0422
[1.937]*

IASSET

+

0.0324
[2.9556]***

N
Adj.R2

32
24.23%

32
26.10%

32
31.29%

Ο έλεγχος t-statistics στις παρενθέσεις αφορούν σε one tail tests
*
one tail p-value <.10
**
one tail p-value <.05
***
one tail p-value <.01,

Επιπροσθέτως, στα παραπάνω αποτελέσματα (για στατιστικά περιγραφικούς λόγους),
υπολογίσαμε τις μεταβολές στην εγκυρότητα των προβλέψεων των αναλυτών, μετά
την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι, σε απόλυτες
τιμές, τα λάθη επί των προβλέψεων των κερδών έχουν μειωθεί σημαντικά από 4.28 %
(mean) και 1.46 % (median) κατά την περίοδο προ υιοθέτησης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, σε
1.97% (mean) και 0.82% (median) μετά την υιοθέτηση των προτύπων. Τα παραπάνω
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 20.
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Πίνακας 4.20: Μονοπαραγοντικοί έλεγχοι των μεταβολών στα λάθη των
προβλέψεων των αναλυτών
Μεταβλητή FERROR
Έτος
Mean
t-1
0.0428
t+1
0.0197
t-statistics
***

Median
0.0146
0.0082

Std Dev
0.0625
0.0305

Min
0.0000
0.0000

Max
0.3011
0.1708

[-3.025]***

Ο έλεγχος t-test απορρίπτει την υπόθεση της μη διαφορετικότητας από το μηδέν (two - tail p-value
<.01).

Παρόλο που η δεύτερη υπόθεση μας επικεντρώνεται στις μεταβολές ως προς την
ακρίβεια πρόβλεψης, σε αντίθεση με τη μεταβλητότητα που σχετίζεται με την
υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, το γεγονός της μείωσης της τυπικής απόκλισης της
μεταβλητής FERROR είναι συνεπής με την υπό εξέταση υπόθεση για CHIASSET<0
σύνολο.
Στον πίνακα 21 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των τριών
παλινδρομήσεων, για τον έλεγχο της υπό εξέτασης υποθέσεως 3.9. Παρατηρούμε ότι
η επεξηγηματική δύναμη των συντελεστών R2 κυμαίνονται περίπου στο 10-11%. Ο
συντελεστής προσδιορισμού της μεταβλητής CHNUM δεν είναι στατιστικά
σημαντικός σε αντίθεση με τον προσδιοριστικό συντελεστή της μεταβλητής της
αγοραίας αξίας (CHMVE) ο οποίος είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός,
υποδηλώνοντας ότι καθώς αυξάνεται η αγοραία αξία των επιχειρήσεων τα λάθη των
αναλυτών στις προβλέψεις των κερδών μειώνονται.

Όσον αφορά τους δείκτες

CHDISCLOSE και CHMETHODS, παρατηρούμε ότι οι συντελεστές προσδιορισμού
είναι θετικοί και στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδα t = 1.876 και 1.932, αντίστοιχα,
με επίπεδο σημαντικότητας two-tail p-values < .10. Επίσης, ο συντελεστής
προσδιορισμού της μεταβλητής CHIASSET είναι θετικός με t = 2.043, και στατιστικά
σημαντικός στο επίπεδο του p-value < .05. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν τη
μείωση των λαθών στις προβλέψεις των αναλυτών αναφορικά με την κερδοφορία των
επιχειρήσεων, καθώς οι διαφορές στις λογιστικές πολιτικές των ελληνικών
λογιστικών προτύπων σε σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, μειώνονται, λόγω της
υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες
με λογιστικό σύστημα το οποίο απαιτεί μειωμένο βαθμό γνωστοποιήσεων ή παρέχει
την ευχέρεια χρήσης περισσοτέρων μεθόδων επιμέτρησης, σε σύγκριση με τα ΔΛΠ /
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ΔΠΧΠ, σχετικά θα ωφεληθούν από την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, λόγω του ότι
οι επαγγελματίες χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα είναι σε θέση να
προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια σχετικούς δείκτες αποτίμησης.
Αυτό θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης στα δημοσιευμένα
αποτελέσματα, την αύξηση, επίσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων κατά την
εξεύρεση οικονομικών πόρων (ειδικότερα με τη συγκυρία της οικονομικής κρίσης της
χώρας μας και κατ’ επέκταση με την ασφυξία που έχει προκληθεί στον τραπεζικό
χώρο). Τέλος, αποτιμώντας δίκαια και με ακρίβεια την αξία μιας επιχείρησης
διευκολύνεται σημαντικά το κομμάτι των εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Πίνακας 4.21: Η επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στην ακρίβεια των
προβλέψεων των κερδών
(a) Υπόδειγμα μεταβολών των γνωστοποιήσεων

CHFERRORi  a  1CHNUMi   2CHMVEi  3CHDISCLOSEi   i

(b) Υπόδειγμα μεταβολών στις μεθόδους επιμέτρησης

CHFERRORi  a  1CHNUM i   2CHMVEi   3CHMETHODSi   i

(c ) Συνολικό Υπόδειγμα

CHFERRORi  a  1CHNUM i   2CHMVEi   3CHIASSETi   i
Υπόδειγμα

a
CHNUM

CHMVE

Πρόσημο

(a)

(b)

(c)

?

0.0010

0.0009

0.0027

[0.083]

[0.071]

[0.282]

0.0021

0.0012

0.0019

[1.452]

[1.178]

[1.419]

-0.0190

-0.0191

-0.0186

[-1.956]**

[-2.097]**

[-1.901]*

-

-

CHDISCLOSE

-/+

CHMETHODS

-/+

0.0055
[1.876]*

0.0061
[1.932]*

CHIASSET
Adj.R2

-/+
10.40%

Ο έλεγχος t-statistics στις παρενθέσεις αφορούν σε one tail tests
*
one tail p-value <.10
**
one tail p-value <.05
***
one tail p-value <.01,
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10.93%

0.0033
[2.043]**
11.17%

4.4 Συμπεράσματα εκτίμησης υποδειγμάτων

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των υποδειγμάτων, διαπιστώνουμε
ότι επιβεβαιώνονται και οι εννέα ερευνητικές μας υποθέσεις όπως αυτές
παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής.
Συμπερασματικά, σύμφωνα με το ερευνητικό υπόδειγμα του δείκτη εναρμόνισης του
Van der Tass η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατά την ημερομηνία
μετάβασης

το

2005,

αύξησε

το

δείκτη

εναρμόνισης,

ομοιομορφίας

και

συγκρισιμότητας των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων επιχειρήσεων σε
σχέση με τα αντίστοιχα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Επιπλέον, η εξέταση της συνάφειας της σχετικότητα της αξίας, εφαρμόζοντας το
υπόδειγμα του Ohlson, επιβεβαίωσε τον προσανατολισμό των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, ο
οποίος είναι σε συνάφεια με την αναγνώριση χαμηλότερων προβλέψεων και δίκαιων
αξίων, εμφανίζοντας μεγαλύτερη συνάφεια στη λογιστική αξία των επιχειρήσεων σε
αντίθεση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία προσανατολίζονται σε μια
ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων (καθαρών κερδών) εμφανίζοντας μεγαλύτερη
συνάφεια της αξίας στα καθαρά κέρδη. Επιπλέον, η παράλειψη της μεταβλητής νit
(άλλες πληροφορίες) από το ερευνητικό υπόδειγμα και ο έλεγχος των «άλλων
πληροφοριών από δύο διαφορετικά υποδείγματα, μας παρείχε ποιο ξεκάθαρα
αποτελέσματα.
Τέλος με τον έλεγχο του τρίτου υπό εξέταση ερευνητικού υποδείγματος, καταλήξαμε
στο συμπέρασμα ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έχει βελτιώσει το βαθμό
προβλεψιμότητας των κερδών από τους αναλυτές, καθώς επίσης έχει μειώσει
σημαντικά τα λάθη στις προβλέψεις.
Ολοκληρώνοντας, τα αποτελέσματα, καταλήγουμε ότι πέραν από την αποδοχή των
ερευνητικών υποθέσεων, καταδεικνύεται, σύμφωνα με την πραγματική εικόνα που
επικρατεί στην αγορά, ο ρόλος και ο σκοπός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα
οποία μέσα από την καθολικότητα των λογιστικών πρακτικών που επιβάλλουν,
δημιουργούν ένα ποιο ασφαλές περιβάλλον οικονομικής δραστηριότητας, παρέχοντας
τα εχέγγυα στους εν δυνάμει επενδυτές να λάβουν σωστές επενδυτικές αποφάσεις,
χρηματοδοτώντας αυτό που πραγματικά «βλέπουν».
Στο κεφάλαιο 5 γίνεται αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών
υποθέσεων.
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Κεφάλαιο 5ο – Συμπεράσματα

5.1 Εισαγωγή
Έχοντας ως στόχο την επίτευξη της λογιστικής εναρμόνισης και της συγκρισιμότητας
μεταξύ των επιχειρήσεων εντός της ΕΕ, από 1η Ιανουαρίου 2005, όλες οι εισηγμένες
επιχειρήσεις της ΕΕ υποχρεούνται να καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις
βάσει των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις επακόλουθες «ανησυχίες» που
εκφράστηκαν, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες για έρευνα που πρότεινε η πρόσφατη
βιβλιογραφία, η παρούσα μελέτη εξέτασε διάφορες διαστάσεις που αφορούν την
υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ από τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Η
παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε σκοπίμως για το πρώτο έτος υποχρεωτικής
εφαρμογής των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, όχι μόνο ερευνώντας διάφορα ζητήματα ανεξάρτητα,
αλλά προχώρησε και στη διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων και αποτελεσμάτων.
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει τα συμπερασματικά σχόλια της παρούσας εργασίας.

5.2

Περίληψη των ερευνητικών ερωτημάτων και μεθόδων

5.2.1 Ερευνητική Προσέγγιση
5.2.1.1 Ερευνητική ερώτηση 1η

Για να απαντήσουμε στην ερευνητική ερώτηση 1, χρησιμοποιήσαμε το δείκτη
εναρμόνισης Η του Van der Tass, εφαρμόζοντας τον στο σύνολο των εισηγμένων
επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Με την εφαρμογή του δείκτη
επιτεύχθηκε η επιμέτρηση του βαθμού αποδοχής και αφομοίωσης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Επιπλέον, ο δείκτης εφαρμόστηκε για τον έλεγχο όχι μόνο των μεθόδων σύνταξης
των οικονομικών καταστάσεων, αλλά και σε μεθόδους αναγνώρισης και επιμέτρησης
λογιστικών γεγονότων. Ελέγχοντας το βαθμό της επίδρασης από την υιοθέτηση των
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ με την εφαρμογή ενός δείκτη, δημιουργούμε τη βάση εφαρμογής του
και σε άλλες χώρες ειδικότερα σε αυτές με κοινό λογιστικό σύστημα (stakeholder
oriented). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ουσιαστική μετάβαση των ελληνικών
επιχειρήσεων και ήταν στατιστικά σημαντικά.
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5.2.1.2 Ερευνητική ερώτηση 2η

Όπως και στην ερευνητική ερώτηση 1, χρησιμοποιήσαμε το ίδιο ερευνητικό
υπόδειγμα για τη μέτρηση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων
αφορούσε σε πληθυσμό και όχι σε δείγμα και ελέγχθηκε κατά το έτος πριν (2004) και
μετά (2005) την εφαρμογή. Ο δείκτης Η κάνει μια σύγκριση μεταξύ των σχετικών
συχνοτήτων

των

λογιστικών

μεθόδων

που

χρησιμοποιούνται

μεταξύ

των

επιχειρήσεων του υπό εξέταση δείγματος στα πλαίσια της ίδιας χώρας.
5.2.1.3 Ερευνητική ερώτηση 3η

Η παρούσα μελέτη εκλαμβάνει τη λογιστική ποιότητα, μεταξύ άλλων, ως σύνδεση
μεταξύ της λογιστικής αξίας και τις αγοραίας αξίας (σχετικότητα της αξίας των
λογιστικών πληροφοριών). Σε συνάρτηση με τη σχετική θεωρία, εφαρμόσαμε το
υπόδειγμα του Ohlson (1995), απαντώντας στην ερευνητική ερώτηση 3η . Η ανάλυση
αφορούσε επίσης σε πληθυσμό επιχειρήσεων και όχι σε δείγμα και ήταν ταυτόσημος
με τα προηγούμενα ερευνητικά ερωτήματα. Ειδικότερα, εξετάστηκαν δύο διαστάσεις
που σχετίζονται με τη μεταβολή της σχετικότητας της αξίας των λογιστικών
πληροφοριών των ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη αφορά στην εξέταση των
συντελεστών αποτίμησης της λογιστικής αξίας και των καθαρών κερδών μεταξύ των
ετών 2004 και 2005. Η δεύτερη αφορά στην εξέταση των μεταβολών της συνάφειας
της σχετικής αξίας (R2) μεταξύ των ετών 2004 και 2005.
5.2.1.4 Ερευνητική ερώτηση 4η

Για την απάντηση της ερευνητικής ερώτησης4, χρησιμοποιήσαμε επίσης το
υπόδειγμα του Ohlson (1995). Ειδικότερα,

εστιάζοντας μόνο για το 2005, η

λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων είχε διασπασθεί στο σύνολο των προσαρμογών
που προέκυψαν από την υιοθέτηση των επιμέρους ΔΛΠ / Δ.Π.Χ.Π, κατά τη
μετάβαση στο νέο λογιστικό καθεστώς.
5.2.1.5 Ερευνητική ερώτηση 5η

Στην απάντηση της ερευνητική ερώτησης 5η ακολουθήσαμε τρεις διαφορετικές
προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση αφορούσε στη διάσπαση του όρου «λοιπές
πληροφορίες» του υποδείγματος του Ohlson (1995) σχετικά με το επίπεδο των
υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων, χρησιμοποιώντας το δείκτη Η του Van Der Tas
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(1988). Στη δεύτερη προσέγγιση εφαρμόσαμε το υπόδειγμα του Ohlson ελέγχοντας
τις διαφορές στη συνάφεια της σχετικής αξίας. Τέλος στην τρίτη προσέγγιση
εφαρμόσαμε ένα υπόδειγμα ελέγχου του βαθμού προβλεψιμότητας των κερδών
αποτιμώντας τους συντελεστές συμμόρφωσης πριν και μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ
/ ΔΠΧΠ.
5.2.1.6 Ερευνητική ερώτηση 6η

Για την απάντηση της ερευνητικής ερώτησης 6η αναπτύξαμε ένα υπόδειγμα
παλινδρόμησης

ελέγχοντας

τους

συντελεστές

προσδιορισμού

του

επιπέδου

γνωστοποιήσεων, των μεθόδων επιμέτρησης και της πολιτικής των λογιστικών
αναφορών ως σύνολο. Με το υπόδειγμα αυτό ελέγξαμε αν οι διαφορές που υπάρχουν
στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα σε σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, έχουν επιπτώσεις
στην ακρίβεια των προβλέψεων των αναλυτών για τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Εστιάσαμε στην περίοδο προ υιοθέτησης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, καθώς η σύνταξη και η
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων βασιζόταν στα ΕΛΠ
(ελληνικά λογιστικά πρότυπα) τα οποία αντανακλούν μια ποικιλομορφία στις
απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων και των μεθόδων επιμέτρησης.
5.2.1.7 Ερευνητική ερώτηση 7η

Στη 7η ερευνητική ερώτηση απαντήσαμε χρησιμοποιώντας το ίδιο υπόδειγμα
παλινδρόμησης με αυτό της ερευνητικής ερώτησης 6η με τον έλεγχο του οποίου
εξετάσαμε την επίδραση από την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Στην αύξηση του
είδους

και

της

ποσότητας

των

χρηματοοικονομικών

πληροφοριών

που

γνωστοποιούνται από τις επιχειρήσεις.
Η διαφορά έγκειται στο ότι μεταβλητές που ελέγχθηκαν αφορούσαν στην μεταβολή
του επιπέδου γνωστοποιήσεων (CHDISCLOSE), στη μεταβολή των μεθόδων
επιμέτρησης (CHMETHODS), και στη μεταβολή της πολιτικής των λογιστικών
αναφορών, ως σύνολο (CHIASSET), για κάθε χρονιά (2004 – 2005), εξετάζοντας την
επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ στα λάθη πρόβλεψης των αναλυτών.
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5.3

Βασικά ευρήματα της διατριβής

Βασιζόμενοι στις ερευνητικές υποθέσεις που αναπτύξαμε στο 3ο κεφάλαιο της
παρούσας διατριβής, παραθέτουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα.
5.3.1 Συμπεράσματα ελέγχου της ερευνητικής υπόθεσης 1η περί επίτευξης εναρμόνισης

των λογιστικών πρακτικών
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα τα οποία αφορούν την προ υιοθέτησης των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ περιόδου (2004) διαπιστώνουμε ότι κατά την περίοδο αυτή υπάρχει μεγάλη
ποικιλομορφία στις λογιστικές μεθόδους βάση των οποίων οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις μπορούσαν να απεικονίσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, καθώς
επίσης και μειωμένος έλεγχος ως προς τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις (27,41%
στις μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων, 18,89% στις μεθόδους αποσβέσεων και
28,52% στην σύνταξη και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων).
Τα παραπάνω οδηγούν σε δύο πρώτα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, ο δείκτης
εναρμόνισης είναι σχετικά χαμηλός, αντανακλώντας την δυσκολία κατανόησης και
κατ’ επέκταση την αδυναμία σύγκρισης και ανάλυσης για επικείμενους επενδυτές.
Δεύτερον και κυριότερο ελλοχεύει η ύπαρξη σημαντικού βαθμού χειραγώγησης των
αποτελεσμάτων, διοχετεύοντας ελλιπείς ή ψευδείς πληροφορίες προς τους
εξωτερικούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.
Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση τον λογιστικών μεθόδων για την αποτίμηση
των αποθεμάτων, των αποσβέσεων και την απεικόνιση των οικονομικών
καταστάσεων, προ και μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων,
διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι μετά την υιοθέτηση η σημαντική πλειοψηφία των
επιχειρήσεων (πάνω από 90% στις περιπτώσεις των αποσβέσεων και της σύνταξης
των οικονομικών καταστάσεων και πάνω από 70% στην περίπτωση αποτίμησης των
αποθεμάτων) τείνει σε μια πιο συγκεντρωτική αντιμετώπιση λογιστικών γεγονότων,
εφαρμόζοντας σχεδόν κοινή λογιστική πολιτική, με αποτέλεσμα την αύξηση του
βαθμού εναρμόνισης και την βελτίωση της διάχυσης της πληροφορίας προς τους
εξωτερικούς χρήστες των επιχειρήσεων.
Συνοψίζοντας, ο έλεγχος της υπό εξέτασης υπόθεσης 1 υποδηλώνει την αύξηση του
βαθμού εναρμόνισης και ειδικότερα μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις
αποσβέσεις και κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, το
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χαμηλότερο ποσοστό στις μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων καθιστά
ελεγχόμενο για μεταγενέστερες έρευνες το γεγονός της πιθανότητας υπόεναρμόνισης, όσο ο αριθμός των υπό εξέταση επιχειρήσεων που θα γνωστοποιεί τις
λογιστικές μεθόδους και τις πρακτικές αποτίμησης των αποθεμάτων θα αυξάνει.
Τέλος, δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στα επίπεδα εναρμόνισης κατά την
επιλογή και γνωστοποίηση των μεθόδων σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, επομένως δεν μπορούμε με
ακρίβεια να διαπιστώσουμε αν η υιοθέτηση αποτελεί το μοναδικό παράγοντα στη
δημιουργία θετικής τάσης στην επιλογή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

5.3.2 Συμπεράσματα ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων 2-3-5-7

Οι αναλύσεις μας σχετικά με τις λογιστικές διαφορές και τα στοιχεία της
συμφιλίωσης βρίσκουν ότι η μετάβαση στα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έχει ως αποτέλεσμα σε
εκτεταμένες αλλαγές σχετικά με τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, τα αποθέματα,
τους αναβαλλόμενους φόρους και τον καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Οι λογιστικές διαφορές στην υπεραξία, στις προβλέψεις και στην επωνυμία και τα
εμπορικά σήματα είναι μικρότερες, αλλά είναι οικονομικά σημαντικές για ορισμένες
επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι διακυμάνσεις των
αριθμών αυτών είναι συνεπείς με το ρόλο του κάθε αποτελέσματος σε κάθε λογιστικό
σύστημα, όπως έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενο μέρος της διατριβής.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ

επηρεάζει

σημαντικά

πολλά

βασικά

λογιστικά

μεγέθη

και

χρηματοοικονομικούς δείκτες. Σύμφωνα με τον προσανατολισμό των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ
προς την εύλογη αξία και τον αντίστοιχο συντηρητισμό των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων, διαπιστώνουμε ότι, το σύνολο του ενεργητικού, το σύνολο των
υποχρεώσεων και η λογιστική αξία (τις περισσότερες φορές στατιστικά σημαντικά)
σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, καθώς επίσης και ότι η μέση τιμή των καθαρών κερδών και της
διατμηματικής διακύμανσης είναι επίσης υψηλότερα και στατιστικά σημαντικά.
Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ από τις ελληνικές
επιχειρήσεις μειώνει σημαντικά την μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων και του
240

μέσου όρου του κύκλου εργασιών των ενεργητικών στοιχείων, λόγω του
μεγαλύτερου συνόλου του ενεργητικού και της λογιστικής αξίας που διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ σε αντίθεση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Τέλος, αντιλαμβανόμαστε από τον πίνακα 8 ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
επηρεάζει σημαντικά τους σύνηθες δείκτες που χρησιμοποιούνται κατά την
αποτίμηση των επιχειρήσεων.
Συνοψίζοντας, σχετικά με την επεξηγηματική δύναμη του υποδείγματος πριν
(ελληνικά λογιστικά πρότυπα) και μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ,
διαπιστώνουμε ότι το υπόδειγμα της λογιστικής αξίας αυξάνει την επεξηγηματική του
δύναμη μετά την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων σε αντίθεση με τα το υπόδειγμα
των καθαρών κερδών, όπου η επεξηγηματική του δύναμη μειώνεται σε αντίθεση με
τα ελληνικά πρότυπα. Βέβαια σημαντικό παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι
σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά σε
αντίθεση με τα ΕΛΠ όπου τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας είναι μη
σημαντικά.

5.3.3

Συμπεράσματα ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων 4–6

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αναπροσαρμογές σύμφωνα με τα
ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στη λογιστική αξία παρουσιάζουν περισσότερο οριακά αυξητική τη
σχετική αξία, σε αντίθεση με τα καθαρά κέρδη τα οποία παρουσιάζουν οριακά
αυξητική μη – σχετική αξία, σε σχέση με τα ΕΛΠ. Τέλος στο συνολικό υπόδειγμα
παρατηρούμε ότι η λογιστική αξία (καθαρά κέρδη) παίζει μεγαλύτερο (μικρότερο)
ρόλο κατά την αποτίμηση σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ σε σχέση με τα ΕΛΠ, το
οποίο αποτέλεσμα είναι σε άμεση συνέπεια με την μεγαλύτερη έμφαση την οποία
δίνουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στον ισολογισμό και στη δίκαιη αξία και μικρότερη έμφαση
στην εξομάλυνση των καθαρών κερδών.

5.3.4

Συμπεράσματα ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων 8-9

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ των ΔΛΠ/ ΔΠΧΠ και των ΕΛΠ (ελληνικών
λογιστικών προτύπων), υποδεικνύουν πρόσθετες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε
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πέντε, περίπου, πεδία ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν τις επιλογές της
εκάστοτε διοίκησης, όσον αφορά τις επιλεγόμενες μεθόδους επιμέτρησης, σε τρία
πεδία ελέγχου, κατά μέσο όρο.
Επιπλέον, σύμφωνα με το δείκτη IASSET καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, οι
επιχειρήσεις του υπό εξέταση δείγματος, προβαίνουν περίπου σε οχτώ μεταβολές των
γνωστοποιήσεων και των μεθόδων επιμέτρησης μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ. Το αποτέλεσμα αυτό είναι απολύτως συμβατό με την βασική επιδίωξη των
διεθνών λογιστικών προτύπων, σχετικά με την εναρμόνιση και την ομοιομορφία
σύνταξης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Όσον αφορά στον αριθμό των αναλυτών που ασχολούνται με την εξέταση των
δημοσιευμένων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων
προ της υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ, είναι περίπου 14, ενώ μετά την υιοθέτηση των
προτύπων είναι περίπου 16. Αυτό σηματοδοτεί μεγαλύτερο επίπεδο εμπιστοσύνης
στα ανακοινωμένα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Δυστυχώς, μία
παράμετρος την οποία αγνοήσαμε και πιθανόν να μας οδηγούσε σε περαιτέρω
χρήσιμα συμπεράσματα, θα ήταν η καταγραφή και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων,
του αριθμού των αναλύσεων από ξένους χρηματοοικονομικούς οίκους. Η τυχόν
αύξηση θα μας οδηγούσε πιθανόν και στο συμπέρασμα της βελτίωσης της
εξωστρέφειας και του επιπέδου εμπιστοσύνης των ελληνικών επιχειρήσεων, στις
παγκόσμιες αγορές κεφαλαίων.
Τέλος, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων του δείγματος
έχει αυξηθεί από την προ υιοθέτησης περιόδου (2004) στην μετά υιοθέτηση περίοδο
(2005). Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την επίδραση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στη
λογιστική αξία των επιχειρήσεων, καθώς αποδέχονται χαμηλότερους συντελεστές
προβλέψεων, εστιάζοντας ταυτόχρονα στη δίκαιη αξία.
Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ο βαθμός και η ικανότητα
πρόβλεψης των κερδών μειώνεται, καθώς οι επιχειρήσεις παρέχουν μικρότερο αριθμό
ή ανεπαρκείς γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
σε αντιστοιχία με το βαθμό γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Ταυτόχρονα, τα λάθη στις προβλέψεις αυξάνουν, καθώς η ελαστικότητα και η
ποικιλομορφία των μεθόδων επιμέτρησης, που προβλέπονται σύμφωνα με τα ΕΛΠ
(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) αυξάνει (σε αντίθεση με τις προβλεπόμενες μεθόδους
επιμέτρησης από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ). Επιπλέον, τα λάθη στις προβλέψεις των κερδών
των επιχειρήσεων από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές είναι περισσότερα όσο
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περισσότερο τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), παρεκκλίνουν από τις
αντίστοιχες επιταγές των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες με
λογιστικό σύστημα το οποίο απαιτεί μειωμένο βαθμό γνωστοποιήσεων ή παρέχει την
ευχέρεια χρήσης περισσοτέρων μεθόδων επιμέτρησης, σε σύγκριση με τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ, σχετικά θα ωφεληθούν από την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, λόγω του ότι
οι επαγγελματίες χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα είναι σε θέση να
προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια σχετικούς δείκτες αποτίμησης.
Αυτό θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης στα δημοσιευμένα
αποτελέσματα, την αύξηση, επίσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων κατά την
εξεύρεση οικονομικών πόρων (ειδικότερα με τη συγκυρία της οικονομικής κρίσης της
χώρας μας και κατ’ επέκταση με την ασφυξία που έχει προκληθεί στον τραπεζικό
χώρο). Τέλος, αποτιμώντας δίκαια και με ακρίβεια την αξία μιας επιχείρησης
διευκολύνεται σημαντικά το κομμάτι των εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η υπό εξέταση υπόθεση, βάση των
παραπάνω αποτελεσμάτων γίνεται αποδεκτή, καθώς

οι δυνατότητες και οι

ικανότητες των χρηματοοικονομικών αναλυτών, για έγκυρη πρόβλεψη των
μελλοντικών κερδών των επιχειρήσεων, απομειώνεται από τις ενδοεπιχειρησιακές
διαφορές στην εφαρμογή των λογιστικών προτύπων (ΕΛΠ), σε σχέση με τα ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ.

5.4

Συνεισφορά και Επιπτώσεις

5.4.1 Συνεισφορά στη βιβλιογραφία

Απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήματα 1 και 2 συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της
βιβλιογραφίας, καθώς λαμβάνοντας υπόψη, του γεγονότος ότι η ύπαρξη νομοθετικού
πλαισίου και ειδικών φορέων επιβολής δεν εγγυώνται τη συμμόρφωση (Yeoh, 2005),
η δυνατότητα ενιαίας εφαρμογής των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ μεταξύ διαφορετικών νομικών
συστημάτων τείνει να αμφισβητηθεί (Ball, 2006, Nobes, 2006, Larson and Street,
2004, Soderstrom and Sun, 2007, Zeff, 2007, Weetman, 2006).
Η

παρούσα

μελέτη

τοποθετεί

το

παραπάνω

πρόβλημα

στην

ελληνική

πραγματικότητα, όπου η χαμηλή επιβολή και η χαμηλή ποιότητα του ελέγχου είναι
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επιβεβαιωμένες. Για την ιδιαιτερότητα της παρούσας έρευνας κρίνεται σκόπιμο να
αναφερθεί ότι, το μέγεθος του παραπάνω δείγματος την κατατάσσει ως την πρώτη
μελέτη μεγάλης κλίμακας, η οποία εξετάζει σε μία μόνο χώρα το βαθμό εναρμόνισης
των εταιρειών με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις των ΔΠΧΠ, μετά την
αναγκαστική τους υιοθέτηση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2005.
Επιπλέον, η απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα Ερ3, Ερ4 και Ερ5, της παρούσας
μελέτης, συνεισφέρουν στο κομμάτι αυτό της βιβλιογραφίας με την εφαρμογή του
υποδείγματος του Olson (1995), στην πιο κοινή του μορφή, εξετάζοντας την
συνάφεια στην αξία των λογιστικών αποτελεσμάτων, κατά την προ και μετά
υιοθέτηση των ΔΠΧΠ περίοδο στην ελληνική χρηματαγορά.
Με την εξέταση της παραπάνω πρότασης για μεγαλύτερη συνάφεια της αξίας σε ένα
ιδιαίτερο κρατικό – κεντρικό (stakeholder oriented) λογιστικό περιβάλλον, όπως αυτό
της Ελλάδας, η μελέτη αυτή συμβάλλει στη συζήτηση για το αν το επενδυτικό –
κεντρικό λογιστικό σύστημα (shareholder oriented) παρουσιάζει μεγαλύτερη
συνάφεια στην αξία των αποτελεσμάτων, σε σχέση με τα παραδοσιακά κρατικό –
κεντρικά (stakeholder oriented) λογιστικά συστήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης
(Ali and Hwang, 2000). Επίσης, η ανάλυση αυτή απαντά στο ερώτημα που τέθηκε
από τους

Healy and Palepu’s (2001), «τι είδους πρότυπα παράγουν υψηλής

ποιότητας οικονομικές εκθέσεις». (ορίζοντας την λογιστική ποιότητα ως τη σχέση
μεταξύ της λογιστικής και της αγοραίας αξίας. Όσο στενότερη η σχέση μεταξύ των
δύο μεγεθών, τόσο υψηλότερη η λογιστική ποιότητα (Barth et al., 2008).
Ταυτόχρονα η χρήση του υποδείγματος οριακής ανάλυσης, γενικά με τη χρήση του
υποδείγματος και ειδικά με την εφαρμογή κατά τη μετάβαση από τα ελληνικά
λογιστικά πρότυπα στα ΔΠΧΠ (Horton and Serafeim, 2009, Capkun et al., 2008,
Schadewitz and Markku, 2007). Με την ανάλυση της λογιστικής αξίας των ιδίων
κεφαλαίων κατά το 2005, εξετάζεται η οριακή συνάφεια της σχετικής αξίας
(incremental value relevance) των προσαρμοσμένων λογιστικών μεγεθών, όπως αυτοί
δημοσιεύθηκαν στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΠΧΠ. Αναφορικά με
τη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στα ΔΠΧΠ και ειδικότερα των
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η ανάλυση αυτή παρουσιάζει κατά
πόσον οι προσαρμογές των λογιστικών μεγεθών, αναμένεται να περιορίσουν τη
χρήση της δημιουργικής λογιστικής στον υπολογισμό της αξίας ή οποία και θεωρείται
από τους επενδυτές ως

η σχετική αξία. Τέλος, η απαντήσεις στα ερευνητικά

ερωτήματα Ερ6 και Ερ7, συνεισφέρουν στη βιβλιογραφία καθώς με την
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αντικατάσταση της μεταβλητής «λοιπές πληροφορίες» στο υπόδειγμα το Ohlson
(1995), με την εισαγωγή μεταβλητών, όπως τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών
αναλυτών και το βαθμό συμμόρφωση ή εναρμόνισης (Bryan and Tiras, 2007,
Goncharov et al., 2006) απορρίπτουμε τις όποιες ανησυχίες σχετικά με την πεποίθηση
ότι οι προσδοκίες ή οι πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές και τα
μελλοντικά

έσοδα,

που

ουσιαστικά

δεν

αναγνωρίζονται

στις

οικονομικές

καταστάσεις, χαρακτηρίζονται άμεσα ως άνευ σημασίας. Επιπλέον, η επιλογή μας
υποστηρίζεται από μελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι οι γνωστοποιήσεις των
πληροφοριών των επιχειρήσεων επηρεάζουν τις αγοραίες τιμές των μετοχών ή και
την προβλεψιμότητα των κερδών, βελτιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών
(Lundholm and Myers, 2002, Hope, 2003, Hussainey and Walker, 2009).

5.4.2

Συνεισφορά στη μεθοδολογία

Τα ευρήματα παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η χρήση μόνο μια μεθόδου για την
εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις μπορούν να
παράγουν παραπλανητική αντίληψη σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι εταιρείες
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Ειδικότερα, στην παρούσα διατριβή ελέγξαμε επίπεδα συμμόρφωσης με τις
επιβαλλόμενες από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ γνωστοποιήσεις τόσο με το δείκτη εναρμόνισης
του Van Der Tas, όσο και μέσω το υποδείγματος για τον έλεγχο του βαθμού
ακρίβειας των προβλέψεων των κερδών από του χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Τα
αποτελέσματα και από τα δύο επίπεδα ελέγχων κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, είτε
επιβεβαιώνοντας το βαθμό εναρμόνισης, είτε βελτιώνοντας την προβλεπτική
ικανότητα των αναλυτών (αναλυτική παρουσίαση στο κεφάλαιο 4ο). Επιπλέον,
εφαρμόσαμε το υπόδειγμα του Ohlson για την αποτίμηση της σχετικής αξίας των
λογιστικών πληροφοριών, μέσα από τις καταστάσεις αναπροσαρμογών και
συμφιλίωσης της λογιστικής αξίας και των καθαρών κερδών. Η συνεισφορά μας
έγκειται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήσαμε το υπόδειγμα στην απλοϊκή του μορφή, μη
περιλαμβάνοντας τη μεταβλητή νit η οποία ορίζεται ως οι «λοιπές πληροφορίες».
Αντιθέτως, αντικαταστήσαμε το αόριστο «λοιπές πληροφορίες», με τα άλλα δύο
υποδείγματα

συγκεκριμενοποιώντας τις λοιπές λογιστικές πληροφορίες, σε

γνωστοποιήσεις και σε μεθόδους επιμέτρησης.
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Αναλυτικότερα, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της σχετικής βιβλιογραφίας, η
ερευνητική

μεθοδολογία

στοιχειοθετήθηκε

πάνω

σε

τρεις

κατευθύνσεις,

αναπτύσσοντας την στα ακόλουθα τρία επίπεδα. Πρώτον, καλύπτει τα βιβλιογραφικά
κενά σχετικά με την επίδραση των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων στην αποτίμηση
(Leuz and Wysocki, 2008, Bushee and Leuz, 2005). Ειδικότερα, παρέχει άμεσα
εμπειρικά αποτελέσματα σχετικά με την αξία της επιχείρησης και του επιπέδου των
υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων (Hassan et al., 2009, Kang and Pang, 2005).
Δεύτερο, με την παράλειψη της μεταβλητής νit, δεν την αντικαθιστούμε με κάποια
άλλη μεταβλητή, όπως τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών και το
βαθμό εναρμόνισης, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αλλά εφαρμόζουμε άλλες δύο
μεθοδολογίες. Η πρώτη αφορά στο βαθμό εναρμόνισης με τα ΔΠΧΠ. Πρόκειται για
τον δείκτη Herfindahl, ο οποίος εισήχθη από τον Van Der Tas (1988). Η δεύτερη
μεθοδολογία

αφορά

στην

βελτιστοποίηση

της

προβλεψιμότητας

των

χρηματοοικονομικών αναλύσεων. Στη μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιούνται τρεις
μεταβλητές οι οποίες ενσωματώνουν τις διαφορές μεταξύ των λογιστικών πρακτικών
των επιχειρήσεων. Πρόκειται για την πολιτική των γνωστοποιήσεων (DISCLOSE),
τις μεθόδους επιμέτρησης (METHODS) και τη χρήση των λογιστικών αρχών σχετικά
με τα ΔΠΧΠ (IASSET).
Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα θεωρούμε ότι η παρούσα ανάλυση των τριών
επιπέδων με τη χρήση ουσιαστικά τριών υποδειγμάτων, καθιστά τα αποτελέσματα πιο
έγκυρα και ταυτόχρονα ανεξάρτητα.

5.4.3

Συνεισφορά στη θεωρία

Οι Wallace and Gernon (1991: 20) παροτρύνουν τους ερευνητές να εξετάσουν τις
ερευνητικές θεωρίες της λογιστικής σε χώρες άλλες από εκείνες στις οποίες έχουν
αναπτυχθεί.

Σύμφωνα με αυτήν την πρόταση, η παρούσα μελέτη εξέτασε τις

γνωστοποιήσεις και τις θεωρίες αποτίμησης στην ελληνική πραγματικότητα, ενώ
παράλληλα εξετάζει θέματα που αφορούν την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ. Όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα των αναλύσεων και των ελέγχων
των ερευνητικών υποθέσεων συμβάλλουν σ’ αυτές τις θεωρίες. Όσον αφορά στις
θεωρίες περί γνωστοποιήσεων, παρέχουν ισχυρή υποστήριξη των προτάσεων των
θεωριών της αντιπροσώπευσης, του πολιτικού κόστους, της ελεύθερης αγοράς και της
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θεωρίας του μηχανισμού προεξαγγελίας. Όσον αφορά τη θεωρία αποτίμησης
ερευνάται στην παρούσα διατριβή, μέσα από το υπόδειγμα του Ohlson,
διαπιστώνοντας ότι, μολονότι η λογιστική αξία σκιαγραφεί την αγοραία αξία οι
«λοιπές πληροφορίες» (όπως υπολογίζονται από το βαθμό των υποχρεωτικών
γνωστοποιήσεων, σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ) παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο
στην αποτίμηση των επιχειρήσεων.

5.4.4

Επιπτώσεις στην εφαρμογή μελλοντικών πολιτικών

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που προβλέπονται στην παρούσα εργασία θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για φορείς καθορισμού των προτύπων. Πρώτον,
η υποστήριξη για την παραγωγή των καταστάσεων συμφιλίωσης παρέχεται. Αυτό
συμβαίνει επειδή το μέγεθος της επίπτωσης στα βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως
αυτό αναφέρεται στις καταστάσεις συμφιλίωσης, θα μπορούσε να υποδείξει τις
εταιρείες που προβαίνουν σε χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα
ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Επιπροσθέτως, οι πληροφορίες που παρέχονται στις
καταστάσεις συμφιλίωσης επηρεάζουν στη συμπεριφορά συμμόρφωσης των
manager. Αυτό θα μπορούσε επίσης να αναφέρει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
με τους κανόνες επιμέτρησης, τον βαθμό αναγνώρισης και / ή τις απαιτήσεις
γνωστοποίησης. Επιπλέον, οι αναπροσαρμογές συμφιλίωσης είναι σχετικές με την
αξία και ως εκ τούτου, οι επενδυτές, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι οι κύριοι χρήστες
των οικονομικών καταστάσεων, έχουν επωφεληθεί από τη λήψη λεπτομερών
πληροφοριών. Δεύτερον, οι Barth et al. (2001: 77) υποστηρίζουν ότι η έρευνα της
σχετικότητας της αξίας, μεταξύ άλλων, «παρέχει γνώσεις σχετικά με ζητήματα που
ενδιαφέρουν τους φορείς καθορισμού των προτύπων». Έτσι, εάν τα ευρήματα, στην
Ελλάδα, δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη βελτίωσης της σχετικότητας των λογιστικών
πληροφοριών με την αξία, θα πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον των ρυθμιστών
και του νομοθέτη των προτύπων. Ειδικότερα, σε χώρες όπου η δημιουργική
λογιστική δεν αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο και ούτε είναι υπάρχει ισχυρή επιβολή
και βούληση, δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να
αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Το
παραπάνω έχει προταθεί μετά από έρευνα του Κοντογιάννη (2005) σε συμμετέχοντες
της αγοράς και σε συμμετέχοντες γενικά στη συγκεκριμένη έρευνα. Σε αυτή τη βάση
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και σε συνέπεια με τον Damant (2006), υπάρχουν και άλλοι συναφείς παράγοντες που
επηρεάζουν την ποιότητα της λογιστικής για τους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή. Τρίτον, σε σχέση με την έρευνα του Damant (2006), τα σχετικά υψηλά
ποσοστά μη συμμόρφωσης σε σχέση με τις επιβαλλόμενες υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες σχετικά με το ρόλο
που παίζουν οι μηχανισμοί εφαρμογής για την επίτευξη ενός επιτυχούς επιπέδου
συγκρισιμότητας μεταξύ των συμμετεχόντων που υιοθετούν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (Ball,
2006, Nobes; 2006, Weetman, 2006, Giner and Rees, 2005, Schipper, 2005).
Ειδικότερα, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι υπέρ του επιχειρήματος που
προέβαλαν οι Nobes and Parker (2008) ότι ο χαμηλός βαθμός επιβολής των
μηχανισμών εφαρμογής, μπορεί να οδηγήσει σε de facto εθελοντική συμμόρφωση με
τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να προειδοποιούν τους μηχανισμούς
επιβολής στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες, όπου παρατηρείται ανεπάρκεια των
μηχανισμών επιβολής.

5.5

Περιορισμοί στην Ανάλυση

Ο κυρίως περιορισμός της παρούσας μελέτης μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Ο
βαθμός επίδρασης, από τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ, στις καταστάσεις συμψηφισμού,
πιθανόν να αποτελεί αποτέλεσμα χειραγώγησης των λογιστικών πρακτικών, οι οποίες
εφαρμόστηκαν πριν ή και κατά τη διάρκεια της περιόδου της μετάβασης.

Μπορεί

επίσης να επηρεάστηκαν από τους συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων λόγω
μη εξοικείωσης με τα ΔΠΧΠ, η οποία μπορεί και να οδήγησε σε εσφαλμένη ερμηνεία
των απαιτήσεων των προτύπων, με αποτέλεσμα στη μη ορθή εφαρμογή τους
Αν και οι απαραίτητες διαδικασίες ακολουθήθηκαν, η εκτίμηση του βαθμού
συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, συνεπάγεται, σχεδόν πάντα, ένα
βαθμό υποκειμενικότητας. Το γεγονός αυτό μπορεί να εμποδίσει την αναπαραγωγή
της έρευνας, με συνέπεια, από άλλους ερευνητές.
Αντίστοιχα με παρόμοιες έρευνες, γίνεται δεκτό ότι οι επενδυτές κατανοούν και
αξιολογούν τις επιπτώσεις και τις επιδράσεις της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ. Αυτό
μπορεί να μην είναι (εντελώς) το ζητούμενο της πρώτης εισαγωγής των ΔΠΧΠ σε μια
χώρα με εντελώς διαφορετική παράδοση στη λογιστική. Επιπλέον, η επιλεκτική ή
ελλιπής παροχή στοιχείων και γνωστοποιήσεων μπορεί να παραπλανήσει τους
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επενδυτές, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το νέο λογιστικό καθεστώς. Τέλος το
δείγμα που εξετάσαμε στο τρίτο υπόδειγμα για τον έλεγχο του βαθμού της ακρίβειας
και των λαθών στις προβλέψεις των αναλυτών, δεν επιλέχθηκε τυχαία, αλλά
σύμφωνα με τις αναλύσεις που ήταν διαθέσιμες για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Παρόλα αυτά, αν και πραγματοποιήσαμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους,
παραμένει ένας περιορισμός (αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 3).

5.6

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ έδωσε πολλές ευκαιρίες για διεθνή έρευνα στο πεδίο
της λογιστικής. Αρκετοί ερευνητές έχουν υποδείξει μερικά από τα θέματα που θα
μπορούσαν να εξεταστούν (Nobes, 2006, Weetman, 2006, Meek and Thomas, 2004).
Επιπλέον, άλλοι έχουν εξετάσει τις πτυχές της ποιότητας της λογιστικής μετά την
υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ σε λογιστικά συστήματα άλλων χωρών ή ταυτόχρονα
σε πολλές χώρες (Platikanova and Nobes, 2006, Daske et al., 2008, Christensen et al.,
2008, Barth et al., 2008, και Jeanjean and Stolowy, 2008), οι οποίες δεν εξετάστηκαν
στην παρούσα διατριβή.

Ωστόσο, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορούν

επίσης να προσφέρουν ερωτήματα για περαιτέρω βασική διερεύνηση. Κάποιες από
αυτές τις ερευνητικές περιοχές αναφέρονται παρακάτω. Πρώτον, η πρότερη
βιβλιογραφία δείχνει ότι η συμμόρφωση των εταιρειών με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ τείνει να
αυξηθεί μέσα σε λίγα χρόνια μετά τον πρώτο χρόνο υιοθέτησης. Αυτό, παράλληλα με
το γεγονός ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενίσχυσε τις διαδικασίες για την
παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών το 2007,
μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ μετά το 2005. Έτσι, θα
αξίζει να εξεταστεί κατά πόσον οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην παρούσα
έρευνα, και παρουσίασαν επίπεδα συμμόρφωσης κάτω από το μέσο όρο, θα
βελτιώσουν τα επίπεδα τους. Αυτό θα δώσει μια ένδειξη για το κατά πόσον οι
εταιρείες με πολύ χαμηλά επίπεδα συμμόρφωσης έχουν βελτιωθεί. Δεύτερον, αυτή η
μελέτη δείχνει ότι οι κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις
υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είναι: οι επιπτώσεις
στη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων και στα καθαρά κέρδη, κατά την περίοδο
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του 2004. Αυτές οι μεταβλητές ήταν υπό διερεύνηση στην παρούσα έρευνα καθώς οι
πληροφορίες ήταν ανακτήσιμες μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, μετά
το 2005 τέτοιου είδους πληροφορίες δεν είναι στις δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις των επιχειρήσεων, επομένως, μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να
εξετάσει τους παράγοντες που επεξηγούν τη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις που επιβάλλουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, ελλείψει τέτοιων πληροφοριών
μετά το 2005.
Τρίτον, μια ποιοτική έρευνα θα μπορούσε να συμπληρώσει την παρούσα μελέτη,
ειδικά για τα ευρήματα που αφορούν στη συνάφεια της σχετικής αξίας της λογιστικής
πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη δείχνει ότι δεν υπάρχει αλλαγή
στη συνάφεια της σχετικής αξίας των λογιστικών πληροφοριών μετά την εφαρμογή
των ΔΠΧΠ από τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες, σε όλους τους τομείς. Επομένως
μια ποιοτική έρευνα θα μπορούσε να παράσχει περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις
αντιλήψεις των συμμετεχόντων στην αγορά, σχετικά με την ποιότητα των λογιστικών
πληροφοριών που παρέχονται από τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Τέλος,
πρότερες ποιοτικές (Baralexis, 2004) και ποσοτικές (Spathis, 2002; Spathis et al.,
2002) έρευνες εξέτασαν την περίπτωση της δημιουργικής λογιστικής η οποία
εφαρμόζεται σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Στηριζόμενοι σ’ αυτή τη
βάση, μια μελλοντική ποιοτική ή ποσοτική έρευνα θα παρείχε στοιχεία σχετικά με το
αν οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν μα εφαρμόζουν δημιουργική λογιστική, μετά
την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ και αν το πράττουν, τότε θα μας
παρέχει γνώσεις σχετικά με τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται αυτές οι
πρακτικές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Πίνακας 4.1: Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων προ υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ

(2004)
Μέθοδοι Αποτίμηση Αποθεμάτων (2004 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Επωνυμία Επιχείρησης

LIFO

FIFO

Μέσο
Σταθμικός

DROMEAS SA



DAIOS PLASTICS S.A









DIAS MARITIME CULTIVATION S.A





DIEKAT CONSTRUCTIVE LTD





DOYROS S.A





D.O.L S.A ( LABRAKIS PRESS COMPANY)

Χαμηλής
Τιμής

Λοιπές
Μέθοδοι





SIDENOR SA



PUBLIC COMPANY OF ELECTRICITY
(D.E.H)



PICTURE & SOUND S.A




KTIMA KOSTAS LAZARIDIS SA




KEPENOU MILLS S.A





ALTER CHANNEL S.A(ELEFTHERI
THLEORASI)





KORDELOY S.A

















AEGEK GENERAL CONSTRUCTIONS S.A
ALCO HELLAS S.A
ASTIR PALACE HELLAS S.A
(BOULIAGMENI)

Μη
Γνωστοποίηση



KRIKRI SA

DELTA PROJECT S.A (MACHINERY &
EQUIPMENT)

Διαδοχικού
Υπολοίπου









ALMA ATERMON S.A







ATTICA GROUP S.A







AUTOHELLAS S.A (HERTZ)





ATTI-KAT S.A





AKRITAS S.A

ALLATINI SA






ALLATINI SA. (CERAMIC INDUSTRY)













ALYSIDA S.A





ALFA GRISIN INFOTECH S.A



ALTEC S.A





ALOUMINIO HELLENIC S.A
ALOUMIL MILONAS S.A

ALFA BHTA BASIOLOPOULOS S.A






A. KALPINIS & N.SIMOS S.A
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A.G.E.T HERCULES








ATLANTIC SUPER MARKET S.A









AS COMPANY S.A









CRETE MARITIME S.A







CRETA FARM S.A







ATHINA A.T.E

KARAMOLEGOS BAKERY S.A
LEVENTAKIS G. TEXTILES S.A





















LAMDA DEVELOPMENT S.A







LAVIPHARM S.A







LANAKAM S.A







LOULIS FLOURMILL S.A








LAMPSA S.A HOTEL ENTERPRISES





LIBANIS S.A (PUBLISHING COMPANY)







LIBERIS S.A (PUBLISHING COMPANY)







LEVENTAKIS S.A (COTTON-INDUSTRY)







LEVENTERIS N. S.A







LANET S.A

SIDMA SA




SARANTOPOULOS S.A (STEAM-MILL)
EL.D. MOYZAKIS S.A





EBROFARM S.A









EDRASI S.A (PSALIDAS .X)



ELAIS SA



EKTER CONSTRUCTIONS S.A




ELVAL S.A
ELVIEMEK S.A
EURODRIP S.A
EUROMEDICA S.A





























ELTON S.A









WOOL-INDUSTRY (ERIOURGIA TRIA ALFA)
S.A









ELFIKO S.A







ELGEKA S.A









ELATEX S.A









EMPORIKI S.A (BIKE )









ETMA S.A (SILK INDUSTRY)









TRADING LINK S.A(EMPORIKOS DESMOS)














EVEREST S.A

MAILIS S.A PACKING GEARS



























MAXIM-PERTSINIDIS S.A
METKA S.A METAL CONSTRUCTIONS
MECHANICS S.A
MINOAN LINES S.A



MEVAKO SA



MICROLAND COMPUTERS S.A



MULTIRAMA MULTIMEDIA S.A



MEDICON S.A
MPAMPIS VOVOS S.A







MOCHLOS S.A CONSTRUCTIONS
MPOUTARIS HOLDINGS S.A





MLS COMPUTER TECHNOLOGIES S.A





MPITROS S.A
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DIAGNOSTIC CENTER OF ATHENS



DIONIC TECHNOLOGIES S.A





CARDICO S.A (KARDASILARIS)





COR-FIL TEXTILE S.A (KORINTHOS)





COCA COLA HELLAS S.A





COMPUCON APPLICATIONS SA







COSMOTE S.A







C.P.I S.A COMPUTERS













CROWN HELLAS CAN S.A



SARANTIS G. S.A



STELIOS KANAKIS SA
SHEET STEEL S.A
NEORION HOLDINGS SA




GEN.TROFIMON SA (MPARMPA STATHIS)
GALAXIDI MARITIME CULTIVATION S.A
GEK S.A
























GENER S.A









GRIGORYS MICROMEALS
INTERNATIONAL LTD









GEKE S.A
GENIKI EMPORIOU S.A











HELLENIC CABLES S.A









HELLENIC OIL S.A









HELLENIC FISHFARMING S.A









HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A









HAIDEMENOS S.A











HALKOR S.A METAL WORKS











ELECTRONIC OF ATHENS S.A









HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A

MYTILINEOS HOLDINGS SA



MEDICAL CENTER OF ATHENS





MPENROUMPIS S.A









NEL LINES S.A



NEOCHIMIKI S.A





NHREFS FISH FARMING SA





NTROUKFARBEN HELLAS S.A







P.PETROPOULOS S.A







NEXANS HELLAS S.A







OLYMPIC CATERING S.A







PANTECHNIKI S.A









PIGASOS PRESS Co S.A









PLESIO COMPUTERS S.A









PLASTICS OF THRAKIS S.A









PLASTICS OF CRETE S.A









POULIADIS & Coop S.A









POODEFTIKI S.A











PAPERPACK (TSOUKARIDIS) S.A











PROFILE S.A (HITECH SOLUTIONS)









IMPERIO FORWARDING AGENT S.A



IASO S.A







IKTINOS HELLAS S.A



















IMAKO MEDIA S.A
IONIKH S.A - HOTEL ENTERPRISES
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INTERTECH S.A TECHNOLOGIES







INTRACOM S.A INFORMATION SYSTEMS







INTRAKAT SA







IDEAL S.A








KATSELIS SA
KARATZI HOTEL ENTERPRISES S.A





KARELIAS S.A TABACCO COMPANY




KEKROPS S.A HOTELS



KLOUKINAS-LAPPAS S.A



KLONATEX HOLDING S.A





KYRIAKOULIS MARITIME S.A





KOUBAS SYNERGY GROUP S.A









KRE-KA S.A





KATHIMERINI S.A -PRESS COMPANY
KEGO S.A
KLEEMAN HELLAS S.A



P. ATHANASIADIS S.A (NAFTEMPORIKI PRESS)



ROKAS S.A















ELVE SA



ELTRAK SA


ETEM SA










EYATH (THESALLONIKH)







EYDAP (ATHENS)













EPILEKTOS TEXTILE FACTORY S.A
ERGAS S.A

OTE S.A



GOODY'S SA
MOTOROIL HELLAS



FASHION BOX HELLAS S.A





F.G EUROPE S.A (FIDAKIS)





FLEXOPACK S.A





FHL H.KYRIAKIDIS S.A











FOURLIS S.A TRADE









FRIGOGLASS S.A













FORTHNET S.A

MESOCHORITIS BROTHER
CONSTRUCTIONS



ELINOIL SA
UNITED TEXTILE FACTORIES S.A
(NAOUSA)



ZAMPA SA



FISHFARMING SELONTA S.A



FIERATEX S.A




THEMELIODOMI SA


TEXTILE MANUFACTURE NAFPAKTOS S.A



FOLLI-FOLLIE SA



GR. SARANTIS SA



YALCO SA




PLIAS CONSUMER GOODS SA
P.C SYSTEM S.A





RAINBOW S.A COMPUTER



REDS S.A



REGENCY ENTERTAINMENT S.A
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RILKEN SA
PAIRIS PLASTICS S.A







PIRAEUS PORT AUTHORITY SA


PETZETAKIS S.A




THESSALONIKI PORT AUTHORITY SA
XILEMPORIKI S.A (LUMBER TRADING)





BIOKARPET SA



BARAGIS S.A





BARDAS S.A





BETANET S.A











BIS S.A







BOGIATZOGLOU SYSTEMS S.A







BANGO MODA S.A







BYTE COMPUTER S.A







BALKAN EXPORT S.A







BIOCHALKO S.A



ALSINCO SA
VARVARESSOS SA



CYCLON HELLAS SA




ELMEC SA


HELL.FABRICS SA



GERMANOS IND.SA


MINERVA SA



ZENON AUTOMATION TECHNOLOGIES



BIOTER SA



INFORMER SA



INFORM LYKOS S.A



INTERFISH S.A







DELTA SA
BIOSSOL SA



BLUE STAR MARITIME SA



SANYO HELLAS HOLDINGS SA



INFOQUEST SA




RADIO KORASIDIS SA
REVOIL S.A





VELL GROUP S.A (TASSOGLOU)



RINTENCO S.A



SHELMAN S.A



SINGULARLOGIC S.A



SFAKIANAKIS S.A (CAR COMPANY)









SPACE HELLAS S.A.









SPRIDER METAL INDUSTRY S.A









SPRIDER STORES S.A









TEXAPRET S.A









SATO S.A









TERNA S.A





























TYLETYPOS S.A (MEGA CHANNEL)











TITAN S.A











TEGOPOULOS S.A (PUBLICATIONS)











OLYMPIAKI CONSTRUCTIONS S.A
(TECHNIKI)









TECHNODOMIKI HELLAS S.A









TECHNICAL PUBLICATIONS S.A
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PROFIL S.A (TZIRAKIAN TUBE FABRICS)











TIRNABOS S.A (FLOUR FABRIC)











JUMPBO S.A











FINTEXPORT S.A -WOOL INDUSTRY











J&P ABAX S.A











HITECH SNT S.A











S&B INDUSTRIAL MINERALS











NOTOS COM S.A











SPIROU S.A(AGRICULTURE HOUSE)











LAMDA DITERGENT S.A











ELBISCO S.A











CENTRIC S.A











ATTICA PUBLISH S.A











INFORMATICS S.A











MATHIOS S.A











MARAC S.A











NAKAS FILLIPOS MUSIC CENTER











NIKAS S.A











PROMOTA S.A











INTRALOT S.A











KORINTHOS S.A TUBE FABRICS





LOGISMOS INFORMATION SYSTEMS SA
CENTRIC S.A MULTIMEDIA





UNIBRAIN S.A





UNISYSTEMS INFORMATION SYSTEM S.A





VETERIN S.A









PARNASSOS S.A ENTERPRISES



PERSEFS S.A




QUALITY AND RELIABILITY S.A





NEWS PHONE (EIDISEOFONIKI) S.A



XATZHIOANNOU HOLDINGS S.A



TOTAL

1

34

115

2

16

28

74

TOTAL %

0,37

12,59

42,59

0,74

5,93

10,37

27,41

Πίνακας 4.2: Μέθοδοι Αποσβέσεων προ της υιοθέτησης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (2004)
Μέθοδοι Αποσβέσεων (2004 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
Επωνυμία Επιχείρησης

Ευθεία
Μέθοδος

Φθίνοντος
Υπολοίπου

Σταθερή
Μέθοδος

Ιστορικού
Κόστους


KRIKRI SA



DAIOS PLASTICS S.A

Αγοραίας
Αξίας

Λοιπές




DROMEAS SA





DELTA PROJECT S.A (MACHINERY &
EQUIPMENT)





DIAS MARITIME CULTIVATION S.A





DIEKAT CONSTRUCTIVE LTD





DOYROS S.A





D.O.L S.A ( LABRAKIS PRESS COMPANY)









PUBLIC COMPANY OF ELECTRICITY (D.E.H)





PICTURE & SOUND S.A





SIDENOR SA

Μη
Γνωστοποίηση




KTIMA KOSTAS LAZARIDIS SA
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KORDELOY S.A






KEPENOU MILLS S.A
ALTER CHANNEL S.A(ELEFTHERI THLEORASI)





AEGEK GENERAL CONSTRUCTIONS S.A





ALCO HELLAS S.A













ASTIR PALACE HELLAS S.A (BOULIAGMENI)
ATTI-KAT S.A







ALMA ATERMON S.A





ATTICA GROUP S.A





AUTOHELLAS S.A (HERTZ)



AKRITAS S.A



ALLATINI SA




ALLATINI SA. (CERAMIC INDUSTRY)



ALTEC S.A
ALOUMINIO HELLENIC S.A
ALOUMIL MILONAS S.A





















ALFA GRISIN INFOTECH S.A







ALFA BHTA BASIOLOPOULOS S.A







ALYSIDA S.A



A. KALPINIS & N.SIMOS S.A



A.G.E.T HERCULES







ATHINA A.T.E







ATLANTIC SUPER MARKET S.A







AS COMPANY S.A







CRETE MARITIME S.A







CRETA FARM S.A







KARAMOLEGOS BAKERY S.A







LEVENTAKIS G. TEXTILES S.A









LAMPSA S.A HOTEL ENTERPRISES









LAMDA DEVELOPMENT S.A









LAVIPHARM S.A









LANAKAM S.A









LOULIS FLOURMILL S.A









LANET S.A









LIBANIS S.A (PUBLISHING COMPANY)









LIBERIS S.A (PUBLISHING COMPANY)









LEVENTAKIS S.A (COTTON-INDUSTRY)









LEVENTERIS N. S.A









EL.D. MOYZAKIS S.A









SARANTOPOULOS S.A (STEAM-MILL)











SIDMA SA
EBROFARM S.A
EDRASI S.A (PSALIDAS .X)







ELAIS SA
EKTER CONSTRUCTIONS S.A





ELVAL S.A





ELVIEMEK S.A





EURODRIP S.A





EUROMEDICA S.A





EVEREST S.A





ELTON S.A





WOOL-INDUSTRY (ERIOURGIA TRIA ALFA) S.A
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ELFIKO S.A





ELGEKA S.A







ELATEX S.A







EMPORIKI S.A (BIKE )







ETMA S.A (SILK INDUSTRY)







TRADING LINK S.A(EMPORIKOS DESMOS)





MAILIS S.A PACKING GEARS





MAXIM-PERTSINIDIS S.A





METKA S.A METAL CONSTRUCTIONS





MECHANICS S.A





MINOAN LINES S.A





MICROLAND COMPUTERS S.A





MULTIRAMA MULTIMEDIA S.A







MEVAKO SA
MPAMPIS VOVOS S.A



MEDICON S.A



MOCHLOS S.A CONSTRUCTIONS





MLS COMPUTER TECHNOLOGIES S.A







MPOUTARIS HOLDINGS S.A











MPITROS S.A






DIAGNOSTIC CENTER OF ATHENS
DIONIC TECHNOLOGIES S.A





CARDICO S.A (KARDASILARIS)





COR-FIL TEXTILE S.A (KORINTHOS)





COCA COLA HELLAS S.A





COMPUCON APPLICATIONS SA







COSMOTE S.A







C.P.I S.A COMPUTERS















CROWN HELLAS CAN S.A
SARANTIS G. S.A



STELIOS KANAKIS SA




SHEET STEEL S.A
NEORION HOLDINGS SA



GEN.TROFIMON SA





GALAXIDI MARITIME CULTIVATION S.A





GEK S.A





GEKE S.A





GENIKI EMPORIOU S.A





GENER S.A





GRIGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL
LTD





HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A







HELLENIC OIL S.A











HELLENIC CABLES S.A




HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A





HAIDEMENOS S.A



HALKOR S.A METAL WORKS



ELECTRONIC OF ATHENS S.A



HELLENIC FISHFARMING S.A

























MYTILINEOS HOLDINGS SA
MEDICAL CENTER OF ATHENS





MPENROUMPIS S.A









NEL LINES S.A
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NEOCHIMIKI S.A







NHREFS FISH FARMING SA







NTROUKFARBEN HELLAS S.A







NEXANS HELLAS S.A







OLYMPIC CATERING S.A







P.PETROPOULOS S.A







PANTECHNIKI S.A







PIGASOS PRESS Co S.A







PLESIO COMPUTERS S.A







PLASTICS OF THRAKIS S.A







PLASTICS OF CRETE S.A







IMPERIO FORWARDING AGENT S.A







POULIADIS & Coop S.A







PAPERPACK (TSOUKARIDIS) S.A







PROFILE S.A (HITECH SOLUTIONS)







POODEFTIKI S.A







IASO S.A







IKTINOS HELLAS S.A







IMAKO MEDIA S.A







IONIKH S.A - HOTEL ENTERPRISES







INTERTECH S.A TECHNOLOGIES







INTRACOM S.A INFORMATION SYSTEMS







INTRAKAT SA







IDEAL S.A







KATSELIS SA



KARATZI HOTEL ENTERPRISES S.A



KARELIAS S.A TABACCO COMPANY



KEKROPS S.A HOTELS



KLOUKINAS-LAPPAS S.A



KLONATEX HOLDING S.A



KYRIAKOULIS MARITIME S.A



KOUBAS SYNERGY GROUP S.A




KRE-KA S.A
KATHIMERINI S.A -PRESS COMPANY





KEGO S.A





KLEEMAN S.A





P. ATHANASIADIS S.A (NAFTEMPORIKI PRESS)




ROKAS S.A
ELVE SA



ELTRAK SA



ETEM SA



EPILEKTOS TEXTILE FACTORY S.A





ERGAS S.A





EYATH (THESALLONIKH)





EYDAP (ATHENS)









OTE S.A
GOODY'S SA



FASHION BOX HELLAS S.A





F.G EUROPE S.A (FIDAKIS)





FLEXOPACK S.A





FHL H.KYRIAKIDIS S.A





FORTHNET S.A
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FOURLIS S.A TRADE





FRIGOGLASS S.A







MOTOROIL HELLAS



MESOCHORITIS BROTHER CONSTRUCTIONS









ELINOIL SA



UNITED TEXTILE FACTORIES S.A (NAOUSA)
ZAMPA SA
FIERATEX S.A
FISHFARMING SELONTA S.A

















THEMELIODOMI SA



TEXTILE MANUFACTURE NAFPAKTOS S.A
FOLLI-FOLLIE SA



GR. SARANTIS SA



YALCO SA



PLIAS CONSUMER GOODS SA





RAINBOW S.A COMPUTER





P.C SYSTEM S.A





REDS S.A





PAIRIS PLASTICS S.A









REGENCY ENTERTAINMENT S.A



RILKEN SA



PETZETAKIS S.A




PIRAEUS PORT AUTHORITY SA
THESSALONIKI PORT AUTHORITY SA
XILEMPORIKI S.A (LUMBER TRADING)
BIOKARPET SA



BARAGIS S.A



BARDAS S.A
BETANET S.A





















BIS S.A





BOGIATZOGLOU SYSTEMS S.A





BIOCHALKO S.A



BANGO MODA S.A
BALKAN EXPORT S.A





BYTE COMPUTER S.A





ALSINCO SA




VARVARESSOS SA





CYCLON HELLAS SA


ELMEC SA



HELL.FABRICS SA



GERMANOS IND.SA




ZENON AUTOMATION TECHNOLOGIES
MINERVA SA



BIOTER SA



INFORMER SA





INFORM LYKOS S.A





INTERFISH S.A





DELTA SA





BIOSSOL SA




BLUE STAR MARITIME SA



SANYO HELLAS HOLDINGS SA





INFOQUEST SA
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RADIO KORASIDIS SA



REVOIL S.A







RINTENCO S.A







VELL GROUP S.A (TASSOGLOU)







SINGULARLOGIC S.A







SHELMAN S.A







SPACE HELLAS S.A.







SPRIDER METAL INDUSTRY S.A







SPRIDER STORES S.A







SFAKIANAKIS S.A (CAR COMPANY)







SATO S.A







TEXAPRET S.A







TERNA S.A







TECHNICAL PUBLICATIONS S.A







TYLETYPOS S.A (MEGA CHANNEL)















TEGOPOULOS S.A (PUBLICATIONS)









TECHNODOMIKI HELLAS S.A









OLYMPIAKI CONSTRUCTIONS S.A (TECHNIKI)







KORINTHOS S.A TUBE FABRICS







PROFIL S.A (TZIRAKIAN TUBE FABRICS)













TITAN S.A



JUMPBO S.A



TIRNABOS S.A (FLOUR FABRIC)



J&P ABAX S.A








HITECH SNT S.A







S&B INDUSTRIAL MINERALS







NOTOS COM S.A







SPIROU S.A(AGRICULTURE HOUSE)







LAMDA DITERGENT S.A







ELBISCO S.A







CENTRIC S.A







ATTICA PUBLISH S.A







INFORMATICS S.A







MATHIOS S.A







MARAC S.A







NAKAS FILLIPOS MUSIC CENTER







NIKAS S.A







PROMOTA S.A







INTRALOT S.A







FINTEXPORT S.A -WOOL INDUSTRY







CENTRIC S.A MULTIMEDIA







UNIBRAIN S.A







UNISYSTEMS INFORMATION SYSTEM S.A







VETERIN S.A







QUALITY AND RELIABILITY S.A









LOGISMOS INFORMATION SYSTEMS SA
PARNASSOS S.A ENTERPRISES





PERSEFS S.A





NEWS PHONE (EIDISEOFONIKI) S.A





XATZHIOANNOU HOLDINGS S.A





TOTAL

2

7

9

1

41

159

51

TOTAL %

0,74

2,59

3,33

0,37

15,19

58,89

18,89

281

Πίνακας 4.3: Μέθοδοι σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προ υιοθέτησης
των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (2004)
Μέθοδοι Σύνταξης των Οικονομικών
Καταστάσεων (2004 Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα)
Επωνυμία Επιχείρησης

Βάση
Κόστους

KRIKRI SA



DROMEAS SA



Ιστορικού Κόστους

Λοιπές

Μη
Γνωστοποίηση

DAIOS PLASTICS S.A





DELTA PROJECT S.A (MACHINERY &
EQUIPMENT)





DIAS MARITIME CULTIVATION S.A





DIEKAT CONSTRUCTIVE LTD





DOYROS S.A





D.O.L S.A ( LABRAKIS PRESS COMPANY)





SIDENOR SA



PUBLIC COMPANY OF ELECTRICITY (D.E.H)



PICTURE & SOUND S.A



KTIMA KOSTAS LAZARIDIS SA






KORDELOY S.A



KEPENOU MILLS S.A



ALTER CHANNEL S.A(ELEFTHERI THLEORASI)







AEGEK GENERAL CONSTRUCTIONS S.A







ALCO HELLAS S.A







ASTIR PALACE HELLAS S.A (BOULIAGMENI)







ATTI-KAT S.A







AKRITAS S.A






ALMA ATERMON S.A





ATTICA GROUP S.A









AUTOHELLAS S.A (HERTZ)
ALLATINI SA
ALLATINI SA. (CERAMIC INDUSTRY)
ALTEC S.A
ALOUMINIO HELLENIC S.A















ALYSIDA S.A





ALFA GRISIN INFOTECH S.A





ALFA BHTA BASIOLOPOULOS S.A





A. KALPINIS & N.SIMOS S.A



ALOUMIL MILONAS S.A

A.G.E.T HERCULES
ATHINA A.T.E
ATLANTIC SUPER MARKET S.A




























KARAMOLEGOS BAKERY S.A





LADENIS Bro. S.A "MINERVA"





LAMPSA S.A HOTEL ENTERPRISES





LAMDA DEVELOPMENT S.A







LAVIPHARM S.A







AS COMPANY S.A
CRETE MARITIME S.A
CRETA FARM S.A
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LANAKAM S.A







LOULIS FLOURMILL S.A







LANET S.A







LIBANIS S.A (PUBLISHING COMPANY)







LIBERIS S.A (PUBLISHING COMPANY)







LEVENTAKIS S.A (COTTON-INDUSTRY)







LEVENTERIS N. S.A







EL.D. MOYZAKIS S.A





SIDMA SA



SARANTOPOULOS S.A (STEAM-MILL)



EBROFARM S.A





EDRASI S.A (PSALIDAS .X)





EKTER CONSTRUCTIONS S.A





ELAIS SA





ELVAL S.A





ELVIEMEK S.A





EURODRIP S.A





EUROMEDICA S.A





EVEREST S.A





ELTON S.A





WOOL-INDUSTRY (ERIOURGIA TRIA ALFA) S.A





ELFIKO S.A





ELGEKA S.A







ELATEX S.A







EMPORIKI S.A (BIKE )







ETMA S.A (SILK INDUSTRY)







TRADING LINK S.A(EMPORIKOS DESMOS)





MAILIS S.A PACKING GEARS





MAXIM-PERTSINIDIS S.A





METKA S.A METAL CONSTRUCTIONS





MECHANICS S.A





MINOAN LINES S.A





MICROLAND COMPUTERS S.A





MULTIRAMA MULTIMEDIA S.A





MEVAKO SA





MPAMPIS VOVOS S.A



MEDICON S.A



MOCHLOS S.A CONSTRUCTIONS





MLS COMPUTER TECHNOLOGIES S.A







MPOUTARIS HOLDINGS S.A







MPITROS S.A





DIAGNOSTIC CENTER OF ATHENS



DIONIC TECHNOLOGIES S.A







CARDICO S.A (KARDASILARIS)







COR-FIL TEXTILE S.A (KORINTHOS)







COCA COLA HELLAS S.A







COMPUCON APPLICATIONS SA







COSMOTE S.A







C.P.I S.A COMPUTERS







CROWN HELLAS CAN S.A







SARANTIS G. S.A





STELIOS KANAKIS SA
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SHEET STEEL S.A



NEORION HOLDINGS SA



GEN.TROFIMON SA







GALAXIDI MARITIME CULTIVATION S.A



GEK S.A







GEKE S.A







GENIKI EMPORIOU S.A







GENER S.A







GRIGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL
LTD







HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A







HELLENIC OIL S.A







HELLENIC CABLES S.A







HELLENIC FISHFARMING S.A







HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A







HAIDEMENOS S.A







HALKOR S.A METAL WORKS







ELECTRONIC OF ATHENS S.A





MYTILINEOS HOLDINGS SA



MEDICAL CENTER OF ATHENS







MPENROUMPIS S.A







NEL LINES S.A







NEOCHIMIKI S.A







NHREFS FISH FARMING SA







NTROUKFARBEN HELLAS S.A







NEXANS HELLAS S.A







OLYMPIC CATERING S.A







P.PETROPOULOS S.A







PANTECHNIKI S.A







PIGASOS PRESS Co S.A







PLESIO COMPUTERS S.A







PLASTICS OF THRAKIS S.A







PLASTICS OF CRETE S.A







IMPERIO FORWARDING AGENT S.A







POULIADIS & Coop S.A







PAPERPACK (TSOUKARIDIS) S.A







PROFILE S.A (HITECH SOLUTIONS)







POODEFTIKI S.A







IASO S.A







IKTINOS HELLAS S.A







IMAKO MEDIA S.A







IONIKH S.A - HOTEL ENTERPRISES







INTERTECH S.A TECHNOLOGIES







INTRACOM S.A INFORMATION SYSTEMS







INTRAKAT SA







IDEAL S.A







KATSELIS SA








KARATZI HOTEL ENTERPRISES S.A





KARELIAS S.A TABACCO COMPANY





KEKROPS S.A HOTELS





KLOUKINAS-LAPPAS S.A





KLONATEX HOLDING S.A





KYRIAKOULIS MARITIME S.A
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KOUBAS SYNERGY GROUP S.A





KRE-KA S.A





KATHIMERINI S.A -PRESS COMPANY





KEGO S.A





KLEEMAN S.A





P. ATHANASIADIS S.A (NAFTEMPORIKI PRESS)





ROKAS S.A





ELVE SA



ELTRAK SA



ETEM SA



EPILEKTOS TEXTILE FACTORY S.A





ERGAS S.A





EYATH (THESALLONIKH)





EYDAP (ATHENS)





OTE S.A





GOODY'S SA



FASHION BOX HELLAS S.A







F.G EUROPE S.A (FIDAKIS)







FLEXOPACK S.A







FHL H.KYRIAKIDIS S.A







FORTHNET S.A







FOURLIS S.A TRADE







FRIGOGLASS S.A







MOTOROIL HELLAS



MESOCHORITIS BROTHER CONSTRUCTIONS



ELINOIL SA





UNITED TEXTILE FACTORIES S.A (NAOUSA)



ZAMPA SA



FIERATEX S.A













FISHFARMING SELONTA S.A
THEMELIODOMI SA
TEXTILE MANUFACTURE NAFPAKTOS S.A







FOLLI-FOLLIE SA



GR. SARANTIS SA



YALCO SA



PLIAS CONSUMER GOODS SA





RAINBOW S.A COMPUTER





P.C SYSTEM S.A





REDS S.A





PAIRIS PLASTICS S.A





REGENCY ENTERTAINMENT S.A





RILKEN SA



PETZETAKIS S.A



PIRAEUS PORT AUTHORITY SA



THESSALONIKI PORT AUTHORITY SA






XILEMPORIKI S.A (LUMBER TRADING)



BIOKARPET SA





BARAGIS S.A





BARDAS S.A





BETANET S.A





BIOCHALKO S.A





BIS S.A
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BOGIATZOGLOU SYSTEMS S.A



BANGO MODA S.A



BALKAN EXPORT S.A





BYTE COMPUTER S.A





ALSINCO SA



VARVARESSOS SA



CYCLON HELLAS SA



ELMEC SA



HELL.FABRICS SA



GERMANOS IND.SA









ZENON AUTOMATION TECHNOLOGIES



MINERVA SA





BIOTER SA





INFORMER SA





INFORM LYKOS S.A





INTERFISH S.A





DELTA SA



BIOSSOL SA



BLUE STAR MARITIME SA
SANYO HELLAS HOLDINGS SA













RADIO KORASIDIS SA





REVOIL S.A





RINTENCO S.A







VELL GROUP S.A (TASSOGLOU)







SINGULARLOGIC S.A







SHELMAN S.A







SPACE HELLAS S.A.







SPRIDER METAL INDUSTRY S.A







SPRIDER STORES S.A







SFAKIANAKIS S.A (CAR COMPANY)







SATO S.A







TEXAPRET S.A







TERNA S.A







TECHNICAL PUBLICATIONS S.A







TYLETYPOS S.A (MEGA CHANNEL)







TITAN S.A







TEGOPOULOS S.A (PUBLICATIONS)







TECHNODOMIKI HELLAS S.A







OLYMPIAKI CONSTRUCTIONS S.A (TECHNIKI)







KORINTHOS S.A TUBE FABRICS







PROFIL S.A (TZIRAKIAN TUBE FABRICS)







JUMPBO S.A







TIRNABOS S.A (FLOUR FABRIC)







J&P ABAX S.A







HITECH SNT S.A







S&B INDUSTRIAL MINERALS







NOTOS COM S.A







SPIROU S.A(AGRICULTURE HOUSE)







LAMDA DITERGENT S.A







ELBISCO S.A







CENTRIC S.A







INFOQUEST SA
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ATTICA PUBLISH S.A







INFORMATICS S.A







MATHIOS S.A







MARAC S.A







NAKAS FILLIPOS MUSIC CENTER







NIKAS S.A







PROMOTA S.A







INTRALOT S.A







FINTEXPORT S.A -WOOL INDUSTRY







CENTRIC S.A MULTIMEDIA







UNIBRAIN S.A







UNISYSTEMS INFORMATION SYSTEM S.A







VETERIN S.A













QUALITY AND RELIABILITY S.A



LOGISMOS INFORMATION SYSTEMS SA
PARNASSOS S.A ENTERPRISES





PERSEFS S.A





NEWS PHONE (EIDISEOFONIKI) S.A





XATZHIOANNOU HOLDINGS S.A





TOTAL

44

149

0

77

TOTAL %

16,30

55,19

0,00

28,52

Πίνακας 4.4: Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων μετά υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ
(2005)
Μέθοδοι Αποτίμηση Αποθεμάτων (2005 Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα)

Επωνυμία Επιχείρησης

FIFO

Μέσο
Σταθμικός

KRIKRI SA



DROMEAS SA



SIDENOR SA



KTIMA KOSTAS LAZARIDIS SA



Διαδοχικού
Υπολοίπου

Λοιπές
Μέθοδοι

Μη
Γνωστοποίηση



ALLATINI SA
AS.COMPANY SA





ALMA ATERMON S.A





ALTEC





ATTICA SA





AUTOHELLAS ATTEE







BYTE COMPUTER ABEE







CENTRIC MULTIMEDIA S.A













COMPUCON COMPUTER APPLICATIONS
S.A







COSMOTE S.A







COMPUTER PERIPHERALS
INTERNATIONAL S.A













ELBISCO S.A







ELEFANT S.A







ELMEC SPORT S.A







EURODRIP S.A







F.C EUROPE S.A







COCACOLA HELLENIC BOTLLING
COMPANY " CCHBC" S.A

CROWN HELLAS CAN
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F.H.L KYRIAKIDIS S.A







FANCO S.A







F.H.L MERMEREN KOMBINAT - AD
PRILEP







FASHION BOX S.A







FITCO SA







FLEXOPACK S.A












FOURLIS S.A







FRIGOGLASS S.A







HITECH SNT S.A







HYATT REGENCY S.A







INFORM LYKOS S.A







INTERFISH S.A







INTRACOM HOLDINGS S.A







J&P ABAX S.A







JUMPO S.A







FORTHENET S.A













LAMDA DEVELOPMENT S.A







LAVIPHARM S.A







LOGIC DIS S.A







KEGO S.A
KLEEMAN HELLAS S.A

SIDMA SA



ELAIS SA



EVEREST S.A



MEVAKO SA



STELIOS KANAKIS SA



NEORION HOLDINGS SA



GEN.TROFIMON SA









MEDICON HELLAS S.A





MICROLAND COMPUTERS S.A





MLS INFORMATION S.A





MYTILINEOS HOLDINGS SA







NEXANS HELLAS S.A







NOTOS COM S.A







OLYMPING CATERING S.A







PAPERPACK TSOUKARIDIS S.A







PROFILE SA INFORMATION







QUALITY AND RELIABILITY S.A







S & B INDUSTRIAL MINERALS S.A







SATO S.A







SINGULARLOGIC S.A







SPACE HELLAS S.A







SPRIDER METAL INDUSTRY S.A







SPRIDER STORES S.A







UNIBRAIN S.A







UNISYSTEMS S.A







VETERIN S.A







KATSELIS SA



ELVE SA



MULTIRAMA S.A

ELTRAK SA
ETEM SA
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EUROMEDICA S.A



GOODY'S SA



MOTOROIL HELLAS



ELINOIL SA



ZAMPA SA




THEMELIODOMI SA
FOLLI-FOLLIE SA



GR. SARANTIS SA



YALCO SA



PLIAS CONSUMER GOODS SA



RILKEN SA



PIRAEUS PORT AUTHORITY SA



THESSALONIKI PORT AUTHORITY SA



BIOKARPET SA



ALSINCO SA



VARVARESSOS SA



CYCLON HELLAS SA



ELMEC SA



HELL.FABRICS SA



GERMANOS IND.SA



MINERVA SA



BIOTER SA



OPAP SA



INFORMER SA



DELTA SA



BIOSSOL SA



BLUE STAR MARITIME SA



SANYO HELLAS HOLDINGS SA



INFOQUEST SA



RADIO KORASIDIS SA





LOGISMOS INFORMATION SYSTEMS SA





ZHNON AUTOMATION TECHNOLOGIES







VIVARTIA S.A







ANEK LINES S.A







AEGEK SA



A.B.VASILOPOULOS SA



AGET HRAKLIS




ATHINA ATE

















ALLOUMINIO HELLAS







ALLOUMIL MILONAS S.A







AKRITAS SA
ALCO SA









ALPHA GRISSIN INFOTECH S.A







ASTIR PALLAS BOYLIAGMENI HOTEL S.A







ALYSIDA SA







ATTI-KAT









ATTIKES EKDOSEIS









A. KALPINIS SA





KARAMOLEGOS BAKERY S.A

















ATLANTIC

MESOCHORITI Bross S.A
BALKAN EXPORT
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VARAGIS SA











VARDAS SA











BETANET SA











BIOTER SA











BIOXALKO SA











BIS SA











BOGIATZOGLOU SA











BARBERIS N. MODA BAGNO S.A











LEVEDAKIS SPINNERY S.A











SARANTIS GR S.A











GALAXIDI FISHFARMING S.A











GENERAL EMPORIKI S.A











GEK SA











GEKE SA











GENER SA











GRIGORIS MIKROGEYMATA SA











DAIOS PLASTICS S.A











DELTA PROJECT SA











DEH (ELECTRICITY COMPANY)





















DIAGNOSTIC CENTER OF ATHENS SA











DIAS FISHFARMING S.A











LAMPRAKIS PUBLICATIONS S.A





















DOUROS SA











PAIRIS PLASTICS S.A







KORDELOU Bross S.A







EVIK S.A







EBROFARMA S.A







EDRASI S.A







NEW PHONE S.A







VIEW AND SOUND S.A







LYBERIS PUBLICATIONS S.A







EKTER S.A







E. MOUZAKIS S.A







ELVAL S.A







ELVIEMEK S.A







ELGEKA S.A







ALTER CHANNEL (ELEFTHERI
THLEORASI)







HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A







ELLATEX S.A







HELLENIC CABLES S.A







HELLEINIC PETROIL S.A







HELLENIC FISHFARMING S.A







HELLENIC TECHNODOMIKI S.A







ELTON S.A







ELFIKO S.A







YAMAHA S.A







UNITED TEXTILES S.A (ENOMENI )







EMPORIKOS DESMOS







EPILEKTOS TEXTILE S.A







SOUND & PICTURE ENTEPRISES S.A







DIEKAT SA
DOMIKI OF CRETE S.A
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ERGAS S.A







WOOL INDUSTRY 3A







ETMA S.A







EYDAP S.A







WATER SUPPLY COMPANY OF
THESALLONIKI (EYATH)







H KATHIMERINI S.A





H NAFTEMPORIKI S.A









ELECTRONIC OF ATHENS





IMPERIO FORWARDING AGENT S.A







I MPOYTARIS HOLDING S.A







IASO S.A







MEDICAL CENTER OF ATHENS





IKTINOS HELLAS S.A





ILIDA S.A



IMACO MEDIA S.A



INTERTEK S.A












































INFORMATICS COMPUTERS S.A









IONIKI HOTELS S.A









IPPOTOUR S.A









SELONTA FISHFARMING S.A









IDEAL GROUP S.A









I.KLOUKINAS -I. LAPPAS S.A





KARELIAS TOBACCOS S.A





KARATZI S.A





KARDASILARI -CARDICO S.A







DUTY FREE SHOPS S.A







KEKROPS S.A









CERAMICS ALLATINI S.A









KLONATEX GROUP S.A









KORINTHOS TEXTILE S.A









KOUMPAS SYNERGY GROUP S.A









KREKA S.A









KRETA FARM S.A









CORFIL TEXTILE KORINTHOS S.A









KYRIAKOULIS MARITIME S.A









SARANTOPOULOS STEAM MILLS S.A









INTRACOM CONSTRUCTIONS S.A
INTRALOT S.A









LANAKAM S.A









LANNET COMMUNICATIONS S.A









LAMPSA S.A









LAMDA DETERGENT S.A









M.I MAILIS S.A









MATHIOS S.A









MAXIM PERTSINIDIS S.A









MARAK ELECTRONICS S.A









METKA S.A









LIVANIS PUBLICATIONS S.A

MECHANICS S.A
MINOAN LINES ANE S.A
NAKAS MUSIC HOUSE S.A
MOCHLOS S.A
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MPABIS VOVOS S.A









MPITROS S.A









KEPENOU MILLS S.A









LOULIS MILLS S.A









MITILINEOS S.A









X.ROKAS S.A









DIONIC S.A









LEVENTERIS N. S.A

















NEWCHIMICAL LAVRENTIADIS S.A









NIREFS S.A FISHFARMING









DRUCKFARBEN S.A









NIKAS P.G S.A









WOOD INDUSTRY S.A (XYLEMPORIKI)









O.T.E S.A









PETROPOULOS P S.A









PANTECHNIKI S.A









PARNASSOS S.A ENTERPRISES









PERSEFS S.A









LESVOS MARITIME Co S.A









PIGASOS S.A PUBLISH Co









PLESIO COMPUTERS S.A









PLASTICS OF THRAKIS









PLASTICS OF CRETE









POULIADIS S.A









PROODEFTIKI CONSTRUCTIONS S.A







PETZETAKIS S.A





RIDENCO S.A










TASOGLOU VELL GROUP S.A









SHELMAN S.A









PC SYSTEMS COMPUTER SERVISES









SFAKIANAKIS S.A









SOLINOURGIA KORINTHOS S.A









SOLINOURGIA TZIRAKIAN PROFIL S.A









FLOURMILLS TYRNAVOS S.A
(XATZIKRANIOTI Bro.









TEXAPRET TEXTILE S.A









TERNA S.A

















TYLETYPOS MEGA CHANNEL









TITAN S.A

















REVOIL S.A

TECHNICAL PUBLICATIONS S.A

TECHNIKI OLYMPIAKI S.A

















X. MPENROUMPI S.A









CHAIDEMENOS (XAIDEMENOS) S.A









CHALKOR (XALKOR) S.A









SHEET STEEL (XALIVDOFILLON)









CHATZIOANNOU HOLDINGS S.A









X. TEGOPOULOS S.A









FIERATEX S.A
FINTEXPORT S.A

TOTAL

26

203

1

27

22

TOTAL %

9,32

72,76

0,36

9,68

7,89
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Πίνακας 4.5: Εφαρμογή μεθόδων Αποσβέσεων μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ /
ΔΠΧΠ (2005)
Μέθοδοι Αποσβέσεων (2005 Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα)
Επωνυμία Επιχείρησης

Σταθερή Μέθοδος

KRIKRI SA



DROMEAS SA



SIDENOR SA



KTIMA KOSTAS LAZARIDIS SA



ALLATINI SA



AS.COMPANY SA



ALMA ATERMON S.A



ALTEC



ATTICA SA



AUTOHELLAS ATTEE



BYTE COMPUTER ABEE



CENTRIC MULTIMEDIA S.A



COCACOLA HELLENIC BOTLLING COMPANY " CCHBC" S.A



COMPUCON COMPUTER APPLICATIONS S.A



COSMOTE S.A



COMPUTER PERIPHERALS INTERNATIONAL S.A



CROWN HELLAS CAN



ELBISCO S.A



ELEFANT S.A



ELMEC SPORT S.A



EURODRIP S.A



EVEREST S.A



F.C EUROPE S.A




F.H.L KYRIAKIDIS S.A
FANCO S.A



F.H.L MERMEREN KOMBINAT - AD PRILEP



FASHION BOX S.A



FITCO SA



FLEXOPACK S.A



FORTHENET S.A



FOURLIS S.A



FRIGOGLASS S.A



HITECH SNT S.A



HYATT REGENCY S.A



INFORM LYKOS S.A



INTERFISH S.A



INTRACOM HOLDINGS S.A



J&P ABAX S.A



JUMPO S.A



KEGO S.A



KLEEMAN HELLAS S.A
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Λοιπές

Μη Γνωστοποίηση

LAMDA DEVELOPMENT S.A



LAVIPHARM S.A



LOGIC DIS S.A



SIDMA SA



ELAIS SA



MEVAKO SA



STELIOS KANAKIS SA



NEORION HOLDINGS SA



GEN.TROFIMON SA



MYTILINEOS HOLDINGS SA



MEDICON HELLAS S.A






MLS INFORMATION S.A





MULTIRAMA S.A





NEXANS HELLAS S.A





NOTOS COM S.A





OLYMPING CATERING S.A





PAPERPACK TSOUKARIDIS S.A





PROFILE SA INFORMATION





QUALITY AND RELIABILITY S.A





S & B INDUSTRIAL MINERALS S.A





SATO S.A





SINGULARLOGIC S.A





SPACE HELLAS S.A





SPRIDER METAL INDUSTRY S.A





SPRIDER STORES S.A





UNIBRAIN S.A









VETERIN S.A





KATSELIS SA



ELVE SA



ELTRAK SA



ETEM SA



EUROMEDICA S.A



GOODY'S SA



MOTOROIL HELLAS



MICROLAND COMPUTERS S.A

UNISYSTEMS S.A



ELINOIL SA
ZAMPA SA



THEMELIODOMI SA



FOLLI-FOLLIE SA



GR. SARANTIS SA



YALCO SA



PLIAS CONSUMER GOODS SA



RILKEN SA



PIRAEUS PORT AUTHORITY SA



THESSALONIKI PORT AUTHORITY SA



BIOKARPET SA
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ALSINCO SA



VARVARESSOS SA



CYCLON HELLAS SA



ELMEC SA



HELL.FABRICS SA



GERMANOS IND.SA



MINERVA SA



BIOTER SA



OPAP SA



INFORMER SA



DELTA SA



BIOSSOL SA



BLUE STAR MARITIME SA



SANYO HELLAS HOLDINGS SA



INFOQUEST SA



RADIO KORASIDIS SA



LOGISMOS INFORMATION SYSTEMS SA



ZHNON AUTOMATION TECHNOLOGIES



VIVARTIA S.A



ANEK LINES S.A



AEGEK SA



A.B.VASILOPOULOS SA



AGET HRAKLIS



ATHINA ATE



AKRITAS SA



ALCO SA



ALLOUMINIO HELLAS



ALLOUMIL MILONAS S.A









ALPHA GRISSIN INFOTECH S.A







ASTIR PALLAS BOYLIAGMENI HOTEL S.A







ATLANTIC







ATTI-KAT







ATTIKES EKDOSEIS







A. KALPINIS SA



KARAMOLEGOS BAKERY S.A



MESOCHORITI Bross S.A



BALKAN EXPORT



VARAGIS SA



VARDAS SA



BETANET SA



BIOTER SA



BIOXALKO SA



BIS SA



BOGIATZOGLOU SA



BARBERIS N. MODA BAGNO S.A



LEVEDAKIS SPINNERY S.A



ALYSIDA SA
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SARANTIS GR S.A



GALAXIDI FISHFARMING S.A



GENERAL EMPORIKI S.A



GEK SA



GEKE SA



GENER SA



GRIGORIS MIKROGEYMATA SA



DAIOS PLASTICS S.A



DELTA PROJECT SA



DEH (ELECTRICITY COMPANY)



LAMPRAKIS PUBLICATIONS S.A



DIAGNOSTIC CENTER OF ATHENS SA



DIAS FISHFARMING S.A



DIEKAT SA



DOMIKI OF CRETE S.A



DOUROS SA



PAIRIS PLASTICS S.A



KORDELOU Bross S.A



EVIK S.A



EBROFARMA S.A



EDRASI S.A



NEW PHONE S.A



VIEW AND SOUND S.A



LYBERIS PUBLICATIONS S.A



EKTER S.A



E. MOUZAKIS S.A



ELVAL S.A



ELVIEMEK S.A



ELGEKA S.A



ALTER CHANNEL (ELEFTHERI THLEORASI)



HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A



ELLATEX S.A



HELLENIC CABLES S.A



HELLEINIC PETROIL S.A



HELLENIC FISHFARMING S.A



HELLENIC TECHNODOMIKI S.A



ELTON S.A



ELFIKO S.A



YAMAHA S.A



UNITED TEXTILES S.A (ENOMENI )



EMPORIKOS DESMOS



EPILEKTOS TEXTILE S.A




SOUND & PICTURE ENTEPRISES S.A
ERGAS S.A



WOOL INDUSTRY 3A



ETMA S.A



EYDAP S.A



296



WATER SUPPLY COMPANY OF THESALLONIKI (EYATH)



H KATHIMERINI S.A



H NAFTEMPORIKI S.A



ELECTRONIC OF ATHENS



IMPERIO FORWARDING AGENT S.A



I MPOYTARIS HOLDING S.A



IASO S.A



MEDICAL CENTER OF ATHENS



IKTINOS HELLAS S.A



ILIDA S.A



IMACO MEDIA S.A



INTERTEK S.A



INTRACOM CONSTRUCTIONS S.A



INTRALOT S.A



INFORMATICS COMPUTERS S.A



IONIKI HOTELS S.A



IPPOTOUR S.A



SELONTA FISHFARMING S.A



IDEAL GROUP S.A



I.KLOUKINAS -I. LAPPAS S.A



KARELIAS TOBACCOS S.A



KARATZI S.A



KARDASILARI -CARDICO S.A



DUTY FREE SHOPS S.A



KEKROPS S.A



CERAMICS ALLATINI S.A



KLONATEX GROUP S.A



NAFPAKTOS TEXTILE S.A



KOUMPAS SYNERGY GROUP S.A



KREKA S.A



KRETA FARM S.A



CORFIL TEXTILE KORINTHOS S.A



KYRIAKOULIS MARITIME S.A



SARANTOPOULOS STEAM MILLS S.A



LAMPSA S.A



LANAKAM S.A



LANNET COMMUNICATIONS S.A



LIVANIS PUBLICATIONS S.A



LAMDA DETERGENT S.A



M.I MAILIS S.A



MATHIOS S.A



MAXIM PERTSINIDIS S.A



MARAK ELECTRONICS S.A



METKA S.A



MECHANICS S.A



MINOAN LINES ANE S.A



NAKAS MUSIC HOUSE S.A
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MOCHLOS S.A



MPABIS VOVOS S.A



MPITROS S.A



KEPENOU MILLS S.A



LOULIS MILLS S.A



MITILINEOS S.A



X.ROKAS S.A



DIONIC S.A



LEVENTERIS N. S.A



LESVOS MARITIME Co S.A



NEWCHIMICAL LAVRENTIADIS S.A



NIREFS S.A FISHFARMING



DRUCKFARBEN S.A



NIKAS P.G S.A



WOOD INDUSTRY S.A (XYLEMPORIKI)



O.T.E S.A



PETROPOULOS P S.A



PANTECHNIKI S.A



PARNASSOS S.A ENTERPRISES



PERSEFS S.A



PETZETAKIS S.A



PIGASOS S.A PUBLISH Co



PLESIO COMPUTERS S.A



PLASTICS OF THRAKIS



PLASTICS OF CRETE



POULIADIS S.A



PROODEFTIKI CONSTRUCTIONS S.A



REVOIL S.A



RIDENCO S.A



TASOGLOU VELL GROUP S.A



SHELMAN S.A



PC SYSTEMS COMPUTER SERVISES



SFAKIANAKIS S.A



SOLINOURGIA KORINTHOS S.A



SOLINOURGIA TZIRAKIAN PROFIL S.A



FLOURMILLS TYRNAVOS S.A (XATZIKRANIOTI Bro.



TEXAPRET TEXTILE S.A



TERNA S.A



TECHNICAL PUBLICATIONS S.A



TYLETYPOS MEGA CHANNEL



TITAN S.A



TECHNIKI OLYMPIAKI S.A



FIERATEX S.A



FINTEXPORT S.A



X. MPENROUMPI S.A



CHAIDEMENOS (XAIDEMENOS) S.A



CHALKOR (XALKOR) S.A



298

SHEET STEEL (XALIVDOFILLON)



CHATZIOANNOU HOLDINGS S.A




X. TEGOPOULOS S.A



TOTAL

273

3

3

TOTAL %

97,85

1,08

1,08

Πίνακας 4.6: Μέθοδοι απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων μετά την
υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (2005)
Μέθοδοι απεικόνισης των οικονομικών
καταστάσεων (2005 Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα)
Επωνυμία Επιχείρησης

Ιστορικού Κόστους

KRIKRI SA



DROMEAS SA



SIDENOR SA



KTIMA KOSTAS LAZARIDIS SA



ALLATINI SA



AS.COMPANY SA



ALMA ATERMON S.A



ALTEC



ATTICA SA



AUTOHELLAS ATTEE



BYTE COMPUTER ABEE



CENTRIC MULTIMEDIA S.A



COCACOLA HELLENIC BOTLLING COMPANY " CCHBC" S.A



COMPUCON COMPUTER APPLICATIONS S.A



COSMOTE S.A



COMPUTER PERIPHERALS INTERNATIONAL S.A



CROWN HELLAS CAN



ELBISCO S.A



ELEFANT S.A



ELMEC SPORT S.A



EURODRIP S.A



EVEREST S.A



F.C EUROPE S.A




F.H.L KYRIAKIDIS S.A
FANCO S.A



F.H.L MERMEREN KOMBINAT - AD PRILEP



FASHION BOX S.A



FITCO SA



FLEXOPACK S.A



FORTHENET S.A



FOURLIS S.A



FRIGOGLASS S.A



HITECH SNT S.A



HYATT REGENCY S.A



INFORM LYKOS S.A
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Λοιπές

Μη Γνωστοποίηση



INTERFISH S.A



INTRACOM HOLDINGS S.A



J&P ABAX S.A



JUMPO S.A



KEGO S.A



KLEEMAN HELLAS S.A



LAMDA DEVELOPMENT S.A



LAVIPHARM S.A



LOGIC DIS S.A



SIDMA SA



ELAIS SA



MEVAKO SA



STELIOS KANAKIS SA



NEORION HOLDINGS SA



GEN.TROFIMON SA



MYTILINEOS HOLDINGS SA



MEDICON HELLAS S.A



MICROLAND COMPUTERS S.A



MLS INFORMATION S.A



MULTIRAMA S.A



NEXANS HELLAS S.A






OLYMPING CATERING S.A





PAPERPACK TSOUKARIDIS S.A





PROFILE SA INFORMATION





QUALITY AND RELIABILITY S.A





S & B INDUSTRIAL MINERALS S.A





SATO S.A





SINGULARLOGIC S.A





SPACE HELLAS S.A





SPRIDER METAL INDUSTRY S.A





SPRIDER STORES S.A





UNIBRAIN S.A





UNISYSTEMS S.A





VETERIN S.A





KATSELIS SA



ELVE SA



ELTRAK SA



ETEM SA



EUROMEDICA S.A



GOODY'S SA



MOTOROIL HELLAS



ELINOIL SA



ZAMPA SA



THEMELIODOMI SA



FOLLI-FOLLIE SA



GR. SARANTIS SA



NOTOS COM S.A
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YALCO SA



PLIAS CONSUMER GOODS SA



RILKEN SA



PIRAEUS PORT AUTHORITY SA



THESSALONIKI PORT AUTHORITY SA



BIOKARPET SA



ALSINCO SA



VARVARESSOS SA



CYCLON HELLAS SA



ELMEC SA



HELL.FABRICS SA



GERMANOS IND.SA



MINERVA SA



BIOTER SA



OPAP SA



INFORMER SA



DELTA SA



BIOSSOL SA



BLUE STAR MARITIME SA



SANYO HELLAS HOLDINGS SA



INFOQUEST SA



RADIO KORASIDIS SA



LOGISMOS INFORMATION SYSTEMS SA



ZHNON AUTOMATION TECHNOLOGIES



VIVARTIA S.A



ANEK LINES S.A



AEGEK SA



A.B.VASILOPOULOS SA



AGET HRAKLIS



ATHINA ATE



AKRITAS SA



ALCO SA



ALLOUMINIO HELLAS



ALLOUMIL MILONAS S.A







ALYSIDA SA



ALPHA GRISSIN INFOTECH S.A



ASTIR PALLAS BOYLIAGMENI HOTEL S.A



ATLANTIC



ATTI-KAT



ATTIKES EKDOSEIS



A. KALPINIS SA





KARAMOLEGOS BAKERY S.A





MESOCHORITI Bross S.A





BALKAN EXPORT





VARAGIS SA





VARDAS SA





BETANET SA
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BIOTER SA





BIOXALKO SA





BIS SA





BOGIATZOGLOU SA





BARBERIS N. MODA BAGNO S.A











SARANTIS GR S.A







GALAXIDI FISHFARMING S.A







GENERAL EMPORIKI S.A







GEK SA







GEKE SA







GENER SA







GRIGORIS MIKROGEYMATA SA







LEVEDAKIS SPINNERY S.A







DELTA PROJECT SA







DEH (ELECTRICITY COMPANY)







LAMPRAKIS PUBLICATIONS S.A







DIAGNOSTIC CENTER OF ATHENS SA







DIAS FISHFARMING S.A







DIEKAT SA







DOMIKI OF CRETE S.A







DOUROS SA







PAIRIS PLASTICS S.A



KORDELOU Bross S.A



EVIK S.A



DAIOS PLASTICS S.A



EBROFARMA S.A
EDRASI S.A



NEW PHONE S.A



VIEW AND SOUND S.A



LYBERIS PUBLICATIONS S.A



EKTER S.A



E. MOUZAKIS S.A



ELVAL S.A



ELVIEMEK S.A



ELGEKA S.A



ALTER CHANNEL (ELEFTHERI THLEORASI)



HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A



ELLATEX S.A



HELLENIC CABLES S.A



HELLEINIC PETROIL S.A



HELLENIC FISHFARMING S.A



HELLENIC TECHNODOMIKI S.A



ELTON S.A



ELFIKO S.A



YAMAHA S.A



UNITED TEXTILES S.A (ENOMENI )



EMPORIKOS DESMOS
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EPILEKTOS TEXTILE S.A



SOUND & PICTURE ENTEPRISES S.A



ERGAS S.A





WOOL INDUSTRY 3A





ETMA S.A



EYDAP S.A



WATER SUPPLY COMPANY OF THESALLONIKI (EYATH)



H KATHIMERINI S.A




H NAFTEMPORIKI S.A
ELECTRONIC OF ATHENS



IMPERIO FORWARDING AGENT S.A



I MPOYTARIS HOLDING S.A



IASO S.A



MEDICAL CENTER OF ATHENS



IKTINOS HELLAS S.A



ILIDA S.A



IMACO MEDIA S.A



INTERTEK S.A



INTRACOM CONSTRUCTIONS S.A



INTRALOT S.A



INFORMATICS COMPUTERS S.A



IONIKI HOTELS S.A



IPPOTOUR S.A



SELONTA FISHFARMING S.A



IDEAL GROUP S.A



I.KLOUKINAS -I. LAPPAS S.A



KARELIAS TOBACCOS S.A



KARATZI S.A



KARDASILARI -CARDICO S.A



DUTY FREE SHOPS S.A



KEKROPS S.A



CERAMICS ALLATINI S.A



KLONATEX GROUP S.A



NAFPAKTOS TEXTILE S.A









KREKA S.A





KRETA FARM S.A





CORFIL TEXTILE KORINTHOS S.A





KYRIAKOULIS MARITIME S.A





SARANTOPOULOS STEAM MILLS S.A





LAMPSA S.A





LANAKAM S.A





LANNET COMMUNICATIONS S.A





LIVANIS PUBLICATIONS S.A





LAMDA DETERGENT S.A





M.I MAILIS S.A





MATHIOS S.A





KOUMPAS SYNERGY GROUP S.A
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MAXIM PERTSINIDIS S.A





MARAK ELECTRONICS S.A





METKA S.A





MECHANICS S.A





MINOAN LINES ANE S.A





NAKAS MUSIC HOUSE S.A





MOCHLOS S.A





MPABIS VOVOS S.A





MPITROS S.A





KEPENOU MILLS S.A





LOULIS MILLS S.A





MITILINEOS S.A





X.ROKAS S.A





DIONIC S.A





LEVENTERIS N. S.A





LESVOS MARITIME Co S.A





NEWCHIMICAL LAVRENTIADIS S.A





NIREFS S.A FISHFARMING





DRUCKFARBEN S.A





NIKAS P.G S.A





WOOD INDUSTRY S.A (XYLEMPORIKI)





O.T.E S.A





PETROPOULOS P S.A





PANTECHNIKI S.A





PARNASSOS S.A ENTERPRISES





PERSEFS S.A





PETZETAKIS S.A





PIGASOS S.A PUBLISH Co





PLESIO COMPUTERS S.A





PLASTICS OF THRAKIS





PLASTICS OF CRETE





POULIADIS S.A





PROODEFTIKI CONSTRUCTIONS S.A









REVOIL S.A





TASOGLOU VELL GROUP S.A





SHELMAN S.A





PC SYSTEMS COMPUTER SERVISES





SFAKIANAKIS S.A





SOLINOURGIA KORINTHOS S.A





SOLINOURGIA TZIRAKIAN PROFIL S.A





FLOURMILLS TYRNAVOS S.A (XATZIKRANIOTI Bro.





TEXAPRET TEXTILE S.A





TERNA S.A





TECHNICAL PUBLICATIONS S.A





TYLETYPOS MEGA CHANNEL





TITAN S.A





RIDENCO S.A
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TECHNIKI OLYMPIAKI S.A





FIERATEX S.A





FINTEXPORT S.A









X. MPENROUMPI S.A









SHEET STEEL (XALIVDOFILLON)





CHATZIOANNOU HOLDINGS S.A





X. TEGOPOULOS S.A





CHAIDEMENOS (XAIDEMENOS) S.A
CHALKOR (XALKOR) S.A

TOTAL

258

0

21

TOTAL %

92,47

0,00

7,53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Εταιρείες που αποκλέισθηκαν από το δείγμα λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους
(Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα)
ALPHA TRUST ANDROMEDA (STOCK EXCHANGE SERVICES)
ALPHA REAL ESTATE SERVICES
ALPAH BANK
ALTIUS (STOCK EXCHANGE SERVICES)
EUROBANK PROPERTIES
EUROLINE (STOCK EXCHANGE SERVICES)
GLOBAL (STOCK EXCHANGE SERVICES)
INTERINVEST (STOCK EXCHANGE SERVICES)
MARFIN FINANCIAL GROUP S.A
PROTON BANK
AGRICULTURE INSURANCE S.A
AGRICULTURE HELLAS BANK
AIOLIKI (STOCK EXCHANGE SERVICES)
ACTIVE (STOCK EXCHANGE SERVICES)
ASPIS PRONOIA INSURANCE
ASPIS BANK
GENERAL OF GREECE BANK
EUROBROKERS INSURANCE BROKERAGES
DIAS (STOCK EXCHANGE SERVICES)
EGNATIA BANK S.A
NATIONAL BANK OF GREECE
HELLENIC STOCK MARKET S.A
COMMERCIAL BANK OF GREECE
EUROPEAN CREDIT S.A
EUROCONSULTING S.A
EURO CAPITAL S.A
NATIONAL INSURANCE
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INTRALOT LOTARY GAMES
MARFIN BANK
NIKOS GALIS CAMPING Co
SCIENS INTERNATIONAL INVESTMENTS
PIRAEUS REAL ESTATE INVESTMENTS
PIRAEUS LEASING SERVICES
POST SAVINGS BANK OF GREECE
EFG EUROBANK ERGASIAS
ATTICA BANK S.A
CYPRUS BANK S.A
PIRAEUS BANK S.A
BANK OF GREECE
OMEGA PORTFOLIO SERVICES
ΣΎΝΟΛΟ

40
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