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Council 
Υπουργείο Οικονομικών της ΕΕ 

EFRAG 
European Financial Reporting 

Advisory Group 

Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης 

FASB 
Financial Accounting Standards 

Board 
Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

FEI Financial Executives Institute Ινστιτούτο οικονομικών στελεχών 

GAAP 
Generally Accepted Accounting 

Principles 
Γενικές Λογιστικές Αποδεκτές Αρχές 

IAS International Accounting Standards Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

IASB 
International Accounting Standards 

Board 
Σώµα Διεθνών Λογιστικών προτύπων 

IASC 
International Accounting Standards 

Committee 
Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

IASCF 
International Accounting Standards 

Committee Foundation 
Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

ICAEW 
Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales 
Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία 

IFA 
International Federation of 

Accountants 
Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών 

IFAC 
International Federation of 

Accountants 
Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών 

IFRSF 
International Financial Reporting 

Standards Foundation 
Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

IOSCO 
International Organization of 

Securities Commissions 
Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς 

LSE London Stock Exchange Χρηματιστήριο Λονδίνου 

MoU Memorandum of Understanding Μνημόνιο συμφωνίας 

OSC The Ontario Securities Commission Επιτροπή κεφαλαιαγοράς Οντάριο 

SEC 
U.S. Securities and Exchange 

Commission 
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 

SFAS 
Standards Financial Accounting 

Standards 
Λογιστικά Πρότυπα ΗΠΑ 

SSAP 
Statements of Standard Accounting 

Practice 
Λογιστικά πρότυπα (Μεγάλης Βρετανίας) 

TEG Technical Expert Group Τεχνική Ομάδα εμπειρογνωμόνων της EFRAG 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.acronymfinder.com%2FInternational-Accounting-Standards-Committee-Foundation-%28IASCF%29.html&ei=rlFLUbeYH4qi0QWDioHwAQ&usg=AFQjCNHfVghQjFfMNm3mtQJiHAwBeWzTnA&bvm=bv.44158598,d.ZWU
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.acronymfinder.com%2FInternational-Accounting-Standards-Committee-Foundation-%28IASCF%29.html&ei=rlFLUbeYH4qi0QWDioHwAQ&usg=AFQjCNHfVghQjFfMNm3mtQJiHAwBeWzTnA&bvm=bv.44158598,d.ZWU
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ΔΛΠ International Accounting Standards Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

ΔΠΧΠ 
International Financial Reporting 

Standards 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

ΕΕ European Union (EU) Ευρωπαϊκή ένωση 

ΕΚΤ The European Central Bank (ECB) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

ΕΟΚ 
The European Economic Community 

(EEC) 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
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Περίληψη  

Η εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποσκοπεί στον εντοπισμό του 

επιπέδου των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων των εισηγμένων ελληνικών εταιρειών 

καθώς επίσης και στους προσδιοριστικούς εταιρικούς παράγοντες που ερμηνεύουν 

την απόφαση μιας επιχείρησης να γνωστοποιεί πληροφορίες στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.   Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης που 

επιλέχθηκαν για να ερμηνεύσουν την απόφαση της να γνωστοποιεί είναι το μέγεθος, 

η ηλικία, η κερδοφορία, η ρευστότητα, η μόχλευση, ο κλάδος και η ελεγκτική 

εταιρεία. 

Για να εκπληρωθούν οι παραπάνω στόχοι μελετήθηκαν σημαντικές θεωρίες οι οποίες 

συνδέονται με τα επίπεδα των παρεχόμενων γνωστοποιήσεων από την πλευρά της 

επιχείρησης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω των οικονομικών της καταστάσεων.  

Κατόπιν, μελετήθηκε το ελληνικό λογιστικό περιβάλλον και η ιστορική εξέλιξη των 

ΔΛΠ μέχρι την υποχρεωτική υιοθέτησή τους από τις εισηγμένες ελληνικές 

επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα αξιοποιήθηκαν ευρήματα προγενέστερων ερευνητικών 

μελετών που προήλθαν από ερευνητές της σύγχρονης λογιστικής πάνω στις πρακτικές 

των γνωστοποιήσεων. Για τη διεξαγωγή της έρευνας συλλέχτηκε μεγάλος αριθμός 

γνωστοποιούμενων πληροφοριών οι οποίες αντλήθηκαν από τις οικονομικές 

καταστάσεις και διενεργήθηκαν έλεγχοι υποθέσεων για την ενίσχυση της κατανόησης 

της σχέσης του επιπέδου των γνωστοποιήσεων και των διαφόρων επιχειρησιακών 

χαρακτηριστικών της επιχείρησης.  Για την διαπίστωση της σχέσης μεταξύ του 

επιπέδου γνωστοποιήσεων και των διαφόρων χαρακτηριστικών της επιχείρησης 

χρησιμοποιήθηκε τόσο η διμεταβλητή όσο και η πολυμεταβλητή ανάλυση.   

Με τα συμπεράσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής  αναγνωρίζονται τα 

επίπεδα της συμμόρφωσης όσον αφορά τις πρακτικές των υποχρεωτικών 

γνωστοποιήσεων και  η δημιουργία ενός μοντέλου το οποίο  θα βοηθήσει στη λήψη 

σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων από την πλευρά των επενδυτών.  

Λέξεις κλειδιά: διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), 

ελληνικό λογιστικό σύστημα, υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, θεωρία 

αντιπροσώπευσης, θεωρία σηματοδότησης. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to identify the level of mandatory disclosures by listed Greek 

companies as well as the determinants operational factors explaining the decision of a 

company to disclose information in its annual financial statements in accordance with 

IAS / IFRS. The companies’ characteristics that have chosen to interpret the decision 

to disclose is the size, age, profitability, liquidity, leverage, industry and the auditing 

firm. 

To fulfill these objectives, the major theories in disclosure practices were examined 

which explain the decision of a company to provide information to interested parties  

through financial statements.  Then, it was studied the Greek accounting environment 

and history of IAS/IFRS to the mandatory adoption by listed Greek companies. 

Additionally investigated the earlier findings of research studies generated by 

researchers of  modern accounting practices over the disclosures. For carrying out the 

investigation, a specific number of information items from the financial statements 

were collected and hypothesis testing conducted to enhance understanding of the 

relationship between the disclosure level and operational firms’ characteristics. To 

determine the relationship between the level of disclosure and the various companies’ 

characteristics used both bivariate and the multivariate analysis. 

Through the findings of this thesis, the identification of the determinants  of 

compliance level achieved regarding mandatory disclosure practices and a model is 

structured that will help investors to make the right business decisions. 

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), Greek accounting 

system, mandatory disclosures, agency theory, signaling theory. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Εισαγωγή στο θέμα της διατριβής 

1.1 Σύγχρονες αντιπαραθέσεις για τις γνωστοποιήσεις πληροφοριών στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

Στις 19 Ιουλίου 2002, η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ενέκρινε τον  Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002 για την Εφαρμογή των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)
1
. Ο παρών 

κανονισμός επιβάλλει την επίσημη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2005, γεγονός το οποίο είναι  ένα ορόσημο 

στην ανάπτυξη σύγκλισης της διεθνούς λογιστικής. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, όλες 

οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε μια οργανωμένη αγορά της Ε.Ε. πρέπει να 

συντάσσουν τις ενοποιημένες οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.  

Τα ΔΠΧΠ υιοθετήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο 

διαφάνειας και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όλων των 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών έτσι ώστε να καταστεί αναγκαία 

προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης κεφαλαιαγοράς, η οποία να 

λειτουργεί αποτελεσματικά, ομαλά και αποδοτικά.  Εκείνη τη χρονιά περίπου 9.000 

εισηγμένες επιχειρήσεις των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25 χώρες μέλη και 

3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) (Whittington, 2005) έπρεπε να 

προσαρμόσουν τις λογιστικές τους καταστάσεις στα ΔΠΧΠ.  Αυτή η αλλαγή 

θεωρείται η πιο σημαντική στην ιστορία της χρηματοοικονομικής αναφοράς.  Η 

κίνηση αυτή της Ε.Ε. έδωσε ώθηση και σε άλλες χώρες εκτός της Ε.Ε. να 

υιοθετήσουν τα ΔΠΧΠ και ιδιαίτερα χώρες που συναλλασσόταν κατά πολύ με την 

Ε.Ε.   

Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές καινοτομίες έχουν προκαλέσει πολλές 

αλλαγές στο  επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο όγκος των συναλλαγών  στα 

χρηματιστήρια όλου του κόσμου έχει αυξηθεί και οι εταιρείες παγκοσμίως 

συναγωνίζονται για να διεισδύσουν στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.  Οι 

γνωστοποιήσεις πληροφοριών είναι απαραίτητες για την είσοδο των επιχειρήσεων σε 

                                                 
1
 Το Μάρτιο του 2002 αποφασίστηκε ότι όλα τα Πρότυπα που θα εκδίδονται πλέον από το 

I.A.S.B.(International Accounting Standard Board), θα ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π. - International Financial Reporting Standards: 

I.F.R.S.).  Τα πρότυπα, αντίθετα, που είχαν εκδοθεί από την I.A.S.C. (International Accounting 

Standards Committee) κατά την περίοδο 1973-2001, ονομάζονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο όρος  ΔΛΠ ή ΔΠΧΠ. 
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αυτές τις αγορές.  Αυτοί που ανταγωνίζονται για κεφάλαια στη διεθνή σκηνή των 

κεφαλαιαγορών συμμορφώνονται με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις και επιπλέον 

γνωστοποιούν πληροφορίες εθελοντικά, γεγονός που τους επιτρέπει να είναι 

ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο (Meek et al., 1995). Οι αξιόπιστες και 

αναλυτικές γνωστοποιήσεις αποτελούν ένα πολύτιμο στοιχείο και στα χέρια των 

επενδυτών.  Οι ακριβείς γνωστοποιήσεις πληροφοριών τους επιτρέπουν να πάρουν 

πιο συνετές επενδυτικές αποφάσεις, να παρακολουθούν την απόδοση των 

διευθυντικών στελεχών μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τα κόστη αντιπροσώπευσης 

που προκύπτουν από αυτή τη σχέση.  Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που αποφεύγουν 

να γνωστοποιούν τις απαιτούμενες πληροφορίες, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην 

προσέλκυση επενδυτών  καθώς αυτοί μπορεί να θεωρήσουν αυτή τη σιωπή, από την 

πλευρά της επιχείρησης, ως ένδειξη για αρνητική εξέλιξη της οικονομικής πορείας 

μιας επιχείρησης γεγονός το οποίο θα τους αποτρέψει να επενδύσουν στη 

συγκεκριμένη επιχείρηση.  Έτσι, στην πορεία οι επιχειρήσεις θα δεσμευτούν για τη 

γνωστοποίηση περισσότερων και πιο αξιόπιστων πληροφοριών. Η διεθνής 

χρηματοπιστωτική κρίση και τα εταιρικά σκάνδαλα έχουν επιφέρει ριζικές 

μεταρρυθμίσεις και αυξημένες απαιτήσεις για την ύπαρξη ρυθμίσεων κατά τη 

διαδικασία σύνταξης των οικονομικών εκθέσεων και των πολιτικών γνωστοποίησης. 

Η ασιατική οικονομική κρίση του 1997, η κατάρρευση της Enron στις ΗΠΑ, και η 

πρόσφατη οικονομική κρίση δεν είναι παρά μερικά σημαντικά παραδείγματα. Στον 

απόηχο των γεγονότων αυτών, έχει απαιτηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές και τους 

φορείς χάραξης πολιτικής τη βελτίωση της εταιρικής διαφάνειας, τον αυξημένο 

έλεγχο και συχνά σημαντικές αλλαγές που θεσπίστηκαν για τη λογιστική και τις  

απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων (Leuz and  Wysocki, 2008).  Επίσης,  λόγω των 

παραπάνω γεγονότων ασκήθηκε μεγαλύτερη πίεση για αυξημένες και  ποιοτικά 

βελτιωμένες γνωστοποιήσεις πληροφοριών στις λογιστικές καταστάσεις των 

εισηγμένων εταιρειών (Beretta and Bozzolan, 2008).   

Οι εταιρείες γνωστοποιούν πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω μιας 

ποικιλίας επίσημων και ανεπίσημων μορφών  (όπως ενδιάμεσες καταστάσεις, ετήσιες 

οικονομικές εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου). Ωστόσο, είναι ευρέως 

αποδεκτό ότι ο καταλληλότερος τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες μπορούν να 

παρουσιαστούν για να επιτευχθεί ο στόχος της εταιρικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης είναι μέσω των εταιρικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Aljifri 
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and Hussainey, 2007).  Οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται αφορούν τις 

γνωστοποιήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι χρηματοοικονομικές ή μη 

χρηματοοικονομικές, ποσοτικές ή ποιοτικές, υποχρεωτικές ή εθελοντικές και 

διαδίδονται μέσω τυπικών ή άτυπων καναλιών (Gibbins et al., 1990). Αν και ο 

ορισμός της γνωστοποίησης της πληροφορίας  είναι γενικός και ασαφής, στην πράξη, 

ο καθορισμός της ποιότητας  της γνωστοποίησης είναι πολύπλευρος και 

διφορούμενος.  Οι  Singhvi και Desai (1971) όταν αναφέρονται στην  ποιότητα των 

γνωστοποιήσεων μιλούν για πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία. Αργότερα,  οι 

Brown και Hillegeist (2007) καθορίζουν την ποιότητα των γνωστοποιούμενων 

πληροφοριών με την έννοια της ακρίβειας, της επικαιρότητας και της ποσότητας των 

πληροφοριών που παρέχονται.  Σύμφωνα με τον Kent and Stewart (2008),  οι πιο 

εκτεταμένες γνωστοποιήσεις πληροφοριών  είναι πιθανό να είναι πιο κατατοπιστικές  

από τις σύντομες  γνωστοποιήσεις και αυτό αποτελεί ένα δείκτη μεγαλύτερης 

διαφάνειας. Στο ίδιο πνεύμα, με βάση το επιχείρημα των Botosan and Xie (2004) ότι 

η ποσότητα και η ποιότητα είναι στοιχεία  άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και 

είναι δύσκολο να μετρηθούν, οι Beretta και Bozzolan (2008) υποστηρίζουν ότι η 

έκταση των γνωστοποιήσεων  (δηλαδή η  ποσότητα) είναι ένα επαρκές μέτρο της 

ποιότητας των πληροφοριών που γνωστοποιούνται.   

Είναι γεγονός πως η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 

είναι μόνο ένα στοιχείο στην «αλυσίδα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης» σε 

μια χώρα. Υπάρχουν διάφοροι κοινωνικοί, πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Οι διαφορές στους μηχανισμούς εφαρμογής των ΔΠΧΠ 

καθώς και το διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο κάθε χώρας διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στον τρόπο που εφαρμόζεται η λογιστική αλλά και στον τρόπο που η  

λογιστική πληροφορία γίνεται αντιληπτή (Schipper, 2007; Ball, 2006; Zeff, 2007). Ως 

εκ τούτου, τα διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια των χωρών της ΕΕ (και οι 

επιρροές τους σχετικά με τη λογιστική) δεν θα αλλάξουν μόνο και μόνο λόγω της 

υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΠΧΠ. 

1.2 Η Ελλάδα ως επίκεντρο της έρευνας 

Η Ελλάδα ως ξεχωριστή περίπτωση είναι το επίκεντρο μελέτης αυτής της έρευνας για 

διάφορους λόγους που αναπτύσσονται παρακάτω.  Η περίπτωση της συγκριτικής 

μελέτης δύο διαφορετικών χωρών αποκλείστηκε γιατί θα περιόριζε την έρευνα με την 
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εξέταση λιγότερων διαστάσεων του θέματος των γνωστοποιήσεων και δεν θα ήταν 

δυνατή η βαθύτερη και ευρύτερη διερεύνηση του θέματος η οποία αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη εργασία. 

Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης μελέτης επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη 

χώρα, την Ελλάδα.  Η Weetman (2006)  ενθαρρύνει τους ερευνητές να αναγνωρίσουν 

και να συζητήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας χώρας παρά να θεωρήσουν ότι 

δεν υπάρχουν ή να τα παραβλέψουν.  Επίσης καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης 

μελετών συγκεκριμένων  χωρών οι οποίες στη συνέχεια δίνουν τα εφόδια για 

μελλοντικές συγκριτικές μελέτες σε μια ευρύτερη γεωγραφική ζώνη.  Παρ’ όλα αυτά 

η εξέταση μιας  χώρας συνεπάγεται τους περιορισμούς του μικρού συνόλου 

δεδομένων  και κάποια αβεβαιότητα για την ποιότητα της λογιστικής πληροφορίας.  

Όμως η υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι μια ευκαιρία να ξεπεραστεί 

αυτός ο  περιορισμός (Giner and Rees, 2005).  Συγκεκριμένα, η στόχευση σε μια 

συγκεκριμένη χώρα, παρέχει την ικανότητα της χρήσης μεγάλου δείγματος 

επιχειρήσεων της συγκεκριμένης χώρας και τη σύγκριση η οποία θα βασίζεται στην 

εφαρμογή των ΔΠΛ/ΔΠΧΠ.  Αυτό επιτρέπει  πιο δυναμικούς ελέγχους, 

συμπεράσματα και συγκρίσεις της κατάστασης που υπήρχε πριν την εφαρμογή των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Επιπρόσθετα, η περίπτωση μελέτης μεμονωμένης χώρας επιτρέπει τον 

έλεγχο των  θεσμικών και πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν τις οικονομικές 

εκθέσεις της επιχείρησης και την επενδυτική συμπεριφορά των συμμετεχόντων στις 

κεφαλαιαγορές.  Αυτό δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί σε μια διεθνή συγκριτική μελέτη 

στην οποία περιλαμβάνονται χώρες οι οποίες λειτουργούν σε διαφορετικό οικονομικό 

και πολιτικό περιβάλλον (Ruland et al., 2007). 

Επιπρόσθετα, η  Ελλάδα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της μελέτης λόγω 

του μοναδικού λογιστικού περιβάλλοντος όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 4.  Το 

ελληνικό θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερο με την έννοια ότι είναι λιγότερο 

περιοριστικό και πιο ευέλικτο από την άποψη των απαιτήσεων γνωστοποιήσεων 

(Vlachos, 2001; Baralexis, 2004; Leventis and Weetman, 2004a; Ding et al., 2007). Η 

ελληνική ιδιοκτησιακή  δομή των επιχειρήσεων εμφανίζει ένα υψηλό επίπεδο 

συγκέντρωσης, όπου οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται άμεσα στους 

ιδιοκτήτες και όχι απαραίτητα μέσω των καναλιών των χρηματοοικονομικών  

εκθέσεων.  Ειδικότερα, οι περισσότερες εισηγμένες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές 
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ή ελέγχονται ατομικά και δεν υπόκεινται σε αυστηρούς όρους γνωστοποιήσεων 

(Apostolou, 2000).  Στην Ελλάδα  οι τράπεζες που είναι οι κύριοι παροχείς κεφαλαίου 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις και  λαμβάνουν μεγαλύτερη προσοχή από ό, τι τα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι επενδυτές, οι οποίοι είναι στο επίκεντρο στην 

περίπτωση χωρών που λειτουργούν σε διαφορετικό λογιστικό περιβάλλον. Η Ελλάδα 

είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, επίσης, επειδή βασίζεται σε κανόνες και 

περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα τυποποίησης.  Η χώρα όμως έχει  υιοθετήσει τα ΔΠΧΠ 

που είναι «βασισμένα σε αρχές» και περιέχουν ευελιξία στην σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες σαν την Ελλάδα ίσως 

προτιμούν ένα πιο τυποποιημένο σύστημα για να αποφύγουν το φαινόμενο της 

χειραγώγησης των κερδών. Οι Leuz et al. (2003) κατατάσσουν την Ελλάδα σαν τη 

χώρα με τα υψηλότερα διαχειριστικά κέρδη (χειραγώγηση αποτελεσμάτων).  Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης των δημοσιευμένων λογιστικών 

καταστάσεων (Papas, 1993; Ballas, 1994; Kontoyannis, 2005).  Η ιδιοκτησία των 

επιχειρήσεων είναι υψηλή (Tzovas, 2006) και η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ ίσως να μη 

μπορεί να οδηγήσει σε ένα διαφανές σύστημα αναφοράς.  Επίσης τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα διαφέρουν σημαντικά από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (Ding et al., 2007).  

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είχε υιοθετήσει ένα λογιστικό σύστημα βασισμένο στο 

γαλλογερμανικό λογιστικό μοντέλο με κύριο προσανατολισμό στην προστασία των 

πιστωτών και στη φορολογία.  Από την άλλη πλευρά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ αποτελούν μια 

σύγχρονη εκδοχή του αγγλοσαξονικού λογιστικού μοντέλου και είναι έντονα 

προσανατολισμένα προς τις κεφαλαιαγορές και την προστασία των επενδυτών.  Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με διαφορετικό 

τρόπο και κατά συνέπεια τη γνωστοποίηση διαφορετικών πληροφοριών μέσα από 

αυτές.  Κατά συνέπεια οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να επηρεάζονται 

σημαντικά από αυτή τη μετάβαση.  Επιπλέον η ελληνική κουλτούρα είναι 

διαφορετική.  Επιπρόσθετα, το επάγγελμα του λογιστή/ελεγκτή είναι σχετικά νέο και 

αδύναμο στην Ελλάδα.  Η επιβολή των λογιστικών ρυθμίσεων είναι πολύ αδύναμη 

(La Porta et al., 1998; Baralexis, 2004) και η δημιουργική λογιστική συνηθισμένη 

(Spathis et al., 2002; Baralexis, 2004).   
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Τέλος, η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αποφυγή αβεβαιότητας
2
 σύμφωνα 

με την έρευνα των Hofstede (1983).  Παρ’ όλα αυτά από το 2000 η ελληνική αγορά 

χαρακτηρίστηκε ως αναπτυγμένη αγορά.  Στο τέλος Μαρτίου 2006 περίπου το 50% 

των κεφαλαίων της αγοράς ανήκε σε ξένους επενδυτές (Central Security Depository, 

2006).  Άρα η μελέτη των ελληνικών οικονομικών  καταστάσεων των εισηγμένων 

εταιρειών δεν είναι μόνο εθνικό ζήτημα αλλά και διεθνές. 

1.3 Συνεισφορά της έρευνας  

Με τις απαντήσεις που δίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αναπτύσσονται 

παρακάτω, ικανοποιούνται οι στόχοι της έρευνας και εμπλουτίζεται η σχετική 

βιβλιογραφία.  Σε γενικές γραμμές η συγκεκριμένη έρευνα συνεισφέρει στη γνώση 

ενισχύοντας τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ σε 

ένα διαφορετικό πολιτιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο με την περίπτωση μελέτης μιας 

επιπλέον χώρας όπως η Ελλάδα.  Η περίπτωση της Ελλάδας ενδιαφέρει τις χώρες που 

πρόσφατα έγιναν μέλη ή θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως επίσης και 

χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης με τις οποίες η Ελλάδα έχει κοινά πολιτιστικά, 

πολιτικά και οικονομικά στοιχεία σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.  Τα 

αποτελέσματα μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των χωρών που θα 

υιοθετήσουν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στο άμεσο μέλλον.  Επιπρόσθετα, παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες για τις ρυθμιστικές αρχές των κεφαλαιαγορών όσον αφορά το βαθμό 

συμμόρφωσης των εισηγμένων με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και πως αυτά 

επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Τέλος, οι επενδυτές και οι λοιποί χρήστες που 

συμβουλεύονται τις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται με τα νέα πρότυπα, 

συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που επηρεάζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από 

την λογιστική μετάβαση γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό ρόλο στην απόφαση της 

πραγματοποίησης της παρούσας μελέτης. 

                                                 
2
 Το 1983 ο Ολλανδός κοινωνιολόγος Gerard Hendrik Hofstede έκανε μια πρωτότυπη έρευνα σχετικά 

με την κουλτούρα και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες -εργασιακές αξίες των υπαλλήλων σε 40 

διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο. Το δείγμα του ήταν 116.000 άτομα –υπάλληλοι της πολυεθνικής 

εταιρίας IBM- που εργάζονταν στις διάφορες χώρες. Πολλά συμπεράσματα προέκυψαν από αυτήν τη 

μεγάλη μελέτη, εκείνο όμως που αξίζει να αναφερθεί εδώ και αφορά στη χώρα μας, είναι η διάσταση / 

αξία που ονομάζεται: “αποφυγή της αβεβαιότητας” (uncertainty avoidance).  Η Ελλάδα σ’ αυτόν τον 

παράγοντα βρέθηκε να είναι πρώτη (1η) από όλες τις χώρες του κόσμου! (με βαθμολογία 112 μονάδες, 

έναντι, π.χ. 85 μονάδων της Τουρκίας, 65 της Γερμανίας, 35 της Μ. Βρετανίας, 104 της Πορτογαλίας 

κλπ.).  Ακόμη, σύμφωνα με τον Hofstede οι κοινωνίες που έχουν υψηλό δείκτη σ’ αυτόν τον 

παράγοντα –την αποφυγή της αβεβαιότητας, θέλουν αυστηρές δομές, κανόνες, νόμους και διαδικασίες 

για να λειτουργήσουν, ενώ οτιδήποτε ασαφές και αβέβαιο τους δημιουργεί άγχος και αποστροφή. 
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1.4 Στόχοι της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που πρέπει μια 

εισηγμένη επιχείρηση να αποκαλύπτει στις οικονομικές της καταστάσεις και πως 

αυτές συνδέονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.  Όπως 

προαναφέρθηκε, η ποιότητα των γνωστοποιούμενων πληροφοριών είναι μια ευρεία 

και αφηρημένη έννοια και εναλλακτικές έννοιες  έχουν χρησιμοποιηθεί για να 

αντιπροσωπεύσουν την ποιότητα των γνωστοποιήσεων.  Μερικές από αυτές τις 

έννοιες αναφέρονται στην επάρκεια, την επικαιρότητα, την κατανόηση και την 

έκταση.  Σε αυτή τη μελέτη, ο αριθμός των υποχρεωτικών στοιχείων που πρέπει να 

γνωστοποιούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ έχει επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί ως 

μέτρο για τον προσδιορισμό του βαθμού συμμόρφωσης και της ποιότητας των 

γνωστοποιήσεων, κυρίως διότι μπορεί εύκολα να συνδεθεί με χρησιμότητα των 

γνωστοποιήσεων. Η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων αναμένεται να αυξηθεί, 

εάν δοθούν περισσότερες πληροφορίες για κάθε πληροφοριακό στοιχείο (Wallace και 

Naser, 1995).  Πιο συγκεκριμένα μελετώνται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που 

πρέπει οι επιχειρήσεις να γνωστοποιούν στις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΠ.  Όσο περισσότερες πληροφορίες γνωστοποιεί μια επιχείρηση τόσο πιο 

ποιοτικές είναι οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται. 

Για να πραγματοποιηθεί η μετατροπή του κύριου ερευνητικού θέματος σε 

συγκεκριμένους ερευνητικούς στόχους και ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκε 

το διάγραμμα 1.  Το κύριο ερευνητικό πρόβλημα χωρίστηκε στους ακόλουθους  

ερευνητικούς στόχους: 

 Να διερευνηθεί εμπειρικά το επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων των 

εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων 

 Να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών και των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων 

 Να εκτιμηθεί το αν οι μεταβολές στο επίπεδο των υποχρεωτικών 

γνωστοποιήσεων των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών μπορούν να 

ερμηνευθούν από το σύνολο των επιλεγέντων επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών. 
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Διάγραμμα 1: Η δομή του ερευνητικού προβλήματος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Το επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

  

Επίπεδο των υποχρεωτικών 

γνωστοποιήσεων των εισηγμένων 

ελληνικών επιχειρήσεων 

Σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων 

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και 

των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων 

Αν οι  μεταβολές στο επίπεδο των 

υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων 

μπορούν να ερμηνευθούν από το 
σύνολο των επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

   

Ποιο είναι το επίπεδο των υποχρεωτικών 
γνωστοποιήσεων στις ετήσιες λογιστικές 

καταστάσεις; 

Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των 
συγκεκριμένων επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών και του επιπέδου των 

υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων; 

Μπορούν οι μεταβολές του επιπέδου 
των γνωστοποιήσεων να ερμηνευτούν 

από το σύνολο των επιλεγέντων 

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών; 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 
Μέτρηση του επιπέδου των 

γνωστοποιήσεων χρησιμοποιώντας τη 

μεθοδολογία του ευρετηρίου των 

γνωστοποιήσεων 

Μελέτη της σχέσης μεταξύ 
συγκεκριμένου χαρακτηριστικού της 

επιχείρησης και του ευρετηρίου 

γνωστοποιήσεων 

Μελέτη της σχέσης μεταξύ των 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της 

επιχείρησης και του ευρετηρίου 

γνωστοποιήσεων 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα 

εξετάστηκαν: 

 Ποιο είναι το επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων στις ετήσιες 

λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων; 

 Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών και του επιπέδου των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων; 

 Μπορούν οι μεταβολές του επιπέδου των γνωστοποιήσεων να ερμηνευτούν 

από το σύνολο των επιλεγέντων επιχειρηματικών χαρακτηριστικών; 

1.5 Η αντιμετώπιση των ερευνητικών ερωτημάτων 

Η φύση του προβλήματος της έρευνας, οι στόχοι όπως και τα ερωτήματα που 

αναπτύχθηκαν παραπάνω θα μελετηθούν με τον έλεγχο των υποθέσεων.  Έτσι αυτή η 
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έρευνα θα βασιστεί σε ελέγχους υποθέσεων επειδή επιδιώκει να προσφέρει μια 

ενισχυμένη κατανόηση της σχέσης των γνωστοποιήσεων και των διαφόρων 

χαρακτηριστικών της επιχείρησης. 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αντιμετωπίσθηκε εμπειρικά μετρώντας το επίπεδο 

των γνωστοποιήσεων των εισηγμένων εταιρειών.  Για την μέτρηση των 

γνωστοποιήσεων κατασκευάσθηκε ένα ευρετήριο γνωστοποιήσεων. 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα ερευνήθηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ του επιπέδου 

των γνωστοποιήσεων και ενός χαρακτηριστικού ξεχωριστά για τις εισηγμένες 

εταιρείες.  Τα χαρακτηριστικά που εξετάσθηκαν είναι τα παρακάτω: 

 Μέγεθος επιχείρησης 

 Ηλικία επιχείρησης 

 Κερδοφορία επιχείρησης 

 Ρευστότητα επιχείρησης 

 Βαθμός μόχλευσης της επιχείρησης 

 Κλάδος επιχείρησης 

 Μέγεθος ελεγκτικής εταιρείας 

Για τη μελέτη της προαναφερθείσας σχέσης χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά 

περιγραφικά μέτρα και η διμεταβλητή ανάλυση. 

Η σχέση των επιλεχθέντων επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και των 

γνωστοποιήσεων εξερευνήθηκε με τον έλεγχο των παρακάτω υποθέσεων: 

 Η1: Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, αναμένεται να εμφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα γνωστοποιήσεων συγκριτικά με τις επιχειρήσεις μικρότερου 

μεγέθους. 

 Η2: Οι παλαιότερες επιχειρήσεις, αναμένεται να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

γνωστοποιήσεων συγκριτικά με τις νεότερες επιχειρήσεις. 

 Η3: Υπάρχει σχέση μεταξύ της κερδοφορίας της επιχείρησης και του επιπέδου 

των γνωστοποιήσεων. 
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 Η4: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου  γνωστοποιήσεων και του επιπέδου της 

ρευστότητας μιας επιχείρησης. 

 Η5: Ο βαθμός μόχλευσης συσχετίζεται με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων 

 Η6: Ο βαθμός γνωστοποιήσεων μιας επιχείρησης διαφέρει, ανάλογα με τον 

κλάδο στον οποίο ανήκει. 

 Η7:  Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες 

αναμένεται να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις 

υπόλοιπες.  

Το τρίτο ερώτημα αντιμετωπίστηκε με τη δημιουργία ενός μοντέλου παλινδρόμησης.  

Με αυτό το μοντέλο εξετάσθηκε η πολυμεταβλητή σχέση μεταξύ του επιπέδου των 

γνωστοποιήσεων (εξαρτημένη μεταβλητή) και των επιχειρηματικών χαρακτηριστικών 

που παρουσιάστηκαν παραπάνω (ανεξάρτητες μεταβλητές). 

1.6 Επισκόπηση της διαδικασίας της έρευνας 

Για την διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιείται ποσοτική έρευνα 

η οποία πραγματοποιείται με παραγωγική προσέγγιση.  Αυτή η επιλογή 

προσδιορίζεται από τη φύση του υπό εξέταση προβλήματος και το είδος των 

ερευνητικών ερωτημάτων (Vlachos, 2001). 

Στην παραγωγική προσέγγιση, ο ερευνητής σχηματίζει ένα συγκεκριμένο θεωρητικό 

πλαίσιο και μετά το ελέγχει.  Ο παραγωγικός συλλογισμός αφορά στη διαδικασία 

συναγωγής συμπερασμάτων που είναι λογικά αναγκαία, ξεκινώντας από το γενικό και 

καταλήγοντας σε κάτι πιο ειδικό. Σύμφωνα με την  παραγωγική προσέγγιση 

ακολουθήθηκαν  τα παρακάτω βήματα: 

 Ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου για τις γνωστοποιήσεις 

 Δημιουργία των υποθέσεων  

 Η συγκέντρωση των σχετικών δεδομένων 

 Η ανάλυση των δεδομένων προκειμένου δοθεί απάντηση στο ερευνητικό 

πρόβλημα 

 Αποτελέσματα ανάλυσης σύμφωνα με το προηγούμενο θεωρητικό πλαίσιο 
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Ένας άλλο λόγος για την χρήση αυτής της μεθόδου είναι ότι αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία των γνωστοποιήσεων γεγονός που δηλώνει ότι 

είναι η πιο κατάλληλη για τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος.  Η επαγωγική 

προσέγγιση δεν θεωρείται κατάλληλη για αυτό το είδος έρευνας επειδή λειτουργεί 

προς την αντίθετη κατεύθυνση.  Ο επαγωγικός συλλογισμός εκκινεί από το ειδικό και 

το συγκεκριμένο και καταλήγει στο γενικό και το αφηρημένο. Η επαγωγή είναι ένας 

ατελής συλλογισμός διότι το συμπέρασμα δεν προκύπτει ως λογική αναγκαιότητα, 

όπως στην περίπτωση του παραγωγικού συλλογισμού. Ο επαγωγικός συλλογισμός είναι ο 

συλλογισμός που μας επιτρέπει να γενικεύουμε τις γνώσεις μας και να μεταφερόμαστε 

πέραν των ειδικών παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς όμως ποτέ να είμαστε απολύτως 

βέβαιοι ότι οι γενικεύσεις μας είναι σωστές. 

1.7 Η δομή της εργασίας 

Το πρώτο κεφάλαιο  αποτελεί το εισαγωγικό κομμάτι της μελέτης.  Προσδιορίζει το 

σκοπό της έρευνας και εστιάζει στο ερευνητικό πρόβλημα.  Επίσης μελετά τη σχέση 

μεταξύ της παρούσας έρευνας και των προηγούμενων μελετών στη συγκεκριμένη 

ερευνητική περιοχή και θέτει τα όρια μέσα στα οποία θα διενεργηθεί η μελέτη. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο των γνωστοποιήσεων και 

η δημιουργία μιας βάσης πάνω στην οποία θα γίνει η ανάπτυξη και ο έλεγχος των 

υποθέσεων της  έρευνας.  Δημιουργείται  ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ μεταβλητών 

που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της απόφασης μιας εταιρείας για τη 

γνωστοποίηση πληροφοριών.   

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση βασισμένη σε προηγούμενες 

έρευνες για τις γνωστοποιήσεις με απώτερο στόχο τον εντοπισμό και την κάλυψη 

κενών που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία.  Συντελείται μια κριτική ανασκόπηση των 

τεχνικών και των ερευνητικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες 

μελέτες  για να καθοριστεί η  κατάλληλη μεθοδολογία έρευνας που θα 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία.  Οι μελέτες που θα αναφερθούν είναι αυτές 

που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στο υπό εξέταση θέμα και στις οποίες έχουν 

παρουσιαστεί εμπειρικά γεγονότα ή έχουν χρησιμοποιηθεί εκλεπτυσμένες και 

καινοτομικές τεχνικές.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται το λογιστικό σύστημα στην Ελλάδα. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερώς το θεωρητικό υπόβαθρο των ΔΛΠ 

πραγματοποιώντας μια ιστορική αναδρομή. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση και εντοπίζονται οι διαφορές μεταξύ των 

Ελληνικών Λογιστικών προτύπων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Στο έβδομο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι υποθέσεις των γνωστοποιήσεων βασισμένες 

σε στοιχεία προηγούμενων ερευνητικών ευρημάτων που αναλύθηκαν στα παραπάνω 

κεφάλαια. Αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας, ο τρόπος συγκέντρωσης των 

στοιχείων και εξηγούνται οι μεθοδολογικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

μέτρηση των γνωστοποιήσεων και των επιλεγμένων επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   Θεωρία των γνωστοποιήσεων 

2.1 Εισαγωγή 

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου των 

γνωστοποιήσεων και η δημιουργία μιας βάσης πάνω στην οποία θα γίνει η ανάπτυξη 

και ο έλεγχος των υποθέσεων της  έρευνας.  Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια 

να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ μεταβλητών που θεωρούνται 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης μιας εταιρείας για τη γνωστοποίηση 

πληροφοριών.  Στη βιβλιογραφία δεν εντοπίζεται κάποια γενική θεωρία για τις 

γνωστοποιήσεις και διαφορετικοί ερευνητές χρησιμοποιούν διαφορετικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις, πιθανότατα επειδή ερευνώνται διαφορετικές καταστάσεις 

γνωστοποιήσεων.  Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην θεωρία της 

αντιπροσώπευσης, στη θεωρία σηματοδότησης, θεωρία πολιτικού κόστους και στην 

ανάλυση κόστους-οφέλους οι οποίες είναι οι πιο επικρατέστερες στη θεωρία των 

γνωστοποιήσεων. 

2.2 Τα χαρακτηριστικά της λογιστικής πληροφορίας 

Οι πληροφορίες, όπως και κάθε οικονομικό αγαθό, ζητιούνται μόνον όταν είναι 

χρήσιμες, δηλαδή ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Οι 

οικονομικές καταστάσεις καθίστανται χρήσιμες και ωφέλιμες για τους επενδυτές όταν 

έχουν εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα τους βοηθήσουν να πάρουν τις 

σωστές οικονομικές αποφάσεις.  Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων εξέδωσε 

το 1989 το «Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων: 

Framework for the preparation and presentation of financial statements».  Το πλαίσιο 

αυτό θέτει τις έννοιες που διέπουν την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων και δεν αποτελεί λογιστικό πρότυπο.  Το πλαίσιο υιοθετήθηκε τον 

Απρίλιο του 2001 από το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).  Το 

Σεπτέμβριο του 2010 το πλαίσιο αναθεωρήθηκε από τον Οργανισμό IFRS ως προς το 

σκοπό και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων αλλά ακόμη 

δεν υιοθετήθηκε από το IASB
3
.  

 

                                                 
3
 IFRS Foundation Technical Summary, 2012 (http://www.ifrs.org/IFRSs/ Documents/ English 

%20Web%20summaries/Conceptual%20Framework.pdf) 

http://www.ifrs.org/IFRSs/
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Το πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ασχολείται με τα παρακάτω: 

 Το σκοπό των οικονομικών καταστάσεων 

 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις 

 Τον ορισμό, την αναγνώριση και την αποτίμηση των στοιχείων σύμφωνα με τα 

οποία συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις 

 Τις έννοιες του κεφαλαίου και της διατήρησης κεφαλαίου 

Μια πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Κατάσταση οικονομικής θέσης 

 Κατάσταση συνολικών εσόδων 

 Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων 

 Κατάσταση ταμειακών ροών 

 Σημειώσεις, καταστάσεις και επεξηγηματικό υλικό τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 

Οι ιδιότητες που κάνουν τις πληροφορίες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

χρήσιμες και ωφέλιμες στους χρήστες, σύμφωνα με το Πλαίσιο Κατάρτισης των 

Οικονομικών Καταστάσεων, αναλύονται παρακάτω4: 

 Κατανοητότητα: Οι πληροφορίες που παρέχονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις θα πρέπει να είναι άμεσα κατανοητές στους χρήστες που έχουν μία 

λογική / μέτρια γνώση οικονομικών και λογιστικής και είναι διατεθειμένοι να 

μελετήσουν τις πληροφορίες με σχετική προσοχή και επιμέλεια.  

 Συνάφεια: Οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να είναι συναφείς, δηλαδή να μπορούν 

να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών (επενδυτών, πιστωτών κ.τ.λ.) 

                                                 
4
 Το 1989 εκδώθηκε το πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο δεν αποτελεί 

λογιστικό πρότυπο αλλά θέτει τις βασικές αρχές και λογιστικές πολιτικές στις οποίες στηρίζεται η 

διαμόρφωση και ανάπτυξη των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Μεταξύ άλλων αναφέρεται και στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη χρησιμότητα των πληροφοριών στις λογιστικές καταστάσεις.  Το 

πλαίσιο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.) 

τον Απρίλιο του 1989 και υιοθετήθηκε από το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) τον 

Απρίλιο του 2001. 
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βοηθώντας τους να αξιολογούν προηγούμενα, τρέχοντα και μελλοντικά γεγονότα ή 

να επιβεβαιώνουν ή να διορθώνουν προηγούμενες αξιολογήσεις τους.  

 Αξιοπιστία: Οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες όταν δεν περιέχουν σημαντικά λάθη, 

παραλείψεις ή προκαταλήψεις και μπορούν να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν 

πιστά αυτό που θεωρείται ή αναμένεται ότι αντιπροσωπεύουν.  

 Σημαντικότητα: Η συνάφεια έχει να κάνει και με τη σημαντικότητα από άποψη 

μεγέθους της πληροφορίας. Η σημαντικότητα της πληροφορίας κρίνεται ανάλογα με 

τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν κάθε φορά. Σε γενικές γραμμές ένα στοιχείο είναι 

σημαντικό όταν η παράλειψη ή η κακή διατύπωσή του θα μπορούσε να επηρεάσει τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων (Βλάχος και 

Λουκά, 2009).  

 Σύνεση: Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να 

αντιμετωπιστούν αβεβαιότητες οι οποίες περιβάλλουν πολλά γεγονότα και 

καταστάσεις όπως επισφαλείς απαιτήσεις ή εκτιμήσεις για την ωφέλιμη ζωή των 

ενσώματων παγίων.  Τέτοιες αβεβαιότητες  αναγνωρίζονται με τη γνωστοποίηση του 

είδους και της έκτασής τους, καθώς και με την επίδειξη σύνεσης κατά τη σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων.  Η σύνεση είναι ένα μέτρο επιφυλακτικότητας, το 

οποίο εμπεριέχεται στην άσκηση κάθε κρίσης που απαιτείται προκειμένου να γίνουν 

οι αναγκαίες εκτιμήσεις κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, με τέτοιο τρόπο ώστε τα 

στοιχεία του ενεργητικού και τα έσοδα να μην υπερεκτιμώνται, ενώ αντίθετα οι 

υποχρεώσεις και τα έξοδα να μην υποεκτιμώνται.  Η επίδειξη σύνεσης για 

παράδειγμα, δεν επιτρέπει τη δημιουργία αφανών αποθεματικών ή υπερβολικών 

προβλέψεων, την εσκεμμένη υποεκτίμηση στοιχείων του ενεργητικού ή την 

εσκεμμένη υποεκτίμηση υποχρεώσεων, γιατί σε αυτή την περίπτωση οι οικονομικές 

καταστάσεις δεν θα ήταν ουδέτερες και αξιόπιστες (Grant Thornton, 2009 Α’). 

 Ουδετερότητα: Για να είναι αξιόπιστες οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι 

ουδέτερες, δηλαδή απαλλαγμένες από προκαταλήψεις.  Οι οικονομικές καταστάσεις 

δεν είναι ουδέτερες, αν με την επιλογή ή παρουσίαση πληροφοριών, επηρεάζουν τη 

λήψη μιας απόφασης ή κρίσης προκειμένου να επιτύχουν ένα προκαθορισμένο 

αποτέλεσμα ή έκβαση. 

 Πληρότητα: Για να είναι αξιόπιστες, οι πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις 

θα πρέπει να είναι πλήρεις και εντός των ορίων της σημαντικότητας και του  

κόστους.  Μια παράλειψη μπορεί να καταστήσει τις πληροφορίες εσφαλμένες ή 

παραπλανητικές και κατά επέκταση αναξιόπιστες και ανεπαρκείς σε ότι αφορά τη 

συνάφειά τους. 
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 Συγκρισιμότητα: Τέλος οι πληροφορίες θα πρέπει να βοηθούν τους χρήστες να 

συγκρίνουν τόσο την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

οντότητας διαχρονικά, όσο και την κατάσταση και τα αποτελέσματα διαφόρων 

οντοτήτων για το ίδιο έτος.  Η αποτίμηση και η απεικόνιση του οικονομικού 

αποτελέσματος, όμοιων συναλλαγών και λοιπών οικονομικών γεγονότων πρέπει να 

γίνεται κατά τρόπο ομοιόμορφο, τόσο διαχρονικά μέσα στην επιχείρηση όσο και στις 

διαφορετικές επιχειρήσεις.  Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να 

πληροφορούνται για τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η επιχείρηση και για τις 

επιδράσεις που έχουν αυτές στην παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων. 

2.2.1 Η ζήτηση για λογιστική πληροφορία 

Η  εφοδιαστική αλυσίδα της χρηματοοικονομικής αναφοράς αναφέρεται στους 

ανθρώπους και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην προετοιμασία, την έγκριση, τον 

έλεγχο, την ανάλυση και τη χρήση των οικονομικών καταστάσεων. Όλοι οι κρίκοι 

της αλυσίδας πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και στενά συνδεδεμένοι με την 

παροχή υψηλής ποιότητας καταστάσεων.  Οι συμμετέχοντες στην εφοδιαστική 

αλυσίδα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι οι παρακάτω (International 

Federation of Accountants, 2008): 

 Οι επενδυτές και άλλοι συμμέτοχοι (stakeholders):  Ο κύκλος αρχίζει και 

τελειώνει με τους επενδυτές και τους άλλους συμμέτοχους, οι οποίοι θέλουν να 

κάνουν συνειδητές οικονομικές αποφάσεις σχετικά με μια επιχείρηση και, ως εκ 

τούτου, ζητούν οικονομικές πληροφορίες για να το πράξουν. 

 Οι συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων: η διοίκηση της επιχείρησης, υπό τη 

γενική εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου (εποπτικό συμβούλιο), προετοιμάζει 

τις οικονομικές καταστάσεις για την τελική έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο 

ή τη  γενική συνέλευση των μετόχων.  

 Οι ελεγκτές: οι ελεγκτές αλληλεπιδρούν με τη διοίκηση και το διοικητικό 

συμβούλιο, ενώ  ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις και παρέχουν ανεξάρτητη 

γνώμη. 

 Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη μεταφορά των 

οικονομικών πληροφοριών. 
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 Οι αναλυτές: οι αναλυτές και οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης που τις 

αξιολογούν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές και άλλους 

συμμέτοχους.  

 Φορείς καθορισμού λογιστικών προτύπων  όπως το IASB και το FASB: Επίσης, 

στο πλαίσιο της αλυσίδας υπάρχουν οι διάφοροι φορείς καθορισμού προτύπων 

στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και 

του λογιστικού ελέγχου.  

 Οι ρυθμιστικές αρχές: οι ρυθμιστικές αρχές που επιβάλλουν τα πρότυπα  

 Επαγγελματίες: αφορά τους επενδυτικούς τραπεζίτες και τους δικηγόρους, οι 

οποίοι παρέχουν συμβουλές στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 

Εκείνους όσους ζητούν αξιόπιστες λογιστικές πληροφορίες μπορούν να ταξινομηθούν σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες.  Πρώτον στους χρήστες εντός της επιχείρησης (managers, 

προσωπικό) και στους εξωτερικούς χρήστες (πιστωτές, πελάτες, τράπεζες, κυβερνήσεις 

και τα όργανά τους).  Οι εξωτερικοί χρήστες δεν μπορούν να έχουν άμεση γνώση των 

εργασιών της επιχείρησης, της οικονομικής κατάστασής της και των αποτελεσμάτων 

που επέτυχε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σαφώς η χρησιμότητα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι μεγαλύτερη για τους εξωτερικούς χρήστες, 

καθώς οι εσωτερικοί χρήστες έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλο το 

φάσμα δραστηριοτήτων της οντότητας.  Αυτές οι δύο ομάδες των ενδιαφερόμενων 

παρουσιάζουν, ορισμένες φορές, αντικρουόμενα ενδιαφέροντα και συμφέροντα. 

Ο Riahi-Belkaoui (2003), διαχωρίζει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σε 

άμεσους και έμμεσους χρήστες. Στους άμεσους χρήστες εντάσσονται οι ιδιοκτήτες 

της εταιρείας και οι μέτοχοι, οι πιστωτές και οι προμηθευτές, οι μάνατζερ, οι 

φορολογικές αρχές, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες.  Στους έμμεσους χρήστες 

περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και σύμβουλοι, τα χρηματιστήρια, 

οι δικηγόροι, οι ρυθμιστικές αρχές, οι επαγγελματικές οργανώσεις, τα εργατικά 

συνδικάτα, οι ανταγωνιστές, το ευρύ κοινό και τέλος οι κυβερνητικές υπηρεσίες.  

Αναφέρει πως οι ζητούμενες πληροφορίες στερούνται ομοιογένειας και συνέχειας, 

επειδή προέρχονται από έντονα ανομοιογενείς και συχνά αντικρουόμενες 

πληροφοριακές ανάγκες. 
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Η Luca (2008) κάνει μία εκτενή αναφορά στις επτά βασικές ομάδες εξωτερικών χρηστών 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στις διαφορετικές πληροφορίες, στις οποίες 

επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κάθε ομάδας: 

 Επενδυτές: Θεωρούνται οι προνομιούχοι χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, καθώς αυτοί παρέχουν το κεφάλαιο. Σκοπός των επενδυτών είναι 

να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα κερδοφορίας και 

επιβίωσης μακροπρόθεσμα καθώς και με την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ακριβής αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε πληροφορίες όπως η οικονομική 

αποδοτικότητα, τα κέρδη ανά μετοχή, το μέρισμα ανά μετοχή, η αναλογία τιμή 

προς κέρδη, η κεφαλαιοποίηση της αναλογίας των κερδών και η παγκόσμια 

απόδοση των επενδύσεων.  

 Εργαζόμενοι και οι ομάδες που τους εκπροσωπούν: Επιδιώκουν να αποκτήσουν 

πληροφόρηση σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης, την 

ασφάλεια της απασχόλησης, την εγκυρότητα των συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων, τα επίπεδα αμοιβών και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.  

 Δανειστές: Οι τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα που εξασφαλίζουν την 

χρηματοδότηση της επιχείρησης ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν στοιχεία 

σχετικά με την φερεγγυότητά της. Για τον σκοπό αυτό προβαίνουν σε μία 

ανάλυση της ρευστότητας και κερδοφορίας της επιχείρησης και του συστήματος 

εγγυήσεων.  

 Προμηθευτές: Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στην ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις, έτσι αποκτούν 

πληροφορίες, οι οποίες τους επιτρέπουν να εκτιμήσουν την συνέπεια και 

συμμόρφωση των επιχειρήσεων στις χρονικές προθεσμίες των πληρωμών και 

επιπλέον επιδιώκουν να ενημερώνονται σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης και 

την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 Πελάτες: Ενδιαφέρονται κυρίως για την αξιολόγηση της συνέχισης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις προοπτικές ανάπτυξης, την δυνατότητα και 

το περιθώριο για μειώσεις τιμών και  τις υπηρεσίες μετά την πώληση. 

 Οι κυβερνήσεις και τα όργανά τους: Οι πληροφοριακές τους ανάγκες σε γενικές 

γραμμές σχετίζονται με την φορολογία. Επιπλέον αντλούν πληροφορίες οι οποίες 

επιτρέπουν την αξιολόγηση των διαφόρων απαιτήσεων σχετικά με την προσφορά 
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επιδοτήσεων, την διαχείριση των εθνικών λογαριασμών, την προετοιμασία 

στατιστικών στοιχείων και την δημιουργία οικονομικών προβλέψεων.  

 Ευρύ κοινό: σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται χρήστες όπως οι υπεύθυνοι 

τοπικών κοινοτήτων που ασχολούνται με την συνεισφορά της εταιρείας στην 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας κυρίως μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, 

οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι διάφοροι ερευνητές, οι ανταγωνίστριες 

εταιρείες που στοχεύουν στην αξιολόγηση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά 

και ένας μεγάλος αριθμός άλλων χρηστών, οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις 

τους με βάση τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις.  

2.2.2 Η προσφορά για λογιστική πληροφορία 

Πρωταρχικός σκοπός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή 

αξιόπιστων και χρήσιμων πληροφοριών σε έναν μεγάλο αριθμό χρηστών 

προκειμένου αυτοί να λάβουν ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις.   Συγκεκριμένα, 

οφείλουν να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική θέση της οντότητας, 

την χρηματοοικονομική της κατάσταση, τις ταμειακές ροές, την διαχείριση των 

πόρων που έχουν ανατεθεί στην ηγεσία, την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών 

ροών καθώς και τον βαθμό αξιοπιστίας της οικονομικής ευρωστίας της εταιρείας. Η 

σπουδαιότητα αυτών καταδεικνύεται από το γεγονός ότι  αποτελούν την βασική πηγή 

των εθνικών στατιστικών στοιχείων καθώς και της οικονομικής πολιτικής ενός 

κράτους, παρέχοντας πληροφορίες για την επιλογή και υιοθέτηση των κατάλληλων 

στρατηγικών (Manolescu and Roman, 2008). 

Σύμφωνα με το IASB, το οποίο παρέχει μία σαφή κατεύθυνση όσον αφορά τη δομή, 

το περιεχόμενο καθώς και τις αρχές, παραδοχές και περιορισμούς κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων, ο σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή 

πληροφοριών σχετικά με την χρηματοοικονομική θέση, την αποδοτικότητα και τις 

μεταβολές της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, που είναι χρήσιμες σε έναν 

ευρύτερο κύκλο χρηστών για να λάβουν οικονομικές αποφάσεις. Επιπρόσθετα,  οι 

οικονομικές καταστάσεις δείχνουν και τα διαχειριστικά αποτελέσματα της διοίκησης 

για τους πόρους, που της έχουν εμπιστευθεί.  
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Επίσης, σύμφωνα με το IASB, σχεδόν όλοι οι χρήστες, στους οποίους απευθύνονται 

οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις προκειμένου:  

 Να αποφασίσουν πότε θα αγοράσουν, θα κρατήσουν ή θα πωλήσουν μία επένδυση σε 

μετοχές ή άλλες συμμετοχές.  

 Να εκτιμήσουν την επιμέλεια και υπευθυνότητα της διοίκησης.  

 Να εκτιμήσουν την δυνατότητα της επιχείρησης να πληρώνει και να παρέχει άλλα 

οφέλη στους εργαζομένους της.  

 Να εκτιμήσουν την εξασφάλιση των δανείων που δόθηκαν στην επιχείρηση.  

 Να προσδιορίσουν την φορολογική πολιτική.  

 Να προσδιορίσουν τα διανεμητέα κέρδη και μερίσματα.  

 Να καταρτίσουν και χρησιμοποιήσουν στατιστικές εθνικού εισοδήματος.  

 Να ρυθμίσουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης  

Σύμφωνα με το FASB, ο σκοπός των οικονομικών καταστάσεων καθορίζεται από την 

Οδηγία SFAC 1 (Statement of Financial Accounting Concepts No 1, 1978, paragraphs 34 

-40) ως εξής: Παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι: 

 χρήσιμες για τους τωρινούς και μελλοντικούς επενδυτές καθώς και τους λοιπούς 

χρήστες, για τη λήψη ορθολογικών επενδυτικών, πιστοδοτικών και άλλων παρόμοιων 

αποφάσεων 

 χρήσιμες για τους τωρινούς και μελλοντικούς επενδυτές καθώς και τους λοιπούς 

χρήστες, για την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών και συγκεκριμένα του 

μεγέθους, του χρόνου και της αβεβαιότητας μελλοντικών ταμειακών ροών όπως είναι 

τα μερίσματα και οι πληρωμές των τόκων.  

 σχετικές με τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησης, τυχόν υποχρεώσεις προς 

τρίτους καθώς και τις επιπτώσεις συναλλαγών, γεγονότων και περιστάσεων που 

επηρεάζουν τους πόρους αυτούς.  

Οι ζητούμενες πληροφορίες παρέχονται έγκαιρα και επαρκώς μόνον όταν λειτουργεί 

αποτελεσματικά ένα άρτια οργανωμένο λογιστικό σύστημα. Περιέχονται δε σε εκθέσεις, 

αναφορές και βασικά στις λογιστικές καταστάσεις που καταρτίζονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσης. 

Κάθε λογιστικό σύστημα αποτελείται από τα δικαιολογητικά έγγραφα (παραστατικά), 

τα αναλυτικά και συγκεντρωτικά ημερολόγια, τα αναλυτικά καθολικά, το γενικό 
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καθολικό, τα ισοζύγια, τις λογιστικές καταστάσεις και τα διάφορα βοηθητικά 

λογιστικά βιβλία. Η τήρηση των στοιχείων αυτών και η συμβολή τους στο 

μετασχηματισμό των λογιστικών γεγονότων σε λογιστικές πληροφορίες εξαρτώνται 

από την αποτελεσματικότητα των λογιστικών διαδικασιών που ακολουθεί η 

οικονομική μονάδα. 

Οι λογιστικές διαδικασίες αναφέρονται στο  σύνολο των ενεργειών των υπεύθυνων 

του λογιστικού συστήματος που αποβλέπουν: 

 Στη σαφή και πλήρη αποτύπωση των λογιστικών γεγονότων στα κατάλληλα 

δικαιολογητικά έγγραφα, 

 Στη σωστή μεταφορά των πληροφοριών από τα δικαιολογητικά έγγραφα στα 

ημερολόγια και στην παράλληλη ταξινόμησή τους, 

 Στην καταχώρηση των ταξινομημένων πληροφοριών στους αναλυτικούς και 

περιληπτικούς λογαριασμούς κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η πληρότητα των 

λογαριασμών και η λειτουργία τους ως μονάδων αποθήκευσης και άντλησης 

λογιστικών πληροφοριών, 

 Στην απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της 

οικονομικής μονάδας, 

 Στη συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των λογιστικών πληροφοριών στις 

λογιστικές καταστάσεις. 

Το κύριο χαρακτηριστικό των λογιστικών πληροφοριών είναι η συνοχή των 

συλλεγμένων πληροφοριών καθώς μεταφέρονται από τα παραστατικά προς τις 

λογιστικές καταστάσεις. Έτσι, οι λογιστικές πληροφορίες που προέρχονται στα 

μεταγενέστερα στοιχεία του λογιστικού συστήματος (ισοζύγια, λογιστικές 

καταστάσεις) είναι συνοπτικότερες από αυτές που προέρχονται στα αρχικά 

(παραστατικά, καταστάσεις). Η ιδιότητα αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι όλες οι 

ομάδες των στοιχείων (δικαιολογητικά έγγραφα, λογαριασμοί, λογιστικές 

καταστάσεις) περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες. 

2.3 Υποχρεωτικές και εθελοντικές γνωστοποιήσεις 

Ο Owusu-Ansah (1998) ορίζει τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις ως «κάθε είδους 

αποκάλυψη από την πλευρά των εταιρειών που δεν επιβάλλεται από το νόμο ή από  
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φορείς ρύθμισης». Από την άλλη πλευρά οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις  είναι το 

ελάχιστο επίπεδο οικονομικής ή μη-χρηματοοικονομικής πληροφορίας που οι 

επιχειρήσεις πρέπει να γνωστοποιούν με βάση τα λογιστικά πρότυπα ή άλλους 

κανόνες.  Έτσι, οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις διαφέρουν από εθελοντικές 

γνωστοποιήσεις  επειδή οι υποχρεωτικές έχουν τη δύναμη να αναφερθούν στις  

τρέχουσες ταμειακές ροές, στα κέρδη, στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και στις 

αξιώσεις ιδιοκτησίας και όχι στις προσδοκίες των επιχειρήσεων για μελλοντική 

επιτυχία (Leuz και Wysocki, 2008). Ως εκ τούτου, οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις 

δεσμεύουν τις εταιρείες να αποκαλύπτουν τόσο «καλά νέα» όσο και «κακά νέα» 

(Verrecchia, 2001). 

Στην περίπτωση των εθελοντικών γνωστοποιήσεων, το επίπεδο και η ποιότητα των 

πληροφοριών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα της ορθολογικής 

απόφασης της διοίκησης να γνωστοποιήσει σύμφωνα με τα  άμεσα και έμμεσα κόστη 

και οφέλη της επιχείρησης (Gray et al., 1990). Σε ό, τι αφορά τις υποχρεωτικές 

πληροφορίες, εάν οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των λογιστικών 

προτύπων, οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αποτέλεσμα των απαιτήσεων των  

λογιστικών προτύπων και των λοιπών κανονισμών.  Ωστόσο, αν οι μηχανισμοί 

εφαρμογής είναι αναποτελεσματικοί, τα επίπεδα των υποχρεωτικών πληροφοριών 

που παρέχονται είναι παρόμοια με την περίπτωση των εθελοντικών γνωστοποιήσεων 

και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις των διευθυντικών στελεχών. 

Έτσι, η εξέταση της σχέσης κόστους/οφέλους από την πλευρά της διοίκησης για την 

παροχή εθελοντικών γνωστοποιήσεων, μπορεί  να εφαρμοστεί και στην περίπτωση 

των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές που ασχολούνται με 

τη μέτρηση της συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις  των λογιστικών 

προτύπων  δεν ασχολούνται μόνο με τις πραγματικές γνωστοποιήσεις. Εξετάζουν 

επίσης και τη στάση των επιχειρήσεων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους 

κανονισμούς, δηλαδή με την «κουλτούρα της συμμόρφωσής τους» (Jenkinson, 1996). 

Ο Adams (1994) ορίζει τη συμμόρφωση ως «η διαχείριση του ρυθμιστικού  κινδύνου 

- ο κίνδυνος ότι ένας κανόνας ή κανονισμός θα πρέπει να «σπάσει» και εξηγεί ότι ο 

κίνδυνος αυτός έχει πολλά στοιχεία (π.χ. οικονομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρύθμισης, 

ο κίνδυνος δέσμευσης σε ρυθμιστικό επίπεδο και ο κίνδυνος φήμης). Ως εκ τούτου, 

τα στελέχη της διοίκησης  παρατηρούν και  αξιολογούν όλα αυτά πριν από τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη συμμόρφωση. Σε αυτή τη βάση, τα επίπεδα των 
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υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων  των επιχειρήσεων καθορίζονται από τις δυνάμεις 

της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς και του ρυθμιστικού κινδύνου που μεταφέρει 

η διοίκηση. Το τελευταίο βέβαια επηρεάζεται από τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς 

στις χώρες στις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες. Οι εθελοντικές  γνωστοποιήσεις, από 

την άλλη πλευρά, είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε ρύθμιση και σε μηχανισμούς 

εφαρμογής, και εξαρτώνται περισσότερο από τις δυνάμεις της προσφοράς και της 

ζήτησης. 

2.4 Θεωρία της ρύθμισης ή της ελεύθερης αγοράς 

Στις περισσότερες χώρες, υπάρχει μεγάλος αριθμός κανονισμών, καλύπτοντας ένα 

μεγάλο μέρος θεμάτων, μεταξύ των οποίων και οι γνωστοποιήσεις.  Παρ’ όλα αυτά, 

όπως οι Admati and Pfeiderer (2000) αναφέρουν ότι δεν υπάρχει μια συμφωνία για το 

βέλτιστο επίπεδο υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων που πρέπει να παρέχουν οι 

επιχειρήσεις.  Στην πραγματικότητα υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη βιβλιογραφία για 

το αν απαιτούνται τέτοιου είδους ρυθμίσεις.  Οι Deegan και  Unerman (2008) 

προτείνουν δύο διαφορετικές σχολές πάνω σε αυτό το θέμα.  Η μια πλευρά 

υποστηρίζει ότι οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες (Ρυθμιστική θεωρία) ενώ η άλλη 

πλευρά υποστηρίζει το αντίθετο (Θεωρία ελεύθερης αγοράς). 

Οι υποστηρικτές της πρώτης άποψης, της ρυθμιστικής θεωρίας,  υποστηρίζουν ότι οι 

ρυθμίσεις παρέχονται σε ανταπόκριση των αυξημένων απαιτήσεων του κοινού και 

στοχεύουν στην εξομάλυνση των άνισων πρακτικών της αγοράς (Posner, 1974).  Η 

ουσία της παρούσας θεωρίας είναι ότι αν η πληροφόρηση αφεθεί στο σύστημα της 

ελεύθερης αγοράς ένα μη βέλτιστο επίπεδο των πληροφοριών θα γνωστοποιηθεί. Ως 

εκ τούτου, η ρύθμιση είναι αναγκαία για να διορθώσουν τις ατέλειες του συστήματος 

της ελεύθερης αγοράς και τη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας.  Αυτό σημαίνει ότι 

το ρυθμιστικό όργανο παρεμβαίνει προκειμένου να προστατέψει το κοινό και να 

μεγιστοποιήσει την κοινωνική ευημερία (Scott, 2003).  Αυτή η προσέγγιση του 

δημόσιου συμφέροντος υποθέτει ότι οι αγορές κεφαλαίων δεν είναι επαρκείς και έτσι 

οι χρήστες των λογιστικών καταστάσεων με λιγοστούς πόρους δεν είναι σε θέση να 

συλλέξουν πληροφορίες για μια εταιρεία.  Ως εκ τούτου οι ασυμμετρίες στην 

πληροφόρηση, που μπορούν να οδηγήσουν σε «ηθικό κίνδυνο»  και στη «δυσμενή 

επιλογή» μετριάζονται με την εισαγωγή των ρυθμίσεων. 
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Η κύρια κριτική για τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς είναι ότι αυτοί μπορεί να 

ελέγχονται από συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων.  Έτσι, οι ρυθμίσεις καταλήγουν 

να έχουν διαφορετικές επιδράσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων επειδή δρουν για το 

όφελος συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών ομάδων (Deegan and Unerman, 

2008). Επιπρόσθετα, οι ρυθμίσεις δημιουργούν άμεσες δαπάνες για την προετοιμασία 

και την διάδοση των πληροφοριών αλλά ο ρυθμιστής δεν ανήκει στα ενδιαφερόμενα 

μέρη που θα αναλάβει αυτά τα έξοδα (Benston, 1985). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της ελεύθερης αγοράς, τα επίπεδα των γνωστοποιήσεων 

μπορούν να προσδιορισθούν μόνο από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης 

(δηλαδή χωρίς ρυθμίσεις) όπως και στις περιπτώσεις όλων των άλλων αγαθών.  Οι 

καταναλωτές αυτού του αγαθού (γνωστοποιήσεις) θα πρέπει να προετοιμαστούν να 

πληρώσουν για αυτό, εφόσον επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν.  Επιπρόσθετα, η 

αγορά θα «τιμωρήσει» τις εταιρείες που δεν παρέχουν την απαραίτητη πληροφορία 

αντιμετωπίζοντάς τους ως «λεμόνια»
5
, ειδικά εάν άλλες εταιρείες παρέχουν τέτοιες 

γνωστοποιήσεις.  Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει τελικά σε ένα βέλτιστο επίπεδο 

γνωστοποιήσεων. Παρ’ όλα αυτά οι υποστηριχτές της ρυθμιστικής θεωρίας 

υποστηρίζουν ότι όσο πιο γρήγορα η πληροφορία είναι διαθέσιμη στο κοινό, θα 

υπάρξουν πολλά άτομα που θα την αποκτήσουν  χωρίς να συμμετέχουν στο κόστος 

(Cooper and Keim, 1983).  Αυτό είναι γνωστό ως το «πρόβλημα του ελεύθερου 

αναβάτη (free rider problem)»
6
 (Coffee, 1984) η οποία παραβιάζει τα επιχειρήματα 

των δυνάμεων της αγοράς  και οδηγεί σε μη-λειτουργικούς μηχανισμούς τιμολόγησης 

της αγοράς.   

Συγκεκριμένα ορισμένοι θεωρητικοί υποστήριξαν ότι οι πληροφορίες που 

γνωστοποιούνται στις λογιστικές καταστάσεις εμφανίζουν τα δύο κύρια 

χαρακτηριστικά των δημόσιων αγαθών: α) την αδιαιρετότητα, με βάση την οποία η 

χρήση από έναν χρήστη δεν θα την στερήσει από έναν άλλο χρήστη β) η μη 

αποκλειστικότητα (non excludability)  επειδή οι χρήστες  που δεν έχουν πληρώσει 

μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και να επομισθούν τα οφέλη από τη χρήση τους 

(Coffee, 1984).  Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να προκαλέσουν της αποτυχία της 

αγοράς επειδή τα άτομα έχουν τη τάση να κρύβουν τις πραγματικές τους προτιμήσεις  

                                                 
5
 Στο άρθρο του Akerlof, 1970 «the market for lemons problem», ως λεμόνια χαρακτηρίζονται τα 

«κακής ποιότητας αυτοκίνητα».  Η έννοια αυτή αναλύεται στην επόμενη ενότητα. 
6
 Αναφέρεται σε επενδυτές οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει για πληροφορίας να επωφελούνται από τις 

πληροφορίες που άλλοι έχουν αγοράσει. 
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και προσπαθούν να γίνουν ελεύθεροι αναβάτες σε βάρος των άλλων.  Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η ζήτηση για πληροφορία να υποεκτιμηθεί.  Επιπρόσθετα όσοι παράγουν 

πληροφορίες δεν μπορούν να αποκτήσουν όλη την αξία της και χωρίς αυτό το 

κίνητρο δεν θα υπάρχει παραγωγή πληροφορίας.  Το παραπάνω υποδηλώνει ότι το 

σύστημα τιμών δεν θα δουλέψει σωστά και θα οδηγήσει στο κλασσικό πρόβλημα των 

δημόσιων αγαθών: την έλλειψη της απαιτούμενης πληροφορίας για επενδυτικές 

αποφάσεις και την μη βέλτιστη κατανομή των πόρων.  Έτσι,  μη εμπορικές μέθοδοι 

κατανομής απαιτούνται προκειμένου να διατηρηθεί η ορθή παροχή πληροφοριών 

(Taylor and Turley, 1986). 

Οι Watts και Zimmerman (1986) εξηγούν ότι μια εξωτερικότητα υπάρχει όταν η 

ποσότητα ή ποιότητα ενός αγαθού που παράγεται σε μια ελεύθερη οικονομία της 

αγοράς διαφέρει από το υποτιθέμενο κοινωνικά βέλτιστο επίπεδο. Το κοινωνικά 

άριστο επίπεδο της παραγωγής επιτυγχάνεται όταν η τιμή ενός αγαθού ισούται με το 

οριακό κοινωνικό κόστος της παραγωγής του. Σε επίπεδο ατομικής παραγωγής, το 

βέλτιστο επίπεδο παραγωγής είναι όταν η τιμή του αγαθού ισούται με το οριακό 

ιδιωτικό κόστος παραγωγής του.  Ένα πρόβλημα εξωτερικότητας δημιουργείται όταν 

το οριακό κοινωνικό κόστος της παραγωγής δεν ισούται με το οριακό ιδιωτικό 

κόστος παραγωγής και ο μεμονωμένος παραγωγός (που είναι να αποφασίζει την 

πραγματική ποσότητα και την ποιότητα του αγαθού που παράγεται) παράγει έως την 

ποσότητα ή την ποιότητα που μεγιστοποιείται η  χρησιμότητά του. Σε μια τέτοια 

περίπτωση θεωρείται ότι υπάρχει μια εξωτερικότητα διότι είναι ιδιωτικά, αλλά δεν 

είναι κοινωνικά, η βέλτιστη (Foster, 1980).  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζεται 

ότι η γνωστοποίηση της λογιστικής πληροφορίας δημιουργεί πρόβλημα 

εξωτερικότητας επειδή οι γνωστοποιήσεις θα ωφελήσουν τόσο τους ιδιοκτήτες 

(μέτοχοι) όσο και τους μη ιδιοκτήτες (ανταγωνιστές, δανειστές κ.λπ.), ενώ το κόστος 

της γνωστοποίησης θα πληρώνεται μόνο από τους πρώτους (Beaver, 1989).  Σε αυτή 

την περίπτωση, θα υπάρχει μια απόκλιση του ιδιωτικού και κοινωνικού κόστους 

παραγωγής αυτής της πληροφορίας.  Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα 

εξωτερικότητας:  με την απουσία της ρύθμισης η εταιρεία που γνωστοποιεί θα έχει 

την τάση να γνωστοποιεί μικρή ποσότητα πληροφορίας επειδή δεν θα αποζημιώνεται 

(μέσω της ελεύθερης αγοράς) για όλες τις ιδιωτικές δαπάνες που προκύπτουν.  Έτσι, 

η ρύθμιση χρειάζεται  προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής παροχή 



Κεφάλαιο 2 Θεωρία των γνωστοποιήσεων 

 

44 

 

πληροφορίας η οποία είναι κοινωνικά βέλτιση και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων 

για επενδυτικές προτάσεις. 

Ένα άλλο επιχείρημα για τους κανόνες των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων είναι ότι 

ενισχύουν την δημόσια γνώση και την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού τομέα και 

της οικονομίας σαν σύνολο.  Η απουσία ρυθμίσεων για τις γνωστοποιήσεις καταλήγει 

σε ένα ανεξέλεγκτο μονοπώλιο της πληροφορίας.  Σε αυτή την περίπτωση η κοινή 

γνώμη μπορεί να πιστέψει ότι η αγορά δεν είναι δίκαιη και επενδύει λιγότερα σε 

τίτλους ή ξοδεύει περισσότερα για να διερευνήσει πριν επενδύσει.  Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις όταν υπάρχει φόβος για παραπληροφήρηση από τις επιχειρήσεις, το 

κοινό ίσως αποσύρει τα κεφάλαιά του (OwusuAnsah, 1998).  Επίσης, η ύπαρξη 

κανόνων για τις γνωστοποιήσεις μπορεί να έχει δύο πιθανές θετικές συνέπειες.  

Πρώτον μπορούν να εξασφαλίσουν τη διάδοση οικονομικής πληροφορίας που 

διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμη και δεύτερον μπορούν να εγγυηθούν ότι οι 

εταιρείες γνωστοποιούν όλες τις πληροφορίες.  Έτσι ένα καλύτερα ενημερωμένο 

κοινό θα μπορούσε να είναι λιγότερο καχύποπτο με αποτέλεσμα να υπάρχει 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αγορά.   

Οι θεωρίες που θεωρούνται κατάλληλες για τους στόχους της παρούσας έρευνας 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: θεωρία του κόστους,  θεωρία της 

αντιπροσώπευσης και  η θεωρία της σηματοδότησης. 

2.5 Θεωρία του κόστους 

Παραπάνω αναφέρθηκε ότι τα στελέχη θυσιάζουν τα άμεσα και έμμεσα κόστη για τα 

οφέλη των εθελοντικών γνωστοποιήσεων (Gray et al. 1990). Αυτό το θέμα έχει 

βαθύτερες συνέπειες, όταν τα διοικητικά στελέχη  παίρνουν μια ορθολογική απόφαση 

σχετικά με το εάν θα συμμορφωθούν με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις.  Έτσι, η 

προσέγγιση του κόστους της πληροφορίας και του πολιτικού κόστους σχετίζεται 

άμεσα με την παρούσα μελέτη. 

2.5.1 Τα κόστη της πληροφορίας 

Σύμφωνα με τον Benston (1985) τα άμεσα κόστη της πληροφορίας αυξάνονται με την 

εισαγωγή της ρύθμισης των γνωστοποιήσεων. Οι εταιρείες πρέπει να επιβαρυνθούν  

με επιπλέον έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού, για την απασχόληση 
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συμβούλων, καθώς και τη συλλογή των πληροφοριών που απαιτούνται, την 

επεξεργασία των πληροφοριών και της παρουσίασης. Τα κόστη αυτά είναι 

μετρήσιμα, και αν υποτεθεί ότι τα στελέχη γνωρίζουν τα οριακά οφέλη που 

προκύπτουν από την παροχή των υποχρεωτικών  γνωστοποιήσεων, η διοίκηση  θα 

παρέχει τις πληροφορίες  μέχρι το σημείο που τα οριακά οφέλη ισούνται με το οριακό 

κόστος (Deegan και Unerman, 2008).  Ως εκ τούτου, το άμεσο κόστος των 

πληροφοριών  αποκτά μεγάλη βαρύτητα και επηρεάζει την ορθολογική  διαδικασία 

λήψης αποφάσεων για το αν η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τις υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα έρευνα καθώς τα  

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι σημαντικά διαφορετικά από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με 

αποτέλεσμα να προκύψουν υψηλές άμεσες δαπάνες πληροφορίας  ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής  τους (Grant Thornton και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003).  

Στις έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται εκείνες που προκύπτουν από τον αντίκτυπο 

των γνωστοποιήσεων σχετικά με τις δραστηριότητες των εταιρειών  ή τις αποφάσεις 

τους (Lev, 1992).  Αυτό κυρίως αναφέρεται ως  γνωστοποιήσεις αποκλειστικών 

πληροφοριών. «Αποκλειστικές»  πληροφορίες είναι οι  πληροφορίες των οποίων η 

γνωστοποίησή τους μειώνει την παρούσα αξία των ταμειακών ροών της επιχείρησης 

που διαθέτει  τέτοιες  πληροφορίες (Dye, 1986). Υψηλή συμμόρφωση με τα 

λογιστικά πρότυπα  μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποσότητα «αποκλειστικών»  

πληροφοριών  που αποκαλύπτονται. Αυτό βασίζεται στο επιχείρημα ότι οι 

υποχρεωτικές πληροφορίες δεσμεύουν τις εταιρείες να αποκαλύπτουν τόσο τα «καλά 

νέα» και τα «κακά νέα» (Verrecchia, 2001). Αυτό μπορεί να δώσει περισσότερα 

κίνητρα για τη μη συμμόρφωση διότι τα διοικητικά στελέχη είναι απίθανο να 

επιθυμούν να μειώσουν την αξία της επιχείρησης μέσω των γνωστοποιήσεων (Dye, 

1986). Ωστόσο, ένα αντεπιχείρημα θα μπορούσε να είναι του Skinner (1994), ο 

οποίος υποστηρίζει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η αντιδικία, τα στελέχη μπορούν 

να είναι πρόθυμα να αποκαλύψουν «άσχημα νέα».  Έτσι, για να αποφευχθούν τα  

«δικαστικά έξοδα (litigation costs)», η εταιρεία  μπορεί να μπει στον πειρασμό να 

συμμορφωθεί με όλες τις γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται  από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, 

ακόμη και αν αυτό οδηγήσει στην αποκάλυψη αποκλειστικών πληροφοριών της 

επιχείρησης.  Παρά το γεγονός ότι μια ισχυρή σχέση μεταξύ του κόστους 

πληροφόρησης και υποχρεωτικές πληροφορίες αναμένεται, η παραπάνω συζήτηση 



Κεφάλαιο 2 Θεωρία των γνωστοποιήσεων 

 

46 

 

και τα μικτά ευρήματα στη βιβλιογραφία (Verrecchia, 1983; Dye, 1985) δεν 

επιτρέπουν την πρόβλεψη για την κατεύθυνση αυτής της σχέσης. 

2.5.2 Πολιτικό κόστος 

Η θεωρία του πολιτικού κόστους  μπορεί να παρέχει επιπλέον θεωρητικούς λόγους 

που εξηγούν τα επίπεδα της συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις. 

Όπως υποστήριξαν οι Watts και Zimmerman (1978), οι εταιρείες, ιδίως οι μεγάλες 

επιχειρήσεις ή εκείνες με υπερβολικά μεγάλα κέρδη, είναι πιο ευαίσθητες σε 

δημόσιες κριτικές. Αυτό σημαίνει ότι είναι υπό τον έλεγχο των διαφόρων ομάδων 

συμφερόντων  όπως για παράδειγμα της κυβέρνησης, των εργατικών συνδικάτων  και 

των περιβαλλοντικών ομάδων (Deegan και Unerman, 2008). Οι πολιτικοί θα 

μπορούσαν να δράσουν ενάντια στις μεγάλες ή πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις με το 

επιχείρημα ότι είναι προς το «δημόσιο συμφέρον», ενώ στην πραγματικότητα 

ενεργούν προς το συμφέρον τους, ώστε να κερδίσουν περισσότερες ψήφους (Watts 

και Zimmerman, 1978).   Η θεωρία του πολιτικού κόστους προτείνει υψηλό επίπεδο 

γνωστοποιήσεων σε μια προσπάθεια  αποφυγής των ανωτέρω κινδύνων και την 

αντιμετώπιση τυχόν κυβερνητικών παρεμβάσεων.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

εταιρείες να εφαρμόζουν  λογιστικές αρχές με βασικό κριτήριο τη φορολογία  (Watts 

και Zimmerman, 1978; Hagerman και Zmijewski, 1979) και να παρέχουν υψηλές  

εθελοντικές γνωστοποιήσεις (Lim και McKinnon, 1993). Μη συμμόρφωση με τις 

υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για τις 

κυβερνήσεις να ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Επιπλέον, ο 

ρυθμιστικός φορέας μπορεί να εντοπίζει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης  από τις  

πολιτικά ευαίσθητες επιχειρήσεις και να ενημερώσει την κυβέρνηση.  Ακόμη  και αν 

οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εμπλοκής του ρυθμιστικού φορέα 

στην υπό εξέταση περίοδο, μπορεί να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της εμπλοκής της 

κυβέρνησης, η οποία μπορεί να δράσει εναντίον της επιχείρησης και σε άλλα θέματα 

όπως τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου με αποτέλεσμα τις φορολογικές κυρώσεις. 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα όπως η Ελλάδα. Όπως εξηγήθηκε 

παραπάνω, αν και ο ρυθμιστικός φορέας στην Ελλάδα θεωρείται πλέον να είναι 

ανεξάρτητος, λειτουργεί ακόμα κάτω από την επιρροή της κυβέρνησης.  Επιπλέον, οι 

ελληνικές εταιρείες εφαρμόζουν πολιτικές με επίκεντρο τη φορολογία (Baralexis, 

2004; Tzovas, 2006; Tsakumis et a.l, 2007) και είναι ευαίσθητες  σε οποιεσδήποτε 
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ενέργειες οι οποίες μπορούν  να οδηγήσουν σε φορολογικά πρόστιμα (Papas, 1993). 

Αυτό δηλώνει  μια θετική σχέση μεταξύ της θεωρίας του πολιτικού κόστους  και του 

επιπέδου  της συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις (προκειμένου να 

αποφευχθεί η παροχή κινήτρων που μπορεί να προκαλέσει πολιτική δράση). Αυτό 

έχει διατυπωθεί ως υπόθεση στη βιβλιογραφία των εθελοντικών γνωστοποιήσεων 

(Camfferman and Cooke, 2002; Raffournier, 1995). Επίσης ο Inchausti (1997) προτείνει 

ότι οι πολιτικά ευαίσθητες επιχειρήσεις μπορούν να γνωστοποιούν πιο εκτεταμένες 

πληροφορίες προκειμένου να μειώσουν την πιθανότητα των πολιτικών δράσεων είτε 

της κυβέρνησης είτε συγκεκριμένης ομάδας πίεσης. 

Ωστόσο, οι Wallace (1987), Wallace et al. (1994) και Wallace and Naser  (1995) έχουν 

την άποψη ότι, επειδή οι υψηλές γνωστοποιήσεις μπορεί να πυροδοτήσουν την  

πολιτική δράση, πολιτικά ευαίσθητες εταιρείες να αποκαλύπτουν λιγότερες 

πληροφορίες, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν  τέτοιου είδους επιθέσεις (Vlachos, 

2001). Σε αυτή τη βάση, το πρόσημο της σχέσης μεταξύ των επιπέδων της 

συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές πληροφορίες και πολιτικό κόστος είναι δύσκολο 

να προβλεφθεί. 

2.6 Θεωρία αντιπροσώπευσης 

Ο πρωταρχικός στόχος της χρηματοοικονομικής φύσης της επιχείρησης είναι η 

μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η 

διοίκηση της επιχείρησης λαμβάνει τις αναγκαίες κάθε φορά αποφάσεις. Η αποδοχή 

της θέσης ότι πρωταρχικός στόχος της διοίκησης είναι η επίτευξη της μεγιστοποίησης 

της αγοραίας αξίας, έχει ουσιαστική σημασία, καθώς διοικήσεις που έχουν μεγάλο 

βαθμό αυτονομίας μπορούν να επιδιώκουν άλλους στόχους.  

Με βάση τη  θεωρία της αντιπροσώπευσης η επιχείρηση προσδιορίζεται σαν ένα 

πλέγμα συμβολαίων ανάμεσα στους μετόχους, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, 

τους πελάτες, αλλά και όλους όσους επηρεάζονται από την λειτουργία της 

επιχείρησης είτε με έμμεσο τρόπο είτε με άμεσο τρόπο.  Η θεωρία της 

αντιπροσώπευσης σχετίζεται με την δυνατότητα των μετόχων να βεβαιωθούν ότι οι 

αντιπρόσωποί τους εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους έχουν αναθέσει. 

Σύμφωνα με  τους Shleifer & Vishny (1997) οι μέτοχοι θεωρούν ότι οι απαιτήσεις 
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τους θα ικανοποιηθούν τελευταίες, αφού πρώτα έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις 

όλων των άλλων (εργαζόμενοι, φόροι, πιστωτές κλπ).   

Οι Berle & Means, 1932 ήταν οι πρώτοι που περιέγραψαν τον διαχωρισμό της 

ιδιοκτησίας (ownership) και του ελέγχου (control) που είναι υπαρκτή στην διοικητική 

και οργανωτική δομή των σύγχρονων μεγάλων επιχειρήσεων (corporations). 

Συγκεκριμένα, ορίζουν το management ως την ομάδα των ατόμων που, σύμφωνα με 

τον νόμο, έχουν αναλάβει τυπικά τα καθήκοντα της άσκησης της διαχειριστικής 

εξουσίας επί της περιουσίας της επιχείρησης.  Αυτός ο ορισμός του management 

περιλαμβάνει τα ανώτατα στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο. Όταν το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας επιχείρησης είναι διαμοιρασμένο σε πολλούς μετόχους, 

τότε ο έλεγχος της εταιρίας στηρίζεται συχνά σε αυτούς που κατέχουν την 

διαχειριστική ευθύνη, οι οποίοι έχουν αναλάβει το καθήκον αυτό απέναντι στην 

εταιρία και έμμεσα στους μετόχους. Κατά συνέπεια, το αίτημα για ανεξάρτητες 

ελεγκτικές υπηρεσίες, που να επιβεβαιώνουν και να πιστοποιούν την πληροφόρηση 

που προέρχεται από τον αντιπρόσωπο είναι ιδιαίτερα έντονο. Η πιθανότητα ότι ένας 

ιδιοτελής αντιπρόσωπος είναι δυνατό να ωθήσει τον ελεγκτή προς την κατεύθυνση 

των συμφερόντων του είναι δυνατή και υπαρκτή. 

Η πρώτη λεπτομερειακή παρουσίαση της θεωρίας αντιπροσώπευσης 

πραγματοποιήθηκε από τους Jensen and Meckling (1976). Η θεωρία της 

αντιπροσώπευσης (agent theory) εξετάζει την επιχείρηση κάτω από το πρίσμα της 

σύγκρουσης των δύο αυτών μερών. Το πρώτο μέρος αφορά τους ιδιοκτήτες 

(shareholders) του περιουσιακού στοιχείου (asset) και το δεύτερο τους 

αντιπροσώπους τους (agents), στους οποίους οι πρώτοι παραχωρούν τον έλεγχο και 

την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, έναντι μιας προσυμφωνημένης αμοιβής. 

Οι αντιπρόσωποι είναι τα ανώτατα διοικητικά στελέχη (top managers) που έχουν τις 

εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για την βέλτιστη αξιοποίηση του 

περιουσιακού στοιχείου, τις οποίες δεν έχουν οι εντολείς τους (shareholders). 

Επομένως, τα ανώτατα στελέχη είναι σε θέση να υλοποιούν αποφάσεις που 

επηρεάζουν την αξία κατά συνέπεια και τις αποδόσεις που απολαμβάνουν οι 

ιδιοκτήτες από την χρήση του περιουσιακού στοιχείου – συντελεστή παραγωγής. 

Μεταξύ των δύο αυτών μερών δημιουργείται μια σχέση αντιπροσώπευσης (agency 

relationship) η οποία ορίζεται ως “ένα συμβόλαιο όπου ένα ή περισσότερα άτομα 



Κεφάλαιο 2 Θεωρία των γνωστοποιήσεων 

 

49 

 

(principals), προσλαμβάνουν ένα αντιπρόσωπο (agent) για να τους παρέχει 

υπηρεσίες, που περιλαμβάνει και την μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων λήψεως 

αποφάσεων” (Jensen & Meckling, 1976). Αν και οι μέτοχοι ψηφίζουν για την εκλογή 

του διοικητικού συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών "ο 

συνηθισμένος μέτοχος (μικρομέτοχος) έχει μικρή δύναμη πάνω στις υποθέσεις της 

επιχείρησης και η ψήφος του, εάν έχει μία, έχει σπάνια την δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί ως όργανο του δημοκρατικού ελέγχου" (Berle & Means, 1932). 

Επίσης, η δυνατότητα των ανώτατων διευθυντικών στελεχών να ενεργούν προς 

όφελος προσωπικών ενδιαφερόντων και να παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους 

απέναντι στην επιχείρηση, έχει αποτελέσει αντικείμενο συνεχών και πολυάριθμων 

μελετών στην προσπάθεια εξεύρεσης ικανοποιητικών απαντήσεων και λύσεων, στο 

ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντών και των ιδιοκτητών 

της εταιρίας (Agrawal & Knoeber,1996; Bhagat & Black, 2002; Haka & Chalos, 

1990; Jensen & Meckling, 1976; Rosenstein, 1990; Shivdasani, 1993). Γενικά, αυτές 

οι μελέτες αναγνωρίζουν την ύπαρξη και το πιθανό κόστος της σύγκρουσης 

συμφερόντων μεταξύ μετόχων και ανώτατων στελεχών και προσδιορίζουν τα μέτρα 

εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο να ελεγχθεί το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης. 

Οι προαναφερθείσες συγκρούσεις μεταξύ των ανώτατων διευθυντών και των 

μετόχων, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την θεωρία της 

αντιπροσώπευσης, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες όσον 

αφορά τόσο τον πλούτο των μετόχων αλλά και την αξία της εταιρίας. Αυτές οι 

οικονομικές απώλειες μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των καιροσκοπικών ενεργειών 

(π.χ. διαχείριση των κερδών,  εσφαλμένες γνωστοποιήσεις) των διοικούντων 

διευθυντών που ξοδεύουν πόρους της εταιρίας προς ίδιο όφελος, ή μπορούν να είναι 

το αποτέλεσμα κακής διαχείρισης με συνέπεια την μη επίτευξη του εταιρικού στόχου 

δηλαδή την μεγιστοποίηση των κερδών (Jensen & Meckling, 1976). Παρά τους 

κινδύνους κακής διαχείρισης ο έλεγχος των επιχειρήσεων συνεχίζει να είναι στα 

χέρια μιας μικρής ομάδας διευθυντών αφού θεωρείται ότι είναι πιο αποτελεσματικός 

και αποδοτικός από το να είναι στο σύνολο των μετόχων (Alchian & Demsetz 1972). 

Σύμφωνα με του Jensen και Meckling (1976) υπάρχουν δύο τάξεις σύγκρουσης, 

μεταξύ ιδιοκτητών - διοίκησης και μεταξύ ιδιοκτητών και χρεωστών. Στην πρώτη 

περίπτωση το βασικό πρόβλημα αντιπροσώπευσης μπορεί να μειωθεί αν οι 

διοικούντες μετατραπούν και σε ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση 
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θα υπάρχει κίνητρο από μέρους της διοίκησης να αυξήσει την αξία της επιχείρησης. 

Άλλο μέσο για τη μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης είναι η χρήση συμβολαίων 

βασιζόμενα στην επίδοση των μάνατζερ, αν και η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε 

πρόσθετα κόστη παρακολούθησης. Τέλος, πρόσθετα κόστη προκαλούνται στις 

περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη διασπορά ιδιοκτησίας, όπως παρατηρείται σε 

επιχειρήσεις με πολλούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή οι Fama και Jensen 

προτείνουν το διαχωρισμό των εσωτερικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τη 

διοίκηση και του εσωτερικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται δραστικά η 

ικανότητα μεμονωμένων εντολοδόχων να στερήσουν τους ιδιοκτήτες από τον πλούτο 

που κατέχουν.  Σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση που αναφέρουν οι Jensen και 

Meckling, οι δανειστές ενδιαφέρονται για τον πιθανό πλούτο που μεταφέρεται στους 

μετόχους. Η διοίκηση, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των τρίτων που χρηματοδοτούν 

την επιχείρηση, δείχνει εύνοια στα συμφέροντα των επενδυτών σε βάρος των 

δανειστών και για το λόγο αυτό αυστηροί όροι συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαια. 

Επομένως η ύπαρξη μακροχρόνιων δανείων δημιουργούν ζήτηση για υψηλή ποιότητα 

ελέγχου. Είναι γεγονός ότι αν μια εταιρία επιλέξει χαμηλής ποιότητας ελεγκτικές 

υπηρεσίες, αναμένεται η αξία των απαιτήσεων προς τους δανειστές να μειωθεί ώστε 

να αυξηθεί η αξία του μερίσματος που δικαιούνται οι μέτοχοι. Επομένως η επιλογή 

μιας μεγάλης ελεγκτικής εταιρίας εκμηδενίζει τον παραπάνω κίνδυνο και 

επανορθώνει την εμπιστοσύνη των δανειστών προς τις ενέργειες της διοίκησης.  

Τα κόστη που συνδέονται με τη θεωρία της αντιπροσώπευσης είναι κυρίως τα κόστη 

παρακολούθησης (monitoring costs) που επιβάλουν οι μέτοχοι ως τρόπος ελέγχου 

των ενεργειών της διοίκησης, οι  υπολειματικές ζημιές που υφίσταται ο εντολέας 

(residual loss) και τα κόστη δέσμευσης του εντολοδόχου (bonding cost).   Βασικό 

συστατικό του κόστους παρακολούθησης αποτελεί η αμοιβή του ελεγκτή, από τη 

στιγμή που οι ελεγκτές λειτουργούν ως ένα μέτρο εξασφάλισης ότι η διοίκηση της 

επιχείρησης συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα συμφέροντα των εντολοδόχων, καθώς 

έχουν αναλάβει την επιθεώρηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης. Η 

ύπαρξη του κόστους παρακολούθησης υποδηλώνει ότι διαφορετικό επίπεδο 

ποιότητας θα ζητείται από τις επιχειρήσεις ανάλογα με την κεφαλαιακή δομή και το 

επίπεδο μόχλευσης. Σε εταιρίες που υφίσταται υψηλό κόστος αντιπροσώπευσης, 

δηλαδή εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και υπάρχει μεγάλη 

διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή υπάρχει μεγάλος αριθμός 
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κυκλοφορούντων μετοχών, είναι εμφανής η επιθυμία για υψηλή ποιότητα ελέγχου 

στην προσπάθεια να προσθέσουν αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις (Firth and 

Smith 1992). Τα κόστη παρακολούθησης μειώνονται όταν συνδυάζονται αξιόπιστες 

δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ελεγκτικές εταιρίες με 

εδραιωμένη φήμη.   Μέσα από τον ποιοτικό έλεγχο και την εμπιστοσύνη που μπορεί 

να επιδείξει ο χρήστης των οικονομικών καταστάσεων σε αυτές, πραγματοποιείται η 

λειτουργική και η θεσμική αποτελεσματικότητα της αγοράς καθώς και η άριστη 

κατανομή κεφαλαίων.  

Τα κόστη δέσμευσης έχουν να κάνουν με τους πόρους που δαπανώνται από τον 

εντολοδόχο στην προσπάθειά του να βεβαιώσει τον εντολέα ότι δεν θα προβεί σε 

ενέργειες που θα τον ζημιώσουν ή ακόμη ότι είναι σε θέση να καλύψει τη ζημιά του 

εντολέα αν κάτι τέτοιο συμβεί.  Δηλαδή τα κόστη δέσμευσης αφορούν τις ενέργειες 

που τιμωρούν τον εντολοδόχο για τις συμπεριφορές που θίγουν τα συμφέρονται του 

εντολές ή τον επιβαρύνουν για το αποτέλεσμα. 

Η υπολειμματική ζημιά αφορά τη νομισματική μείωση της ευημερίας του εντολέα 

λόγω της απόκλισης μεταξύ των αποφάσεων του εντολοδόχου και των αποφάσεων 

που θα μεγιστοποιούν την ευημερία του εντολέα. 

Δεδομένου ότι οι σχέσεις αντιπροσώπευσης αντιμετωπίζουν προβλήματα 

σύγκρουσης συμφερόντων και ασύμμετρης πληροφόρησης,  μια βέλτιστη λύση θα 

πρέπει να βρεθεί για τον έλεγχο αυτών των προβλημάτων. Οι Healy και Palepu, 2001 

περιγράφουν διάφορες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. 

Πρώτον, κατάλληλα συμβατικά κίνητρα πρέπει να αναπτυχθούν για να μειωθούν οι 

συγκρούσεις συμφερόντων. Δεύτερον, η παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας του 

διοικητικού συμβουλίου είναι αποτελεσματική μέσω της παρακολούθησης και του 

ελέγχου της  διαχειριστικής συμπεριφοράς εκ μέρους των μετόχων. Τρίτον, οι 

πρωτεύοντες παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 

χρηματοοικονομικών αναλυτών και των οργανισμών αξιολόγησης, είναι υπεύθυνοι 

για να ενεργήσουν ως πληροφοριοδότες και στην περίπτωση της οποιαδήποτε 

αδικοπραγίας.  Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία και η προσπάθεια στη διαδικασία της 

εσωτερικής και εξωτερικής διακυβέρνησης είναι σημαντική για την επίλυση 

προβλημάτων αντιπροσώπευσης. Μέσα στα πλαίσια της θεωρίας αντιπροσώπευσης, η 

ποιότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται θεωρείται ως μια μορφή του 
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μηχανισμού παρακολούθησης που χρησιμοποιείται από τους επενδυτές.  Έχει τη 

δυνατότητα να μειώσει το χάσμα της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των 

ιδιοκτητών και των διοικητικών στελεχών και μπορεί, ως εκ τούτου, να είναι 

αποτελεσματική στη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων (Jensen και 

Meckling, 1976; Huang και Zhang, 2008). Με άλλα λόγια, οι γνωστοποιήσεις 

αναγνωρίζονται ως μία από τις πιθανές λύσεις για το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης 

(Eng και Mak, 2003).  Ο ρόλος του οικονομικού αναλυτή είναι σημαντικός ως 

μεσάζων, στη διάδοση πληροφοριών τόσο στους επενδυτές όσο και στα 

ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται η χαμηλότερη 

ασυμμετρία πληροφοριών. Οι καλά ενημερωμένοι επενδυτές αναμένεται να 

εξετάσουν τις επιχειρήσεις έχοντας ως βάση τις πληροφορίες που τους παρέχονται 

και αυτό εν συνεχεία μειώσει το κόστος αντιπροσώπευσης (Huang και Zhang, 2008).  

Δεδομένου ότι οι γνωστοποιήσεις είναι αποτελεσματικές για τον περιορισμό του 

κόστους αντιπροσώπευσης (Huang και Zhang, 2008), η θεωρία της αντιπροσώπευσης  

έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην βιβλιογραφία να εξηγηθούν οι διακυμάνσεις στην 

ποιότητα των γνωστοποιήσεων  που οφείλονται σε διαχειριστικές αποφάσεις 

γνωστοποιήσεων. Η θεωρία αντιπροσώπευσης έχει επίσης προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των φαινομένων της εταιρικής διακυβέρνησης και 

της  διαχείρισης κερδών. Ένα τέτοιο παράδειγμα παρέχεται από τον Eisenhardt 

(1989) ο οποίος υποστηρίζει ότι εφόσον οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται 

ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες σχετικά με το τι κάνουν οι αντιπρόσωποι,  είναι πιθανό 

να περιορίσουν την οπορτουνιστική συμπεριφορά του αντιπροσώπου  επειδή οι 

αντιπρόσωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να παραπλανήσουν τους 

ιδιοκτήτες (Eisenhardt, 1989).  Με άλλα λόγια, όταν η ποιότητα των γνωστοποιήσεων  

είναι υψηλή, οι επενδυτές θα είναι  καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τις 

δραστηριότητες της εταιρείας, και έτσι οι  διαχειριστές θα είναι απρόθυμοι να 

χειραγωγήσουν κέρδη (Jo και Kim, 2007).  

Η Eisenhardt (1989) κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η θεωρία 

αντιπροσώπευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια ερευνητικών μελετών που 

σχετίζουν την ασυμμετρία της πληροφόρησης σε περιπτώσεις συνεργασίας.  

Προηγουμένως, προέβαλλε  την ιδέα ότι η θεωρία αντιπροσώπευσης μπορεί να 

προσφέρει μια θεωρητική προοπτική για μελέτες σχετικά με τη σύγκρουση 
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συμφερόντων μεταξύ αντιπροσώπου και αντιπροσωπευόμενου. Στο ίδιο πνεύμα, οι 

Fama και Jensen (1983) δείχνουν ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει ένα ρόλο ως ένας 

από τους αντιπροσώπους παρακολούθησης για την ευθυγράμμιση των συμφερόντων 

μεταξύ των διοικητικών στελεχών και των μετόχων μιας επιχείρησης.   

Αν και η θεωρία της αντιπροσώπευσης  αντιμετωπίζει τις γνωστοποιήσεις ως ένας 

από τους μηχανισμούς με τους οποίους η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των 

διευθυντών και των μετόχων μειώνεται,  οι Healy και Palepu (2001) επισημαίνουν ότι 

οι γνωστοποιήσεις μπορούν επίσης να κατευθύνονται προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

εκτός από τους επενδυτές. Ο Solomon  (2007) υποστηρίζει ότι η θεωρητική άποψη 

που προτείνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να είναι υπόλογοι μόνο στους  μετόχους,  δεν 

είναι κατ 'ανάγκη σε αντίθεση με τα θεωρητικά πλαίσια που υπερασπίζονται τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Ο λόγος που υποστηρίζει αυτό το επιχείρημα είναι το 

ενδιαφέρον του εν λόγω μετόχου μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο αν λάβει υπόψη τα 

συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών (Solomon, 2007). Αυτό σημαίνει ότι, τα 

συστήματα που βασίζονται στη θεωρία αντιπροσώπευσης τείνουν να προστατεύουν 

τα συμφέροντα και των δύο, δηλαδή των μετόχων  και των ενδιαφερομένων μερών 

ταυτόχρονα.   Μια διαχειριστική απόφαση γνωστοποίησης δεν προσφέρει μόνο 

χαμηλότερη ασύμμετρη πληροφορία στο μέτοχο,  αλλά και σε άλλους φορείς της 

αγοράς γενικότερα. 

Σύμφωνα με τους Fields et al., 2001 η σχέση αντιπροσώπευσης δημιουργεί 

προβλήματα σύγκρουσης συμφερόντων και ασυμμετρίας πληροφοριών. Σύγκρουση 

συμφερόντων προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος ενεργεί για να εκπληρώσει το 

προσωπικό του συμφέρον  κατά τη λήψη οικονομικών αποφάσεων, ενώ αγνοεί τις 

επιπτώσεις για τους μετόχους. Στην ουσία, η ασύμμετρη πληροφόρηση 

αντιπροσωπεύει το χάσμα μεταξύ της ποσότητας των πληροφοριών που τηρούνται 

από τα στελέχη της διοίκησης  και τις πληροφορίες που κατέχονται από τους 

συμμετέχοντες στην αγορά. Από τη μια πλευρά τα διοικητικά στελέχη εργάζονται 

στην επιχείρηση κάθε μέρα και είναι γνώστες όλων των επιχειρηματικών 

συναλλαγών και υποθέσεων.  Από την άλλη πλευρά τα ενδιαφερόμενα μέρη 

εξαρτώνται από περιοδικές πηγές πληροφοριών, όπως οι ετήσιες καταστάσεις και οι 

ενδιάμεσες καταστάσεις που τα διοικητικά στελέχη τους χορηγούν προκειμένου να 

μπορέσουν να κατανοήσουν τις δραστηριότητες της εταιρείας.  Ως εκ τούτου, ο 
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βαθμός της ασύμμετρης πληροφόρησης θα είναι υψηλότερος, αν η ποιότητα των 

πληροφοριών είναι χαμηλή και οι ενδιαφερόμενοι θα είναι ελλιπώς ενημερωμένοι 

σχετικά με την επιχείρηση. 

Οι επιπτώσεις της ασυμμετρικής πληροφόρησης είναι πολύ σημαντικές, γιατί 

δημιουργούν δύο ουσιώδεις δυσλειτουργίες της αγοράς, τη «δυσμενή επιλογή» 

(adverse selection) και τον «ηθικό κίνδυνο» (moral hazard).  

2.6.1 Κατάσταση ηθικού κινδύνου 

Στην κατάσταση ηθικού κινδύνου, ο εντολοδόχος προβαίνει σε κρυφές ενέργειες που 

εξυπηρετούν τα προσωπικά συμφέροντά του προς βλάβη των συμφερόντων του 

εντολέα.  Τέτοιες καταστάσεις μπορούν να προκύψουν πρώτον γιατί υπάρχει ένα 

θετικό κόστος για τον εντολέα να παρακολουθεί τις δράσεις του εντολοδόχου και 

δεύτερον γιατί ο εντολέας δεν έχει απαραίτητα την επιδεξιότητα να γνωρίζει αν οι 

ενέργειες του εντολοδόχου είναι προς το δικό του καλύτερο συμφέρον, ή όχι, με 

αποτέλεσμα η παρακολούθηση να είναι επίσης ατελής.  Συμπερασματικά, η 

κατάσταση ηθικού κινδύνου περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ο εντολοδόχος 

επιλέγει εκείνο το επίπεδο προσπάθειας που μεγιστοποιεί την προσωπική του 

αναμενόμενη  χρησιμότητα και όχι την αντίστοιχη συνολική χρησιμότητα που 

προκύπτει από τη σχέση αντιπροσώπευσης.   Βάσει αυτού του γεγονότος ο εντολέας 

προβαίνει στο σχεδιασμό και την προσφορά ενός συμβολαίου που δίνει στον 

αντιπρόσωπό του μόνο την αναμενόμενη αξία της συμφωνημένης του χρησιμότητας.   

Οι καθηγητές Jensen και Meckling (1976) ήταν οι πρώτοι που πρότειναν μιαν 

εξήγηση των συγκρούσεων αντιπροσώπευσης πάνω σε αυτή τη βάση.  

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο  του ιδιοκτήτη – διοικητικού στελέχους, βασική 

υπόθεση του οποίου είναι ότι ένα διευθυντικό στέλεχος ταυτόχρονα με τον ιδιοκτήτη 

του συνόλου μιας επιχείρησης, οδηγήθηκαν σε κάποια βασικά συμπεράσματα.  

Σύμφωνα με αυτά, τα κίνητρα του ιδιοκτήτη-διοικητικού στελέχους να οικειοποιείται 

ιδιωτικά, μη χρηματικά οφέλη αντί να επενδύσει σε επενδυτικά προγράμματα με 

θετική καθαρή παρούσα αξία, αυξάνονται καθώς μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής 

τους στην περιουσία της επιχείρησης.  Το πρόβλημα αυτής της μορφής, που δύνανται 

αν εξηγηθούν μέσω του υποδείγματος του παραπάνω μοντέλου, είναι πιο έντονα σε 

επιχειρήσεις των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς διέπεται από υψηλή διασπορά 
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μετοχών, όπου η πλειοψηφία των μετοχών δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο των 

διοικούντων.  Αυτό σημαίνει πως όσο μικρότερο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου 

μιας επιχείρησης βρίσκεται στην κυριότητα ενός διοικητικού στελέχους, τόσο 

μεγαλύτερη τάση έχει το στέλεχος αυτό να ενεργεί όχι προς όφελος της εν λόγω 

επιχείρησης αλλά προς το δικό του.  Οι Shleifer και Vishny (1997) από την άλλη 

διατύπωσαν την άποψη ότι τα διοικητικά στελέχη υιοθετούν την εν λόγω 

συμπεριφορά όχι τόσο μη προβαίνοντας σε επικερδείς επενδύσεις, αλλά μάλλον 

επιλέγοντας εκείνα τα επενδυτικά προγράμματα που ταιριάζουν καλύτερα με τις 

προσωπικές τους ικανότητες.  Το σκεπτικό που ελλοχεύει σε αυτές τις επιλογές 

βασίζεται στο γεγονός ότι η επιλογή αυτών των επενδύσεων αυξάνουν την αξία στην 

επιχείρηση του ατόμου-μάνατζερ και παράλληλα καθιστούν το μάνατζερ 

περισσότερο σίγουρο μέσα στην επιχείρηση, αυξάνοντας το κόστος αντικατάστασής 

του και επιτρέποντας επίσης τον μάνατζερ να αποσπά από την εταιρεία μεγαλύτερες 

αμοιβές. 

Στη βιβλιογραφία των γνωστοποιήσεων ο ηθικός κίνδυνος χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει την άσκηση δράσεων από την πλευρά της διοίκησης που  δεν είναι προς το 

συμφέρον των μετόχων.  Αυτό προκαλείται καθώς έχουν πρόσβαση σε ανώτερες 

πληροφορίες.   

2.6.2 Δυσμενής επιλογή 

Η δυσμενής επιλογή αναφέρεται στην παραποίηση ή παραπλανητική περιγραφή των 

ικανοτήτων από μέρους του εντολοδόχου.  Η επιχειρηματολογία στην προκειμένη 

περίπτωση είναι ότι ο εντολοδόχος μπορεί να ισχυρίζεται ότι έχει ορισμένες 

δεξιότητες ή ικανότητες όταν προσλαμβάνεται.  Η δυσμενής επιλογή απορρέει από το 

ότι ο εντολέας δεν μπορεί πλήρως να επαληθεύσει αυτές τις δεξιότητες ή ικανότητες 

είτε κατά το χρόνο πρόσληψης ή κατά το χρόνο εργασίας του εντολοδόχου.  Ο 

εντολέας στην περίπτωση που η συμπεριφορά δεν μπορεί να παρατηρηθεί, λόγω του 

ηθικού κινδύνου ή της δυσμενούς επιλογής,  έχει τις ακόλουθες δύο επιλογές: η 

πρώτη είναι να επιχειρήσει να ανακαλύψει τη συμπεριφορά του εντολοδόχου 

επενδύοντας σε πληροφοριακά συστήματα τέτοια όπως τα προϋπολογιστικά 

συστήματα, οι διαδικασίες παρουσίασης πληροφόρησης, η συγκρότηση και 

λειτουργία διοικητικών συμβουλίων και επιπλέον τα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας.  

Οι επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα αποκαλύπτουν (φανερώνουν) τη 
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συμπεριφορά  του εντολοδόχου στον εντολέα και αντιστρέφουν την κατάσταση προς 

την περίπτωση της πλήρους πληροφόρησης.  Αυτή η επιλογή μπορεί να διατυπωθεί 

σε πιο δομημένη μορφή ως εξής: Τα πληροφοριακά συστήματα σχετίζονται θετικά με 

συμβάσεις που είναι προσανατολισμένες στη συμπεριφορά και σχετίζονται αρνητικά 

με συμβάσεις που είναι προσανατολισμένες στην έκβαση-αποτέλεσμα των 

αποφάσεων.  Η δεύτερη επιλογή είναι να υιοθετηθεί σύμβαση που βασίζεται στην 

έκβαση-αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του εντολοδόχου.  Τέτοιου είδους συμβάσεις 

παρακινούν μια τέτοια συμπεριφορά η οποία συνευθυγραμμίζει τις προτιμήσεις του 

εντολοδόχου με εκείνες του εντολέα, αλλά με το τίμημα της μεταφοράς του συνόλου 

ή μέρους του κινδύνου της απόφασης, στον εντολοδόχο.  Το θέμα του κινδύνου 

ανακύπτει γιατί η έκβαση- το αποτέλεσμα της απόφασης είναι μόνο κατά ένα μέρος 

συνάρτηση της συμπεριφοράς αυτού που λαμβάνει την απόφαση.  Οι διάφορες 

κυβερνητικές πολιτικές, το γενικότερο οικονομικό κλίμα, οι δράσεις των 

ανταγωνιστών της επιχείρησης, οι τεχνολογικές μεταβολές και άλλοι παράγοντες 

παρόμοιας φύσης μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές στα αποτελέσματα των 

αποφάσεων.  Η προκύπτουσα (απορρέουσα) αβεβαιότητα της έκβασης-

αποτελέσματος εισάγει στην ανάλυση όχι μόνο την αδυναμία του προσχεδιασμού 

αλλά επίσης και το γεγονός ότι κάποιος θα πρέπει να υποστεί (να φέρει) τις συνέπειες 

του κινδύνου.  Όταν λοιπόν η αβεβαιότητα της έκβασης-αποτελέσματος είναι 

χαμηλή, τότε τα κόστη της μετατόπισης (shifting) του κινδύνου στον εντολοδόχο 

είναι χαμηλά και οι συμβάσεις που βασίζονται στην έκβαση-αποτέλεσμα της 

απόφασης είναι πιο ελκυστικές.  Από την άλλη μεριά, καθώς αυξάνει η αβεβαιότητα, 

καθίσταται πιο δαπανηρό να μετατοπισθεί ο κίνδυνος παρά τα οφέλη παρακίνησης 

της συμπεριφοράς  που παρέχουν οι συμβάσεις που βασίζονται στην έκβαση-

αποτέλεσμα της απόφασης.  Αυτή η επιλογή σε πιο δομημένη μορφή μπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής: η αβεβαιότητα της έκβασης-αποτελέσματος της απόφασης 

σχετίζεται θετικά και αρνητικά με τις συμβάσεις που βασίζονται στην συμπεριφορά 

και αρνητικά με τις συμβάσεις που βασίζονται στην έκβαση-αποτέλεσμα της 

απόφασης. 

Επιπρόσθετα η  δυσμενής επιλογή, αναφέρεται στην περίπτωση που η ασυμμετρία 

πληροφορίας μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών οδηγεί σε μη βέλτιστες τιμές 

αγαθών.  Στην περίπτωση της αγοράς λογιστικής πληροφορίας, η απουσία δημοσίων 

γνωστών πληροφοριών υποδηλώνει πως κάποιοι χρήστες είναι πιο πληροφορημένοι 
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από άλλους.  Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επενδύσεις με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά που πωλούνται στην ίδια τιμή ή επενδύσεις με τα ίδια 

χαρακτηριστικά που πωλούνται σε διαφορετικές τιμές. 

Οι υποστηριχτές αυτής της άποψης συνήθως αναφέρονται στο γνωστό άρθρο του 

Akerlof (1970).  Ο Άκερλοφ έχει γίνει γνωστός για το άρθρο του The Market for 

Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism (Η αγορά των λεμονιών: 

αβέβαιη ποιότητα και μηχανισμός της αγοράς) που δημοσιεύτηκε το 1970 στην 

επιθεώρηση Quarterly Journal of Economics. Στο θεμελιώδες άρθρο αυτό ανέλυσε τα 

σοβαρά προβλήματα τα οποία μπορεί να πλήξουν τις αγορές που χαρακτηρίζονται 

από ασύμμετρη πληροφόρηση και κατέδειξε το πρόβλημα της «δυσμενούς επιλογής» 

(adverse selection).  Χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα τα μεταχειρισμένα 

αυτοκίνητα και την ορολογία των πωλητών τους (όπου «λεμόνια» [«lemons»] είναι 

όσα έχουν προβλήματα και «ροδάκινα» [«peaches»] όσα είναι σε καλή κατάσταση) 

έδειξε το πώς οι μεν αγοραστές δεν γνωρίζουν προκαταβολικά τίποτα για την 

ποιότητα των οχημάτων, ενώ οι πωλητές αντίθετα γνωρίζουν πολύ καλά την ποιότητά 

τους (ασύμμετρη πληροφόρηση). Αυτή η ασύμμετρη πληροφόρηση οδηγεί στην 

κατάρρευση της αγοράς. Επειδή οι αγοραστές δε γνωρίζουν την ποιότητα των 

προσφερόμενων αυτοκινήτων και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα «λεμόνια» από τα 

«ροδάκινα», είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μόνο μια μέση τιμή. Έτσι όμως οι 

πωλητές με τη σειρά τους έχουν κέρδος μόνο αν προσφέρουν χειρότερης ποιότητας 

αυτοκίνητα, τα οποία κοστίζουν λιγότερο, αφού και καλύτερης ποιότητας να 

προσφέρουν, πάλι την ίδια μέση τιμή θα επιτύχουν. Με αυτόν τον τρόπο η τιμή των 

αυτοκινήτων διαρκώς μειώνεται και αντίστοιχα η ποιότητα των αυτοκινήτων διαρκώς 

χειροτερεύει μέχρι που η αγορά καταρρέει, παρόλο που και από τις δύο πλευρές 

υπάρχει ενδιαφέρον για προσφορά και αγορά καλής ποιότητας μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων. 

Οι υποστηριχτές αυτής της άποψης προτείνουν πως η αβεβαιότητα που προκαλείται 

από τα προβλήματα του  ηθικού  κινδύνου και της δυσμενούς επιλογής μπορεί να 

οδηγήσουν σε επιδείνωση της αγοράς οικονομικής πληροφορίας.  Για παράδειγμα 

υπάρχει πιθανότητα τα στελέχη, που έχουν το μονοπώλιο της οικονομικής 

πληροφορίας, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την πληροφορία για να 

χειραγωγήσουν τις τιμές των μετοχών για το δικό τους συμφέρον (Naser, 1993).  
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Επιπρόσθετα, μόνο οι υποψιασμένοι επενδυτές θα είναι προετοιμασμένοι να 

αγοράσουν μετοχές σε χαμηλές τιμές ώστε να αντισταθμίσουν την πιθανότητα να 

είναι τα «λεμόνια».  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι επενδυτές φοβούμενοι  ότι 

γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τη διοίκηση ή από τους καλύτερα 

πληροφορημένους μπορούν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους σε βάρος των αγορών 

και της οικονομίας.  Έτσι υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη ρυθμίσεων όσον αφορά τις  

γνωστοποιήσεις επειδή οι επενδυτές και η αγορά δεν θα μπορέσει διαφορετικά να 

είναι σε θέση να ξεχωρίσει μεταξύ αποδοτικών και λιγότερο αποδοτικών 

επιχειρήσεων (Taylor and Turley, 1986). 

2.7 Θεωρία της σηματοδότησης 

Η θεωρία σηματοδότησης αναφέρεται στις ενέργειες που προβαίνει η επιχείρηση 

ώστε να μεταδώσει στο κοινό ένα σύνολο μελλοντικών προβλέψεων για τη καλή 

πορεία και τις προοπτικές της επιχείρησης. Η θεωρία της σηματοδότησης στηρίζεται 

στην ασυμμετρία πληροφόρησης (εσωτερική πληροφόρηση) που υφίστανται μεταξύ 

των στελεχών της διοίκησης και του ευρύτερου κοινού.  Αυτή η εσωτερική 

πληροφόρηση θα πρέπει να μεταβιβασθεί στο επενδυτικό κοινό προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια. Καθότι η μεταβίβαση αυτής 

της πληροφόρησης δεν είναι δυνατή λόγω ηθικών περιορισμών (moral hazard), η 

παράκαμψη των εμποδίων αυτών μπορεί να γίνει με τη γνωστοποίηση ενεργειών οι 

οποίες μπορούν να παρατηρηθούν από το επενδυτικό κοινό. Αυτού του είδους οι 

ενέργειες αποτελούν τα σήματα που στέλνουν τα στελέχη των επιχειρήσεων στην 

αγορά.  

Η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ευρεία λίστα σινιάλων 

όπως είναι τα μερίσματα, η μόχλευση, η ανακοίνωση εξαγοράς κτλ. Σε σχέση με την 

ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου η διοίκηση είναι πεπεισμένη για την ορθότητα των 

πορισμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της και επιδιώκει αυτήν την 

πεποίθηση να μεταφέρει και στο επενδυτικό κοινό. Ένας από τους τρόπους που 

χρησιμοποιεί για να εκφράσει αυτή τη βεβαιότητα, είναι η ανάθεση του εξωτερικού 

ελέγχου σε μεγάλη ελεγκτική εταιρία με καλή φήμη και αναγνωρίσιμο εμπορικό 

σήμα.  



Κεφάλαιο 2 Θεωρία των γνωστοποιήσεων 

 

59 

 

Η ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου σε μεγάλη ελεγκτική εταιρία, οφείλεται στο 

γεγονός ότι παρατηρείται στην αγορά διχοτόμηση της ποιότητας του ελεγκτικού 

έργου ανάλογα με το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας. Υπάρχει η αντίληψη ότι τα 

πορίσματα και οι εκθέσεις που εξάγονται από μεγάλους ελεγκτικούς οργανισμούς 

παρουσιάζουν αυξημένη ποιότητα, πιστότητα, ακρίβεια και αμεροληψία. Με τον 

τρόπο αυτό μεταφέρεται ένα ιδιαίτερο δυνατό σήμα στους επενδυτές ότι η 

συγκεκριμένη επιλογή των ελεγκτών έγινε γιατί εμφανίζουν ιδιαίτερες αντιστάσεις 

στις πιέσεις της διοίκησης και για το λόγο ότι εμφανίζουν ιδιαίτερη οξυδέρκεια στα 

πορίσματά τους (Feltham et al., 1991). 

Στο ίδιο συμπέρασμα άλλωστε καταλήγει και η DeAngelo (1981), σύμφωνα με την 

οποία, το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας μπορεί να χρησιμεύσει ως εγγύηση για το 

ποιόν των εργασιών της, καθώς δύσκολα μια τέτοιου είδους εταιρία παρασύρεται από 

πελατειακές σχέσεις και παραποιεί την έκθεση γνώμης της. Άλλωστε μεγαλύτερη 

σημασία παίζει η διατήρηση της φήμης και του καλού ονόματος ως υπεραξία της 

ελεγκτικής εταιρίας καθώς ο κίνδυνος απώλειας φήμης θα επιφέρει σοβαρές 

επιπτώσεις στο μερίδιο αγοράς της εταιρίας καθώς και στο κόστος που θα προκύψει 

από μελλοντικές δίκες.  

Το ζήτημα της σηματοδότησης είναι ιδιαίτερο σημαντικό για τις εταιρίες που 

ετοιμάζονται να εισαχθούν στην κεφαλαιαγορά. Οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες λόγω 

της πείρας που έχουν αποκομίσει από την παροχή υπηρεσιών σε προηγούμενες νέο 

εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο (ΙΡΟ), εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

αποκαλύψουν αρνητική πληροφόρηση (Daily et al., 2003). Το γεγονός της αρνητικής 

πληροφόρησης βέβαια δεν εξυπηρετεί τις εταιρίες με μέτριες χρηματοοικονομικές 

επιδόσεις που επιθυμούν να εισαχθούν στην κεφαλαιαγορά, οι οποίες θα εμφανίσουν 

σημαντική απώλεια νέων επενδυτών και θα φέρουν τον κίνδυνο υποτίμησης της αξίας 

της μετοχής τους, με συνέπεια να καταφεύγουν σε λιγότερο γνωστές ελεγκτικές 

εταιρίες.  

Ακόμη, σύμφωνα με τους Firth και Smith (1992), καθώς πολλές από τις 

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις είναι καινούριες, υπάρχει έλλειψη στοιχείων για αυτές 

και, επομένως, ο σχετικός με τις μελλοντικές ταμειακές ροές τους κίνδυνος θα είναι 

μεγαλύτερος και η εσωτερική τους αξία θα είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί, 

δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ της διοίκησης και 
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των πιθανών επενδυτών. Επομένως, καταλήγουν  στην υπόθεση ότι οι 

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα θα 

επιλέξουν υψηλής ποιότητας ελεγκτές, ώστε να προσθέσουν αξιοπιστία στη δημόσια 

προσφορά τους. Επιπλέον, υποθέτουν ότι ο ανάδοχος θα ζητήσει μικρότερη 

προμήθεια αν τον έλεγχο τον αναλάβει ελεγκτική εταιρεία υψηλής ποιότητας, καθώς 

θα συντελέσει στην πλήρη απορρόφηση των νέων μετοχών.  

Επίσης η εναλλαγή των ελεγκτών αποτελεί ακόμη ένα σημάδι καλής επίδοσης της 

εταιρίας που προσπαθεί η διοίκηση να μεταφέρει στο κοινό. Οι εταιρίες αλλάζουν 

ελεγκτές στην προσπάθεια τους να αυξήσουν την εμπορευσιμότητα των νέων 

μετοχών που εκδίδονται. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αυξηθεί η εμπιστοσύνη 

του κοινού για την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, να μειωθεί η 

ασυμμετρία πληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ του κοινού και της διοίκησης της 

επιχείρησης και να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη που συνεπάγεται μια δημόσια 

εγγραφή.  

Ο Akerlof (1970) δείχνει ότι, με την ύπαρξη των απληροφόρητων αγοραστών, όλα τα 

προϊόντα αποτιμώνται σε μια μέση τιμή με βάση τις αντιλήψεις των αγοραστών για 

την ποιότητα των προϊόντων, αλλά όχι για την πραγματική τους ποιότητα. Αυτό 

συνεπάγεται απώλεια ευκαιρίας για τους πωλητές των προϊόντων υψηλότερης 

ποιότητας, διότι θα μπορούσαν  να τα πουλήσουν  σε υψηλότερη τιμή (πρόβλημα 

δυσμενούς επιλογής).   

Σε ό, τι αφορά τις εταιρικές γνωστοποιήσεις, τα στελέχη με περισσότερες 

πληροφορίες μεγαλύτερης αξίας από αυτή που καθορίζει η αγορά, θα αυξήσουν τις 

γνωστοποιήσεις τους με την πρόθεση ότι οι τιμές των μετοχών θα πρέπει κινηθούν 

προς τα πάνω (Lev και Penman, 1990). Σε αντίθεση, τα στελέχη με πληροφορίες 

χαμηλότερης αξίας από αυτή που καθορίζει η αγορά θα παραμείνουν σιωπηλοί. Η 

απουσία γνωστοποιήσεων θα ερμηνευθεί από την αγορά σαν η εταιρεία να είναι ένα 

«λεμόνι», δηλαδή η μη παροχή πληροφορίας θεωρείται ως κακή πληροφόρηση 

(Akerlof, 1970). Αυτό θα οδηγήσει τις μετοχές αυτών των εταιρειών να αποτιμώνται 

εκ νέου προς τα κάτω. Στη συνέχεια, αυτή η αναθεώρηση προς τα κάτω των τιμών 

των εταιριών που δεν γνωστοποιούν θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τις 

επιχειρήσεις με «καλές ειδήσεις», να ξεχωρίσουν τον εαυτό τους από αυτό το γκρουπ, 

με το να γνωστοποιούν ακόμη περισσότερο. 
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Ορισμένες μελέτες χρησιμοποιούν τη θεωρία της σηματοδότησης για να εξηγήσουν 

τις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών για γνωστοποιήσεις (Hasseldine et al, 2005; 

Wang et al, 2008; Abhayawansa και Abeysekera, 2009). Σύμφωνα με τη θεωρία της 

σηματοδότησης, ένα στέλεχος γνωστοποιεί πληροφορίες προκειμένου να μειωθεί η 

ασυμμετρία πληροφοριών (Spence, 1973; Álvarez et al, 2008) και να επισημάνει 

στους ξένους ότι η εταιρεία έχει καλύτερες απόδοσεις από άλλες εταιρείες (Miller, 

2002). Η θεωρία της  προϋποθέτει επίσης ότι, στη λήψη αποφάσεων, οι επενδυτές 

βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται από τις επιχειρήσεις (Abhayawansa and 

Abeysekera, 2009), αναδεικνύοντας ότι η αξιοπιστία των πληροφοριών είναι ζωτικής 

σημασίας για τη διασφάλιση χαμηλότερης ασύμμετρης πληροφόρησης (Hughes, 

1986). Παρ 'όλα αυτά, είναι επίσης δυνατό ότι οι χαμηλές επιδόσεις των 

επιχειρήσεων παρέχουν σήματα γνωστοποίησης, προκειμένου να μετριάσουν τις 

χαμηλές επιδόσεις. Αυτό αμφισβητεί την έννοια της σηματοδότησης.  Σε αυτό το 

πλαίσιο, μια καλή επιχείρηση μπορεί να διακριθεί από μια κακή εταιρεία, στέλνοντας 

ένα αξιόπιστο σήμα για την ποιότητά της σε κεφαλαιαγορές. Το σήμα θα είναι 

αξιόπιστο μόνο αν η κακή εταιρεία επιλέγει να μην μιμηθούν την καλή εταιρεία 

στέλνοντας το ίδιο σήμα.  Ο Morris (1997) υποστηρίζει ότι, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σηματοδότησης από τις επιχειρήσεις είναι 

αποτελεσματικές στη μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης οι δαπάνες 

σηματοδότησης πρέπει να αναληφθούν από τους αντιπροσώπους (agent), ώστε να 

έχουν κίνητρο για να σηματοδοτήσουν με ειλικρίνεια.  Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση 

ότι τα στελέχη θα παρέχουν ακριβείς πληροφορίες μολονότι φέρουν το κόστος 

σηματοδότησης.  Αυτό είναι επειδή, οι αποφάσεις των στελεχών για γνωστοποιήσεις 

καθορίζονται επίσης από το οριακό όφελος που μπορεί να αποκτηθεί από τη μείωση 

της ασύμμετρης πληροφόρησης στην αγορά (Abhayawansa και Abeysekera, 2009).  

Χρησιμοποιώντας τη θεωρία της  σηματοδότησης μια θεωρητική εργασία από 

Cheung και Lee (1995) δείχνει ότι το να είναι μια εταιρεία εισηγμένη σε  ξένα 

χρηματιστήρια (π.χ. το New York Stock Exchange) σηματοδοτεί υψηλό επίπεδο 

γνωστοποιήσεων και αυξάνει την ευκαιρία, του να μπορεί να εισαχθεί και σε άλλα 

χρηματιστήρια.  Άλλες μελέτες που χρησιμοποιούν τη θεωρία σηματοδότησης είναι 

αυτή του Chiang (2005), ο οποίος έδειξε ότι τα σήματα για υψηλή διαφάνεια μιας 

εταιρείας  σηματοδοτούν τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης. 
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Η θεωρία της σηματοδότησης θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους 

σκοπούς της παρούσας μελέτης. Η μετάβαση στα ΔΠΧΠ και η αύξηση των 

γνωστοποιήσεων που απαιτούνται παρέχουν στις «καλές»  ελληνικές επιχειρήσεις την 

ευκαιρία να ξεχωρίσουν τη θέση τους από αυτές τις επιχειρήσεις που θεωρούνται ότι 

είναι χαμηλότερης ποιότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

3.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση βασισμένη σε 

προηγούμενες έρευνες για τις γνωστοποιήσεις.   Στόχος είναι να εντοπιστούν και να 

καλυφθούν τα κενά στη βιβλιογραφία.  Επίσης επιχειρείται μια κριτική ανασκόπηση 

των τεχνικών και των ερευνητικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες 

μελέτες  για να καθοριστεί η  κατάλληλη μεθοδολογία έρευνας που θα 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία.  Οι μελέτες που θα αναφερθούν είναι αυτές 

που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στο υπό εξέταση θέμα και στις οποίες έχουν 

παρουσιαστεί εμπειρικά γεγονότα ή έχουν χρησιμοποιηθεί εκλεπτυσμένες και 

καινοτομικές τεχνικές.  Η ανασκόπηση χωρίζεται σε τρία μέρη.  Στο πρώτο μέρος 

παρουσιάζονται οι έρευνες που μελετούν τις γνωστοποιήσεις που λαμβάνουν μέρος 

σε επιχειρήσεις αναπτυγμένων χωρών, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται έρευνες 

για αναπτυσσόμενες χώρες και τέλος παρουσιάζονται οι συγκριτικές μελέτες μεταξύ 

δύο διαφορετικών χωρών. 

3.1 Αναπτυγμένες χώρες 

Ο Cerf (1961) ήταν ο πρώτος ερευνητής που εφάρμοσε μια επιστημονική προσέγγιση 

για να μετρήσει την ποιότητα των επιχειρηματικών γνωστοποιήσεων.  Εισήγαγε τη 

μεθοδολογία του ευρετηρίου γνωστοποιήσεων σαν μέσο αποτύπωσης του επιπέδου 

των επιχειρηματικών γνωστοποιήσεων σε ένα τυχαίο δείγμα 527 ετήσιων εκθέσεων 

αμερικάνικων εταιρειών.  Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις βαθμολογήθηκαν με βάση μια 

λίστα που αποτελούνταν από 31 πληροφορίες οι οποίες σταθμίστηκαν ανάλογα με τη 

σπουδαιότητά τους.  Η βαθμολογία δόθηκε σε κάθε εταιρεία διαιρώντας  τη 

βαθμολογία που πέτυχε η κάθε εταιρεία με το σύνολο της βαθμολογίας όλων των 

πιθανών στοιχείων που πρέπει να γνωστοποιεί η συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Χρησιμοποίησε δώδεκα ερμηνευτικές μεταβλητές για πιθανή σχέση με την ποιότητα 

των γνωστοποιήσεων.  Μερικές από αυτές  ήταν η κερδοφορία, το μέγεθος του 

ενεργητικού, η τιμή της διαπραγμάτευσης μετοχών, η κυριότητα των μετοχών, η 

συχνότητας της εξωτερικής χρηματοδότησης κ.λπ. Οι στατιστικοί έλεγχοι που 

πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν τους μέσους όρους των γνωστοποιήσεων, 

έδειξαν ότι οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 
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γνωστοποιούσαν σημαντικά περισσότερες πληροφορίες από τις εταιρείες που δεν 

ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  Η ανάλυση παλινδρόμησης 

έδειξε μια θετική σχέση μεταξύ των γνωστοποιήσεων και του ενεργητικού, της 

ιδιοκτησίας και της κερδοφορίας.  Το μέγεθος του ενεργητικού βρέθηκε να είναι η 

βασική ερμηνευτική μεταβλητή των γνωστοποιήσεων καθώς είχε τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή  στο προσαρμοσμένο R
2
 όταν όλες οι μεταβλητές συμμετείχαν στο 

μοντέλο παλινδρόμησης.  Ακόμη απέδειξε πως υπήρχε έλλειψη γνωστοποιήσεων 

μερικών τεχνικών όπως για τις  αποσβέσεις και τα αποθέματα.  Επίσης ο Cerf (1961) 

συμπέρανε ότι οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις  πολλών εταιρειών της Αμερικής 

χρειάζονται βελτίωση.  Παρόλα αυτά η ανάλυση του Cerf (1961) αργότερα δέχθηκε 

επικρίσεις από πολλούς ερευνητές.  Για παράδειγμα οι Singhvi και Desai (1971) 

επισήμαναν  ότι η ανάλυση του Cerf (1961)  που βασιζόταν στη σχέση μεταξύ της 

βαθμολογίας των γνωστοποιήσεων και τα επιλεγμένα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά 

αναλύοντας τους μέσους των τάξεων, δεν ήταν επαρκής.  Ισχυρίστηκαν ότι αφού η 

κάθε τάξη  εταιρειών δεν έχει ίδιο αριθμό παρατηρήσεων, ο μέσος όρος για την τάξη 

είναι πιθανό να επηρεάζεται από ακραίες τιμές. 

Παρόλα αυτά οι Singhvi και Desai (1971) υιοθέτησαν τα δεδομένα του Cerf  (1961) 

και εισήγαγαν δύο επιπλέον ερμηνευτικές μεταβλητές (ελεγκτική εταιρεία και 

περιθώριο κέρδους) όπως επίσης έλεγξαν τη στατιστική σημαντικότητα της σχέσης 

μεταξύ των μεταβλητών.  Εκτίμησαν την ποιότητα της πληροφορίας για το 

οικονομικό έτος από τον Απρίλιο του 1965 μέχρι τις 31 Μαρτίου 1966.  Το δείγμα 

τους περιείχε 100 εισηγμένες επιχειρήσεις και 55 μη εισηγμένες της Αμερικής 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του σταθμισμένου ευρετηρίου γνωστοποιήσεων με 34 

στοιχεία παρόμοια με αυτά του Cerf (1961). Χρησιμοποίησαν το χ
2
 έλεγχο για να 

εξετάσουν τη σχέση μεταξύ των γνωστοποιήσεων και του αριθμού των 

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών.  Σε αντίθεση με τον Cerf (1961), που απέδειξε 

πως το μέγεθος του ενεργητικού ήταν η κύρια ερμηνευτική μεταβλητή, η πολλαπλή 

ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι μόνο η μεταβλητή που αναφερόταν στο αν μια 

εταιρεία είναι εισηγμένη ή όχι ήταν η σημαντική ερμηνευτική μεταβλητή.  Εν 

συνεχεία, η έρευνα των Singhvi και Desai (1971) δέχθηκε επικρίσεις και σχόλια από 

τους Moore και Buzby (1972).  Αμφισβήτησαν τη χρήση του απόλυτου συστήματος 

βαθμολόγησης σε σχέση με το σχετικό σύστημα βαθμολόγησης.  Η απόλυτη 

βαθμολογία αναφέρεται στο αριθμό των γνωστοποιήσεων που λαμβάνει μια 
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επιχείρηση.  Η σχετική βαθμολογία γνωστοποιήσεων αναφέρεται ως ποσοστό του 

πραγματικού αριθμού γνωστοποιήσεων προς το σύνολο των γνωστοποιήσεων.  

Επίσης αμφισβήτησαν την έλλειψη ελέγχων για πολυσυγγραμμικότητα μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών.  Επιπλέον, οι Moore και Buzby (1972) υποστήριξαν ότι 

αντί για το τεστ χ
2
, ένα πιο άμεσο μέτρο (όπως ο συντελεστής σχέσης τ του Kendall)  

για τη σχέση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστώσει τη σχέση μεταξύ των 

γνωστοποιήσεων και των επιχειρηματικών χαρακτηριστικών.   

Σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί τη μεθοδολογία των Singhvi και Desai (1971), ο 

Buzby (1975) σύγκρινε 44 αμερικάνικες εισηγμένες εταιρείες με 44 μη εισηγμένες 

και υπολόγισε το ευρετήριο γνωστοποιήσεων για κάθε εταιρεία σε μια σχετική βάση.  

Για τον έλεγχο της επίδρασης του αν μια εταιρεία είναι εισηγμένη ή μη 

χρησιμοποίησε τον έλεγχο των προσημασμένων τάξεων μεγέθους του Wilcoxon  

(Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test)  και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένας 

μικρός βαθμός στατιστικής σημαντικότητας.  Για τον έλεγχο της επίδρασης του 

μεγέθους του ενεργητικού στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων χρησιμοποίησε το τεστ 

ταυ του Kendall (Kendall's tau).  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το επίπεδο των 

γνωστοποιήσεων σχετίζεται θετικά με το μέγεθος του ενεργητικού και  όχι με το αν 

μια εταιρεία είναι εισηγμένη ή μη εισηγμένη.  Τελικά τα αποτελέσματα ήταν αντίθετα 

με τα αποτελέσματα των Singhvi και Desai (1971) αλλά σύμφωνα με αυτά του Cerf 

(1961).  Υπήρξε θετική σχέση μεταξύ του βαθμού των γνωστοποιήσεων και του 

μεγέθους της επιχείρησης αλλά δεν επηρεαζόταν από το αν μια επιχείρηση ήταν 

εισηγμένη ή όχι στο χρηματιστήριο.  Παρόλα αυτά, και στη μεθοδολογία του Buzby 

(1972) ασκήθηκαν κριτικές.  Ο Cooke (1989) άσκησε κριτική στη μεθοδολογία των 

Singhvi και Desai (1971) να συγκρίνουν εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες. 

Ο κλάδος της επιχείρησης ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που εξετάσθηκε πρώτη 

φορά από τον Stagna (1976) και στη συνέχεια ακολούθησαν και πολλοί άλλοι 

ερευνητές.  Ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Buzby (1972) ο Stagna (1976) 

εξέτασε την σχέση μεταξύ των γνωστοποιήσεων και του κλάδου της επιχείρησης και 

των καθαρών πωλήσεων 80 αμερικάνικων εισηγμένων εταιρειών.  Η βαθμολογία 

βασίστηκε σε 79 στοιχεία γνωστοποιήσεων τα οποία σταθμίστηκαν για να φανεί η 

σπουδαιότητα τους από ένα αριθμό οικονομικών αναλυτών που συμμετείχαν στην 

έρευνα.  Τα αποτελέσματα προστέθηκαν στα αντικρουόμενα συμπεράσματα της 
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βιβλιογραφίας, αναφέροντας πως μόνο ο κλάδος της επιχείρησης είναι σημαντικός 

προσδιοριστικός παράγοντας των γνωστοποιήσεων.   

Παρόμοια αποτελέσματα με αυτά του Stagna (1976) για την Αμερική καταγράφηκαν 

και από τους Belkaoui και Kahl (1978) για τον Καναδά.  Στην έρευνά τους 

υποστήριξαν πως το επίπεδο των γνωστοποιήσεων 200 επιχειρήσεων του Καναδά 

είναι διαφορετικό μεταξύ των διαφορετικών κλάδων.  Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματά 

τους ήταν σύμφωνα με αυτά του Cerf (1961) στο ότι και αυτοί απέδειξαν την θετική 

σχέση μεταξύ του επιπέδου γνωστοποιήσεων και του μεγέθους της επιχείρησης.   

Οι Amernic και Maiocco (1981) εξέτασαν τις γνωστοποιήσεις για τις επιχειρήσεις του 

Καναδά επίσης με μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή των Belkaoui και Kahl 

(1978).  Αυτοί διεξήγαγαν μια διαχρονική έρευνα ερευνώντας το επίπεδο 

γνωστοποιήσεων 60 εταιρειών από το 1967 μέχρι το 1977.  Στα αποτελέσματα της 

έρευνας ανέφεραν πως υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση των γνωστοποιήσεων 

μέσα σε αυτή τη δεκαετία.  Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο Mann-Whitney απέδειξαν 

πως υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές του επιπέδου γνωστοποιήσεων μεταξύ 

εισηγμένων και μη εισηγμένων επιχειρήσεων της Αμερικής. 

Ο Firth (1980) μελέτησε την επίδραση της αύξησης χρηματοδότησης στις 

γνωστοποιήσεις μιας  επιχείρησης.  Υποθέτοντας ότι οι γνωστοποιήσεις μιας 

επιχείρησης επηρεάζονται από τις ανάγκες για νέο κεφάλαιο, ο Firth (1980) ερεύνησε 

τις αλλαγές στο βαθμό και στην ποιότητα των εθελοντικών χρηματοοικονομικών 

γνωστοποιήσεων όταν αυξάνεται η χρηματοδότηση στη χρηματιστηριακή αγορά.  

Επιλέχθηκαν έξι δείγματα εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου  εξετάζοντας τη 

συχνότητα που εκδίδουν νέες μετοχές.  Η ανάλυση έδειξε ότι μικρότερες σε μέγεθος 

επιχειρήσεις αυξάνουν τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις όταν θέτουν νέα 

χρηματοδότηση στη χρηματιστηριακή αγορά.   

Η έρευνα των  McNally et al. (1982) επεκτείνει τις προηγούμενες έρευνες, 

εξετάζοντας την ποιότητα των γνωστοποιήσεων σε σχέση με τα επιχειρηματικά 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης σε ένα διαφορετικό ρυθμιστικό περιβάλλον, αυτό 

της Νέας Ζηλανδίας. Εξέτασαν 103 εισηγμένες επιχειρήσεις με 54 εθελοντικά 

στοιχεία γνωστοποιήσεων χρησιμοποιώντας το μέγεθος, το επιτόκιο απόδοσης, την 

ανάπτυξη, την ελεγκτική εταιρεία και τον κλάδο της επιχείρησης σαν ανεξάρτητες 
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μεταβλητές. Η μοναδική σημαντική σχέση που εντοπίσθηκε ήταν μεταξύ του 

μεγέθους και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων.  Η μέθοδος της ανάλυσης 

διακύμανσης (Kruskal Wallis) χρησιμοποιήθηκε για να ελέγξει τον κλάδο της 

επιχείρησης και το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας, αλλά δεν διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

Το επίπεδο των γνωστοποιήσεων επεκτάθηκε στη Σουηδία από τον Cooke (1989) 

ομαδοποιώντας 90 σουηδικές εταιρείες σε τρεις κατηγορίες (μη εισηγμένες, 

εισηγμένες σε μια χρηματιστηριακή αγορά και εισηγμένες σε πολλές 

χρηματιστηριακές αγορές).  Διερεύνησε τα επίπεδα εθελοντικών γνωστοποιήσεων και 

τα επίπεδα κοινωνικής ευθύνης.  Η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) έδειξε  ότι και 

οι τρεις κατηγορίες ήταν σημαντικά διαφορετικές μεταξύ τους για όλους τους τύπους 

των γνωστοποιήσεων.  Η πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι οι πιο 

σημαντικές μεταβλητές ήταν το αν μια εταιρεία είναι εισηγμένη ή όχι και εν συνεχεία 

ακολουθούσε το μέγεθος.  Χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο ομαδοποίησης όπως στις 

σουηδικές εταιρείες, ο Cooke (1991) εξέτασε τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις 48 

εταιρειών της Ιαπωνίας.  Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι το μέγεθος 

της επιχείρησης ήταν η κύρια σημαντική μεταβλητή ακολουθούμενη από το αν μια 

εταιρεία είναι εισηγμένη ή όχι.  Σε αντίθεση με τον Cooke (1989) που βρήκε ότι οι 

σουηδικές εμπορικές εταιρείες γνωστοποιούν λιγότερες πληροφορίες σε σχέση με 

τους άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, οι μεταποιητικές εταιρείες της Ιαπωνίας 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες από άλλες εταιρείες. 

Στην περίπτωση της Ισπανίας, οι Wallace et al. (1994) χρησιμοποίησαν ένα ευρετήριο 

με 16 υποχρεωτικά στοιχεία γνωστοποιήσεων και αξιολόγησαν το βαθμό 

γνωστοποιήσεων 50 ισπανικών εταιρειών.  Οι 30 ήταν εισηγμένες εταιρείες και οι 

υπόλοιπες 20 μη εισηγμένες.  Σε κάθε εταιρεία έδιναν βαθμό μόνο αν 

γνωστοποιούνταν το σύνολο της πληροφορίας.  Επίσης αν μια εταιρεία δεν 

γνωστοποιούσε μια υποχρεωτική πληροφορία δεν της επιβαλλόταν πρόστιμο. 

Χρησιμοποίησαν ανάλυση παλινδρόμησης και τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

πως το επίπεδο των γνωστοποιήσεων επηρεαζόταν από το μέγεθος της επιχείρησης 

και από το γεγονός αν μια επιχείρηση ήταν εισηγμένη ή όχι στο χρηματιστήριο.  Τα 

αποτελέσματα αυτά ήταν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Cerf και Cooke.  Είναι 

αξιοσημείωτο ότι σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες (Belkaoui και Kahl, 1978), η 
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ρευστότητα βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων 

γεγονός που σημαίνει ότι οι ισπανικές εταιρείες  με χαμηλή ρευστότητα 

γνωστοποιούν λιγότερες πληροφορίες. 

Στην έρευνα του Raffournier (1995) μελετήθηκαν οι εθελοντικές γνωστοποιήσεις 

Ελβετικών εταιρειών με βάση τα στοιχεία που έπρεπε να γνωστοποιούν οι εταιρείες 

σύμφωνα με την τέταρτη και Πέμπτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν 

ήταν υποχρεωτική για τις σουηδικές επιχειρήσεις.  Η πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση έδειξε ότι το μέγεθος και το επίπεδο διεθνοποίησης  ήταν σημαντικές 

ερμηνευτικές μεταβλητές για τις σουηδικές εθελοντικές γνωστοποιήσεις.   

Ενδιαφέροντα σχόλια στην έρευνα του Raffournier (1995) έγινε από τον Owusu-

Ansah (1997).  Άσκησε κριτική στην έρευνα του Raffournier (1995) που 

δημιούργησε το ευρετήριο γνωστοποιήσεων βασισμένο στα εθελοντικά στοιχεία 

αμφιβάλλοντας για την αξιοπιστία των μετρήσεων.  Owusu-Ansah (1997) 

αμφισβήτησε το ευρετήριο γνωστοποιήσεων του Raffournier (1995) και πρότεινε μια 

εναλλακτική προσέγγιση.  Τόνισε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές 

που ασχολούνται με τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις.  Το πώς να επιλέξουν τα 

εθελοντικά στοιχεία γνωστοποιήσεων για την κατασκευή του ευρετηρίου 

γνωστοποιήσεων και πώς να υποστηρίξουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του 

ευρετηρίου. Επίσης αμφισβήτησε την άποψη του Raffournier (1995) πως οι μεγάλες 

επιχειρήσεις είναι πολιτικά ευαίσθητες με συνέπεια να γνωστοποιούν περισσότερες 

πληροφορίες  για να καθησυχάσουν τη δημόσια κριτική ή την παρέμβαση της 

κυβέρνησης στις υποθέσεις τους.  Ο Owusu-Ansah (1997) πρότεινε ότι είναι λογικό 

να αναμένεται οι πολιτικά ευαίσθητες επιχειρήσεις να γνωστοποιούν λιγότερες 

εθελοντικές πληροφορίες.  Αυτή η άποψη ήταν σύμφωνη με αυτή Wallace et al. 

(1994), ο οποίος υποστήριξε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι πολιτικά ευαίσθητες 

επιχειρήσεις μπορεί να γνωστοποιούν λιγότερες πληροφορίες σε μια προσπάθεια να 

αποφύγουν την αυξημένη προσοχή που μπορεί να δημιουργήσει η αυξημένη 

γνωστοποίηση.  Τελικά, στην πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις γαλλικές 

εταιρείες, η Depoers (2000) ήταν η πρώτη που εξέτασε την επίδραση της εργατικής 

πίεσης στον επίπεδο των εθελοντικών γνωστοποιήσεων. Στηρίζοντας την υπόθεσή 

της στη θεωρία της αντιπροσώπευσης βρήκε πως οι γαλλικές γνωστοποιήσεις 
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συσχετίζονταν θετική με το μέγεθος της επιχείρησης και την εξωτερική 

δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Οι Watson et al. (2002) μελέτησαν τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις των 

χρηματοοικονομικών δεικτών στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις για 313 εταιρείες 

της Μεγάλης Βρετανίας.  Συγκεκριμένα μελέτησαν τη σχέση μεταξύ του επιπέδου 

γνωστοποιήσεων σε χρηματοοικονομικούς δείκτες και συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών της επιχείρησης όπως κερδοφορία, ρευστότητα, μόχλευση, μέγεθος 

και κλάδος επιχείρησης.  Τα αποτελέσματα έδειξαν κάποια σχέση μεταξύ των 

γνωστοποιήσεων και της κερδοφορίας, του μεγέθους και του κλάδου της επιχείρησης. 

Ο Khalid Alsaeed (2006) μελέτησε  το επίπεδο γνωστοποιήσεων στις λογιστικές 

καταστάσεις των εταιρειών της Σαουδικής Αραβίας και εξέτασε την επίδραση των 

διαφόρων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων στις εθελοντικές γνωστοποιήσεις.  Η 

μεθοδολογία που ακολούθησε ήταν η δημιουργία ευρετηρίου αποτελούμενο από 20 

εθελοντικά στοιχεία γνωστοποιήσεων για τις λογιστικές καταστάσεις 40 εταιρειών.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποίησε δύο ψευδομεταβλητές, τον κλάδο της 

επιχείρησης και την ελεγκτική εταιρεία.  Για τη διαπίστωση σχέσης μεταξύ του 

επιπέδου των γνωστοποιήσεων και των δύο ψευδομεταβλητών χρησιμοποίησε το 

παραμετρικό t test και το μη παραμετρικό Mann-Whitney  για ανεξάρτητα δείγματα.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των μέσων των 

γνωστοποιήσεων και του κλάδου.  Με τη χρήση του Mann-Whitney test, βρέθηκε να 

υπάρχει διαφορά  μεταξύ των μέσων των γνωστοποιήσεων και της ελεγκτικής 

εταιρείας.  Ένα αρχικό αποτέλεσμα της έρευνας ήταν πως το μέγεθος της ελεγκτικής 

εταιρείας και όχι ο κλάδος της επιχείρησης μπορούν να εξηγήσουν τη μεταβλητότητα 

των γνωστοποιήσεων. Η σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων και των 

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών διερευνήθηκε με την χρήση της ανάλυσης 

παλινδρόμησης.  Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μεγάλες επιχειρήσεις 

γνωστοποιούν περισσότερα στοιχεία από τις μικρότερες εταιρείες.   

3.2 Αναπτυσσόμενες χώρες 

Μια διαχρονική ερευνητική προσέγγιση εφαρμόστηκε από τους Firer και Meth (1986) 

οι οποίοι ερεύνησαν τις  πρακτικές γνωστοποιήσεων εταιρειών της Νότιας Αφρικής 

κατά την περίοδο 1979-1984.  Οι ερευνητές ανέπτυξαν δύο σταθμισμένα συστήματα 
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και η σπουδαιότητα των επιλεγμένων στοιχείων προσδιορίστηκε από μια ομάδα 

αναλυτών σε θέματα επενδύσεων και μια ομάδα οικονομικών διευθυντών.  Παρά το 

γεγονός ότι τα σχετικά επίπεδα γνωστοποίησης έδειξαν ότι βελτιώθηκαν μέσα στη 

δεκαετία, το επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων θεωρήθηκε σχετικά 

χαμηλό.  Χρησιμοποιώντας το ευρετήριο γνωστοποιήσεων που δημιουργήθηκε από 

τον Firth (1979) για το Ηνωμένο Βασίλειο οι ερευνητές σύγκριναν τις δύο χώρες.  

Αυτό έγινε συγκρίνοντας τις  βαθμολογίες των γνωστοποιήσεων του ευρετηρίου του 

Firth  και του δικού τους ευρετηρίου.  Ο συντελεστής σχέσης του Spearman δεν 

έδειξε σημαντική σχέση.  Το αποτέλεσμα αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι δύο χώρες έχουν σημαντικές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διαφορές.  

Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

επιφύλαξη καθώς η σύγκριση βασίστηκε σε δύο ευρετήρια γνωστοποιήσεων  που 

δημιουργήθηκαν διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

Στο Μεξικό οι Chow και Wong-Boren (1987) εξερεύνησαν τις εθελοντικές 

γνωστοποιήσεις 52 μεξικάνικων επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας 24 στοιχεία 

πληροφοριών.  Παρότι οι ερευνητές δημιούργησαν μια σταθμισμένη βαθμολογία 

γνωστοποιήσεων για κάθε επιχείρηση επέλεξαν μια μη σταθμισμένη διαδικασία 

βαθμολόγησης.  Ο κύριος λόγος για αυτή την επιλογή τους βασίστηκε στο ότι οι 

βαθμολογίες αποκτήθηκαν μέσω έρευνας χωρίς πραγματικές οικονομικές συνέπειες 

στους ερωτηθέντες, με  αποτέλεσμα να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρήση 

του κάθε στοιχείου (Chow και Wong-Boren, 1987).  Είναι ενδιαφέρον ότι τα 

αποτελέσματα των δύο μοντέλων παλινδρόμησης, όπου οι σταθμισμένες και μη 

σταθμισμένες βαθμολογίες χρησιμοποιήθηκαν σαν εξαρτημένες μεταβλητές, ήταν 

ίδια.  Αυτό το στοιχείο χρησιμοποίησε ο Spero (1979), ότι δηλαδή η σταθμισμένη και 

η μη σταθμισμένη βαθμολογία δίνει τα ίδια αποτελέσματα.  Ο Wallace (1987) 

εξέτασε το βαθμό των πληροφοριών που περιλαμβάνεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών της Νιγηρίας χρησιμοποιώντας 185 στοιχεία 

γνωστοποίησης.   Ο Wallace (1987) ήταν ο πρώτος που πρότεινε μια προσέγγιση για 

να ξεπεραστεί η υποκειμενικότητα κατά την εφαρμογή της διαδικασίας της σχετικής 

βαθμολογίας.  Προκειμένου να αποφασίσει αν μια πληροφορία ήταν σχετική για μια 

εταιρεία, ο Wallace (1987) πρώτα εξέτασε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις εταιρείες 

και μελέτησε σχολαστικά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Αυτή η διαδικασία 

χρησιμοποιήθηκε και από άλλους ερευνητές (Cooke, 1989).  Χρησιμοποιώντας την 
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πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση ο Wallace  βρήκε πως οι εταιρείες της Νιγηρίας 

δεν συμμορφώνονται με τον ελάχιστο αριθμό γνωστοποιήσεων.  Επιπρόσθετα, 

επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της Singhvi  (1968), για την θετική σχέση μεταξύ της 

επίδρασης της διαχείρισης και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων. 

Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα καταγράφηκε από τους Tai et al. (1990), που εξέτασε τη 

σχέση μεταξύ της μη συμμόρφωσης με τον ελάχιστο αριθμό γνωστοποιήσεων στο 

Χόνγκ Κονγκ και τριών επιχειρηματικών χαρακτηριστικών.  Βρήκαν ότι οι 

μικρότερες και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είχαν σημαντικά μικρότερη συμμόρφωση 

με τις μεσαίες εταιρείες.  Μη στατικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ των έξι 

κλάδων επιχειρήσεων ή μεταξύ των εταιρειών που ελέγχονταν από εταιρεία που 

ανήκε στις Big 8 ή σε μικρότερες τοπικές ελεγκτικές επιχειρήσεις.  Δυστυχώς οι 

ερευνητές δεν ανέλυσαν τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας για τις 

γνωστοποιήσεις της μη συμμόρφωσης.  Επιπλέον υπήρξε έλλειψη πληροφορίας για 

το πώς οι ερευνητές ξεπέρασαν την πιθανότητα τιμωρίας μιας εταιρείας για τη μη 

γνωστοποίηση ενός μη σχετικού στοιχείου.  Η πρακτική των γνωστοποιήσεων των 

εταιρειών του Χονγκ Κονγκ ερευνήθηκε επίσης από τους Wallace και Naser (1995).  

Όπως και στους Wallace et al. (1994), οι λεπτομέρειες των γνωστοποιήσεων 

βραβεύτηκαν  δίνοντας μονάδες στην πληρότητα της πληροφορίας που 

γνωστοποιήθηκε.  Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι οι γνωστοποιήσεις ποικίλουν 

θετικά ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το σκοπό λειτουργίας της 

επιχείρησης.  Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες (Singhvi, 1968), οι βαθμολογίες 

των γνωστοποιήσεων διέφεραν αρνητικά σε σχέση με την κερδοφορία.  Οι ερευνητές 

εξήγησαν πως αυτό οφειλόταν στο μοναδικό χαρακτηριστικό της χρηματιστηριακής 

αγοράς του Χονγκ Κονγκ και της νοοτροπίας των κινέζων διευθυντικών στελεχών.  

Επιπλέον σε αντίθεση με τους Tai et al. (1990) και  Wallace et al. (1994), το μέγεθος 

της ελεγκτικής εταιρείας ήταν αρνητικά συσχετισμένο με το επίπεδο των 

γνωστοποιήσεων. 

Ερευνώντας το επίπεδο γνωστοποιήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες οι Ahmed και 

Nicholls (1994) χρησιμοποίησαν μια διαφορετική προσέγγιση.  Συγκέντρωσαν 

στοιχεία 63 εταιρειών από το Μπαγκλαντές για να αναπτύξουν ένα μοντέλο για να 

προβλέψουν την πιθανότητα συμμόρφωσης μιας εταιρείας με τις απαιτήσεις των 

υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων (χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά της 
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επιχείρησης σαν ερμηνευτικές μεταβλητές).  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

θυγατρικές των πολυεθνικών εταιρειών και των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών είχαν 

την πιο σημαντική θετική επίδραση στο βαθμό συμμόρφωσης των γνωστοποιήσεων.  

Χρησιμοποιώντας το εκτιμώμενο μοντέλο,  μια πιθανότητα συμμόρφωσης της τάξης 

του 88.5 τοις εκατό θα μπορούσε να προβλεφθεί για μια εταιρεία του Μπαγκλαντές 

που ήταν μια θυγατρική πολυεθνικής, ελεγχόμενη από μεγάλη ελεγκτική εταιρεία και 

έχοντας ως διευθυντή λογιστηρίου λογιστή με υψηλά προσόντα. 

Οι ερευνητές συνέχισαν να είναι πρωτοποριακοί ερευνώντας την επίδραση 

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών που δεν έχουν μελετηθεί στο πεδίο των 

γνωστοποιήσεων και χρησιμοποιώντας νέες στατιστικές μεθόδους για να μελετήσουν 

τη μεταξύ τους σχέση.  Οι Abu-Nassar και Rutherford (1995) ήταν οι πρώτοι που 

εξέτασαν την σχέση μεταξύ των γνωστοποιήσεων και δεκατριών επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών για εταιρείες της Ιορδανίας.  Εκτός από τα καθαρά κέρδη  και το 

μέγεθος της επιχείρησης (που είχαν βρεθεί σε προηγούμενες μελέτες να επηρεάζουν 

το επίπεδο των γνωστοποιήσεων) οι ερευνητές βρήκαν ότι τα μερίσματα  και τα 

ποσοστά των μετοχών που βρίσκονται στα χέρια των ιδιωτών σχετίζονται θετικά και 

αρνητικά  αντίστοιχα με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων.  

Ο Owusu-Ansah (1998) χρησιμοποίησε την ανθεκτική ανάλυση παλινδρόμησης για 

να διερευνήσει τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις των 49 εισηγμένων εταιρειών της 

Ζιμπάμπουε. Χρησιμοποίησε ευρετήριο αποτελούμενο από 214 υποχρεωτικά 

στοιχεία γνωστοποίησης. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης έδειξαν πως το 

μέγεθος της επιχείρησης, η δομή της ιδιοκτησίας, η ηλικία της επιχείρησης και η 

κερδοφορία είχαν θετική επίδραση στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων.  Η ελεγκτική 

εταιρεία, ο κλάδος της επιχείρησης και η ρευστότητα βρέθηκαν μη στατιστικά 

σημαντικές.   

Στην περίπτωση της Αιγύπτου η Abd-Elsalam (1999) ερεύνησε τις γνωστοποιήσεις 

των αναπτυσσόμενων χωρών που είχαν υιοθετήσει τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ.  Διαπίστωσε πως 

οι εταιρείες που ελέγχονται από ελεγκτικές εταιρείες που ανήκουν στις Big 6 

γνωστοποιούσαν περισσότερα στοιχεία των ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, ενώ οι μεγάλες εταιρείες 

του δημοσίου τομέα το οποίο συμμετείχε ενεργά στο εθνικό χρηματιστήριο παρείχε 

το υψηλότερο επίπεδο γνωστοποιήσεων σύμφωνα με την Αιγυπτιακή νομοθεσία. 
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H Barako (2007) μελέτησε τη διαχρονική εξέλιξη των εθελοντικών γνωστοποιήσεων 

στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών της Κένυας από το 

1992 έως το 2001. Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ήταν η μέθοδος ομαδοποιημένων 

ελαχίστων τετραγώνων η οποία έδειξε πως η δομή του διοικητικού συμβουλίου, η 

ιδιοκτησία και το μέγεθος της επιχείρησης είναι σημαντικά και για τις τέσσερις 

κατηγορίες γνωστοποιήσεων. 

Ο Dahawy (2009) ερεύνησε το βαθμό συμμόρφωσης  των εισηγμένων αιγυπτιακών 

εταιρειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων.  Για το σκοπό αυτό 

μελέτησε τις λογιστικές καταστάσεις 41 εισηγμένων εταιρειών χρησιμοποιώντας ένα 

ευρετήριο γνωστοποιήσεων που δημιουργήθηκε από το αιγυπτιακό χρηματιστήριο.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ποσοστό συμμόρφωση κυμαίνεται στο 55%, το 

οποίο θεωρείται χαμηλό, το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε ήταν το 73%. 

Με βάση την παραπάνω παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

συμπεραίνεται ότι μετά την εργασία του Cerf (1961), η πλειοψηφία της έρευνας 

επικεντρώθηκε στις αναπτυγμένες χώρες.  Κατά τη δεκαετία του ‘80 οι έρευνες 

επεκτάθηκαν και στις αναπτυσσόμενες χώρες.  Οι περισσότεροι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν τη διχοτόμο, τη μη σταθμισμένη και σχετική βαθμολογία με την 

οποία η βαθμολογία των γνωστοποιήσεων αποτελείται από στοιχεία διχοτόμησης τα 

οποία δεν σταθμίζονται όταν συνδυάζονται και το άθροισμα μετά εκφράζεται ως 

ποσοστό.  Το κύριο στοιχείο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η πολλαπλή 

παλινδρόμηση.  Παρόλα στην πορεία χρησιμοποιήθηκαν και άλλες  τεχνικές 

ανάλυσης.  Για παράδειγμα ο Cooke (1989) χρησιμοποίησε  διαφορετικές διαδικασίες 

χειρισμού των  ψευδομεταβλητών μέσα από την τεχνική της βηματικής 

παλινδρόμησης. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε πως τα αποτελέσματα μελετών των 

γνωστοποιήσεων που αναφέρονται σε μια χώρα ήταν αντιφατικά.  Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στην έλλειψη ομοιογένειας των στατιστικών προσεγγίσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν και των διαφορετικών μεταβλητών που εξετάσθηκαν σε αυτές τις 

μελέτες (Wallace και Naser, 1995).  Επιπρόσθετα, η αντιφατικότητα μπορεί να 

οφείλεται στα διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης των υπό εξέταση χωρών, 

στο βαθμό αυστηρότητας των απαιτήσεων σε γνωστοποιήσεις από τη νομοθεσία, τον 

τύπο των γνωστοποιήσεων που ερευνήθηκαν και την περίοδο που πραγματοποιήθηκε 
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η έρευνα.  Παρότι η ποιότητα των γνωστοποιήσεων βρέθηκε να συνδέεται με το 

μέγεθος της επιχείρησης, όπως και με το αν μια εταιρεία είναι εισηγμένη ή όχι τα 

αποτελέσματα ήταν διαφορετικά τόσο μεταξύ των ίδιων χωρών , όσο και μεταξύ 

διαφορετικών χωρών.  Για παράδειγμα στο Χονγκ Κόνγκ η ποιότητα των 

γνωστοποιήσεων βρέθηκε να επηρεάζεται από τον κλάδο της επιχείρηση σύμφωνα με 

τους Wallace και Naser (1995)  αλλά όχι από τους Tai et al. (1990).  Επιπρόσθετα, η 

κερδοφορία βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με την ποιότητα των γνωστοποιήσεων για 

εταιρείες της Αμερικής (Singhvi και Desai,1971) αλλά αρνητικά στον Χονγκ Κόνγκ 

(Wallace και Naser, 1995).  Πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η 

ποιότητα των γνωστοποιήσεων είναι ανώτερη στις αναπτυγμένες χώρες από ότι στις 

αναπτυσσόμενες χώρες.  Επίσης οι περισσότερες έρευνες έδειξαν πως το μέγεθος της 

επιχείρησης και το αν μια επιχείρηση είναι εισηγμένη ή όχι συνδέεται θετικά με το 

επίπεδο των γνωστοποιήσεων. 

3.3 Μελέτες σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών χωρών 

Η πρώτη συγκριτική μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Singhvi (1967) ο οποίος 

εκτίμησε την ποιότητα των γνωστοποιήσεων τις εταιρείες της Αμερικής και της 

Ινδίας. Μελετώντας τον μέσο, το εύρος και την τυπική απόκλιση των 

γνωστοποιήσεων για κάθε χώρα, ο Singhvi (1967) συμπέρανε ότι η ποιότητα των 

γνωστοποιήσεων στις εταιρείες της Αμερική ήταν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη από 

αυτές της Ινδίας.  Παρόλα αυτά η έρευνα του Singhvi (1967). Προσπάθησε να 

αποτυπώσει την ποιότητα των γνωστοποιήσεων και στις δύο χώρες χρησιμοποιώντας 

ένα ευρετήριο και για τις δύο χώρες χρησιμοποιώντας μόνο 34 στοιχεία.  Η χρήση 

μιας τέτοιας προσέγγισης για τη σύγκριση των συνολικών επιπέδων γνωστοποίησης 

μεταξύ δύο χωρών που βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 

και έχουν διαφορετικό αριθμό ελάχιστων γνωστοποιήσεων μπορεί να είναι 

παραπλανητική.   Αυτό συμβαίνει γιατί τα αποτελέσματα μπορεί να είναι 

μεροληπτικά υπέρ της χώρας με τις αυστηρότερες ελάχιστες γνωστοποιήσεις. 

Ο Barrett (1976) σύγκρινε το βαθμό γνωστοποιήσεων μέσα από τις λογιστικές 

καταστάσεις 103 εταιρειών από την Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, 

την Σουηδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία για την περίοδο 1963-1972.  

Οι λογιστικές καταστάσεις στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν να 

είναι ανώτερες ως προς το βαθμό και την πληρότητα των γνωστοποιήσεων, με τις 
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γαλλικές εταιρείες να κατατάσσονται τελευταίες.  Χωρίς την διεξαγωγή στατιστικών 

μεθόδων, ο Barrett συμπέρανε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν σύμφωνα με τη 

γενική πεποίθηση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ποιότητας και των πρακτικών 

οικονομικής αναφοράς και του βαθμού της αποτελεσματικότητας των εθνικών 

αγορών ιδίων κεφαλαίων (Barrett 1976).  Ο κύριος  περιορισμός στην έρευνα του 

Barrett ήταν ότι τα 17 στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των 

γνωστοποιήσεων, επιλέχθηκαν χωρίς να υπολογίσουν τις απαιτήσεις της κάθε χώρας 

σε γνωστοποιήσεις.  Αυτό σήμαινε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν μεροληπτικά 

υπέρ της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου όπου οι απαιτήσεις σε υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις θεωρούνται αυστηρές.  Με βάση τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία του Barrett (1976), ο Barrett (1977) εξέτασε αν ο 

βαθμός  των γνωστοποιήσεων για εταιρείες της Αμερική είναι διαφορετικός από 

αυτές των εταιρειών 6 διαφορετικών χωρών.  Βρήκε ότι ενώ κατά μέσο όρο οι 

αμερικάνικες εταιρείες γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες (εκτός από τις 

Βρετανικές).  Η Γαλλία ήταν στην τελευταία θέση στην κατάταξη αλλά μπορεί να 

δείχνει ότι οι χρήστες λογιστικών καταστάσεων στη Γαλλία είναι εξοικειωμένοι με το 

γενικό λογιστικό σχέδιο και έτσι δεν παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις. 

 Ο Spero (1979) ανέλυσε τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις στη Γαλλία, τη Σουηδία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τα έτη 1964-1972.  Πρότεινε ότι η χρηματοοικονομικές 

γνωστοποιήσεις είναι ανάλογες της διαφήμισης που αυξάνει τη ζήτηση για μετοχές 

και μειώνει το κόστος κεφαλαίου (υπόθεση για ζήτηση κεφαλαίου).  Κατασκεύασε 

επτά ευρετήρια γνωστοποιήσεων.  Τα τέσσερα ήταν επανάληψη των ευρετηρίων που 

χρησιμοποιήθηκαν από τους Cerf (1961), Singhvi και Desai (1971), Chandra (1974) 

και Buzby (1975), και τα τρία ήταν νέα ευρετήρια.  Ο Spero απέδειξε ότι τα 

διαφορετικά σταθμισμένα συστήματα δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η επιλογή των 

στοιχείων που θα αποτελέσουν το ευρετήριο γνωστοποιήσεων επειδή οι εταιρείες που 

αντιμετωπίζουν θετικά τις γνωστοποιήσεις, γνωστοποιούν πολλά στοιχεία έχουν 

υψηλή βαθμολογία ανεξάρτητα από την βαρύτητα του κάθε στοιχείου.  Αντίθετα με 

τους Singhvi (1967) και Barrett (1976 και 1977) ο Spero επικεντρώθηκε στις 

εθελοντικές γνωστοποιήσεις και έτσι απόφυγε το ενδεχόμενο της μεροληψίας υπέρ 

των χωρών με τις αυστηρότερες απαιτήσεις σε υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις.  

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση παλινδρόμησης, η υπόθεση για ζήτηση κεφαλαίου 

επιβεβαιώθηκε εν μέρει και στις τρεις χώρες. 
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Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης βασισμένο στα ΔΛΠ, οι Cairns, 

Lafferty και Mantle (1984) επιχείρησαν να εκτιμήσουν την ποιότητα των 

γνωστοποιήσεων των 250 μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο από 17 

διαφορετικές χώρες.  Βρέθηκε μια σημαντική βελτίωση στις χρηματοοικονομικές 

αναφορές κατά την περίοδο 1978-1983, που οφείλονταν στις βελτιώσεις στη 

νομοθεσία των εθνικών γνωστοποιήσεων και στην επίδραση των ΔΛΠ.  Παρότι τα 

αποτελέσματα του Barrett (1977) επιβεβαιώθηκαν (στο ότι οι εταιρείες της Αμερικής 

ήταν σε υψηλότερο επίπεδο γνωστοποιήσεων) μια μεθοδολογική αδυναμία των 

μελετών που σύγκριναν  διαφορετικές χώρες ήρθε στην επιφάνεια.  Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι καμία σουηδική εταιρεία δεν ταξινομήθηκε ούτε στις πρώτες 25 ούτε στις 

τελευταίες 25 σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των Stilling, Norton και Hopkins 

(1984), που αξιολόγησε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 175 εταιρειών από 19 

χώρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ 1-13 και διαπίστωσαν πως η Volvo ήρθε 

πρώτη.  Αυτή η αντίθεση οδήγησε τους Cooke και Wallace (1989) να σχολιάσουν ότι 

τα αποτελέσματα των δύο ερευνών (Cairns al., 1984 και Stilling et al., 1984) δεν ήταν 

σωστά. Οι  Stilling et al. (1984) βρήκαν ότι μόνο μερικές από τις 175 εταιρείες 

συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ.  Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι όσο 

αφορά τη μέση βαθμολογία ανά εταιρεία, η Νότια Αφρική ταξινομήθηκε πρώτη, ενώ 

την πέμπτη και την ένατη θέση πήρε η Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα, 

αποτέλεσμα που είναι αντίθετο με τα αποτελέσματα των Cairns et al. (1984). 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, ο Tonkin (1989) εκτίμησε τις πρακτικές έκθεσης 200 ηγετικών 

επιχειρήσεων.  Ένα ευρετήριο γνωστοποιήσεων που δημιουργήθηκε 

χρησιμοποιώντας μια μη προσδιορισμένη διαδικασία σταθμισμένης βαθμολογία και 

μια περιγραφική έρευνα, έδειξε την ανωτερότητα των εταιρειών του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Οι Cooke και Wallace (1989), άσκησαν κριτική στην έρευνα του Tonkin 

για το μικρό δείγμα και αμφισβήτησε  την αντιπροσωπευτικότητα για τα επίπεδα των 

εθνικών γνωστοποιήσεων από πολυεθνικές εταιρείες και τόνισε ότι τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. 

Ο Hussein (1996) προκειμένου να αποδείξει ότι η εναρμόνιση δεν ήταν πετυχημένη 

λόγω του ότι οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις και η νομοθεσία μπορεί να έχουν 

πολλαπλούς στόχους αντανακλώντας το διαφορετικό κοινωνικό, πολιτικό και 
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πολιτιστικό περιβάλλον κάθε χώρας σύγκρινε τις χρηματοοικονομικές 

γνωστοποιήσεις  και τις πρακτικές μέτρησης στην Αμερική και την Ολλανδία.  

Χρησιμοποίησε το ίδιο ευρετήριο γνωστοποιήσεων που χρησιμοποίησαν οι Cerf 

(1961), Choi (1973 a,b), και Buzby (1974) στις έρευνές τους. Με την ανάλυση ανά 

ζεύγη (matched-pair analysis) και τον έλεγχο των προσημασμένων τάξεων μεγέθους 

του Wilcoxon (Wilcoxon matched-pairs signed-rank test) βρέθηκε πως στην 

περίπτωση των χρηματοοικονομικών γνωστοποιήσεων οι μεγάλες ολλανδικές 

εταιρείες  γνωστοποιούν περισσότερα στοιχεία από τις αντίστοιχες μεγάλες εταιρείες 

της Αμερικής.  Επίσης απέδειξαν πως τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρές 

επιχειρήσεις υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά 

και εργασιακά μεταξύ των δύο χωρών.  Ο Hussein (1996) ανέφερε στην έρευνά του 

πως ο κάθε πολιτισμός έχει την δική του ταυτότητα, οι πολιτιστικές διαφορές είναι 

ουσιώδεις και απαιτούν την προσοχή όλων αυτών που εμπλέκονται σε 

διαπολιτισμικές δραστηριότητες. 

Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα καταγράφηκε από τους Craig και Diga (1998), που 

ανέλυσαν τις υποχρεωτικές πρακτικές γνωστοποιήσεων στη Σιγκαπούρη, τη 

Μαλαισία, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες και την Ταϋλάνδη.  Αν και τα επίπεδα 

γνωστοποίησης βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά με το μέγεθος, τη μόχλευση οι 

τράπεζες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ήταν οι κλάδοι με τα χαμηλότερα 

ποσοστά γνωστοποιήσεων.  Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με την κοινή 

πρόβλεψη, που προέρχεται από τη θεωρία του πολιτικού κόστους, ότι οι πολιτικά 

ευαίσθητες εταιρείες είναι πιθανό να γνωστοποιούν πιο εντατικά προκειμένου να 

μειώσουν το πολιτικό κόστος.  Επιπλέον, αυτό το αποτέλεσμα στηρίζει τους 

ερευνητές που υποστηρίζουν ότι οι πολιτικά ευαίσθητες επιχειρήσεις μπορούν να 

γνωστοποιούν λιγότερες πληροφορίες για να αποφύγουν τις αυξημένες επιθέσεις που 

η συνολικές γνωστοποιήσεις μπορούν να τους δημιουργήσουν (Wallace και 

Naser,1995). 

Διαπιστώνεται πως υπάρχει περιορισμένος αριθμός ερευνών σύγκρισης 

γνωστοποιήσεων διαφορετικών χωρών για αναπτυσσόμενες χώρες.  Αυτό συμβαίνει 

γιατί αυτές οι χώρες έχουν διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 

συστήματα 
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Στις περισσότερες διακρατικές συγκριτικές έρευνες για γνωστοποιήσεις, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο βασικές προσεγγίσεις.  Η πρώτη προσέγγιση ήταν η σύγκριση 

γνωστοποιήσεων ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων από ένα 

περιορισμένο αριθμό χωρών (Singhvi, 1967), προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα 

για την ποιότητα των γνωστοποιήσεων  και τους προσδιοριστικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τις εθνικές γνωστοποιήσεις.  Στη δεύτερη προσέγγιση εξετάζεται ένας 

μικρός αριθμός εταιρειών από ένα μεγάλο αριθμό χωρών και συγκρίνονται  

προκειμένου να ταξινομήσει τις εταιρείες και τις χώρες σύμφωνα με τη βαθμολογία 

στις γνωστοποιήσεις (Tonkin, 1989).  Παρότι η προηγούμενη προσέγγιση παρέχει μια 

γενίκευση των συμπερασμάτων στις εθνικές πρακτικές γνωστοποιήσεων, η τελευταία 

προσέγγιση μπορεί να είναι δυνητικά παραπλανητική.  Αυτό συμβαίνει επειδή ο 

αριθμός των εταιρειών που εξετάζεται σε κάθε χώρα είναι συνήθως μικρός, 

δημιουργώντας έτσι αμφιβολίες για την εγκυρότητα της μελέτης.  Παρόλα αυτά η 

διακρατική προσέγγιση επιτρέπει στον ερευνητή να διεξάγει μερικά συμπεράσματα 

για το επίπεδο των γνωστοποιήσεων σε διαφορετικές χώρες.  Επιπρόσθετα, τα 

αποτελέσματα των διακρατικών συγκριτικών μελετών επιβεβαιώνουν τις προθέσεις 

ότι αναπτυγμένες χώρες είναι ανώτερες στο θέμα των γνωστοποιήσεων από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες (Barrett, 1977 και Tonkin, 1989).  Επίσης τα αποτελέσματα 

αυτών των ερευνών βρέθηκαν να πέφτουν σε αντιφάσεις.  Για παράδειγμα , ενώ η 

Αμερική βρέθηκε από τους Cairns et al. (1984) να γνωστοποιεί περισσότερο 

ταξινομήθηκε ως πέμπτη και έκτη από τους Stilling et al. (1989) και Tonkin (1989). 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση επίσης αποκάλυψε ένα πρόβλημα για τις συγκριτικές 

διακρατικές έρευνες γνωστοποιήσεων χρησιμοποιώντας ένα ευρετήριο.  Η χρήση 

ενός ευρετηρίου γνωστοποιήσεων για τη σύγκριση των γνωστοποιήσεων 

διαφορετικών χωρών που λειτουργούν σε διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον.  Σύμφωνα με τους Cooke και Wallace (1989) αν ένα 

ευρετήριο χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των γνωστοποιήσεων εταιρειών που 

προέρχονται από διαφορετικές χώρες τότε πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένα 

κριτήρια.  Πρώτα, οι χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα θα πρέπει να είναι 

συγκρίσιμες από άποψη κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.  Ένας ερευνητής μπορεί 

να μη συγκρίνει όμοιες χώρες.  Για παράδειγμα αν χρησιμοποιεί το ίδιο ευρετήριο για 

να συγκρίνει τις γνωστοποιήσεις σε μια αναπτυγμένη χώρα με μια εξελιγμένη αγορά 

κεφαλαίων, με μια χώρα που είναι υπό ανάπτυξη με έλλειψη αγοράς κεφαλαίου.  
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Δεύτερον, οι αντιλήψεις ως προς τους στόχους των οικονομικών καταστάσεων και τη 

σειρά σπουδαιότητας των στοιχείων που απαρτίζουν το ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

πρέπει να είναι παρόμοιο.  Επίσης, αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό αν κάποιος 

χρησιμοποιεί το ίδιο ευρετήριο να συγκρίνει τις γνωστοποιήσεις σε μια χώρα όπου 

υπάρχει εντατικός έλεγχος στις επιχειρήσεις και ο στόχος των οικονομικών 

καταστάσεων είναι να συντάσσονται σύμφωνα  με τις πολιτικές αποφάσεις σε σχέση 

με αυτές που βρίσκονται σε μια χώρα με ελεύθερη αγορά  όπως ο σκοπός των 

οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες  για τις 

οικονομικές αποφάσεις από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών.  Τελικά ένα 

άλλο κριτήριο για την χρήση κοινού ευρετηρίου για την διακρατική σύγκριση 

πρακτικών γνωστοποιήσεων είναι ότι οι συγκρινόμενες χώρες πρέπει να έχουν 

περίπου τις ίδιες ελάχιστες γνωστοποιήσεις αλλιώς το ευρετήριο θα είναι 

μεροληπτικό για τη χώρα με τις αυστηρότερες απαιτήσεις σε γνωστοποιήσεις.  Για 

παράδειγμα είναι παραπλανητικό να συγκρίνεις για την επάρκεια των 

γνωστοποιήσεων ενός στοιχείου που σε μια χώρα είναι υποχρεωτικό ενώ σε μια άλλη 

είναι εθελοντικό. 

Προτείνεται πως αν τα παραπάνω κριτήρια δεν ικανοποιούνται, τότε υπάρχουν 

τουλάχιστον δύο μέθοδοι για τις διακρατικές συγκρίσεις των γνωστοποιήσεων.  Το 

πρώτο είναι η χρήση ενός ξεχωριστού ευρετηρίου για κάθε χώρα.  Σε αυτή την 

περίπτωση η σύγκριση θα είναι έμμεση, στο ότι ο ερευνητής θα αξιολογήσει την 

ποιότητα των γνωστοποιήσεων κάθε χώρας, τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ποιότητα των γνωστοποιήσεων, την σπουδαιότητα του κάθε παράγοντα.  Αυτή η 

προσέγγιση χρησιμοποιείται συχνά από ερευνητές όταν συγκρίνουν τα αποτελέσματά 

τους  με αυτά που βρέθηκαν σε άλλες μελέτες (Owusu-Ansah, 1998).  Μια δεύτερη, 

άμεση προσέγγιση, μέσω της χρήσης του ευρετηρίου, μπορεί να ακολουθείται μόνο 

αν τα δύο πρώτα κριτήρια που προαναφέρθηκαν ικανοποιούνται και η έρευνα 

περιορίζεται σε αυτούς τους τύπους της πληροφορίας που η νομοθεσία είναι και στις 

δύο χώρες ολοκληρωτικά εθελοντική ή εθελοντικά υποχρεωτική.  Για παράδειγμα αν 

δεν υπάρχουν απαιτήσεις για πληροφορίες ανά τμήμα και στις δύο χώρες, ένα κοινό 

ευρετήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύγκριση των εθελοντικών 

γνωστοποιήσεων των πληροφοριών ανά τμήμα. 
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Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά μελέτες που εντοπίστηκαν στη 

βιβλιογραφία και ερεύνησαν το επίπεδο των γνωστοποιήσεων με διάφορα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης.  Ο συγκεκριμένος πίνακας παρουσιάζει τόσο τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης που απασχόλησαν διάφορους ερευνητές αλλά και τις 

μεθόδους που χρησιμοποίησαν για τη διεξαγωγή των ερευνών τους. 

3.4 Προηγούμενες έρευνες στα ΔΛΠ 

3.4.1 Η συμμόρφωση με τα ΔΛΠ 

Οι  Craig and Diga (1998), Tower et al. (1999), Street and Gray (2001) and Al-Shammari 

et al. (2008) παρέχουν εμπειρικά στοιχεία ότι ο βαθμός συμμόρφωσης με τα 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ εξαρτάται από τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, 

δηλαδή τα επίπεδα συμμόρφωσης εξαρτώνται από το συγκεκριμένο σύστημα 

οικονομικής πληροφόρησης της κάθε χώρας. Αυτό επιτρέπει στη διεξαγωγή 

συμπεράσματος ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ δεν οδηγεί απαραίτητα σε 

υψηλότερη παροχή των υποχρεωτικών πληροφοριών. Ο Cairns (2001) επισημαίνει ότι 

λίγες από τις εταιρείες που εξετάστηκαν στη μελέτη  έδειξαν να συμμορφώνονται με 

τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Αναμφισβήτητα, πολλές εταιρείες θα μπορούσαν να έχουν 

υιοθετήσει τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ ως σύμβολο της νομιμότητας, αλλά χωρίς πλήρη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τους. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «τυπική 

συμμόρφωση» (McBarnet, 1984). Για παράδειγμα η σύνταξη των  οικονομικών 

εκθέσεων των εταιρειών απαιτούν τη συμμόρφωση με ορισμένα λογιστικά πρότυπα, 

τα διοικητικά στελέχη όμως δεν την  εφαρμόζουν πλήρως (Touron, 2005). Έτσι 

παρατηρείται τυπική και όχι ουσιαστική συμμόρφωση. 

Ο Akhtaruddin (2005) μελέτησε τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις 94 εισηγμένων 

εταιρειών στο Μπαγκλαντές.  Χρησιμοποίησε το ευρετήριο γνωστοποιήσεων που 

δημιούργησε σύμφωνα με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις όπως αυτές ορίζονται 

από τη νομοθεσία της χώρας και τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Για τον προσδιορισμό του 

επιπέδου γνωστοποιήσεων χρησιμοποιήθηκε η μη σταθμισμένη προσέγγιση.  Αυτή η 

προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε στοιχείο γνωστοποίησης είναι το ίδιο 

σημαντικό.    Η έρευνα έδειξε πως η συμμόρφωση με τις γνωστοποιήσεις είναι 

χαμηλή μεταξύ των εισηγμένων επιχειρήσεων.  Βρέθηκε ότι γνωστοποιούν κατά μέσο 

όρο το 43.53% των επιλεγμένων στοιχείων.  Το μικρότερο ποσοστό ήταν το 17.3% 
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και το μεγαλύτερο το 72.50%.  Μια αντίστοιχη έρευνα του Hossain και Talyor (1998) 

έδειξε πως ο μέσος όρος γνωστοποιήσεων ήταν 29.33%.  Τα ποσοστά συμμόρφωσης 

με τα λογιστικά πρότυπα ήταν υψηλότερα στην έρευνα του Hossain (2000) όπου το 

μέσο επίπεδο συμμόρφωσης ήταν 69.05% με χαμηλότερο ποσοστό το 35.85% και 

υψηλότερο το 94,34%.  Διαπιστώθηκε πως γενικά το ποσοστό των γνωστοποιήσεων 

είναι χαμηλό στο Μπαγκλαντές σε σχέση με άλλες χώρες.  Για παράδειγμα το 

υποχρεωτικό ποσοστό γνωστοποιήσεων των εταιρειών στη Ζιμπάμπουε ήταν 73.43% 

(Owusu-Ansah, 1998).  Τα  αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εταιρείες δεν 

ανταποκρίνονται θετικά στις απαιτήσεις των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων των 

ρυθμιστικών αρχών.  Επίσης συμπέρανε πως το χαμηλό ποσοστό γνωστοποιήσεων 

δείχνει πως η ισχύουσα νομοθεσία είναι αναποτελεσματική για τον έλεγχο της 

πληροφορίας που πρέπει να γνωστοποιούν οι εταιρείες. Η έρευνα του Al-Shiab (2003) 

αναφέρει χαμηλό μέσο όρο συμμόρφωσης σε σύγκριση με άλλες μελέτες που 

εξετάζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ.  Πιο συγκεκριμένα, το 

επίπεδο συμμόρφωσης των εταιρειών κυμάνθηκε από 45% έως 56%. Αυτό 

πιθανότατα να εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος αναφοράς στην Ιορδανία, ή να  οφείλεται στη διαφορετική μέθοδο που 

χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της συμμόρφωσης. Αυτό τείνει να παράγει πιο 

«συντηρητικά» (δηλαδή χαμηλότερα) αποτελέσματα συμμόρφωσης. 

3.4.2 Τα ΔΛΠ και η διαχείριση των κερδών 

Η δημιουργική λογιστική (creative accounting) και η διαχείριση κερδών  (earnings 

management) αποτελεί μια νέα μορφή κινδύνου στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία 

και το χρηματοοικονομικό σύστημα. Η δημιουργική λογιστική αναφέρεται στην  

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων από την πλευρά της διοίκησης με τέτοιο 

τρόπο όμως ώστε να μην παραβιάζονται οι λογιστικοί κανόνες και πρότυπα.  Είναι 

μια  διαδικασία υιοθέτησης λογιστικών πρακτικών που είτε ακολουθούν είτε όχι τους 

λογιστικούς κανόνες αλλά σίγουρα παρουσιάζουν απόκλιση από το πνεύμα και την 

ουσία αυτών. Αποτέλεσμα της δημιουργικής λογιστικής και της διαχείρισης κερδών 

είναι οι παραποιημένες καταστάσεις που αναφέρονται στα οικονομικά στοιχεία και 

στις επιδόσεις της επιχείρησης.  

Ο Naser (1993) αναφέρει ότι η δημιουργική λογιστική είναι ο μετασχηματισμός των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με αυτό που πραγματικά πρέπει να 



Κεφάλαιο 3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

82 

 

απεικονίσουν, εκμεταλλευόμενη ή και αγνοώντας ακόμη τους κανόνες λογιστικής. 

Πολλές έρευνες πραγματοποιήθηκαν που μελέτησαν το κατά πόσο η λογιστική 

μετάβαση μείωσε το επίπεδο της χειραγώγησης των κερδών με αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών. 

Το επίπεδο της χειραγώγησης των κερδών στη Γερμανία μελετήθηκε παίρνοντας με 

ένα δείγμα 124 επιχειρήσεων για την περίοδο 1996-2000.  Σκοπός της μελέτης ήταν 

να εξετασθεί αν τα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη Γερμανία  μειώνουν το 

επίπεδο της χειραγώγησης των κερδών.  Η έρευνα έδειξε πως το επίπεδο της 

χειραγώγησης των κερδών ήταν αρκετά υψηλό στην υπό εξέταση περίοδο.  Επίσης η 

έρευνα αποκάλυψε πως το επίπεδο χειραγώγησης των κερδών παραμένει αμετάβλητο 

τόσο με τα ΔΛΠ όσο και με τα γερμανικά λογιστικά πρότυπα ενώ με τα US GAAP 

παρατηρήθηκε σημαντική μείωση.  Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 

θα πρέπει να γίνει σοβαρή προσπάθεια σύγκλισης των ΔΛΠ με τα US GAAP 

(Zimmerman and Gontcharov, 2007).  Παρομοίως οι Van Tendeloo and Vanstraelen 

(2005), συμπέραναν πως οι γερμανικές επιχειρήσεις που υιοθετούν εθελοντικά τα 

ΔΛΠ δεν χειραγωγούν λιγότερο τα κέρδη τους σε σχέση με τις επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν τα γερμανικά λογιστικά πρότυπα συμπεραίνοντας πως η υιοθέτηση των 

ΔΛΠ είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά όχι και η μοναδική για την παροχή υψηλής 

ποιότητας οικονομικών καταστάσεων.   

 Οι Lenk and Szczesny (2007) απέδειξαν στην έρευνά τους πως οι επιχειρήσεις που 

υιοθέτησαν τα ΔΛΠ διαχειρίστηκαν τα κέρδη τους σε διπλάσιο βαθμό σε σχέση με 

τις επιχειρήσεις που εφάρμοζαν τα εγχώρια λογιστικά πρότυπα συμπεραίνοντας πως 

τα ΔΛΠ αφήνουν περισσότερα περιθώρια στις επιχειρήσεις για χειραγώγηση κερδών 

σε σχέση με τα γερμανικά λογιστικά πρότυπα. 

Η έρευνα των Morais and Curto (2007) αναφέρεται στις επιχειρήσεις της 

Πορτογαλίας και μελετά το κατά πόσο η εισαγωγή των ΔΛΠ περιόρισε το επίπεδο 

διαχείρισης των κερδών.  Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η λογιστική μετάβαση 

επηρέασε σημαντικά το επίπεδο της χειραγώγησης των κερδών καθώς με το νέο 

λογιστικό καθεστώς περιορίστηκε σημαντικά η εξομάλυνση των κερδών των 

πορτογαλικών επιχειρήσεων και κατά επέκταση βελτιώθηκε η ποιότητά τους.   Στα 

ίδια αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα του Ahmed (2007) για τις ρωσικές 
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επιχειρήσεις στην οποία διαπιστώθηκε η αρνητική σχέση ανάμεσα στα ΔΛΠ και των 

US GAAP και στο επίπεδο της διαχείρισης των κερδών. 

Οι Callao και Jarne (2010) στην εργασία τους επικεντρώνονται στην επίδραση των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στη διαχείριση των κερδών. Ο κύριος σκοπός τους είναι να εξετάσουν 

κατά πόσον η υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει ή 

μειώσει το πεδίο των λογιστικών πρακτικών, συγκρίνοντας τη λογιστική 

αντιμετώπιση των δεδουλευμένων (καταχώρηση μη υποχρεωτικής δαπάνης που δεν 

έχει ακόμα υλοποιηθεί) πριν και μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Ένας άλλος 

στόχος είναι να καθορίσουν ποια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και των 

παραγόντων της χώρας μπορεί να εξηγήσουν τη λογιστική πρακτική που 

παρατηρήθηκε πριν και μετά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Το δείγμα που επέλεξαν αποτελούνταν 

από 1.408 μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις 11 

χρηματιστηριακές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, 

Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και 

Ολλανδία). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα κέρδη έχουν ενταθεί μετά την 

υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στην Ευρώπη, όπως και οι μη υποχρεωτικές δαπάνες που 

επίσης αυξήθηκαν. Οι μακροχρόνια μη υποχρεωτικές δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά 

σε όλες τις χώρες εκτός της Ιταλίας, όπου η αύξηση δεν ήταν σημαντική. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να συνδεθεί με τις διαφορές μεταξύ των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και των ιταλικών 

λογιστικών αρχών όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης των ακινήτων, των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

3.4.3 Κόστος κεφαλαίου και ΔΛΠ 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες που ασχολήθηκαν με τις συνέπειες της 

εφαρμογής των ΔΛΠ και συγκεκριμένα με την επίδραση τους στο κόστος κεφαλαίου 

των επιχειρήσεων.  Με βάση την οικονομική θεωρία, η γνωστοποίηση περισσότερων 

και ποιοτικότερων πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις συντελεί στην μείωση 

του κόστους κεφαλαίου (Easley and O’ Hara (2004), Leuz and Verrechia (2000), 

Daske (2006), Karamanou and Nishiotis (2005).  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα 

λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια και 

περισσότερες και ποιοτικότερες πληροφορίες.  Έτσι μειώνεται η ασυμμετρία της 

πληροφορίας μεταξύ των μάνατζερς και των επενδυτών.  Η μείωση της ασυμμετρίας 

της πληροφορίας αυξάνει την αυτοπεποίθηση των επενδυτών αφού μειώνεται το 
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ρίσκο που αναλαμβάνουν για τον προσδιορισμό των μελλοντικών αποδόσεων των 

μετοχών.  Κατά συνέπεια οι επενδυτές μειώνουν τις απαιτούμενες αυξημένες 

αποδόσεις για ενδεχόμενους επιχειρηματικούς κινδύνους, δηλαδή εκδίδονται μετοχές 

χωρίς εκπτώσεις, γεγονός που επιφέρει περισσότερα κεφάλαια στις επιχειρήσεις 

μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου τους.  Πολλοί ερευνητές 

μελέτησαν αν τα ΔΛΠ είναι ανώτερης ποιότητας από την πλειοψηφία των εγχώριων 

λογιστικών προτύπων. 

Η έρευνα των Leuz and Verrechia (2000) διερεύνησε αν η εθελοντική εφαρμογή των 

ΔΛΠ και των US GAAP μείωσε το κόστος κεφαλαίου των επιχειρήσεων στη 

Γερμανία.  Για να μελετηθεί η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ στις επιχειρήσεις 

χρησιμοποιήθηκαν οι διαφορές μεταξύ των τιμών για αγορά και πώληση μετοχών 

(bid-ask spreads), ο όγκος των συναλλαγών και η διακύμανση των τιμών των 

μετοχών για να εκπροσωπήσουν την ασυμμετρία των πληροφοριών.  Στην περίπτωση 

των 102  γερμανικών επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 1998 έδειξε πως η 

εφαρμογή των ΔΛΠ και των US GAAP μείωσε την ασυμμετρία της πληροφορίας, 

συγκρίνοντάς τα με τα γερμανικά λογιστικά πρότυπα, και κατά συνέπεια και το 

κόστος κεφαλαίου.  Η σύγκριση μεταξύ των ΔΛΠ και των US GAAP δεν κατέγραφε 

σημαντικές διαφοροποιήσεις, γεγονός που δηλώνει πως κυριότερο ρόλο παίζει η 

δέσμευση για παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων πληροφοριών και όχι η 

επιλογή ανάμεσα στα ΔΛΠ και στα US GAAP.  Οι Gassen and Sellhorn (2006) 

ασχολήθηκαν επίσης με την σύγκριση των ΔΛΠ και των γερμανικών λογιστικών 

προτύπων.  Προσεγγίζοντας το θέμα με την ίδια μεθοδολογία και χρησιμοποιώντας 

τη χρονική περίοδο από το 1998-2004 κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η εθελοντική 

εφαρμογή των ΔΛΠ επιφέρει μικρή μείωση στην ασυμμετρία των πληροφοριών.  

Συμπέραναν όμως πως το αντιστάθμισμα αυτής της μικρής μείωσης είναι η αύξηση 

στη διακύμανση των τιμών των μετοχών.  Οι Dumontier and Maghraoui (2007) 

εξέτασαν τις διαφορές μεταξύ των τιμών για αγορά και πώληση μετοχών κατά την 

περίοδο 1998-2002 για 64 γερμανικές επιχειρήσεις.  Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν πως οι επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τα ΔΛΠ παρουσίασαν σημαντική μείωση 

την ασυμμετρία των πληροφοριών σε σχέση με την περίοδο που οι ίδιες εφάρμοζαν 

τα γερμανικά λογιστικά πρότυπα.  Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως 

η μείωση αυτή είναι σημαντική μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις και συντελείται δύο 

χρόνια μετά την εθελοντική λογιστική μετάβαση.  Οι Brüggemann and Homburg 
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(2007) μελέτησαν το ίδιο θέμα αλλά με διαφορετική προσέγγιση.  Χρησιμοποίησαν 

ένα γενικότερο μοντέλο για μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο από το 2000-2005.  

Συμπέραναν πως η εθελοντική λογιστική μετάβαση από τα γερμανικά λογιστικά 

πρότυπα στα ΔΛΠ μειώνει την ασυμμετρία των πληροφοριών και πως η μείωση είναι 

μεγαλύτερη για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.  Επίσης μελέτησαν το κατά πόσο οι 

μεταβολές στην ασυμμετρία των πληροφοριών οφείλεται στις αλλαγές στην ποιότητα 

και την ποσότητα των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές ή στα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.  Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν πως η αλλαγή στην ποιότητα και στην ποσότητα των παρεχόμενων 

πληροφοριών δεν επιφέρει σημαντική επίδραση στην ασυμμετρία των πληροφοριών 

στην υπό εξέταση περίοδο.  Συνεχίζοντας με μελέτες της γερμανικής αγοράς, η 

έρευνα του Daske, (2006) αναφέρεται στα έτη 1993-2002, μια περίοδος αρκετά 

μεγαλύτερη από τις προηγούμενες έρευνες.  Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες 

η ανάλυση δεν κατέγραψε μείωση στο κόστος κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις που 

υιοθέτησαν οικειοθελώς τα ΔΛΠ και τα US GAAP. 

Η ανάλυση των Leuz (2003) μελέτησε κατά πόσο καταγράφονται αποκλίσεις στο 

κόστος κεφαλαίου των επιχειρήσεων, ανάμεσα στην εθελοντική εφαρμογή των ΔΛΠ 

και σε αυτή των US GAAP για τις γερμανικές επιχειρήσεις.  Μελετώντας την περίοδο 

1999-2000 τα αποτελέσματα ταυτίζονται με αυτά της παρόμοιας έρευνας των Leuz 

and Verrechia (2000).  Συγκεκριμένα δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις στην 

ασυμμετρία των πληροφοριών, άρα ούτε και στο κόστος κεφαλαίου ανάμεσα στην 

εθελοντική εφαρμογή των ΔΛΠ και των US GAAP.  Ο Leuz (2003) κατέληξε στο 

συμπέρασμα πους οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τα US 

GAAP δεν είναι ανώτερης ποιότητας από αυτές που συντάσσονται σύμφωνα με τα 

ΔΛΠ.  Αναφέρει όμως στα αποτελέσματα της έρευνας πως το συμπέρασμα αυτό θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα, καθώς η ποιότητα των οικονομικών 

καταστάσεων μπορεί να μην επηρεάζεται αρχικά από τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα 

λογιστικά πρότυπα αλλά από τα κίνητρα των επιχειρήσεων τα οποία καθορίζονται 

από διάφορους παράγοντες (δυνάμεις της αγοράς, θεσμικούς παράγοντες  κ.λπ.) 

Πολλές έρευνες προκειμένου να μελετήσουν την επίδραση των ΔΛΠ στο κόστος 

κεφαλαίου των επιχειρήσεων, εξέτασαν τη λογιστική μετάβαση χρησιμοποιώντας 

επιχειρήσεις από διάφορες χώρες.  Κάποιες έρευνες έδειξαν επιχειρήσεις που 



Κεφάλαιο 3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

86 

 

υιοθέτησαν τα νέα πρότυπα οικειοθελώς παρουσίασαν σημαντική μείωση στο κόστος 

κεφαλαίου (Karamanou and Nishiotis, 2005; Dumontier and Maghraoui, 2007; Palea, 

2007) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Daske et al (2008) που εξέτασε 3.800 

επιχειρήσεις προερχόμενο από 26 χώρες ανά τον κόσμο, το οποίο εφάρμοσε 

αναγκαστικά τα ΔΛΠ κατά την περίοδο 2001-2005.  Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν πως δεν υπάρχει κάποια μείωση στο κόστος κεφαλαίου των επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με τους Daske et al (2008) αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πρώτα έτη 

της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΛΠ θεωρούνται περίοδος προσαρμογής, κατά την 

οποία υπάρχουν προσωρινές δυσκολίες στις προβλέψεις των κερδών με το νέο 

λογιστικό καθεστώς.  Επίσης είναι πιθανό η τυχόν μείωση στο κόστος κεφαλαίου των 

επιχειρήσεων να έχει προεξοφληθεί νωρίτερα από την υποχρεωτική εφαρμογή των 

ΔΛΠ με αποτέλεσμα την περίοδο της μετάβασης να μην καταγράφεται κάποια 

μείωση.  Στην έρευνα των Daske et al (2008) επιβεβαιώνεται ο παραπάνω ισχυρισμός 

καθώς τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν πως το κόστος κεφαλαίου 

μειώθηκε ένα χρόνο πριν την υποχρεωτική υιοθέτηση και εφαρμογή των νέων 

προτύπων. 

3.4.4 Τα ΔΛΠ και οι ελληνικές επιχειρήσεις 

Στην Ελλάδα οι έρευνες που διεξήχθησαν ερευνώντας την εφαρμογή των ΔΛΠ στην 

Ελλάδα παρουσιάζονται παρακάτω με χρονολογική σειρά. 

Ξεκινώντας από το 2004, ένα χρόνο πριν την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις 

εισηγμένες επιχειρήσεις του χρηματιστηρίου Αθηνών, οι Floropoulos και Moschidis  

(2004) μελέτησαν το επίπεδο ετοιμότητας αλλά και τον βαθμό εξοικείωσης των 

μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων με την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Οι 

συγγραφείς συμπέραναν πως το επίπεδο της ετοιμότητας για την εφαρμογή των 

προτύπων εξαρτάται από παράγοντες όπως το γεγονός αν η εταιρεία είναι εισηγμένη 

στο χρηματιστήριο ή όχι,  από το μέγεθος της εταιρείας και τον τομέα που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Οι Athianos et al. (2005) μελέτησαν τις επιπτώσεις της υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

στις οικονομικές καταστάσεις σαράντα ελληνικών επιχειρήσεων εστιάζοντας κατά τα 

έτη 2003-2004. Με την εφαρμογή μιας καινοτόμου έρευνας (Ohlsons’ model, 1995), 
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προσπάθησαν να συγκρίνουν τα λογιστικά αποτελέσματα που βρέθηκαν σύμφωνα με 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με εκείνα που βρέθηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Από 

τη διεξαγωγή της έρευνας διαπίστωσαν ότι τόσο το σύνολο του ενεργητικού και η 

λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων όσο και η μεταβλητότητα της λογιστικής αξίας 

και το καθαρό εισόδημα είναι σημαντικά υψηλότερο με την εφαρμογή των ΔΛΠ από 

ότι με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης παρατήρησαν πως ενώ  η 

προσαρμογή της λογιστικής αξίας ήταν θετική μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ, η 

προσαρμογή του καθαρού εισοδήματος δεν ήταν εξίσου θετική. 

Επίσης, τον Ιούνιο του 2006, ένα χρόνο μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ 

από τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες, σε μια ακόμη μελέτη, η Grant Thornton, 

επιχειρεί να αναλύσει τις αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, χωρίς 

να εξετάσει τον αντίκτυπο στους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Πιο συγκεκριμένα, η 

μελέτη έδειξε ότι το 54% των επιχειρήσεων ανέφεραν μια θετική επίπτωση στα ίδια 

κεφάλαια. Η επίδραση στις μικρές εταιρείες (δείκτης Small Cap 80) ήταν αρνητική (-

14,74%), σε σύγκριση με τους άλλους δύο δείκτες FTSE 20 (11,67%) και FTSE MID 

40 (7,01%). Όσον αφορά στα ίδια κεφάλαια, η μελέτη θεωρεί ότι οι προσαρμογές που 

σχετίζονται με τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού και του αναβαλλόμενου φόρου 

είναι θετικές. Από την άλλη πλευρά, οι πιο σημαντικές αρνητικές προσαρμογές 

σχετίζονται με την αναγνώριση των υποχρεώσεων για παροχές προς τους 

εργαζομένους, τις ζημιές απομείωσης δανείων και απαιτήσεων και τη διαγραφή του 

αρχικού κόστους που έχει ήδη κεφαλαιοποιηθεί. Επίσης, σημειώθηκε αύξηση στα 

καθαρά κέρδη της τάξης του 4,15%.  

Ο Floropoulos (2006) εξετάζει την εναρμόνιση της λογιστικής όσον αφορά τη χρήση 

των ΔΛΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε δείγμα 39 επιχειρήσεων αποκλειστικά της 

Βορείου Ελλάδος  έγινε προσπάθεια εντοπισμού του βαθμού στον οποίο οι 

επιχειρήσεις του δείγματος εφάρμοζαν τα νέα λογιστικά πρότυπα. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ερωτηματολογίου το οποίο απαντήθηκε από τους 

λογιστές της κάθε επιχείρησης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν πως οι 

εισηγμένες εταιρείες έχουν την τάση να συμμορφώνονται με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ πιο 

ικοανοποιητικά και πιο εύκολα από ότι οι μη-εισηγμένες εταιρείες.  Επίσης ο 

συγγραφέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι  οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις 

τείνουν να συμμορφωθούν-αφομοιώσουν τις απαιτήσεις των ΔΛΠ σε μεγαλύτερο 
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βαθμό από τις μικρότερες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

Αθηνών.  Επιπρόσθετα η έρευνα έδειξε αποθαρρυντικά αποτελέσματα σε ότι αφορά 

την εμπειρία και την γνώση των λογιστών των επιχειρήσεων για την εφαρμογή των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. 

Η  Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (2006) διεξήγαγε έρευνα στην οποία έδειξε 

πως με την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ επήλθε μία αύξηση της συνολικής καθαρής 

θέσης κατά 2,44%, μείωση του κύκλου εργασιών κατά 0,49% και αύξηση των 

αποτελεσμάτων προ φόρων κατά 3,36%. Επιπρόσθετα, η  μελέτη της επιτροπής 

έδειξε πως η εφαρμογή των ΔΛΠ οδηγεί σε μια πιο καθαρή εικόνα για την 

περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων. 

Η έρευνα των  Apostolou et al., 2006 ασχολήθηκε με τις συνέπειες της υποχρεωτικής 

εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στην Ελλάδα, ωστόσο μελέτησε το κατά πόσο οι 

λογιστικές πληροφορίες που συντάσσονται με τα νέα πρότυπα επηρεάζουν τις 

αποφάσεις των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Κινούμενοι προς αυτήν την 

κατεύθυνση, εξέτασαν τις λογιστικές πληροφορίες για το 2004, τόσο με την ελληνική 

νομοθεσία όσο και με τα ΔΛΠ, προκειμένου να εντοπίσουν αν οι προβλέψεις των 

επιχειρήσεων που οδηγούνται προς χρεωκοπία και αν οι αξιολογήσεις των 

επιχειρήσεων αναφορικά με την πιστοληπτική τους ικανότητα διαφέρουν ύστερα από 

την εφαρμογή των νέων προτύπων. Μελέτησαν 22 εταιρείες του κατασκευαστικού 

κλάδου και απέδειξαν πως  η εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ επηρεάζει τις αποφάσεις 

των χρηστών στον υπό εξέταση κλάδο. Συγκεκριμένα, βρέθηκε πως ύστερα από την 

εισαγωγή των νέων προτύπων, λιγότερες επιχειρήσεις θεωρούνται υγιείς και 

περισσότερες επιχειρήσεις δεν θεωρούνται ικανές να χρηματοδοτηθούν. 

Σε μια άλλη μελέτη οι Bellas et al. (2007) διερεύνησαν τις επιπτώσεις των 

πολυσυζητημένων λογιστικών αλλαγών που προέκυψαν κατά τη μετάβαση από τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η έρευνα βασίστηκε 

στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 83 εισηγμένων εταιρειών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, τα ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού αλλά και το σύνολο 

των υποχρεώσεων καταγράφουν σημαντικά υψηλότερες τιμές σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 

σε σχέση με τα ΕΛΠ. Επιπλέον, η εφαρμογή των ΔΠΧΠ παρουσιάζει αξιοσημείωτες 
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διαφορές στις τιμές διαφόρων λογαριασμών του ισολογισμού σε σύγκριση με αυτές 

που εμφανίζονται υπό την εφαρμογή του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου.  

Ο Floros (2007) εκφράζοντας την άποψή του ότι η υιοθέτηση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

γεγονότα στην ιστορία της χρηματοοικονομικής λογιστικής διενεργεί μια έρευνα με 

σκοπό να εξάγει συμπεράσματα για τις συνέπειες της εφαρμογής των ΔΛΠ στην 

ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Στοιχεία της έρευνας αποτέλεσαν τα καθημερινά 

δεδομένα, για την περίοδο 2003-2005, που αντλούνταν από τέσσερις βασικούς 

δείκτες του Χ.Α.: the General ASE index, FTSE/ASE-20, FTSE/ASE Mid 40 και 

FTSE/ΧΑ Small Cap 80. Τα συμπεράσματα του Floros (2007) είναι ότι η εισαγωγή 

των ΔΛΠ έχει αρνητικές, αλλά όχι σημαντικά αρνητικές, επιπτώσεις στην ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται μια αστάθεια στη 

χρηματιστηριακή απόδοση των μετοχών των εμπλεκομένων εταιρειών. Επιπλέον, τα 

διαγράμματα διακύμανσης που παραθέτει ο αρθρογράφος δείχνουν την μικρότερη 

μεταβλητότητα στην αγορά μετά την εισαγωγή των ΔΛΠ στην Ελλάδα. 

Οι Ding et. al (2007) σε σχετική τους έρευνα εντόπισαν τις διαφορές μεταξύ των 

τοπικών λογιστικών αρχών και των ΔΛΠ για 30 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα. 

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο δείκτες για την πραγματοποίηση της έρευνας.  Ο 

πρώτος δείκτες παρουσίαζε  το κατά πόσο ένα λογιστικό θέμα καλύπτεται εξίσου και 

από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και από τα εγχώρια λογιστικά πρότυπα, και ο δεύτερο δείκτες 

δήλωνε το εάν τα ΔΛΠ καλύπτουν ένα λογιστικό θέμα με διαφορετικό τρόπο από ότι 

το αντίστοιχο εγχώριο λογιστικό πρότυπο. Με βάση την μέτρηση του πρώτου δείκτη, 

η Ελλάδα κατείχε την πρώτη θέση, πράγμα που αυτομάτως σημαίνει πως οι 

οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων μπορούσαν να θεωρηθούν 

αναξιόπιστες, και η πιθανότητα χειραγώγησης των λογιστικών αποτελεσμάτων από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν αυξημένες. Συνεπώς, το επίπεδο των δημοσιευμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλό. 

Η έρευνα του  Κουμανάκου (2007), εξέτασε το βαθμό με τον  οποίο τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

επηρέασαν την χειραγώγηση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά την 

μετάβαση τους σε αυτά το 2004. Με αρκετές επιφυλάξεις τα αποτελέσματα της 

έρευνας κατέδειξαν ότι τα ΔΛΠ δεν περιόρισαν την χειραγώγηση των κερδών στην 

Ελλάδα. 
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Η Grant Thornton τον Ιούλιο του 2007 δημοσίευσε μία έρευνα για τις επιπτώσεις από 

την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

εταιρείες για τη χρήση 2006. Το συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι, 

ότι τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ επέφεραν σημαντικές μεταβολές στα χρηματοοικονομικά μεγέθη 

των Ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους φαίνεται ότι 

στην πλειονότητα τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης των νέων 

προτύπων. Προβλήματα εμφανίζονται στην επάρκεια γνωστοποιήσεων κάποιων 

προτύπων χωρίς όμως να είναι ικανά να αλλοιώσουν την συνολικά θετική εικόνα. 

Παρόλα αυτά, μόνο στο 50,5% των εταιρειών η έκθεση ελέγχου χορηγείται με τη 

σύμφωνη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή, χωρίς θέματα έμφασης ή εξαίρεσης. Το 

γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό καθώς οι υπόλοιπες εταιρείες δεν ενσωματώνουν 

στις οικονομικές τους καταστάσεις τις παρατηρήσεις των ελεγκτών. Ανησυχητική 

είναι και η διαπίστωση, ότι τυχόν ελλείψεις γνωστοποιήσεων δεν θεωρούνται αρκετά 

σημαντικές ώστε να οδηγούν σε έκθεση ελέγχου με εξαίρεση, λόγω μη εφαρμογής 

κάποιου προτύπου. 

Οι  Apostolou and Nanopoulos (2009), ασχολήθηκαν με την εθελοντική συμμόρφωση 

των ελληνικών επιχειρήσεων με τα ΔΛΠ για το έτος 2004, δηλαδή ένα χρόνο πριν 

την υποχρεωτική εφαρμογή τους στις εισηγμένες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη 

έρευνα μέτρησε το πόσο οι διάφοροι παράγοντες της εταιρικής διακυβέρνησης 

επηρεάζουν την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα ΔΛΠ.  Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, η κερδοφορία των εταίρων και 

το πλήθος των μετοχών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ αποτελούν από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τον βαθμό της οικειοθελούς 

συμμόρφωσης με τα ΔΛΠ. 

Η έρευνα των Tsalavoutas et al. (2009) εξέτασε το  κατά πόσο η λογιστική αξία των 

επιχειρήσεων έχει αλλάξει μετά την εφαρμογή των ΔΠΧΠ, όπως επίσης  και το κατά 

πόσο εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Συμπληρωματικά 

μελέτησαν αν ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 

2004 (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) σχετίζονται σταδιακά με τις οικονομικές 

καταστάσεις τους για το 2005 (διεθνή λογιστικά πρότυπα). Τα συμπεράσματα 

αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή στη σχέση της λογιστικής αξίας των 

ιδίων κεφαλαίων και των κερδών μεταξύ του 2004 και του 2005. Επιπλέον, δεν 
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διαπίστωσαν καμία αλλαγή σχετικά με τις παρεχόμενες λογιστικές πληροφορίες 

μεταξύ των δυο λογιστικών προτύπων.  

Συγκρίνοντας οικονομικές καταστάσεις, ο Papailias (2010) προσπάθησε να 

ανιχνεύσει και να διακρίνει τις τυχόν διαφορές.  Η έρευνα αφορούσε τις εταιρείες  

κλάδου Χημικών Προϊόντων του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το έτος 2004, οι 

οποίες είχαν καταρτιστεί τόσο με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όσο και με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  Στην έρευνά του ανέλυσε τα οικονομικά στοιχεία από 

τους ισολογισμούς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων που είχαν  δημοσιευθεί στις 

ετήσιες εκθέσεις των συγκεκριμένων εταιρειών για το έτος 2005. Χρησιμοποίησε τη 

μέθοδο της παλινδρόμησης και τη χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών 

και κατέληξε στο συμπέρασμα  ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ δεν είχε σημαντικές 

επιπτώσεις για τις περισσότερες εταιρείες του τομέα των Χημικών Προϊόντων. 

Αναφέρει ότι όλες οι εταιρείες δε έδειξαν παρόμοιες τάσεις στις επιπτώσεις, παρόλο 

που ανήκαν στον ίδιο κλάδο, εξαιτίας της διαφορετικής δομής στον ισολογισμό τους. 

Οι οικονομικοί διευθυντές εικοσιτεσσάρων ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων 

συμμετείχαν στην έρευνα των Ballas et al. (2010) απαντώντας σε ερωτηματολόγια. 

Βασισμένοι σε δευτερεύουσες πηγές στοιχείων όπως, η σχετική νομοθεσία, οι 

δημοσιευμένες ετήσιες καταστάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από τις ελληνικές επιχειρήσεις μελέτησαν την εναρμόνιση της 

ελληνικής λογιστικής με τους κανονισμούς της Ευρώπης στο σημείο της συνάφειας 

και της εφαρμογής. Επίκεντρο της μελέτης αποτέλεσε η  αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν πως παρότι το ελληνικό περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλο για την 

εφαρμογή των ΔΛΠ, η εισαγωγή τους αύξησε την αξιοπιστία, τη συγκρισιμότητα και 

τη διαφάνεια των οικονομικών καταστάσεων.  

Ο  Doukakis (2010) ασχολήθηκε με  την τάση των κερδών και των συστατικών 

στοιχείων τους μετά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ στην Ελλάδα. Επικεντρώθηκε 

στα λογιστικά δεδομένα για δύο έτη πριν και δύο έτη μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ 

για όλες τις μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χ.Α., για 

να εξετάσει κατά πόσο η υιοθέτηση των ΔΛΠ ουσιαστικά επηρεάζει την τάση τους 

διαχρονικά, καθώς επίσης και την επεξηγηματική δομή των κερδών των 

επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας  έδειξαν ότι η λογιστική τυποποίηση 



Κεφάλαιο 3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

92 

 

των ΔΛΠ δεν φαίνεται να προσδίδει μια βελτιωμένη τάση καταγραφής 

επιχειρηματικών κερδών.  

Η έρευνα των Iatridis και Rouvolis (2010) διαπραγματεύτηκε τις επιπτώσεις της 

μετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των μη-χρηματοπιστωτικών 

ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Επιπρόσθετα εξέτασαν τους 

παράγοντες που σχετίζονται με την εθελοντική εφαρμογή των ΔΛΠ πριν την επίσημη 

περίοδο της υιοθέτησής τους και το βαθμό διαμόρφωσης των κερδών με βάση τα 

ΔΛΠ. Συμπέραναν ότι, παρόλο που οι επιπτώσεις της υιοθέτησης των προτύπων τον 

πρώτο χρόνο εφαρμογής τους φαίνονται να είναι δυσμενείς, ίσως λόγω του κόστους 

της μετάβασης, τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν 

σημαντικά την επόμενη περίοδο. Επιπλέον, αυτό το αποτέλεσμα ίσως υποδεικνύει ότι 

κατά την επίσημη περίοδο υιοθέτησης των ΔΛΠ υπήρχαν κάποιες ενδείξεις για 

διαμόρφωση των κερδών, οι οποίες μειώθηκαν την επόμενη περίοδο.  

Οι πιο σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα μελετήθηκαν από τους Vazakidis και Athianos (2010).  Στόχος της έρευνας 

ήταν ο εντοπισμός των πιθανών διαφορών στα οικονομικά μεγέθη, οι οποίες μπορεί 

να εμφανίστηκαν εξαιτίας της υιοθέτησης των προτύπων. Η έρευνα περιλάμβανε  ένα 

δείγμα από ενενήντα τυχαία επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις, εισηγμένες στο 

Χ.Α., με τη χρήση του Capital Asset Pricing Model (CAPM). Συμπέραναν ότι όταν οι 

επενδυτές λαμβάνουν υπόψη το προφίλ κινδύνου της κάθε επιχείρησης καθώς και τις 

διαφορές στην συνολική αποτίμηση κάθε εταιρείας, στα κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία, στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις πωλήσεις, μπορούν να 

προβλεφθούν οι τιμές των μετοχών για μια περίοδο έξι μηνών.  

Ένα άλλο δείγμα είκοσι ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης και ποτών, 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τα έτη 2002 έως 2006 αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης των Georgakopoulou et al. (2010).  Οι ερευνητές μελέτησαν αν η 

υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις 

ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ερευνά τους 

βασίστηκε στη διερεύνηση των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσης των εν 

λόγω επιχειρήσεων συγκρίνοντας τα αποτελέσματα εννέα αριθμοδεικτών, οι οποίοι 

υπολογίστηκαν αρχικά στην περίοδο πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (2002-
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2004) και έπειτα στην περίοδο μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (2004-2006).  

Συμπέραναν ότι τα ίδια κεφάλαια, οι συνολικές υποχρεώσεις και το σύνολο 

ενεργητικού κατέγραψαν υψηλότερες τιμές στην περίοδο μετά την εφαρμογή των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από ότι στα έτη όπου εφαρμόζονταν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Η έρευνα των Tsalavoutas και Evans (2010) πραγματοποιήθηκε σε 238 ελληνικές 

επιχειρήσεις εκπροσωπώντας  το 75% όλων των εισηγμένων εταιρειών του 

χρηματιστηρίου. Στόχος της μελέτης της τους ήταν η  διερεύνηση του  πώς η 

μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης επιδρά στις 

οικονομικές καταστάσεις των Ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, εστιάζοντας  στα 

καθαρά κέρδη, στα ίδια κεφάλαια των μετόχων, καθώς και στη μόχλευση και τη 

ρευστότητα των επιχειρήσεων. Συμπέραναν  ότι η εφαρμογή των ΔΠΧΠ είχε 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση και απόδοση της κάθε επιχείρησης καθώς 

και στους δείκτες μόχλευσης και ρευστότητάς τους. Κατά μέσο όρο, οι επιπτώσεις 

στα ίδια κεφάλαια των μετόχων και στα καθαρά έσοδα είχαν θετικό αντίκτυπο, ενώ η 

μόχλευση και η ρευστότητα επηρεάστηκαν αρνητικά. 

 Η έρευνα των  Apostolou and Nonopoulos (2010) ασχολήθηκε με το ζήτημα της 

εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις οικειοθελώς. Λόγω της 

μη υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις στο 

ΧΑΑ, η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει τα χαρακτηριστικά των μη εισηγμένων 

εταιρών που προέβησαν σε μια τέτοιου είδους εθελοντική εφαρμογή. Με δείγμα 92 

ελληνικών επιχειρήσεων, μη εισηγμένων, έρευνα κατέγραψε πως οι κύριοι 

παράγοντες που σχετίζονται σημαντικά με την εθελοντική μετάβαση στα νέα 

πρότυπα είναι η ρευστότητα και το μέγεθος των επιχειρήσεων, όπως αυτό μετριέται 

από το σύνολο των εργαζομένων μιας επιχείρησης. 

Η έρευνα των Iatridis και Dalla (2011) επικεντρώνεται στον Βιομηχανικό κλάδο και 

τους χρηματιστηριακούς δείκτες, και μελετά τις συνέπειες της υιοθέτησης των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ σχετικά με την οικονομική θέση και την απόδοση των εταιρειών. Με τη 

μέθοδο της παλινδρόμησης μελέτησαν τις διαφορές μεταξύ της περιόδου που 

αναφερόταν στην πριν την επίσημη εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ  και της περιόδου 

μετά την επίσημη εφαρμογή τους για τα έτη 2004 και 2005. Υποστήριξαν ότι η 

εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ έχει επηρεάσει θετικά την κερδοφορία των περισσότερων 

Βιομηχανικών επιχειρήσεων, ενώ η ρευστότητά τους έχει επηρεαστεί αρνητικά.  
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Μελετώντας τους δείκτες αγοράς μετοχών παρατήρησαν πως ο δείκτης μόχλευσης 

ήταν υψηλός για το βιομηχανικό κλάδο των εισηγμένων κατά τα έτη 2004 και 2005.  

Οι Karatzimas et al. (2011) πραγματοποίησαν σύγκριση μεταξύ των εταιρειών του 

βιομηχανικού και του εμπορικού κλάδου και των αλλαγών που συνέβησαν μετά την 

υιοθέτηση των ΔΛΠ στα καθαρά έσοδα των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.  Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή της «εύλογης αξίας» είναι η λογιστική 

πολιτική η οποία επηρέασε περισσότερο και τους δύο κλάδους μετά την υιοθέτηση 

των ΔΛΠ.  Παρόλα αυτά οι ομοιότητες μεταξύ των δύο κλάδων δείχνουν να 

υπερέχουν σε σχέση με τις διαφορές τους. 

Η έρευνα των Naoum et al. (2011)  βασίστηκε στη  συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

από τους οικονομικούς διευθυντές 42 ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, με σκοπό 

να μελετήσουν τις  αντιλήψεις τους για το κατά πόσο τα οφέλη από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

είναι αρκετά για να καλύψουν τα σχετικά κόστη.  Σκοπός της εργασίας του ήταν να 

διερευνήσουν τα κόστη και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη γνώμη των 

οικονομικών  διευθυντών της έρευνας  τα είδη κόστους συμφώνα με τους των 

επιχειρήσεων μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ επικεντρώθηκαν στις δαπάνες 

προσωπικού για εκπαίδευση, στις  αμοιβές συμβούλων, στην προετοιμασία των δύο 

λογιστικών μοντέλων (ΕΛΠ-ΔΛΠ) κατά την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων και το κόστος προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων στα νέα 

λογιστικά δεδομένα.   Οι οικονομικοί διευθυντές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους 

σχετικά με τη σχέση κόστους-οφέλους από την υιοθέτηση των ΔΛΠ.  Από την άλλη 

πλευρά όμως δήλωσαν πως η των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ βελτίωσε την ποιότητα των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Οι Maggina και Tsaklaganos (2011) μελέτησαν την επίδραση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις 

τιμές και τις αποδόσεις των μετοχών.  Η έρευνα αφορούσες όλες τις ελληνικές 

εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θέλοντας να διαπιστώσουν 

τις επιπτώσεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στην αγορά κεφαλαίων κατά τα έτη 1997-2007.  

Αντλώντας τα στοιχεία τους από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών 

συμπέραναν πως δεν υπήρξε καμία επίδραση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις τιμές και τις 

αποδόσεις των μετοχών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Το λογιστικό σύστημα στην Ελλάδα 

4.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μελέτη του ελληνικό λογιστικού συστήματος 

μελετώντας τα χαρακτηριστικά του όπως το νομικό σύστημα, φορολογία, 

δημιουργική λογιστική, ο ρόλος του πολιτισμού και του τραπεζικού συστήματος. Το 

νομικό σύστημα της Ελλάδας ανήκει στην οικογένεια του code law. Ιστορικά, η 

ελληνική λογιστική  και το εμπορικό δίκαιο  έχουν επηρεαστεί έντονα από διάφορα 

γαλλικά γεγονότα και εξελίξεις. Στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις η 

συγκέντρωση της ιδιοκτησίας  είναι υψηλή και οι ιδιοκτήτες συμμετέχουν άμεσα στη 

διοίκηση των επιχειρήσεων. Είναι ως εκ τούτου σε θέση να παρακολουθούν και να 

δίνουν κίνητρα στο προσωπικό, χωρίς την ανάγκη για προγράμματα παροχής 

κινήτρων. Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι σύστημα των αντικρουόμενων 

νόμων, δικαστικών  αποφάσεων και υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες ενδίδουν σε 

ειδικά συμφέροντα.  Το εταιρικό δίκαιο και το φορολογικό δίκαιο είναι σε 

σύγκρουση και οι λογιστές έχουν την τάση να ακολουθούν το τελευταίο. Οι Leuz et 

al. (2003) κατατάσσουν την Ελλάδα (μαζί με την Αυστρία), σαν τη  χώρα (από το 

σύνολο των 31) με τον υψηλότερο βαθμό στη διαχείριση κερδών. 

4.2 Ιστορική αναδρομή στο ελληνικό λογιστικό σύστημα 

Η προέλευση της λογιστικής και  της τήρησης των  λογιστικών βιβλίων δεν έχει 

εξακριβωθεί. Ένας αριθμός  συγγραφέων στην ιστορία της λογιστικής αναφέρει  ότι  

ο εφευρέτης  της λογιστικής, και ιδίως του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,  

ήταν είτε οι αρχαίοι Έλληνες ή οι Φοίνικες (από τους οποίους οι  Έλληνες θα 

μπορούσαν να έχουν μάθει).  Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα ιστορικό στοιχείο, είτε σε 

ελληνικά κείμενα που επέζησαν μέσα στους αιώνες ή από αρχαιολογικές ανασκαφές, 

για να υποστηρίξουν αυτές τις θεωρίες. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι 

οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα της παρακολούθησης 

των οικονομικών στοιχείων για τη αξιοποίηση των πόρων από τους δημόσιους 

υπαλλήλους και τους αιρετούς αξιωματούχους. Κατά την περίοδο του χρυσού αιώνα 

της Αθήνας εντοπίζεται  για  πρώτη φορά η  αναφορά της λέξης «λογιστής»  και 

«λογισμός» που χρησιμοποιείται με ένα παρόμοιο τρόπο, όπως στην σημερινή εποχή.  

Αργότερα, η Ελλάδα καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους και, όταν η Ρωμαϊκή  
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Αυτοκρατορία διαλύθηκε, έγινε ένα μέρος της Ανατολικής Ρωμαϊκής (Βυζαντινής) 

Αυτοκρατορίας (γύρω στον τον τέταρτο αιώνα π.Χ.). Αυτή η περίοδος της ελληνικής 

ιστορίας ποτέ δεν έχει ερευνηθεί σωστά και έτσι έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες 

σχετικά με την οργάνωση της οικονομίας. Ωστόσο, η βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε 

μια πολύ επιτυχημένη οικονομία, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπήρχαν κάποιοι 

εξελιγμένοι μηχανισμοί για την παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων της  και 

ως εκ τούτου κάποιων μορφών  λογιστικής.  Κατά τη διάρκεια της επανάστασης 1821 

εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Εθνοσυνελεύσεις της  Επιδαύρου, του 

Άργους και της Τροιζήνας αποφάσισαν να υιοθετήσουν τον γαλλικό Εμπορικό 

Κώδικα του 1807 ως βάση για την οργάνωση της εμπορικής ζωής της χώρας. Μετά 

την απελευθέρωση, το 1835, υιοθετήθηκε από την Ελλάδα μια μετάφραση του 

γαλλικού Εμπορικού  Κώδικα ο οποίος αποτέλεσε τον ελληνικό εμπορικό κώδικα και 

είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται μέχρι και  

σήμερα. Από τότε, η ελληνική εμπορική νομοθεσία και η λογιστική ακολουθούν 

πάντα  (με χρονική υστέρηση) τις εξελίξεις της Γαλλίας. Αυτό κορυφώθηκε με την 

έγκριση, το 1980, χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή, του  γαλλικού λογιστικού  

σχεδίου το οποίο αποτέλεσε  το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ballas, 1994). 

4.3 Το ΓΛΣ 

Οι προσπάθειες για την προετοιμασία του Ελληνικού  Γενικού  Λογιστικού  Σχεδίου 

διήρκεσαν σχεδόν τρεις δεκαετίες. Η πρώτη επιτροπή  ιδρύθηκε το 1954, αλλά τελικά 

ο θεσμός του Λογιστικού Σχεδίου κατοχυρώθηκε με νόμο το 1980 (νόμος 1041/1980 

και το Π.Δ. 1123/1980). Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 1981 δημοσιεύθηκε το σύνολο 

του κειμένου του Ελληνικού  Γενικού  Λογιστικού Σχεδίου. Τον Ιούνιο του 1987 

δημοσιεύθηκε μια δεύτερη έκδοση ενσωματώνοντας τις αλλαγές σχετικά με την 

έγκριση της τέταρτης και της έβδομης οδηγίας της  Ε.Κ. Αρχικά, μόνο τα μέρη εκείνα 

του Λογιστικού Σχεδίου που αναφερόταν στην  παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων ήταν υποχρεωτικά. Ωστόσο, ο νόμος 1882/90 έκανε την εφαρμογή του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που ελέγχονταν από 

μέλη του ΣΟΛ, από την 1η Ιανουαρίου 1991. Η εφαρμογή του ενισχύθηκε σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τον πιο πρόσφατο φορολογικό κώδικα που κατέστησε 

υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, με 

κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 180.000.000 δραχμές να τηρούν τα  λογιστικά τους 
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βιβλία σύμφωνα με το Λογιστικό Σχέδιο για φορολογικούς σκοπούς, καθώς και για 

την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  Τελικά η υιοθέτηση του ΕΓΛΣ και η 

εισαγωγή της 4ης και 7ης λογιστικής οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας (Κ.Ν. 

2190/1920 και ΕΓΛΣ) αναβάθμισε τις λογιστικές πρακτικές και η Ελλάδα 

εναρμονίστηκε κατά κύριο λόγο με το γαλλογερμανικό λογιστικό μοντέλο.  

Επιπρόσθετα η εισαγωγή της μηχανογράφησης στα λογιστήρια των επιχειρήσεων 

εκσυγχρόνισαν τον τομέα της λογιστικής (Μπέλλας, 2006).  Το ΕΓΛΣ 

χαρακτηρίσθηκε ως η τεχνολογική επανάσταση στον τομέα της λογιστικής για την 

Ελλάδα με την υιοθέτηση μιας κοινής λογιστικής γλώσσας  και μιας λογιστικής 

τυποποίησης στα πλαίσια της χώρας (Σακέλλης, 2005).  Επίσης εκτός των άλλων το 

ΕΓΛΣ διευκόλυνε το έργο των λογιστών και των ελεγκτών, μείωσε το κόστος 

λειτουργίας, αύξησε την αποδοτικότητα των λογιστηρίων και διοχέτευσε το 

επενδυτικό κοινό με πληροφορίες μέσω των οικονομικών καταστάσεων (Ντζανάτος, 

2008).  Η εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις 

είχε ως αποτέλεσμα να λύσει κάποια αμφιλεγόμενα θέματα όπως την αυθαιρεσία στις 

λογιστικές πρακτικές, την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων και 

της δημόσιας διοίκησης και, τέλος, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 

επιχειρηματικών πληροφοριών (Ballas, 1994). 

4.4 Το νομικό σύστημα στην Ελλάδα 

Το νομικό σύστημα ανήκει στην οικογένεια του code law. Ιστορικά, η ελληνική 

λογιστική  και το εμπορικό δίκαιο  έχουν επηρεαστεί έντονα από διάφορα γαλλικά 

γεγονότα και εξελίξεις (Ballas, 1994; Ballas et al., 1998). Το 1980, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η διαδικασία προς την ένταξη στην Ε.Ε, η Ελλάδα υιοθέτησε ένα 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με βάση το γαλλικό λογιστικό σχέδιο.  Αυτό τροποποιήθηκε 

το 1987, σύμφωνα με την 4η και 7η οδηγία της  ΕΕ (Ballas, 1994; Venieris, 1999).  

Οι Ballas et al. (1998) αναφέρουν πως το ελληνικό λογιστικό σχέδιο  απευθυνόταν σε 

ένα διεθνές ακροατήριο, ενώ τα θέματα της φορολογίας και της τήρησης των 

λογιστικών βιβλίων ήταν καθαρά ελληνική υπόθεση. Στην πραγματικότητα, όσον 

αφορά τη νομοθεσία της λογιστικής, η ελληνική πολιτεία έχει επιδείξει ένα 

σημαντικό βαθμό αυτονομίας λόγω  κοινωνικών συμφερόντων  (Ballas et al., 1998). 

Οι ομάδες συμφερόντων είναι αδύναμες, και το ενδιαφέρον των επαγγελματικών 

φορέων είναι έμμεσο, μέσω των μελών με ευθύνη της κυβέρνησης (Venieris, 1999). 



Κεφάλαιο 4 Το λογιστικό σύστημα στην Ελλάδα 

 

98 

 

Οι πελατειακές σχέσεις ήταν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού κράτους, 

φέρνοντας μαζί του μια έλλειψη εμπιστοσύνης και μια αντίληψη ότι επιδιώκεται η 

εκπλήρωση των τομεακών στόχων, παρά το δημόσιο συμφέρον (Charalambis, 1996).  

Αυτό οδηγεί σε διφορούμενη συμπεριφορά από τους πολίτες της: την επιδίωξη των 

«ρουσφετιών» από το κράτος, καθώς και τις προσπάθειες για να εξαπατήσουν το 

σύστημα.  Έτσι οι πολίτες βρίσκονται σε ένα κακόβουλο κύκλο που στροβιλίζεται  

προς περισσότερους κανονισμούς καθώς το κράτος σκέφτεται τι πρόκειται να κάνουν 

οι πολίτες (Ballas et al., 1998). Η μόνη λύση για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα 

είναι η εμπιστοσύνη.  Η υψηλή εμπιστοσύνη ενθαρρύνει τις αυθόρμητες συνεργασίες 

και μειώνει την ανάγκη για παρέμβαση του κράτους επιφέροντας έτσι τη μείωση στα 

κόστη παρακολούθησης.  Αντίθετα η χαμηλή εμπιστοσύνη οδηγεί σε μεγαλύτερη 

ανάγκη για παρέμβαση του κράτους και αυξάνει τα κόστη παρακολούθησης μέσα 

από την θέσπιση πιο πολύπλοκων νόμων και κανόνων.  H Ελλάδα αποτελεί μια 

κοινωνία χαμηλής εμπιστοσύνης, η οποία δεν συντελεί στην  αυτορρύθμιση της 

λογιστικής ή της εμπιστοσύνης στην «αληθινή και δίκαιη εικόνα» των οικονομικών 

καταστάσεων, αλλά απαιτεί την κρατική ρύθμιση και εκτενείς κανόνες οι οποίοι, 

όμως, αυξάνουν το κόστος παρακολούθησης και τη δυσπιστία (Ballas et al., 1998). 

Αυτό οδηγεί σε «φορμαλισμό», το οποίο ορίζεται ως «μια υπερβολική προσκόλληση 

σε προκαθορισμένα έντυπα και την χρήση ειδικών εγγράφων  χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η εσωτερική σημασία» (Ballas et al., 1998). 

4.5 Φορολογία, δημιουργική λογιστική και ο ρόλος του Πολιτισμού 

Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι «ένα νεφελώδες σύστημα των 

αντικρουόμενων νόμων, δικαστικών  αποφάσεων και υπουργικών αποφάσεων, οι 

οποίες σαφώς ενδίδουν σε ειδικά συμφέροντα» (Ballas, 1994).  Η χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση είναι παραδοσιακά και στενά συνδεδεμένη  με τη φορολογία 

(Michalatos, 2001; Tzovas, 2006) και ο βασικός συνδετικός τους κρίκος είναι το  

Φορολογικό Δίκαιο (Π.Δ. 186/92 - επίσης γνωστό ως Κώδικας Βιβλίων και 

Στοιχείων- ΚΒΣ).  Η στενή σχέση μεταξύ της λογιστικής και της φορολογίας και το 

γεγονός ότι οι φόροι θεωρούνται ότι είναι αδίκως υψηλοί, έχει ως αποτέλεσμα την  

φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή, καθώς και τη δημιουργική λογιστική (Baralexis, 

2004).  Για παράδειγμα, η εργασία των  Tsakumis et al. (2007) αναφέρει  ότι η 

παραοικονομία στην Ελλάδα υπολογίζεται να ισούται περίπου με το 40%  του 



Κεφάλαιο 4 Το λογιστικό σύστημα στην Ελλάδα 

 

99 

 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος - η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για  το 

1997. Ο Papas  (1993) προτείνει ότι, για το λόγο αυτό, όπου το εταιρικό δίκαιο και το 

φορολογικό δίκαιο είναι σε σύγκρουση, οι λογιστές έχουν την τάση να ακολουθούν 

το τελευταίο. Ένας άλλος λόγος που οι  εταιρείες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

του φορολογικού δικαίου είναι τα αυστηρά πρόστιμα που οι φορολογικές αρχές 

επιβάλλουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αντίθετα, η μη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις του εταιρικού δικαίου δεν οδηγεί σε αυστηρές κυρώσεις.  Στην 

πραγματικότητα, η ποινή είναι μια προϋπόθεση στην έκθεση ελέγχου (Papas, 1993) η 

οποία συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο Φίλιος (1995) αναφέρει πως από το 1920 

δεν έχει υπάρξει μια ποινή που επιβλήθηκε σε κάποιο λογιστή για τη μη συμμόρφωση 

με τους κανονισμούς του εταιρικού δικαίου.  

Οι Tsakumis et al. (2007) βρίσκουν μεταξύ άλλων, ότι το προφίλ μιας χώρας με 

υψηλό ποσοστό φοροδιαφυγής χαρακτηρίζεται από υψηλή αποφυγή αβεβαιότητας.  

Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα της φοροαποφυγής είναι η τάση να μην 

αναγνωρίζονται  προβλέψεις μέχρι να υλοποιηθούν  δεδομένου ότι δεν εκπίπτουν για 

φορολογικούς σκοπούς (Caseley, 1996).  Η Ελλάδα είναι η χώρα με την υψηλότερη 

βαθμολογία στο χαρακτηριστικό της αποφυγής αβεβαιότητας σύμφωνα με τη μελέτη 

του Hofstede (1983). Ο Gray (1988) κατατάσσει την Ελλάδα στην ομάδα των χωρών 

της Μέσης Ανατολής των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ο ισχυρός  

συντηρητισμός και το απόρρητο, καθώς επίσης και ο κρατικός έλεγχος και η 

ομοιομορφία. Αν και η Ελλάδα αναμένεται να έχει μετακινηθεί σε διαφορετικές 

λογιστικές αξίες (Leventis, 2001) η ομοιομορφία και το απόρρητο εξακολουθούν να 

θεωρούνται ότι υπάρχουν σε υψηλό βαθμό  (Tsakumis et al., 2007).  Αυτό και τα 

παραπάνω παραδείγματα που αναφέρονται στην αποφυγή του φόρου μπορούν  να 

παρέχουν  κάποια υποστήριξη στο επιχείρημα του  Nobes (1998) που αναφέρει πως ο 

πολιτισμός μπορεί να θεωρηθεί σαν βασικός παράγοντας εμπλοκής στην ανάπτυξη 

ενός λογιστικού συστήματος σε μια χώρα γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα. 

Η δημιουργική λογιστική και οι πρακτικές διαχείρισης κερδών  είναι πράγματι καλά 

τεκμηριωμένα στη βιβλιογραφία (Spathis, 2002; Spathis et al., 2002; Leuz et al., 

2003; Baralexis, 2004; Caramanis and Spathis, 2006; Burgstahler et al., 2006). Στην 

πραγματικότητα οι Leuz et al. (2003) κατατάσσουν την Ελλάδα (μαζί με την 

Αυστρία), σαν τη  χώρα (από το σύνολο των 31) με τον υψηλότερο βαθμό στη 
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διαχείριση κερδών.  Οι Ghicas et al. (2008) παρέχουν  ένα παράδειγμα του μεγέθους 

των επιπτώσεων της δημιουργικής  λογιστικής  πρακτικής.  Για ένα δείγμα από 149 

επιχειρήσεις, αν η επίπτωση των προσόντων των ελεγκτών είχε αναγνωριστεί κατά το 

προηγούμενο έτος, «θα είχαν μειωμένα κέρδη κατά 21% και η λογιστική αξία των 

ιδίων κεφαλαίων μειωμένη κατά 4,4%». Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό κατά την 

εξέταση της συχνότητας της ειδικής εκθέσεις ελέγχου.  Αυτό το υπόβαθρο εξηγεί 

γιατί οι τράπεζες δεν βασίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τις 

αποφάσεις δανεισμού. Δανείζουν σύμφωνα με  την ικανότητα των εταιρειών να 

παρέχουν εγγύηση  (Φίλιος, 1995). 

Η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας  είναι υψηλή και οι ιδιοκτήτες συμμετέχουν άμεσα 

στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Είναι ως εκ τούτου σε θέση να παρακολουθούν και 

να δίνουν κίνητρα στο προσωπικό, χωρίς την ύπαρξη ανάγκης για προγράμματα 

παροχής κινήτρων. Υπάρχει, επίσης, μικρότερη ανάγκη για τη χρήση οικονομικών 

καταστάσεων ως μέσο επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες (Tzovas, 2006).  Ως 

αποτέλεσμα, η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας συμβάλλει στην υιοθέτηση μιας 

επιθετικής μείωσης της φορολογικής στρατηγικής, δεδομένου ότι το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς τους, δεν φαίνεται να αποφέρει σημαντικά μη φορολογικά έξοδα.  

Φορολογικές ρυθμίσεις (όπως η επιταχυνόμενη απόσβεση) στις οικονομικές 

καταστάσεις (Venieris, 1999) στρεβλώνουν περαιτέρω τα αποτελέσματα των 

εταιρειών. Επιπλέον (και όπως συμβαίνει και σε άλλες code law χώρες), η ζήτηση για 

λογιστικό εισόδημα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις προτιμήσεις των 

πληρωμών των διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων. Επειδή αυτά τα ενδιαφερόμενα 

μέρη προτιμούν λιγότερο ασταθή  κέρδη, οι εταιρείες στις code-law  χώρες τείνουν να 

έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για την εξομάλυνση εισοδήματος (Spathis and 

Georgakopoulou, 2007).  

4.6 Οι επιχειρήσεις και το σύστημα χρηματοδότησης 

Το ελληνικό εταιρικό δίκαιο αναγνωρίζει δύο κύριους τύπους επιχειρήσεων: την 

Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ, περίπου συγκρίσιμη με τη γαλλική Societe Anonyme και τη 

γερμανική AG) και την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ - περίπου συγκρίσιμη 

με την Limited Liability Company του Ηνωμένου Βασιλείου, τη γαλλική Sarl και τη 

γερμανική GmbH ) (Ballas, 1994; Vlaxos, 2001). Για να είναι εισηγμένη μια 

επιχείρηση στο Χρηματιστήριο θα πρέπει να είναι  Α.Ε. Το εταιρικό δίκαιο που διέπει 
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τις ενέργειες της  Α.Ε. είναι ο νόμος 2190/20. Στο Νόμο αυτό βασίστηκε το Εμπορικό 

Δίκαιο που εγκρίθηκε το 1835, το οποίo ήταν σε μεγάλο βαθμό βασισμένο στο 

γαλλικό κώδικα. Από τότε, αυτό έχει τροποποιηθεί με διάφορα προεδρικά 

διατάγματα, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και κυρίως με την ενσωμάτωση 

της 4ης και της 7ης οδηγίας. 

Οι επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο και 

συνήθως παρουσιάζουν ζημιές, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη να αντλήσουν 

κεφάλαια (ειδικά κεφάλαια κίνησης) με προσανατολισμό στην αγορά κεφαλαίου 

(Baralexis, 2004). Οι τράπεζες είναι οι κύριοι δανειστές κεφαλαίων για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις (Venieris, 1999; Tzovas, 2006). Στην πραγματικότητα, οι Nobes και 

Parker (2008) δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υψηλά χρέη (Η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 4η θέση από 19 χώρες). Χαρακτηριστικά του τραπεζικού δανεισμού 

είναι τα δάνεια με ασφάλεια, οι προσωπικές σχέσεις, η πολιτική παρέμβαση και 

κοινωνικά κριτήρια (όπως αριθμός εργαζομένων) καθώς και οι ειδικοί κανόνες / 

πλεονεκτήματα για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Ballas, 1994; Ballas et al 

1998; Baralexis, 2004). Χρηματοδότηση του χρέους οδηγεί σε συντηρητισμό και μια 

έμφαση στο ιστορικό κόστος: «Αυτό έχει τορπίλισει πολλές προσπάθειες για τον 

εκσυγχρονισμό των λογιστικών πολιτικών, ιδίως στον τομέα των γνωστοποιήσεων» 

(Ballas, 1994). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Tsakumis (2007) ο οποίος αναφέρει 

ότι οι Έλληνες λογιστές δεν αποκαλύπτουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις (contingent 

liabilities). 

Παρά την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τα μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα, η 

εξέχουσα θέση των τραπεζών στην παροχή χρηματοδότησης μέσω δανείων είναι 

εμφανής στην ελληνική αγορά (Tzovas, 2006). Αυτό συνεπάγεται ότι η 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι σύμφωνη με την προστασία των πιστωτών, 

οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αν είναι πιθανό να «πάρουν τα χρήματά τους πίσω», 

και δίνει έμφαση στον ισολογισμό και στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

(Spathis and Georgakopoulou, 2007). Ως εκ τούτου, οι λογιστικοί κανόνες τείνουν να 

είναι πιο συντηρητικοί, αφού αποσκοπούν στην προστασία των πιστωτών και από τη 

στιγμή που το κεφάλαιο που παρέχεται από τις τράπεζες είναι πολύ σημαντικό, οι 
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διαχειριστές δίνουν μικρή προσοχή στο σχετικά μικρό αριθμό των ατομικών και 

μειονοτικών μετόχων (Ballas et al., 2010).  

Οι τράπεζες έχουν αναπτύξει μια στενή σχέση με πολλές εταιρείες, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις κατέχουν μέρος του  μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Έτσι, οι 

τράπεζες σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να λάβουν άμεσα κάθε σχετική οικονομική 

πληροφορία, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεσθούν τις δημοσιοποιημένες 

πληροφορίες. Επιπλέον, η στενή σχέση μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών είναι 

τέτοια ώστε μια παραβίαση του συμβολαίου του χρέους μπορεί να μην έχει σοβαρές 

συνέπειες για μια επιχείρηση (Tzovas, 2006). 

4.7 Εταιρική Διακυβέρνηση 

Το  1998 κατόπιν πρωτοβουλίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της 

Α.Σ.Υ.Κ Α.Ε (Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε) 

πραγματοποιείται έντονη συζήτηση για το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης. Μετά 

από ένα χρόνο και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 1999 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

σύστησε την «Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα».  Με αυτό 

τον τρόπο εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την θεμελίωση αποτελεσματικών 

πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις.  Η σύσταση της 

επιτροπής αφορούσε δεκαεπτά μέλη, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, νομικούς, 

κρατικούς υπαλλήλους, επιχειρηματικούς εκπροσώπους και στελέχη της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Λίγους μήνες μετά και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1999, η 

επιτροπή προχώρησε στη δημοσίευση ενός κειμένου με τον τίτλο: «Αρχές Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στην Ελλάδα: Συστάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

και ανταγωνιστικού μετασχηματισμού της», γνωστή και ως «Γαλάζια Βίβλο». Η 

βάση για την δημιουργία αυτού του κώδικα αρχών ήταν οι διεθνείς προσαρμοσμένες 

εφαρμογές και αποδεκτές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.  Παράλληλα οι 

κανόνες και οι αρχές που διατυπώθηκαν σχετίζονταν άμεσα με τις Αρχές Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ (OECD, 1999).  Οι επτά βασικές κατηγορίες που 

απαριθμούνται παρακάτω αποτέλεσαν τη βάση για τις σαράντα τέσσερις συστάσεις 

του ελληνικού κώδικα: 

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων 

2. Η ισότιμη μεταχείριση των μετόχων. 
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3. Ο ρόλος των συνεργαζόμενων με την εταιρεία και των φορέων με νόμιμα 

συμφέροντα στην εταιρεία. 

4. Διαφάνεια, γνωστοποίηση πληροφοριών και έλεγχος. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

6. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη 

Ο κώδικας «Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα» άσκησε μεγάλη 

επίδραση στις ελληνικές επιχειρήσεις εκείνο το χρονικό διάστημα.  Παράλληλα, όσο 

αφορά το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και 

Οικονομικών, και Ανάπτυξης, σύστησαν μία νομοθετική επιτροπή. Έντονη συζήτηση 

καταγράφεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε αναφορά με την προτεινόμενη 

τροποποίηση του εταιρικού δικαίου μεταξύ του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων 

(Σ.Ε.Β) και του Ελληνικού Κράτους.  Ο ΣΕΒ εναντιωνόταν στις περισσότερες από τις 

προτεινόμενες τροποποιήσεις και υποστήριζε πως οι κανόνες εταιρικής 

διακυβέρνησης έπρεπε να υιοθετηθούν σε εθελοντική βάση. Το 2002 ο  νόμος ήταν 

πλέον πραγματικότητα. Σε άρθρο τους οι Tsipouri and Xanthakis (2004) 

υποστηρίζουν ότι στο τέλος του 2001 ελληνικές εταιρείες έδειξαν έναν αρκετά 

ικανοποιητικό βαθμό συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.  Μία 

πολύτιμη συνεισφορά στην βελτίωση της διαφάνειας και της παρουσίασης εταιρικών 

στοιχείων των εισηγμένων στο Χ.Α.Α εταιρειών κατά τη διάρκεια του 2000, ήταν η 

θέση σε ισχύ του κώδικα 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο εν λόγω 

κώδικας θέτει κανόνες συμπεριφοράς για τις εισηγμένες εταιρείες και καθορίζει τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μεγαλομετόχων, μελών Δ.Σ, εκτελεστικής διοίκησης 

και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που σχετίζονται με αυτούς. 

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β), τον Αύγουστο του 2001,  παρουσίασε 

τις “Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης” για όλες τις εταιρείες και για τις εισηγμένες 

στην ελληνική κεφαλαιαγορά, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή τους ήταν σε 

εθελοντικό – προαιρετικό επίπεδο. Κύριες συστάσεις του ήταν η δημιουργία 

συμβουλευτικών επιτροπών αποτελούμενες από μη εκτελεστικά μέλη και η 

υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου από ένα συγκεκριμένο άτομο ή τμήμα. Δεν 

αντιμετώπισαν καθόλου το θέμα της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και των 
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δικαιωμάτων των συνδεόμενων με την εταιρεία φορέων, καθώς και μετόχων, ενώ δεν 

έκαναν λόγο για θέματα που αφορούσαν το διοικητικό συμβούλιο. 

Η ψήφιση του νέου νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση αποτέλεσε μεγάλη είδηση 

για τις ελληνικές εταιρείες το 2002. Ο νόμος 3016/2002 «για την εταιρική 

διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», βασίστηκε στο αρχικό 

σχέδιο και δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2002, εισάγοντας θεμελιώδεις υποχρεώσεις 

εταιρικής διακυβέρνησης με σκοπό την επιβολή της διαφάνειας στην αγορά και την 

ανάταση της πίστης των επενδυτών στο θεσμό της κεφαλαιαγοράς.   Το Άρθρο 2 του 

νόμου 3016  αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και 

μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα 

καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με 

την εποπτεία όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών 

του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού 

αριθμού των μελών. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο 

τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου αυτού ή σε 

περίπτωση πενταμελούς Δ.Σ. ένα μέλος. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι 

υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της 

μειοψηφίας των μετόχων. Τέλος το Άρθρο 4 καθορίζει τις σχέσεις των ανεξάρτητων 

μελών Δ.Σ με την εταιρεία αναφέροντας ότι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου πρέπει να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με 

συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.  Επιπρόσθετα ο νόμος αναφέρεται στις αμοιβές των 

μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου οι οποίες πρέπει να αναφέρονται 

σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν στο ελληνικό 

νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους 

κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόμος 3693/2008, που επιβάλλει τη 

σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, 

όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, και ο 

Νόμος 3884/2010, που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές 

υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας 

της Γενικής τους Συνέλευσης.  Ο πρόσφατος Νόμος 3873/2010, που ενσωμάτωσε 

στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2006/46/EC4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης του Κώδικα και αποτελεί «θεμέλιο 

λίθο» του. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες χώρες, ο 

Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 2190/19207, τον οποίον τροποποιούν πολλές 

από τις παραπάνω διατάξεις νόμων κοινοτικής έμπνευσης) περιλαμβάνει τους 

βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους (ΣΕΒ, 2011). 

Ο Ν.3873/2010 αναφέρει ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν 

και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα 

εταιρικής διακυβέρνησης.  Οι επιλογές που έχουν είναι δύο, δηλαδή είτε να επιλέξουν 

από τους γενικά αποδεκτούς κώδικες που έχουν εκδοθεί διεθνώς ή στην Ελλάδα, ή να 

καθορίσουν και να προσδιορίσουν οι ίδιες αναλυτικά τους ειδικότερους κανόνες και 

αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που δεσμεύονται να εφαρμόζουν. Παρόλα αυτά, στο 

Ν.3873/2010 δεν περιγράφεται κάποιο πρότυπο το οποίο θα μπορούσαν να 

ακολουθήσουν οι εταιρείες προκειμένου να αναπτύξουν τον κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησής τους. Για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ αποφάσισε να συντάξει τον Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ.  Ο κώδικας αυτός  συνδυάζει τις απαιτήσεις που 

προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με τις βέλτιστες πρακτικές 

διακυβέρνησης. 

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου Κώδικα είναι η εκπαίδευση και καθοδήγηση των 

διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών εταιρειών σε θέματα βέλτιστων πρακτικών 

διακυβέρνησης. Ένας άλλος στόχος του Κώδικα είναι η βελτίωση της πληροφόρησης 

των ιδιωτών ή θεσμικών μετόχων, Ελλήνων και αλλοδαπών, και η ενίσχυση της 

συμμετοχής τους στις εταιρικές υποθέσεις. Κεντρικό στόχο του Κώδικα αποτελεί και 

η δημιουργία ενός προσβάσιμου και κατανοητού συστήματος αναφοράς για 

εισηγμένες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται πλέον να δημοσιοποιούν σε 

ετήσια βάση πληροφορίες για την εταιρική τους διακυβέρνηση σύμφωνα με τον Νόμο 

3873/2010. Ο Νόμος αυτός επιβάλλει στις εταιρείες, των οποίων οι κινητές αξίες 

είναι δεκτές για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, να συντάσσουν δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης, που θα πρέπει να αποτελεί ειδικό τμήμα της ετήσιας 

έκθεσης διαχείρισής τους. Η δήλωση αυτή θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχει 

πληροφορίες για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία 

επιπλέον των προβλέψεων του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των 

                                                 
7
 Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, μετά την τροποποίησή του από τον Νόμο 3604/2007.   
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κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού 

ελέγχου σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιέχει αναφορά 

στο συγκεκριμένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία και, 

στο βαθμό που η εταιρεία αποφασίζει να αποκλίνει από ορισμένα μέρη του σχετικού 

Κώδικα ή να μην εφαρμόσει κάποιες από τις διατάξεις του, να αιτιολογεί τους λόγους 

της απόκλισης ή της μη εφαρμογής. Η υιοθέτηση του Κώδικα από τις επιχειρήσεις 

απλοποιεί σημαντικά τις παραπάνω υποχρεώσεις δημοσιοποίησης (ΣΕΒ, 2011). 

Στην έρευνα των Florou and Galarniotis (2007), με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία σε 

274 από τις 340 που ήταν εισηγμένες το 2003, δείχνουν ότι η μέση βαθμολογία της  

εταιρικής διακυβέρνησης ήταν 44%. Σε μια άλλη έρευνα του 2005, που 

πραγματοποιήθηκε από την Grant Thornton και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών διαπιστώθηκε ότι οι εισηγμένες εταιρείες συμμορφώνονται με τη νομοθεσία 

αλλά όχι με την ουσία της.   Αυτά είναι και τα ευρήματα των  Ballas et al. (2010) που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και αναφέρονται στον φορμαλισμό της ελληνικής 

λογιστικής.  Εντόπισαν περιπτώσεις ανεπαρκών γνωστοποιήσεων, διευθυντές που 

κατέχουν θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, 

την έλλειψη ανεξαρτησίας μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών διευθυντών, τη 

μη γνωστοποίηση των αποδοχών των επιτροπών, ανεπαρκείς γνωστοποιήσεις των 

αποδοχών των διοικητικών στελεχών και τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την 

ελάχιστο περιεχόμενο των εσωτερικών κανονισμών. Αντίστοιχη έρευνα 

πραγματοποιήθηκε το 2007 από τη Grant Thornton και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (Grant Thornton και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008) όπου 

διαπιστώνεται ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά ότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2007 έδειξαν ότι στις  ελληνικές εισηγμένες 

επιχειρήσεις δεν έχει ωριμάσει αρκετά η εφαρμογής της δυνατότητας που έχουν να 

επιλέξουν μεταξύ είτε της συμμόρφωσης με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης 

είτε της δημοσιοποίησης της αιτιολόγησης των αποκλίσεών τους από αυτές.  Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως 2 στις 10 εισηγμένες δηλώνουν ότι έχουν 

υιοθετήσει πλήρως τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.  Οι 7 στις 10 εισηγμένες 

δηλώνουν ότι έχουν υιοθετήσει επαρκώς τις σχετικές αρχές και συστάσεις.  Παρόλα 

αυτά από τις 8 στις 10 που δηλώνουν ότι δεν δημοσιοποιούν έκθεση συμμόρφωσης 
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με το θεσμικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης μόλις οι 6 στις 10 εξηγούν το 

λόγο της απόκλισης (Grant Thornton και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008).  

Η έρευνα της Grant Thornton «Εταιρική Διακυβέρνηση 2011» αφορά τις  ελληνικές 

εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, των οποίων η τελευταία διαχειριστική 

χρήση έκλεισε το Δεκέμβριο του 2010.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως 

ελάχιστες εταιρείες, μόλις το 22% στο σύνολο των εταιρειών,   έχουν προβεί στη 

σύσταση Επιτροπής Αμοιβών, προκειμένου η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών 

να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό, και να 

είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων με την πλειοψηφία αυτών να 

ανήκει στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης.  Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εταιρειών (92%) δεν δημοσιοποίησε στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης την 

έκθεση αμοιβών των μελών του ΔΣ με συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία για 

κάθε μέλος χωριστά αφού, είτε δεν προέβλεψαν στον Κώδικα που ακολουθούν τη 

σχετική ειδική πρακτική είτε δήλωσαν απόκλιση από την πρακτική. Ωστόσο θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή αυτής της ειδικής πρακτικής από τις εταιρείες 

που υιοθετούν Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ αναβάλλεται μέχρι την πρώτη 

ανασκόπηση του Κώδικα, που προβλέπεται να γίνει το 2012 (Grant Thornton, 2011) 

4.8 Ανεξάρτητες εποπτικές αρχές στην Ελλάδα 

Ο προβληματισμός σχετικά τόσο με τη λογιστική απεικόνιση της οικονομικής 

κατάστασης των επιχειρήσεων όσο και  με την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τα 

πιστοποιητικά ελέγχου που παρέχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές είναι έντονος.  

Αποτέλεσμα αυτού του προβληματισμού είναι η λειτουργία φορέων οι οποίοι θέτουν 

τους κατάλληλους κανονισμούς και πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους με 

απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας  του ελεγκτικού 

επαγγέλματος. Οι κυριότεροι φορείς που ασκούν ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο 

ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Επιτροπή 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). Κάτω από την επίβλεψη της 

τελευταίας λειτουργούν το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) και το 

Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.). Η παρουσίαση των λειτουργιών και των 

αρμοδιοτήτων τους ακολουθεί παρακάτω: 
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4.7.1 Η Ρυθμιστική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) 

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των 

διατάξεων της νομοθεσίας για την Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Αποτελεί νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με ίδιους πόρους και λειτουργεί αποκλειστικά 

χάριν του δημοσίου συμφέροντος και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και 

διοικητικής αυτοτέλειας. Η οργανωτική της διάρθρωση, οι αρμοδιότητες κι η 

λειτουργία της ορίζονται κυρίως από τους Νόμους 1696/91, 2166/93, 2396/96, το 

ΠΔ.25/03 και το Ν.3340/05. Η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν βαρύνει 

τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού οι πόροι της προέρχονται από τέλη και εισφορές 

που βαρύνουν τους εποπτευόμενους φορείς. Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής 

συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τον Υπουργό 

Οικονομίας και Οικονομικών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς απολαύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και 

λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεσμευόμενα μόνον από το νόμο και τη συνείδησή τους 

και δεν εκπροσωπούν τους φορείς που τους πρότειναν. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό 

Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καλείται 

τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, 

προκειμένου να την ενημερώνει για θέματα της κεφαλαιαγοράς. Στόχος της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, ο 

περιορισμός του συστημικού κινδύνου, και η προστασία του επενδυτικού κοινού με 

την προώθηση της διαφάνειας. Στους εποπτευόμενους φορείς από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνονται οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες και οι 

Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι Ανώνυμες Εταιρίες 

Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και οι 

Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης. Οι εισηγμένες εταιρίες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών εποπτεύονται επίσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως 

προς τη τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τα θέματα 

νομιμότητας των πράξεων που συνδέονται με την προστασία των επενδυτών. Τα μέλη 

διοικητικών συμβουλίων και τα διευθυντικά στελέχη όλων των προαναφερόμενων 

φορέων υπόκεινται σε εποπτικές υποχρεώσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Στους εποπτευόμενους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορείς περιλαμβάνονται 
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επίσης οι οργανωμένες αγορές και οι φορείς εκκαθάρισης, όπως η Αγορά Αξιών 

Χ.Α., η Αγορά Παραγώγων Χ.Α., και η ΕΧΑΕ ως φορέας εκκαθάρισης και 

διακανονισμού συναλλαγών επί κινητών αξιών και επί παραγώγων αλλά και τα 

συστήματα αποζημίωσης επενδυτών και διασφάλισης συναλλαγών, όπως το 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και το Επικουρικό Κεφάλαιο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

είναι αρμόδια για την έγκριση ενημερωτικών δελτίων όσον αφορά τις ανάγκες 

πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη διενέργεια δημοσίων προσφορών και 

την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά. Έχει την αρμοδιότητα να 

επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή 

λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που 

παραβαίνουν τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά. Ως εθνική εποπτική αρχή, η 

συνάπτει διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με άλλες εποπτικές αρχές για την 

ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέματα της 

αρμοδιότητάς της. Είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 

Αρχών της Κεφαλαιαγοράς (Committee of European Securities Regulators - 

C.E.S.R.) και του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς - IOSCO)
8
. 

4.7.2 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) 

Το 1988 με το νόμο 1819/88 ιδρύθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (ΕΣΥΛ) στο 

οποίο είχαν ανατεθεί οι πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις και απαρτίζονταν από είκοσι έξι 

μέλη. Η πλειοψηφία των μελών ήταν εκπρόσωποι διαφόρων ομάδων συμφερόντων, 

όπως για παράδειγμα, το Οικονομικό Επιμελητήριο  και η Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εργατών. Σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες, ο ρόλος του ΕΣΥΛ 

στη λήψη αποφάσεων θεωρείται πολύ περιορισμένος. Λειτούργησε μόνο ως 

σύμβουλος για την  κυβέρνηση και ειδικότερα για τους υπουργούς Εθνικής 

Οικονομίας, του  Εμπορίου και της Παιδείας (για ζητήματα που αφορούν την 

εκπαίδευση στον τομέα της λογιστικής)
9
. Πριν το ΕΣΥΛ εκφράσει μια  γνώμη, 

τουλάχιστον σε θέματα που αφορούν το Λογιστικό Σχέδιο, θα έπρεπε να 

ακολουθήσει μια διαδικασία διαβούλευσης με το Οικονομικό Επιμελητήριο της 

Ελλάδας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ήταν πολύ χρονοβόρα. Στην πράξη, το ΕΣΥΛ 

ήταν υπεύθυνο για την έκδοση εγκυκλίων που εξηγούσαν μερικά από τα στοιχεία του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, και σχολίαζαν τροποποιήσεις του εταιρικού δικαίου 

                                                 
8
 http://www.hcmc.gr/pages/index.asp?catID=3 

9
  Ν 1819/1988 άρθρο 2 
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που επηρεάζουν την λογιστική πρακτική. Βασικό χαρακτηριστικό του περιεχομένου 

των εγκυκλίων ήταν μια έμμονη προσοχή με φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες.   

Η δουλειά του ΕΣΥΛ υποστηρίχθηκε από τη διεύθυνση λογιστικής τυποποίησης του 

Υπουργείου Οικονομίας.  Βασική αρμοδιότητα της ήταν  η εποπτεία της εφαρμογής 

του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των κλαδικών λογιστικών σχεδίων και γενικά η 

παροχή των αναγκαίων για το σκοπό αυτό οδηγιών, καθώς και η παρακολούθηση της 

εφαρμογής της Λογιστικής σε εθνική κλίμακα
10

.  Αν και η λειτουργία αυτής της 

διεύθυνσης θεωρήθηκε πολύ σημαντική στελεχώθηκε μόλις με ένα άτομο.  Με τον 

ίδιο νόμο δημιουργήθηκε η Επιτροπή Επίλυσης Λογιστικών Αμφισβητήσεων  

(Ε.Ε.Λ.Α) η οποία είχε ως ρόλο να επιλύει κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την ορθή 

ερμηνεία ή εφαρμογή των διατάξεων περί Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και κλαδικών 

λογιστικών σχεδίων, καθώς και για θέματα που σχετίζονταν με την εφαρμογή της 

λογιστικής τυποποίησης
11

. 

Στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ.) αντικαθίσταται όπως θα 

περιγραφεί παρακάτω.   Συγκεκριμένα, το 2003 συστάθηκε η Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (E.Λ.T.E.) με τον νόμο 3148/5-6-03 (Φ.Ε.Κ.136 Α').  Η 

Ε.Λ.Τ.Ε αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο υπάγεται στην 

εποπτεία του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και διοικείται από επταμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους 

με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελέγχων που ορίζονται με 

απόφαση του υπουργού Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Σύνδεσμο 

Ελληνικών Βιομηχανιών, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ανά μέλος από κάθε 

φορέα. 

Η  κατάρρευση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς τη διετία 1999-2001 κατέστησε 

επιτακτική την ανάγκη για την Ελληνική Πολιτεία λήψης μέτρων για την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στην οικονομική πληροφόρηση και στους 

θεσμοθετημένους φορείς και κανόνες της αγοράς. Πριν την ίδρυση της ΕΛΤΕ η 

κατάσταση που επικρατούσε στην ελληνική αγορά ήταν πολύ διαφορετική.  

Συγκεκριμένα, υπήρχε το ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών), το οποίο 
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ήταν αυτόνομο και ασχολιόταν με τους λογιστικούς ελέγχους, και το ΕΣΥΛ (Εθνικό 

Συμβούλιο Λογιστικής) το οποίο υπαγόταν στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών και ασχολιόταν με την λογιστική τυποποίηση όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Δεν υπήρχε ποιοτικός έλεγχος του έργου των ορκωτών ελεγκτών, η 

πειθαρχική διαδικασία ελεγχόταν από το ΣΟΕΛ, χωρίς δυνατότητα έφεσης, η 

απελευθέρωση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή ήταν στην πράξη πολύ 

περιορισμένη και οι κανόνες δεοντολογίας καθορίζονταν από τους ιδίους τους 

ελεγκτές. Επίσης, υπήρχε ο περιορισμός αλλαγής του ορκωτού ελεγκτή μετά από 5 

χρήσεις (με μεταβατικές διατάξεις αυτό έχει παραταθεί κατά πολύ). Οι ελεγκτές ή οι 

ελεγκτικές εταιρείες εκτός από τον τακτικό έλεγχο μπορούσαν επίσης να παρέχουν 

ταυτόχρονα και υπηρεσίες συμβούλου. Τέλος, δεν υπήρχαν περιορισμοί στις 

προσλήψεις ορκωτών ελεγκτών από τις εταιρείες τις οποίες ήλεγχαν. Η ίδρυση της 

Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων αποτελεί μια κυβερνητική 

πρωτοβουλία και αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας των 

ορκωτών λογιστών ελεγκτών καθώς επίσης και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτούς.  

Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες
12

: 

1)Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών θέματα Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων, Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου, Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς 

και την εναρμόνιση τους με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή 

πρότυπα. 

2) Μεριμνά για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων. 

3) Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επί θεμάτων 

λογιστικής τυποποίησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού 

και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται από το Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 

65 Α'). 
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4)Ασκεί εποπτεία στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο. Ε.Λ.), σχετικά με 

την τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση του λειτουργήματος των μελών 

του. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται η έκταση, το περιεχόμενο και ο τρόπος 

της εποπτείας. 

5) Αξιολογεί τα πορίσματα του ελέγχου της διαχείρισης του Σ.Ο.Ε.Λ.. 

6) Θεσπίζει ύστερα από εισήγηση του Σ.Ο.Ε.Λ. κανόνες δεοντολογίας για την 

άσκηση του έργου των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών και ελέγχει 

την τήρηση των κανόνων αυτών. 

7) Συνεργάζεται με την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 2331/1995 

(ΦΕΚ 173 Α.) για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

ενέργειες από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές -λογιστές. 

Στην Ε.Λ.Τ.Ε. λειτουργούν: 

Α) Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.)
13

: Με  την έναρξη ισχύος του 

νόμου 3148/5-6-03 καταργείται το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.) που έχει 

συσταθεί με το Ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α') και μεταφέρονται στο Σ.ΛΟ.Τ. 

(Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης) θέματα που εκκρεμούν στο Ε.ΣΥ.Λ.  Το 

Σ.ΛΟ.Τ. είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε. ως 

Πρόεδρο και τέσσερις ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και έχουν υψηλό επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης στη λογιστική ή μακροχρόνια πείρα πρακτικής εφαρμογής 

της. Τα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ. ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. για τριετή 

θητεία. Το Σ.ΛΟ.Τ. γνωμοδοτεί σε θέματα λογιστικής τυποποίησης, τα οποία 

παραπέμπονται σε αυτό με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. και σε προθεσμία που 

ορίζεται με αυτήν. Τα θέματα αυτά αφορούν α) την κατάρτιση, την αναθεώρηση ή 

την τροποποίηση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Κλαδικών Λογιστικών 

Σχεδίων, με σκοπό την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της επιστήμης και της 

πρακτικής, β) τον τρόπο,  χρόνο και τη διαδικασία της γενικής ή κατά στάδια 

υποχρεωτικής εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις οικονομικές 
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μονάδες ή από κατηγορίες αυτών, γ) την έκδοση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή 

του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Β) Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.)
14

:  Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου 

είναι αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο των ελέγχων που διενεργούν σύμφωνα με το 

νόμο ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, φυσικά πρόσωπα και ελεγκτικές εταιρείες, στις 

οικονομικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων 

και αφορά τη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, τους κανόνες 

δεοντολογίας και τους κανόνες περί ασυμβίβαστου που ορίζονται στο άρθρο 12. Ο 

ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με μέριμνα του Σ.Π.Ε. από τρεις κατ. Ανώτατο όριο 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ., οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση 

από το σύνολο των μελών του. Στην κλήρωση δεν συμμετέχουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές 

Λογιστές, που ανήκουν στην ελεγκτική εταιρεία, που διενήργησε τον εξεταζόμενο 

έλεγχο. Σε περίπτωση εξειδικευμένων ελέγχων επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του 

Σ.Π.Ε. ο ορισμός ενός επιπλέον εξειδικευμένου ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ο 

ποιοτικός έλεγχος διενεργείται ετησίως σε τυχαίο δείγμα επί ποσοστού τουλάχιστον 

δέκα επί τοις εκατό των εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

Χ.Α.Α. και ένα επί τοις εκατό τουλάχιστον των εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν 

είναι εισηγμένες και αφορά στην τελευταία ελεγμένη χρήση. Ποιοτικός έλεγχος 

μπορεί να διενεργηθεί και εκτός δείγματος, είτε κατόπιν παραγγελίας του Δ.Σ. της 

Ε.Λ.Τ.Ε. είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος ή της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται από την 

Ε.Λ.Τ.Ε. στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, και κατά περίπτωση 

στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στους ίδιους φορείς 

αντίστοιχα γνωστοποιούνται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους ελεγκτές και στις 

ελεγκτικές εταιρείες, για παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους ποιοτικούς 

ελέγχους. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζεται η δαπάνη για τη διενέργεια 

του ποιοτικού ελέγχου και βαρύνει την εταιρεία της οποίας εξήχθη το δείγμα της 

παραγράφου 4. Η δαπάνη βαρύνει την Ε.Λ.Τ.Ε. όταν η ίδια εταιρεία επιλεγεί για 

δεύτερη ή περισσότερες φορές στο δείγμα του ποιοτικού ελέγχου σε διάστημα πέντε 

ετών. Αν ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν παραγγελίας της Ε.Λ.Τ.Ε., εκτός δείγματος, 

ή ύστερα από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το 
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κόστος βαρύνει τους εν λόγω φορείς αντιστοίχως. Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. της 

Ε.Λ.Τ.Ε. και ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. 

καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης του ποιοτικού ελέγχου, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πρέπει να είναι 

συμβατή με την υπό κατάρτιση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις αυτή 

ολοκληρωθεί. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται και χωρίς εισήγηση αν παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία που έχει θέσει το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. και η οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη του ενός μηνός. 

Γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή
15

 αποτελούμενη από τον πρόεδρο και τους δύο 

αντιπροέδρους.  Είναι αρμόδια για τη λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. 

4.9 Το επάγγελμα του λογιστή στην Ελλάδα 

Μετά την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το 1835, ο πρώτος  

Ελληνικός Εμπορικός Κώδικας, μια μετάφραση του γαλλικού εμπορικού κώδικα, 

εκδόθηκε προκειμένου να ρυθμιστεί η πρακτική της οικονομικής ζωής στην Ελλάδα. 

Εκατό χρόνια από τότε, το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο 2190/1920 που 

εισήγαγε την Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), ο κύριος τύπος μεγάλης εταιρείας στο 

ελληνικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σχηματισμός της Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) ήταν 

μια αναγκαιότητα που προκλήθηκε από τις φορολογικές αρχές. Οι οικονομικές αρχές 

της Ελλάδας  είχαν υψηλές προσδοκίες από την  ΑΕ, πιστεύοντας ότι είχαν τη 

δυνατότητα να πληρώνουν φόρους και ότι οι φορολογικές αρχές θα μπορούσαν να 

έχουν καλύτερο έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων της ΑΕ. Το λογιστικό  

επάγγελμα στην Ελλάδα σχετίζεται με τη δημιουργία αυτής της πρώτης επίσημης 

νομικής μεγάλη εταιρείας, την  Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.).  Ο  Νόμος 2190/20 (άρθρο 

3) απαιτεί ότι πριν οι λογαριασμοί της εταιρείας  εγκριθούν από τη  γενική συνέλευση 

των Μετόχων, θα πρέπει να ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Ωστόσο, παρά 

την αναγκαιότητα των μεγάλων εταιρειών να απασχολούν  λογιστές,  η περιορισμένη 

βιομηχανική ανάπτυξη, ο μικρός αριθμός μεγάλων εταιρειών και οργανισμών, δεν 

αναβάθμισε  τον τομέα της λογιστικής και της ελεγκτικής.   Το 1947, μετά το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο  πρώτος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ΚΒΣ  (ΦΕΚ 

272/1947) ψηφίστηκε για να ρυθμίσει την πρακτική της λογιστικής στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα υπάρχουν μεγάλες και μικρές / μεσαίες 
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επιχειρήσεις στην Ελλάδα με την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία. Υπήρχαν 

τέσσερις κατηγορίες των βιβλίων. Η μεγαλύτερη κατηγορία των βιβλίων  ήταν για τις 

μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες (ΑΕ) και οργανισμούς (μεγαλύτερες, σύμφωνα με 

τον κύκλο εργασιών τους). Επιπλέον, οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν την υποχρέωση 

να τηρούν λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο.  Τηρούσαν τα 

λογιστικά βιβλία κυρίως για να συμμορφωθούν  με τη φορολογική νομοθεσία και, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, για τη χρήση των λογιστικών πληροφοριών με σκοπό  τη 

λήψη αποφάσεων. Οι χαμηλότερες κατηγορίες, η πρώτη / δεύτερη / τρίτη, ήταν για 

τις μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι κλπ. Οι μικρότερες επιχειρήσεις ήταν 

υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία, λόγω  του ελληνικού φορολογικού νόμου (Κ.Β.Σ.). 

Αυτές οι νέες οικονομικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις  δημιουργούν την 

πραγματική ανάγκη για τις επιχειρήσεις να απασχολούν λογιστές. Από το 1947 μέχρι 

το 1956 υπήρχαν πολλές μικρές αλλαγές στον ΚΒΣ (διάταγμα 578/1948, το διάταγμα 

25/1952, το διάταγμα 116/1956) και την εισαγωγή ενός νέου οικονομικού δικαίου 

(3195/1955). Το νομοθετικό διάταγμα 3320/55 εισήγαγε τη δεύτερη μεγάλη είδους 

ελληνική εταιρεία, την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ΕΠΕ και το Σώμα 

Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο. Η ευθύνη των ελεγκτών 

ήταν να ελέγχει και να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις των μεγάλων ιδιωτικών 

εταιρειών (ΑΕ). Προκειμένου κάποιος να χαρακτηριστεί  ως ελεγκτής θα έπρεπε να 

είχε πτυχίο πανεπιστημίου, έντεκα χρόνια εμπειρίας στο ΣΟΛ  και επιτυχία σε 

εξαιρετικά δύσκολες εξετάσεις. Τα  μέλη του  ΣΟΛ απόλαυσαν  μια πολύ υψηλή 

κοινωνική θέση (Ballas, 1994). Κατά την ίδια περίοδο (1956), ένα άλλο σώμα είχε 

δημιουργηθεί, η Ομοσπονδία των Ελλήνων Λογιστών. Τα μέλη της Ένωσης δεν 

υπερέβαιναν  το είκοσι τοις εκατό των ελλήνων λογιστών  (κυρίως μη-ορκωτών 

λογιστών). Δύο χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι τα κομβικά σημεία στα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Αυτά τα δύο σημεία είναι:  (1) 

οι έλληνες λογιστές της εποχής εκείνης δεν ασχολούνταν με τις λογιστικές 

δραστηριότητες που ασχολούνται σήμερα οι λογιστές. Είχαν εμπλακεί με μια σειρά 

από δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπορικές εργασίες και ένα πολύ απλό τύπο 

της λογιστικής. (2) η δημιουργία του ΣΟΛ και η εμφάνιση της επίσημης ελεγκτικής. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ένα μεγάλο μέρος των ξένων κεφαλαίων εισήλθε 

στην Ελλάδα. Πήρε τη μορφή εξωτερικής βοήθειας για την αναδιάρθρωση της 

ελληνικής οικονομίας μετά το Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τα τέσσερα χρόνια 

εμφυλίου πολέμου. Κυρίως μέσω του  Σχεδίου Μάρσαλ θα γίνουν επενδύσεις άμεσα 
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στη βιομηχανία ή σε μεγάλες αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες. Το 1962 ήταν η 

πρώτη χρονιά που η συμμετοχή του βιομηχανικού τομέα στο ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερη 

από αυτή της γεωργίας και από τα μέσα της δεκαετίας του εξήντα η εκβιομηχάνιση 

της Ελλάδας  ήταν σε καλό δρόμο (Mouzelis, 1978).  Δεδομένου ότι η οικονομική 

ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν σε εξέλιξη, νέοι εταιρικοί και φορολογικοί νόμοι 

(διάταγμα 238/1967, το διάταγμα 4/1968, το διάταγμα 406/1974, Π.Δ. 99/1977) 

εμφανίζονται οι οποίοι πλήττουν  περαιτέρω το λογιστικό επάγγελμα και περιπλέκουν 

τις  λογιστικές εργασίες.  Ωστόσο, αυτό που άλλαξε τη  λογιστική πρακτική των 

ελληνικών επιχειρήσεων και το λογιστικό επάγγελμα ήταν το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ). Οι προσπάθειες για την προετοιμασία και την έγκριση του   

Λογιστικού  Σχεδίου  διήρκεσε σχεδόν τρεις δεκαετίες (Ballas, 1994). Αλλά 

υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα είδος ΕΓΛΣ χρησιμοποιούσαν  κάποιες  μεγάλες και 

σημαντικές  επιχειρήσεις (ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε., ΛΑΡΚΟ Α.Ε., ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. ETC) 

στην Ελλάδα πολύ πριν από την αποδοχή του ΕΓΛΣ ως Ελληνικό Δίκαιο. Τον 

Σεπτέμβριο του 1981, το πλήρες κείμενο του Ελληνικού  Γενικού  Λογιστικού  

Σχεδίου δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο σκοπός του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

αναφερόταν σαν ένας κοινός μηχανισμός και μια κοινή γλώσσα για την επικοινωνία 

όχι μόνο μεταξύ των διοικούντων και των διοικούμενων, αλλά μεταξύ των 

οικονομικών οργανώσεων και των εμπορικών ενώσεων. Επίσης αναφέρεται πως 

σκοπός του ήταν οι θετικές επιπτώσεις από τη χρήση του να πάνε πολύ πέρα από τα 

εθνικά σύνορα.  Κύρια φιλοδοξία ήταν η συμβολή τους στην οικονομική ενότητα της 

Ευρώπης, με την εξασφάλιση της δυνατότητας αξιόπιστων συγκρίσεων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) θεσπίστηκε με το προεδρικό 

διάταγμα για το έτος 1980, αλλά ήταν αδρανές μέχρι το 1990. Αρχικά, μόνο ορισμένα 

τμήματα του Ελληνικού Σχεδίου που αφορούσαν  την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση ήταν υποχρεωτικά. Ο Νόμος 1882/90 έκανε το  Λογιστικό Σχέδιο 

υποχρεωτικό  για τις εταιρείες που ελέγχονται από μέλη του  ΣΟΛ, από την 1η 

Ιανουαρίου 1991. Η ίδρυση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις είχε ως αποτέλεσμα να λύσει κάποια αμφιλεγόμενα θέματα όπως η 

αναρχία και η αυθαιρεσία στις λογιστικές πρακτικές, η αποτελεσματική επικοινωνία 

μεταξύ των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης και, τέλος, η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία για επιχειρηματικές πληροφορίες και  στοιχεία που έφταναν στην 

ελληνική δημόσια οικονομικών υπηρεσιών. Μια άλλη σημαντική νομοθεσία, το 

Προεδρικό Διάταγμα 186/92, ψηφίστηκε το 1992, γνωστό  ως «Κώδικας Βιβλίων και 
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Στοιχείων». Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων παρουσιάζει με εκτενείς λεπτομέρειες 

το πώς μεγάλες εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει 

να τηρούν λογιστικά βιβλία  για φορολογικούς σκοπούς (Ballas, 1994). Σύμφωνα με 

αυτή την φορολογική νομοθεσία, το Λογιστικό Σχέδιο κατέστη υποχρεωτικό  για 

όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους  μορφή, με κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο από 1.000.000 ευρώ (όπως σήμερα). Το διάταγμα επηρέασε  περαιτέρω 

το έργο των λογιστών. Παρά την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα 

(1977) το λογιστικό επάγγελμα ήταν ένα ανοιχτό επάγγελμα, χωρίς νόμους που να 

περιορίζουν την είσοδο στην άσκηση της λογιστικής. Οι έλληνες  λογιστές δεν έπρεπε  

να έχουν κανένα τίτλο σπουδών και ο καθένας  μπορούσε να είναι ένας λογιστής 

ανεξάρτητα από το επίπεδο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εμπειρίας τους. 

Οι Λογιστές  από τότε μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται από τις μεγάλες 

βιομηχανικές εταιρείες  ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών και από την κυβέρνηση, όπου 

υπάρχουν μεγάλα καλά οργανωμένα λογιστήρια. Επίσης, ορισμένοι λογιστές 

λειτουργούν τα δικά τους λογιστικά γραφεία και τηρούν  τα βιβλία των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων και υπογράφουν  τις ετήσιες εκθέσεις ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες.  Μερικοί λογιστές οι οποίοι είναι σε μισθωτή απασχόληση τηρούν  

επίσης το δικό τους γραφείο κρατώντας  λογιστικά βιβλία επιχειρήσεων. Η περίοδος 

μετά το 1990 αποτελεί ίσως την πιο σημαντική περίοδο στη δημιουργία επαγγέλματος 

του λογιστή. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε. Νόμος 1100/1980) 

περιορίστηκε στην παροχή συμβουλών προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με 

οικονομικά θέματα. Οι δικαιοδοσίες του Ο.Ε.Ε. να αναλάβουν τη ρύθμιση των 

θεμάτων που σχετίζονται με τα οικονομικά επαγγέλματα επικυρώνεται από το 

Προεδρικό Διάταγμα 475/1991 (βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 6 του νόμου 

1100/1980) με τον τίτλο «Σχετικά με την απασχόληση των οικονομολόγων και τα 

επαγγελματικά δικαιώματα». Το Ο.Ε.Ε. συμπεριέλαβε το επάγγελμα του λογιστική 

και του φοροτέχνη λογιστή  στα επαγγέλματα που σχετίζονται με οικονομικά και 

έθεσε τις δικαιοδοσίες του Ο.Ε.Ε. (άρθρο 1, παράγραφοι 2, 4, 5 και 7 του Π.Δ. 

475/1991). Όλοι οι ορκωτοί λογιστές  είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να εγγραφούν 

στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Το επόμενο σημαντικό βήμα για την 

επαγγελματοποίηση των λογιστών ήταν η θεσμοθέτηση των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων για την άσκηση όλων των Οικονομικών επαγγελμάτων.  Ένα χρόνο 

αργότερα, το 1992, το Προεδρικό Διάταγμα (186/1992) αλλάζει τον Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που επηρέασε το έργο του Έλληνα λογιστή. Σύμφωνα με το 
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διάταγμα (άρθρο 29, παράγω. 3) οι ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών με κύκλο 

εργασιών ανά έτος πέραν 200.000.000 δρχ. ελληνικά (περίπου 586,941ευρώ), να 

υπογράφονται από όσους κατέχουν άδεια που εκδίδεται από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο, σύμφωνα με το ΠΔ 475/1991 (άρθρο 2).  Αυτό σημαίνει ότι μόνο 

λογιστές που ήταν απόφοιτοι των Οικονομικών Σχολών ή από τα Τμήματα 

Λογιστικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), με τουλάχιστον 

πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας λογιστικής έχουν το δικαίωμα να 

υπογράφουν  τις οικονομικές καταστάσεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Τον Ιούλιο 

του 1997, ο νόμος του Ελληνικού Κοινοβουλίου 2515/1997 «Πρακτικές του 

επαγγέλματος του Λογιστή/Φοροτεχνικού, Λειτουργίες ελέγχου και άλλες διατάξεις» 

πέρασε και ρυθμίζεται επίσης το ελληνικό λογιστικό επάγγελμα. Σύμφωνα με τον εν 

λόγω νόμο, οι υπηρεσίες λογιστικής και φορολογικής ασκούνται από τους 

αποφοίτους των Σχολών και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής 

σε επίπεδο πανεπιστημίου, και από τους απόφοιτους των συγκεκριμένων τμημάτων 

των ΤΕΙ. Οι λογιστικές πρακτικές προϋποθέτουν  άδεια από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο. Το 2002, με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη πολλά πράγματα 

άλλαξαν στο λογιστικό επάγγελμα. Εταιρείες ή άτομα με κύκλο εργασιών 1.000.000 

ευρώ ανά έτος ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν λογιστικά βιβλία (διπλογραφική 

μέθοδος).  Την επόμενη χρονιά (2003) υπήρξε ρύθμιση για τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) και την  Εταιρική 

Διακυβέρνηση. Ο κανονισμός (3016/03) δημιουργεί αλλαγές για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών). Ο νόμος αυτός 

γέννησε τα τμήματα της ελεγκτικής.  Όλα τα παραπάνω διατάγματα, πράξεις, 

φορολογικοί και εταιρικοί νόμοι, η εισαγωγή της πληροφορικής στην ελληνική 

επιχείρηση και η παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων έχουν αλλάξει τον 

προσανατολισμό και τις απαιτήσεις των λογιστών στην Ελλάδα (Tourna and 

Kapadaidakis, 2006). 

4.10 Η ελεγκτική στην Ελλάδα 

Η πρώτη προσπάθεια θεσμοθέτησης του επαγγέλματος της ελεγκτικής καθώς και της 

ιδιότητας του ελεγκτή ανωνύμων εταιριών έγινε το 1920 με τα άρθρα 36 και 37 του 

κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιριών” ο οποίος στη 

συνέχεια τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007, ΦΕΚ 189 Α/8-8- 2007.   Παρόλα αυτά 
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ο έλεγχος που προέβλεπαν οι διατάξεις του N. 2190/1920 να διενεργείται στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις των ανώνυμων εταιρειών ήταν τελείως τυπικός εξαιτίας της 

μη ύπαρξης οργανωμένου ελεγκτικού επαγγέλματος.  Συγγραφείς του Εμπορικού 

Δικαίου ανέφεραν πως ο  έλεγχος της ανώνυμης εταιρείας στην Ελλάδα ήταν είναι 

πράξη καθαρώς τυπική,  καθώς οι ελεγκτές διορίζονταν από τη Γενική Συνέλευση με 

περιορισμένο ρόλο που αφορούσε την υπογραφή τη έκθεσης που είχε ετοιμάσει το 

διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η τυπική υπογραφή της Εκθέσεως Ελέγχου, 

χωρίς πρώτα την διενέργεια ελέγχου από τους Ελεγκτές του κωδ. Ν. 2190/1920, 

οφειλόταν στο ότι οι ελεγκτές αυτοί δεν ήταν επαγγελματίες ελεγκτές και ο νόμος δεν 

απαιτούσε κανένα προσόν, με αποτέλεσμα να διορίζονται ως ελεγκτές πρόσωπα 

οποιουδήποτε επαγγέλματος και ανεξαρτήτως μορφώσεως.  Κατόπιν το  1955 

συστάθηκε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών με το Ν.Δ. 3329/195516, του οποίου η 

λειτουργία άρχισε την 19.11.1956 και στο οποίο, σταδιακά, ανατέθηκε ο έλεγχος των 

οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών.   Σύμφωνα με τον παραπάνω 

νόμο ο σκοπός του Σ.Ο.Λ. δεν περιοριζόταν μόνο στη συστηματική ελεγκτική 

διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών, αλλά και στην  

άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών οργανισμών της χώρας
17

, όσο και 

στη μελέτη της λογιστικής οργανώσεως των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή 

οργανισμών, ύστερα από αίτηση τους
18

.  Για το ρόλο όμως του ΣΟΛ ασκήθηκαν 

πολλές κριτικές.  Για πολλά χρόνια η  λειτουργία του ΣΟΛ θύμισε καρτέλ, όπου ο 

αριθμός των ελεγκτών και των βοηθών τους ήταν περιορισμένος και τα κριτήρια 

εισαγωγής του επίπονα και απαιτητικά.  Ακόμη και όταν σημειώνονταν παραβιάσεις 

στις εταιρείες που ελέγχονταν, η χώρα δεν αναλάμβανε κάποια δράση.  Επίσης, 

καθώς η εργασία των ελεγκτών του ΣΟΛ ήταν εξασφαλισμένη εφόρου ζωής, 

λειτουργούσε ως τροχοπέδη στην ενημέρωσή τους με τις σύγχρονες ελεγκτικές 

πρακτικές (Ballas (1994).   

Όπως σημειώνει ο Caramanis (1997), το Σ.Ο.Λ. για πολλά χρόνια μονοπώλησε την 

αγορά έχοντας ως κύριο σκοπό του την διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος. Τον 

Μάιο του 1979, και μετά από μια πρωτοβουλία ατόμων τα οποία συνεργάζονταν με 

διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνταν και στην Ελλάδα (Big 

                                                 
16

 Ν.Δ. 3329/1955 (Φ.Ε.Κ. 230/1995) “Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών”, 
17

 Άρθρο 1, Ν.Δ. 3329/1955 
18

 Άρθρο 2, Ν.Δ.4107/1960 
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Six), συστάθηκε ο βασικότερος αντίπαλος του Σ.Ο.Λ., ο Σύλλογος Εγκεκριμένων 

Λογιστών Ελεγκτών Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Ε.). Η κυριότερη διαφωνία μεταξύ Σ.Ο.Λ. και 

Σ.Ε.Λ.Ε. ήταν ότι το ΣΟΛ υποστήριζε πως με την απελευθέρωση της ελεγκτικής 

αγοράς θα αποδυναμωνόταν ο εξωτερικός έλεγχος, ενώ ο Σ.Ε.Λ.Ε, όπως και η 

κυβέρνηση,  υποστήριζαν ότι ο ανταγωνισμός που θα δημιουργηθεί από την 

απελευθέρωση της ελεγκτικής αγοράς θα βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία 

των ελεγκτικών υπηρεσιών. Μέχρι την απελευθέρωση του ελεγκτικού επαγγέλματος 

που πραγματοποιήθηκε το 1992, οι διεθνείς εταιρίες που αναφέρθηκαν παραπάνω 

παρείχαν κάποιες φορολογικές αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης 

διενεργούσαν και ορισμένους επιλεκτικούς ελέγχους. Ο νόμος όμως, απαγόρευε ρητά 

αυτές τις εταιρίες να διενεργούν οποιαδήποτε άλλη μορφή ελέγχου. 

Το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, με την αρχική θεσμική του μορφή, έπαψε να 

λειτουργεί το 1992. Εκείνο το έτος επικράτησε στην Κυβέρνηση η άποψη ότι πρέπει 

και στην Ελλάδα να υιοθετηθεί η μορφή οργανώσεως που επικρατεί στις άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε εταιρείες ελεγκτών. Εκδόθηκε το Π.Δ.226/1992 

(ΦΕΚ 120 Α΄) το οποίο κατέχει εξίσου σημαντική θέση στο νομοθετικό πλαίσιο της 

ελληνικής ελεγκτικής καθώς με αυτό ιδρύεται το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.).   

Με το  άρθρο 38 του νόμου 2733/1999 το Σ.Ο.Ε μετονομάστηκε  Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Μετά την απελευθέρωση του ελεγκτικού 

επαγγέλματος το 1992, τα μέλη του Σ.Ο.Λ. χωρίστηκαν στα δυο. Η πλειοψηφία των 

μελών του Σ.Ο.Λ. συνεργάστηκε και ίδρυσε την ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία «Σ.Ο.Λ. 

Α.Ε.», ενώ τα υπόλοιπα μέλη απορροφήθηκαν από ελεγκτικές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνταν εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα.   Στη χώρα μας σήμερα 

δραστηριοποιούνται τέσσερις εταιρείες οι οποίες ανήκουν στις BIG 4 που είναι η 

PricewaterhouseCoopers, η Ernst & Young, η KPMG και η  Deloitte. 

Τέλος το 1992 το  ελεγκτικό επάγγελμα απελευθερώθηκε.  Το  κατά πόσο όμως οι 

ελεγκτικές υπηρεσίες είναι αποτελεσματικές είναι ένα θέμα υπό αμφισβήτηση.  Κύριο 

πρόβλημα αποτελεί  το γεγονός πως η επιχείρηση είναι αυτή που επιλέγει τον 

εξωτερικό ελεγκτή της (δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί τον έλεγχο) 

και όχι ο ελεγκτής την επιχείρηση.  Να σημειωθεί  πως ο ελεγκτής ελέγχεται τόσο 

από την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει όσο και από τα ανεξάρτητα θεσμικά 

όργανα όπως η επιτροπή κεφαλαιαγοράς και η ΕΛΤΕ.   
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4.11 Βασικά Μοντέλα Λογιστικής 

Στον δυτικό κόσμο έχουν αναπτυχθεί  δυο μοντέλα λογιστικής. Στις χώρες στις οποίες 

ο ρόλος του κράτους στην οικονομία ήταν περιορισμένος (Common law) 

αναπτύχθηκε το Αγγλοσαξονικό μοντέλο, ενώ στις χώρες που το κράτος είχε 

αναπτύξει σημαντικό ρόλο στην οικονομία (Code law) υιοθετήθηκε το 

Γαλλογερμανικό λογιστικό μοντέλο.  

Ο όρος Common law δημιουργήθηκε στην Αγγλία κατά τη διάρκεια του 11ου και 

12ου αιώνα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε από τις αποικίες της. Το χαρακτηριστικό 

των Common law χωρών είναι ότι κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι μέτοχοι 

(shareholders) των επιχειρήσεων, τα δικαιώματα των οποίων σε μεγάλο βαθμό 

προστατεύονται. Οι Common law χώρες, δεδομένου ότι το κράτος είχε μικρή 

συμβολή στην οικονομία, ακολούθησαν το Αγγλοσαξονικό λογιστικό μοντέλο το 

οποίο αναπτύχθηκε στη Μ. Βρετανία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ (Ball et al., 2000, 

Ball, 2006). Επίσης, στις χώρες αυτές είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός των λογιστικών 

και των φορολογικών κανόνων και οι επιχειρήσεις ετοιμάζουν δυο διαφορετικές 

χρηματοοικονομικές εκθέσεις, μια έκθεση ετοιμάζεται με βάση τα ΔΛΠ και 

απευθύνεται σε όλους τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενώ η 

άλλη έκθεση ετοιμάζεται με βάση τους φορολογικούς κανονισμούς και απευθύνεται 

στις φορολογικές αρχές (Βλάχος και Λουκά, 2009).   Στις common-law χώρες, το  

μοντέλο διακυβέρνησης του ενός μετόχου είναι πιο πιθανό (Kothari and Short, 2003). 

Σε αυτό το μοντέλο, η διάχυση της  ιδιοκτησίας και ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας 

από τον έλεγχο συναντώνται συχνά. Η διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά 

κανόνα δεν είναι μεγαλομέτοχοι (blockholders), και έτσι διοικούν χωρίς μεγάλη 

ιδιοκτησία.  Επιπλέον, οι εργαζόμενοι και η κυβέρνηση, δεν έχουν μεγάλα ποσοστά 

συμμετοχής και σπάνια εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό δημιουργεί 

ζήτηση για την έγκαιρη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων πρώτον, για να 

μειωθεί η ασυμμετρία της πληροφόρησης μεταξύ των διαχειριστών και των τωρινών  

και των πιθανών ιδιοκτητών και δεύτερον για την παρακολούθηση της απόδοσης των 

στελεχών.  Παραδοσιακά ως Common law χώρες μπορούν να χαρακτηριστούν το 

Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία κ.α.  

Στις Code law χώρες οι συμβαλλόμενοι με την επιχείρηση (μέτοχοι, πελάτες, 

προμηθευτές, μάνατζερ, κυβερνήσεις, πιστωτές, εργαζόμενοι) αναγνωρίζονται ως 
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«συμμέτοχοι» (stakeholders) και οι οικονομίες των χωρών αυτών «συμμετοχικές» 

(stakeholder economy). Όπως αναφέραμε στις Code law χώρες όπου το κράτος έπαιζε 

πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία έχουν υιοθετήσει το Γαλλογερμανικό λογιστικό 

μοντέλο το οποίο εμφανίστηκε το 17ο αιώνα στην Γαλλία και ήταν απόρροια 

πρωτοβουλιών του κράτους. Οι code law χώρες ασκούν συνήθως υψηλή πολιτική 

επιρροή στους φορείς καθορισμού προτύπων και στην καθιέρωση λογιστικών 

πρακτικών. Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία το συμβούλιο σε θέματα λογιστικής 

(Business Accounting Deliberation Council) (η οποία συμβουλεύει το Υπουργείο 

Οικονομικών) δημιουργεί code law λογιστικά πρότυπα. Ο κώδικας ορίζει 

κανονισμούς που κυμαίνονται από αφηρημένες αρχές σε λεπτομερείς διαδικασίες σε 

σχέση με την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων. Η κυβέρνηση εφαρμόζει το code 

law σύστημα, καθώς επίσης και ποινικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν για 

την  παραβίαση του code law δικαίου. Το χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου είναι 

ότι στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις δεσπόζουν οι φορολογικοί κανόνες 

και γενικότερα υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στη φορολογία και τη λογιστική. Αυτό 

το μοντέλο υιοθετήθηκε από πολλές χώρες της Ευρώπης όπως η Γαλλία, η Γερμανία, 

το Βέλγιο, η Ιταλία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Ολλανδία αλλά και η Ελλάδα.   

Το λογιστικό σύστημα της Ελλάδας έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός 

λογιστικού συστήματος της Ηπειρωτικής Ευρώπης ώστε να χαρακτηριστεί Code law 

χώρα.   Λόγω της έντονης πολιτικής επιρροής στον καθορισμό των λογιστικών 

προτύπων, τα λογιστικά κέρδη διανέμονται στους «συμμέτοχους» των επιχειρήσεων 

χωρίς να αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στην χρηματοοικονομική σταθερότητα της 

εταιρείας.  Ο τρόπος που αυτό πραγματοποιείται είναι για τις μεν κυβερνήσεις με την 

είσπραξη των φόρων, για τους μετόχους μέσω των μερισμάτων, στις τράπεζες με την 

πληρωμή των τόκων, στους μάνατζερ με την καταβολή μπόνους, στους εργαζομένους 

με αυξήσεις στους μισθούς κ.λπ. (Ball et al, 2000).  Με βάση τα παραπάνω οι 

συμμέτοχοι μπορούν να καθορίσουν τη ζήτηση για λογιστικά κέρδη, οι οποίοι για 

τους δικούς τους λόγους ο καθένας, επιθυμεί λιγότερο ευμετάβλητα λογιστικά κέρδη.  

Έτσι τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να εξομαλύνουν τα 

λογιστικά κέρδη (Spathis and Georgakopoulou, 2007). 

Σύμφωνα με τους Ball et al. 2000 οι επιχειρήσεις στις code law χώρες, για την 

άντληση των κεφαλαίων τους βασίζονται στην χρηματοδότηση χρέους, με το χρέος 
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να είναι ιδιωτικό και να μην εκδίδεται ή να συναλλάσσεται δημόσια.  Οι βασικές 

πηγές χρηματοδότησης είναι οι τράπεζες και οι λοιποί χρηματοοικονομικοί 

οργανισμοί, το κράτος, οι μάνατζερ και οι εργαζόμενοι.  Τα  χρηματιστήρια είναι 

σχετικά μικρά και λιγότερο αναπτυγμένα.  Στις χώρες αυτές υπάρχει στενή σχέση 

μεταξύ των εταιρειών και των τραπεζών.  Οι τράπεζες αποτελούν τους κύριους 

χρήστες οικονομικών καταστάσεων καθώς είναι αυτοί που τους παρέχουν τα 

περισσότερα κεφάλαια.  Εν συνεχεία έχουν άμεση πρόσβαση στις οικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων αφού τους παρέχονται είτε απευθείας από τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων είτε από τους αντιπροσώπους που συμμετέχουν στο Δ.Σ.  

Έτσι λοιπόν το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης δεν λύνεται μέσω των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, όπως συμβαίνει στις common law χώρες, 

αλλά με τη χρήση της ιδιωτικής πληροφόρησης.  Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι 

η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των εταιρειών είναι πολύ υψηλή και κυρίως 

συγκεντρωμένη σε ιδρύματα όπως οι τράπεζες.  Από τη άλλη επειδή τα δικαιώματα 

των επενδυτών δεν προστατεύοντα, αυτό οδηγεί στη μειωμένη συμμετοχή των 

επενδυτών στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων.  Τα δύο χαρακτηριστικά που 

αναλύθηκαν παραπάνω, μορφή χρηματοδότησης και συγκέντρωση ιδιοκτησίας,  

οδηγεί σε χαμηλή ποιότητα χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  Δηλαδή οι 

επιχειρήσεις έχουν λιγότερα κίνητρα να δημοσιεύσουν διαφανείς και υψηλής 

ποιότητας οικονομικές καταστάσεις. 

Ο ρόλος του  συστήματος code law  δεν περιορίζεται στην επιρροή που έχει στα 

λογιστικά πρότυπα.  Επηρεάζει επίσης το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που έχει 

αναπτυχθεί ταυτόχρονα με τα λογιστικά πρότυπα και τα συστήματα γνωστοποίησης 

σε αυτές τις χώρες. Οι Ball et al., (2000)  υποστηρίζουν ότι στις code-law  χώρες, ένα 

μοντέλο διακυβέρνησης με την εμπλοκή των «συμμέτοχων (stakeholders)» είναι 

πιθανό να παρατηρηθεί, αποτελούμενο από τα διοικητικά στελέχη, τους 

εργαζόμενους,  την κυβέρνηση και τις τράπεζες (ως μέτοχοι ή δανειστές) ως 

βασικούς συμβαλλόμενους. Το ενδιαφέρον σε αυτό το  μοντέλο διακυβέρνησης, είναι 

ότι η ζήτηση για τη δημοσιοποίηση των λογιστικών  πληροφοριών μειώνεται επειδή 

οι αντιπρόσωποι των  «συμμέτοχων» συμμετέχουν στην εταιρική διακυβέρνηση. Οι 

αντιπρόσωποι είναι γενικά ενημερωμένοι λόγω της πρόσβασης σε εμπιστευτικές 

πληροφορίες. Αυτό λύνει το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης  που συνήθως 

προκύπτει λόγω της ανώτερης γνώσης των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης 
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έναντι των υπολοίπων «συμμέτοχων». Ενώ η ζήτηση για γνωστοποίηση της 

πληροφορίας μειώνεται, οι λογιστικές καταστάσεις σε ένα σύστημα διακυβέρνησης 

των «συμμέτοχων» είναι πιθανόν να επηρεαστεί από την πληρωμή των 

αντιπροσώπων μέσω της εργασίας, του κεφαλαίου, και της κυβέρνησης. Ειδικότερα, 

μεγαλύτερη εξομάλυνση κερδών και χειραγώγηση κερδών  μπορεί να αναμένεται. Η 

τελευταία απαίτηση προκύπτει εν μέρει επειδή τα ενδιαφερόμενα μέρη, και κυρίως τα 

διοικητικά στελέχη και οι εργαζόμενοι, μπορεί να κατέχουν   ελάχιστα μη 

διαφοροποιημένο
19

 (undiversified) χαρτοφυλάκιο. 

Τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ μπορούν να θεωρηθούν μία κλασική εκδοχή του Αγγλοσαξονικού 

λογιστικού μοντέλου, αφού είναι εμφανώς επηρεασμένα από την κουλτούρα και τη 

λογιστική πρακτική των Common law χωρών και διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό 

από τις Code law χώρες που εφαρμόζουν το Γαλλογερμανικό λογιστικό μοντέλο. Τα 

χαρακτηριστικά των ΔΛΠ που οδηγούν σε αυτή την άποψη είναι ότι οι λογιστικοί 

τους κανόνες δεν επηρεάζονται από τις φορολογικές απαιτήσεις και έχουν ως κύρια 

προτεραιότητα τους την ικανοποίηση των αναγκών των μετόχων.  

Οι Ball et al. (2000) παρουσιάζουν στοιχεία από 25 common law και code-law χώρες 

από το 1985 - 1995 για πάνω από 40.000 εταιρείες. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι 

σύμφωνα με την υπόθεση ότι μοντέλο διακυβέρνησης του ενός μετόχου  στις 

common-law  χώρες ενθαρρύνει την πιο έγκαιρη αποκάλυψη των λογιστικών 

πληροφοριών σε σχέση με ένα μοντέλο διακυβέρνησης των συμμέτοχων  στις code-

law χώρες.   Ιδιαίτερης σημασίας από την άποψη του μετριασμού των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων στις αγορές, οι ερευνητές βρήκαν ότι η αποκάλυψη 

των κακών ειδήσεων είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σε ένα common-law περιβάλλον. Ένας 

λόγος είναι ότι η αποκάλυψη των κακών ειδήσεων από τα στελέχη της διοίκησης 

είναι πιο αξιόπιστη και μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμες πληροφορίες για τους 

                                                 

19
 Διαφοροποίηση είναι η αγορά επενδυτικών προϊόντων με διαφορετικό μεταξύ τους κίνδυνο και 

αποδόσεις, με σκοπό την μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο του αναλαμβανόμενου ρίσκου και την 

εξομάλυνση σε σημαντικό ποσοστό της μεταβλητότητας της συνολικής απόδοσης ενός  

χαρτοφυλακίου τίμημα για την εξισορρόπηση κινδύνου και απόδοσης σε ένα διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο είναι ότι η συνολική απόδοση ενδέχεται να είναι κάπως χαμηλότερη (αλλά πιο σταθερή) 

από εκείνη ενός μη διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. 
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εξωτερικούς προμηθευτές του κεφαλαίου. Επιπλέον, η αποτυχία να αποκαλύψει τις 

κακές ειδήσεις έγκαιρα μπορεί να προκαλέσει δικαστικές διαμάχες μεταξύ των 

μετόχων. Η αγωγή ενός μετόχου  είναι πολύ πιο πιθανό να είναι επιτυχής εάν οι 

ενάγοντες (μηνυτής) μπορούν να αποδώσουν τις απώλειες (ή ζημιές) σε μη 

γνωστοποίηση των κακών ειδήσεων από την πλευρά των στελεχών διοίκησης, από το 

ότι να υποστηρίξουν ότι υπέστησαν ζημιά, επειδή τα στελέχη δεν γνωστοποίησαν τα  

καλά νέα. 

4.12 Η ελληνική πορεία για τη μετάβαση στα ΔΛΠ 

Την 1-1-2005 η ελληνική αγορά βρέθηκε μπροστά σε μια πραγματική πρόκληση με 

την υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ από τις εταιρείες που θα ήταν εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Επιπρόσθετα η  υποχρεωτική υιοθέτηση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων ισχύει και για τις εταιρείες οι οποίες είναι μη εισηγμένες αλλά 

ενοποιούνται με εισηγμένες εταιρείες.  Οι υπόλοιπες μη εισηγμένες επιχειρήσεις 

μπορούν να εφαρμόσουν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ σε εθελοντική βάση.  Πριν από αυτή την 

ημερομηνία υπήρχαν αρκετές εταιρείες, κυρίως Ελληνικές πολυεθνικές των οποίων οι 

μετοχές διαπραγματεύονταν σε αγορές του εξωτερικού, όπως επίσης και ξένες 

πολυεθνικές με δραστηριότητα στην Ελλάδα, οι οποίες είχαν υιοθετήσει τα ΔΛΠ 

παράλληλα με τους ελληνικούς ρυθμιστικούς κανονισμούς. Η υποχρεωτική εφαρμογή 

των ΔΛΠ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης 

Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (Ι 243). Με τον κανονισμό αυτό προσδιορίζονται οι υποχρεωτικές  

πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύουν οι εισηγμένες εταιρείες, με κύριο στόχο την 

εξασφάλιση υψηλού βαθμού διαφάνειας και συγκρισιμότητας των οικονομικών 

στοιχείων και καταστάσεων των εταιρειών. Έτσ η Ελληνική Βουλή ψήφισε το 

Ν.3301/2004 κάνοντας  αλλαγές και προσθήκες στο Ν.2190/1920 και στο Π.Δ. 

360/1985 περί Ανωνύμων Εταιρειών, στο Π.Δ. 186/1992 περί του ΚΒΣ και στον 

Κ.Ν.2238/1994 περί του ΚΦΣ.  Τελικά  καθορίστηκαν και νέες διατάξεις σχετικά με 

την εφαρμογή των ΔΛΠ στις καταρτιζόμενες οικονομικές καταστάσεις. 
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4.12.1 Ο κανονισμός 1606/2002 

Με τον Κανονισμό 1606/2002  καθορίστηκαν ως διεθνή λογιστικά πρότυπα τα 

ακόλουθα: 

α) Τα ΔΛΠ και οι συναφείς διερμηνείες της SIC 

β) Τα ΔΠΧΠ και οι συναφείς διερμηνείες της IFRIC 

γ) Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερμηνειών, 

καθώς και τα μελλοντικά πρότυπα και οι συναφείς διερμηνείες που θα εκδώσει ή θα 

δημοσιεύσει στο μέλλον το ΣΔΛΠ.   

Με βάση τον Κανονισμό 1606/2002, οι εταιρείες των οποίων οι τίτλοι κατά την 

ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού διαπραγματεύονται σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά οποιουδήποτε κράτους-μέλους, οφείλουν να εφαρμόζουν τα 

ΔΛΠ για τις διαχειριστικές χρήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2005. 

4.12.2 Ο Ν.2190/1920 μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

Με βάση το Νόμο 2190/1920 ελέγχεται η Ανώνυμη Εταιρεία καθώς και τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ακολούθησαν από άλλους σχετικούς νόμους 

του Ελληνικού Συντάγματος. Με τη δημοσίευση του Ν.3301/2004 (Συμφωνίες 

παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των ΔΛΠ και άλλες διατάξεις) 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (τεύχος Πρώτο, 

Αρ.φύλλου 263, 23/12/2004), ο Ν.2190 αποκτά και Ευρωπαϊκή κουλτούρα: 

α) Με το άρθρο 11 του Ν.3301/2004 τροποποιούνται οι διατάξεις του κεφ.15 του 

2190 και του Π.Δ.360/1985 (ΦΕΚ.129 Α΄):  

 Για Α.Ε. των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, συντάσσουν ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ, που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Επιπλέον, οι μητρικές εταιρείες συντάσσουν Ετήσιες Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Υποχρεωτικά εφαρμόζουν 

ΔΛΠ και οι μη εισηγμένες εταιρείες των οποίων οι καταστάσεις ενοποιούνται 

από μητρική, οι οποίες είναι εγκατεστημένες εντός ή εκτός Ελλάδας, εφ’ όσον 

από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους παρέχεται η επιλεκτική 
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δυνατότητα εφαρμογής των ΔΛΠ και οι οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά 

ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ή του 

ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά την 

αφαίρεση των αναλογίας των μετοχών της μειοψηφίας. 

 Οι ανωτέρω ενδιάμεσες (περιοδικές) ατομικές ή ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις που θα συνταχθούν και θα δημοσιευθούν σύμφωνα με τα ΔΛΠ 

είναι τριμηνιαίες, όπως καθορίζεται στο Π.Δ. 360/1985 και είναι εκείνες που 

θα καλύπτουν χρήσεις που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2004. 

 Οι εταιρείες που υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, 

στη σύνταξη και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ, 

μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους να μεταθέσουν το 

χρόνο της πρώτης εφαρμογής νωρίτερα. 

 Όσες ΑΕ δεν υποχρεούνται στην υιοθέτηση των ΔΛΠ μπορούν να 

συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις κατά ΔΛΠ, εφ’ όσον το 

εγκρίνει η ΓΣ των μετόχων της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή 

απαρτία και θα προβλέπει την εφαρμογή των ΔΛΠ για τουλάχιστον πέντε 

συνεχόμενες χρήσεις. Σε περίπτωση που η ΓΣ δεν προσδιορίσει το χρονικό 

διάστημα εφαρμογής, τότε αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησή της. 

 Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των υποχρεωτικών λογαριασμών του ΕΓΛΣ 

για πράξεις με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που χρησιμοποιούνταν έως 

σήμερα. Δίνεται όμως η δυνατότητα να ανοιχθούν νέοι λογαριασμοί στο 

ΕΓΛΣ, που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ΔΛΠ. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται και δημοσιεύονται, 

υποβάλλονται σε επισκόπηση από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές οι οποίοι 

εκδίδουν Έκθεση Επισκόπησης που δημοσιεύεται μαζί με τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

β) Με το άρθρο 12 του Ν.3301/2004 τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ.186/1992 

(ΦΕΚ.84 Α΄) που αφορούν τον ΚΒΣ:  



Κεφάλαιο 4 Το λογιστικό σύστημα στην Ελλάδα 

 

128 

 

 Δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ, να τηρούν τα 

Λογιστικά τους βιβλία είτε σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της 

ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, είτε με βάση τους κανόνες των ΔΛΠ. 

Εφ’ όσον η εταιρεία επιλέξει σύμφωνα με τα ΔΛΠ, έχει τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

1) Τη σύνταξη Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης, στον 

οποίο θα καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο 

λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: 

o Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία βάσει των 

ΔΛΠ (λογιστική βάση) 

o Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής 

νομοθεσίας (Φορολογική βάση) 

o Η διαφορά μεταξύ της Λογιστικής και Φορολογικής βάσης 

2) Την τήρηση Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το 

οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Παγίων της 

εταιρείας προκειμένου να προσδιορίζονται οι διαφορές επί της αξίας κτήσης 

των παγίων ή οι διαφορές των αποσβέσεών τους. 

3) Τη σύνταξη Πινάκων Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού 

Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών 

Αποθεμάτων, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που 

τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο.  

γ) Το άρθρο 13 του Ν.3301/2004 τροποποιεί τις διατάξεις του Κ.Ν. 2238/1994 που 

αφορούν τον ΚΦΕ: 

Για να υπολογισθεί το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα των 

περιπτώσεων εκείνων των εταιρειών που είτε υποχρεωτικά, είτε προαιρετικά 

εφαρμόζουν τα ΔΛΠ, εφαρμόζονται τα εξής: 

o Όταν οι εταιρείες τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους κανόνες της 

ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα κέρδη (ή οι ζημίες) 
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προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία με βάση τους 

ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας. Τα κέρδη (ή οι 

ζημίες) της εταιρείας που προκύπτουν από τις οικονομικές 

καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ, δεν λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς 

φορολογίας. 

o Όταν η εταιρεία τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τα ΔΛΠ, τα κέρδη (ή 

οι ζημίες) προκύπτουν αποκλειστικά από τον Πίνακα Φορολογικών 

Αποτελεσμάτων χρήσης. 

Σχετικά με το ΦΠΑ, ο απαιτούμενος χρόνος παραμένει εκείνος της έκδοσης του 

αντίστοιχου τιμολογίου και όχι ο χρόνος αναγνώρισης του εξόδου ή του εσόδου όπως 

στα ΔΛΠ.   Με απόφαση της ΕΛΤΕ (110/27.2.2006) καθορίστηκε πως η διανομή 

μερίσματος θα γίνεται με βάση τα λογιστικά κέρδη, με κάποιες εξαιρέσεις. 

Τον Αύγουστο του 2000 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρότεινε την υποχρεωτική 

υιοθέτηση των ΔΛΠ από όλες τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες (Βλάχος, 2001). Στη 

συνέχεια, συντάχθηκε ο Ν. 2992/02 που προορίζονταν να εφαρμοστεί τον  Ιανουάριο 

του 2003 (άρθρο 1). Ωστόσο, ο νόμος αυτός δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ λόγω της 

έλλειψης της ετοιμότητας των εταιρειών (Floropoulos, 2006).  Σύμφωνα με την 

έρευνα των Daske et al. (2007) πολύ λίγες ελληνικές επιχειρήσεις είχαν υιοθετήσει τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα πριν το 2005 σε εθελοντική βάση.  Τελικά όλες τις 

εισηγμένες ελληνικές εταιρείες για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2005, με το Νόμο 3229/2004, υιοθέτησαν τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.  Η μετάβαση στα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα 

έχει χαρακτηριστεί ως μια πολύπλοκη και δυνητικά προβληματική διαδικασία, 

κυρίως λόγω της  έλλειψης ετοιμότητας των επιχειρήσεων και των λογιστών (Spathis 

and Georgakopoulou, 2007). Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο καθεστώτων 

που έγιναν με τη μετάβαση είναι μια πραγματική πρόκληση. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας του 2003 από την Grant Thornton και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(2003) δείχνουν ότι, ενώ περίπου οι μισές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα 

περίμεναν ότι η υιοθέτηση των  ΔΠΧΠ θα  επηρεάσει την οικονομική θέση τους 

θετικά, πολλοί (36%), αναγνώρισαν την έλλειψη επαρκούς τεχνογνωσίας μεταξύ των 

υπαλλήλων τους. Το 30% ήταν διατεθειμένο να ζητήσει συμβουλές από 

εξειδικευμένους λογιστές και ελεγκτές και μόνο το 17% είχε διαμορφώσει ένα 
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δομημένο σχέδιο δράσης για τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ (Grant Thornton και 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003). Σύμφωνα με το Π.Δ. 186/92, οικονομικού 

έτους των εταιρειών θα πρέπει να είναι 12 μηνών, που λήγει είτε στις 30 Ιουνίου ή 

την 31η Δεκεμβρίου (άρθρο 26). Νομοθεσία (Ν. 2190/20 και του Π.Δ. 360/85) 

περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με τη δημοσίευση του πλήρους 

και συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Τον Φεβρουάριο του 2006 η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτημάτων των ελεγκτών και των εταιρειών σε σχέση με τις 

δυσκολίες για την παροχή οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, 

κατάργησαν την πρόωρη ημερομηνία δημοσίευσης συνοπτικών οικονομικών 

καταστάσεων (δύο μήνες μετά το τέλος του έτους), και τη μετέθεσε ένα μήνα μετά 

σύμφωνα με την  επιθυμητή ημερομηνία δημοσίευσης για τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις (έως τρεις μήνες μετά το τέλος του έτους) (απόφαση 6/372/15.2.06, Ν. 

3461/06). Στη συνέχεια, στο τέλος του Μαρτίου 2006, οι πρώτες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΠ ήταν διαθέσιμες. 

Αυτές οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις έδωσαν πολλές νέες πληροφορίες στους 

χρήστες, ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων που 

απαιτούνται από τα ΔΠΧΠ. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα απαιτούσαν σημαντικά 

λιγότερες υποχρεωτικές πληροφορίες. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι 

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από σημειώσεις (γνωστό ως 

προσάρτημα). Ωστόσο, αν και το Προσάρτημα έπρεπε να κατατίθεται με το  Μητρώο 

των ανωνύμων εταιρειών, αυτό ήταν σπάνια διαθέσιμα στο κοινό. Αυτός είναι ο 

λόγος προηγούμενες μελέτες σχετικά με τις γνωστοποιήσεις ελληνικών επιχειρήσεων 

αναφέρουν δυσκολία στην απόκτηση των αναγκαίων δεδομένων (Leventis, 2001; 

Vlachos, 2001). Επιπλέον, το προσάρτημα είχε μια τυποποιημένη μορφή με ειδικά 

τμήματα να αναφέρονται στις λογιστικές αρχές. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες δεν έπρεπε 

να παράγουν μια λεπτομερή σειρά από σημειώσεις που να συνοδεύουν τις 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και ως εκ τούτου οι επενδυτές δεν 

είχαν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές λογιστικές 

αρχές που ακολουθούνταν. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων έγιναν επίσης 

περισσότερο ενημερωμένοι σχετικά με την οικονομική θέση και τις επιδόσεις των 

επιχειρήσεων, διότι οι πρώτες ΔΠΧΠ οικονομικές καταστάσεις ενσωμάτωσαν 

δηλώσεις συμφιλίωσης που εξηγούσαν τις προσαρμογές που σχετίζονταν με τη 
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μετάβαση στα ΔΠΧΠ. Αναμφισβήτητα, για ορισμένες εταιρείες, κάποιες από αυτές 

τις πληροφορίες ήταν ήδη κοινοποιημένες, αλλά αυτό δεν αφορούσε την πλειονότητα 

των εταιρειών. Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία των εταιρειών  δεν δημοσίευαν 

δηλώσεις συμφιλίωσης πριν από τις πρώτες ΔΠΧΠ οικονομικές καταστάσεις (επειδή 

δεν ήταν καλά προετοιμασμένες για τη μετάβαση (Floropoulos, 2006). Ακόμη και 

όταν οι συμφωνίες που παράγονταν τελικά, ήταν χαμηλής ποιότητας. Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς (2006) διεξήγαγε μια έρευνα για να συλλάβει τις προσαρμογές που 

αναφέρονται στις δηλώσεις συμφιλίωσης, αλλά δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο 

τροποποίησης του καθαρού εισοδήματος, κυρίως λόγω της χαμηλής ποιότητας των 

γνωστοποιήσεων. Παρόμοια προβλήματα που αναφέρονται στην μελέτη της Grant 

Thornton (2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  Η εξέλιξη των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ιστορική διαδρομή πριν τα έτη ίδρυσης της IASC 

μέχρι σήμερα που εφαρμόζονται τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.  Περιγράφεται ο 

τρόπος που τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εισήχθησαν στην Ε.Ε.  Επίσης 

περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προτύπων όπως επίσης τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.   

5.2 Τα έτη πριν την ίδρυση της IASC 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάθε χώρα είχε τις δικές της Γενικές 

Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP, ονομασία ΗΠΑ), ή την ορθή λογιστική 

πρακτική. Ακόμη και μεταξύ των χωρών με ενεργές αγορές ιδίων κεφαλαίων πάνω 

στις οποίες βασίζονταν οι εισηγμένες εταιρείες για χρηματοδότηση (τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία) 

υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις γενικές αποδεκτές αρχές. Για παράδειγμα, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, οι εταιρείες  μπορούσαν να 

επανεκτιμήσουν τα υλικά πάγια στοιχεία του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων και 

των επενδύσεων σε ακίνητα. Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, κυρίως λόγω της 

συντηρητικής επιρροής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and 

Exchange Commission - SEC) (Zeff, 2007), οι εταιρείες τηρούσαν το ιστορικό 

κόστος. Στη Βόρεια Αμερική, η μέθοδος LIFO ήταν ευρέως διαδεδομένη για τα 

αποθέματα στις ΗΠΑ, αλλά στον Καναδά η χρήση της περιορίζονταν σε μερικές 

βιομηχανίες (Skinner, 1972). Το 1975, η Νέα Ζηλανδία εξέδωσε ένα πρότυπο για 

απόσβεση, το οποίο απαιτούσε τη χρήση της σταθερής μεθόδου (Zeff, 1979) ενώ 

καμία άλλη χώρα δεν το εφάρμοζε. 

Μεγαλύτερο χάσμα υπήρχε μεταξύ των GAAP στις αγγλο-αμερικανικές χώρες και 

στις χώρες της Ευρώπης και της Ιαπωνίας, όπου η φορολογία εισοδήματος οδήγησε 

σε λογιστική πρακτική, και τα οικονομικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να 

χειραγωγηθούν με αφανή αποθεματικά. Το 1947, ιδρύθηκε στη Γαλλία το σχέδιο 

comptable general, ή το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο, μια λεπτομερής, κωδικοποιημένη 

ρύθμιση της εταιρικής λογιστικής, η οποία στη συνέχεια το εξήγαγε στο Βέλγιο και 
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την Ισπανία και τελικά στην Πορτογαλία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Αλγερία, και 

το Περού (Scheid and Walton, 1992). Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, οι 

οικονομικές γνωστοποιήσεις ήταν ελάχιστες.  Εν ολίγοις, σε όλο τον κόσμο η 

λογιστική πρακτική ήταν πολύ διαφορετική (Nobes, 1983) και ουσιαστικά ήταν πολύ 

δύσκολο να γίνει σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη μία χώρα στην 

άλλη. 

Το 1950 άρχισε μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου και των ξένων 

επενδύσεων, και οι εταιρείες άρχισαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές  τους πέρα 

από τα σύνορά τους.  Οι ηγέτες του λογιστικού επαγγέλματος αντιμετώπισαν αυτή τη 

διεθνοποίηση ως τη νέα πρόκληση. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών 

(AICPA) φιλοξένησε το Όγδοο Διεθνές Συνέδριο Λογιστών, το Σεπτέμβριο του 1962 

στη Νέα Υόρκη με θέμα  τη λογιστική και τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας. 

Λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, το AICPA δημοσίευσε την Επαγγελματική 

Λογιστική σε 25 χώρες, η οποία ήταν η πρώτη μεγάλη σε ένταση έρευνα της 

λογιστικής, ελέγχου, καθώς και τα επαγγελματικά πρότυπα σε όλο τον κόσμο 

(Camfferman and Zeff, 2007). 

Η δεκαετία του 1960 χαρακτηρίστηκε από συχνές διεθνείς συγχωνεύσεις και 

εξαγορές, κυρίως αμερικανικές εταιρείες εξαγόραζαν τις ευρωπαϊκές.  Τον Απρίλιο 

του 1963, το Business Week δημοσίευσε μια ειδική έκθεση σχετικά με τη νέα μορφή 

επιχειρηματικής οργάνωσης που ονομάζεται «πολυεθνικές εταιρείες».  Το περιοδικό 

έγραψε για την  «πολυεθνική» ότι: «λειτουργεί ως διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 

επιχειρήσεων που έχουν εγχώριο προσανατολισμό και επιχειρήσεις με διεθνείς 

δραστηριότητες και πραγματικά παγκόσμιο προσανατολισμό» (Multinational 

companies, 1963 όπως αναφέρει ο  Zeff, 2012). Αυτή η διεθνής τάση αύξησε την 

επιθυμία για σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται σε 

διαφορετικές χώρες. 

Ο Sir Henry Benson (αργότερα Λόρδος Benson), ανώτερος συνεργάτης στο γραφείο 

του Ηνωμένου Βασιλείου της εταιρείας Cooper Brothers & Co (αργότερα Coopers & 

Lybrand και τώρα μέρος της PricewaterhouseCoopers) και ο τότε  ο  πρόεδρος (1966-

67)  του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW), 

οδήγησε μια κίνηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος των διαφορετικών 

λογιστικών πρακτικών. Ο Benson, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια 
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Αφρική και στη συνέχεια μετανάστευσε στο Η.Β., ήταν μια αποφασιστική 

προσωπικότητα και ένας πολυμήχανος άνθρωπος. Το 1966, έπεισε το Αμερικανικό 

Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (AICPA), το Καναδικό Ινστιτούτο Ορκωτών 

Λογιστών (CICA), το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Σκωτίας, και το  Ινστιτούτο 

Ορκωτών Λογιστών στην Ιρλανδία  να ενωθούν με το Ινστιτούτο Ορκωτών 

Λογιστικών  στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW) για να σχηματίσουν την 

οργάνωση Accountants International Study Group (AISG).  Στόχος της AISG ήταν να 

αναπτύξει συγκριτικές μελέτες και ελεγκτικές πρακτικές στις παραπάνω χώρες.  Η 

AISG εξέδωσε μια σειρά από μελέτες στις οποίες γινόταν συγκρίσεις των λογιστικών 

και ελεγκτικών προσεγγίσεων στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Μεταξύ άλλων, ο Benson είχε την ελπίδα ότι από τη σύγκριση των ελεγκτικών 

προσεγγίσεων των τριών χωρών θα μπορούσε, επιτέλους, να πείσει τους λογιστές του 

Ηνωμένου  Βασίλειου να ζητήσουν από τον ελεγκτή να παρίστανται στη διεξαγωγή 

της απογραφής, και τελικά τα κατάφερε. Σε περισσότερα από δέκα έτη, η AISG 

εξέδωσε 20  μελέτες, οι οποίες αντιπροσώπευαν  την πρώτη μεγάλη προσπάθεια για 

τη σύγκριση και την αντιπαραβολή των λογιστικών και ελεγκτικών πρακτικών στις  

πρωτοπόρες χώρες (Camfferman and Zeff, 2007). Οι μελέτες της AISG τόνιζαν τη 

διαφορετικότητα στην πράξη των τριών χωρών και, ως εκ τούτου, τη μη 

συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων πέραν των συνόρων.  Αξίζει να 

σημειωθεί ότι πολλές από αυτές τις μελέτες χρησιμοποιήθηκαν από την IASC στα 

πρώτα λογιστικά πρότυπα που εξέδωσε. 

5.3 Η ίδρυση της IASC 

Το 1972 στο 10ο παγκόσμιο συνέδριο των λογιστών στο Σίδνεϋ, ο Henry Benson 

πρότεινε τη δημιουργία της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC). 

Κίνητρό του ήταν να προωθήσει τη διεθνή εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων, 

και να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των λογιστικών πρακτικών διαφορετικών χωρών. 

Η πρόταση αυτή συζητήθηκε με τις τρεις χώρες της AISG, αλλά και με 

αντιπροσώπους της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, του 

Μεξικού, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και των ΗΠΑ.  

Έτσι δημιουργήθηκε η IASC, με τον Henry Benson να εκλέγεται πρόεδρος της.  

Εκτός από την προώθηση της διεθνούς εναρμόνισης των λογιστικών προτύπων, οι 

λόγοι ίδρυσης της IASC μπορεί να ήταν για το όφελος της Αγγλίας.  Το 1973, το 
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Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με την Ιρλανδία και τη Δανία, εισήλθε στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ, γνωστή σήμερα ως το Ευρωπαϊκή Ένωση). Μέχρι 

τότε, στη Γερμανία, η λογιστική που ήταν προσανατολισμένη στη φορολογία 

οδήγησε στην  ανάπτυξη της τέταρτης οδηγίας εταιρικού δικαίου σχετικά με τη 

λογιστική
20

, η οποία επρόκειτο να ενσωματωθεί στην νομοθεσία από όλα τα κράτη 

μέλη, αφού είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Benson και άλλοι στο 

Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να πίστευαν ότι η IASC θα μπορούσε να προωθήσει τα 

πρότυπα περισσότερο κοντά με την Αγγλο-αμερικανική προσέγγιση στον τομέα της 

λογιστικής, και ως εκ τούτου να χρησιμεύσει ως αντίβαρο στην τάση της λογιστικής 

ανάπτυξης στην ΕΟΚ. Η έννοια  «αληθινή και δίκαιη εικόνα» στην εταιρική 

νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μοναδική στη βρετανική λογιστική 

κουλτούρα και δεν είχε καμία ομόλογό της σε όλη την ήπειρο.  Ο Benson μπορεί να 

είχε ασκήσει πιέσεις για την IASC, γιατί δεν ήταν ευχαριστημένος με την ποιότητα 

των λογιστικών προτύπων του Ηνωμένου Βασιλείου.  Πίστευε πως, όπως συνέβη με 

την επίδραση που είχαν οι μελέτες για τις ελεγκτικές πρακτικές της AISG στα 

αποθέματα, τα βρετανικά λογιστικά πρότυπα θα επωφεληθούν από τους λογιστικούς 

φορείς που θα ενώνονταν σε μια  συλλογική επιχείρηση καθορισμού προτύπων σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Πράγματι, πριν ακόμη η  IASC εκδώσει το πρώτο πρότυπο, ο 

Benson έπεισε το χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange-LSE) να 

απαιτήσει από τις εισηγμένες εταιρείες να γνωστοποιούν  στοιχεία με βάση τα 

πρότυπα της IASC, ασκώντας πίεση με αυτόν τον τρόπο στη βρετανική Συντονιστική 

Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων του Ηνωμένου Βασιλείου και στις εταιρείες του  

Ηνωμένου Βασιλείου να συμμορφώνονται με τις πρακτικές των προτύπων της IASC 

(Camfferman and Zeff, 2007). 

Η IASC έκανε την  πρώτη προσπάθεια να τεθούν τα λογιστικά πρότυπα σε διεθνές 

επίπεδο. Το 1973, λίγες χώρες είχαν επιτροπές ή συμβούλια των οποίων οι προτάσεις 

επηρέαζαν την πορεία των λογιστικών πρακτικών. Αυτές οι χώρες ήταν: οι ΗΠΑ, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νέα 

Ζηλανδία. Οι Κάτω Χώρες και η Νότια Αφρική μόλις είχαν δημιουργήσει τέτοιους 

                                                 
20

 Το 1978 και το 1983, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δύο οδηγίες εταιρικού δικαίου σχετικά με 

τη λογιστική, την  τέταρτη οδηγία για τους ετήσιους λογαριασμούς και την έβδομη οδηγία για τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς, αντιστοίχως. Στόχος τους ήταν η εναρμόνιση των εταιρικών 

νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΟΚ, οι οποίες στη συνέχεια έπρεπε να τους ενσωματώσουν στην 

εθνική τους νομοθεσία. 
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οργανισμούς. Οι εννέα χώρες των οποίων τους εθνικούς φορείς ο  Benson τους 

κάλεσε να ενταχθούν στην IASC ήταν, αλφαβητικά: η Αυστραλία, ο Καναδάς, η 

Γαλλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασιλείου και η 

Ιρλανδία (σε συνδυασμό), καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε χώρα 

εκπροσωπήθηκε από αντιπροσωπεία που αποτελούνταν από το πολύ τρία μέλη. Κάθε 

αντιπροσωπεία εκπροσωπούνταν από δύο αντιπροσώπους και ένα τεχνικό σύμβουλο. 

Κάθε αντιπροσωπεία είχε μία ψήφο. Είναι μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι η IASC 

τέθηκε σε λειτουργία στις 29 Ιουνίου 1973, δύο ημέρες πριν από το Συμβούλιο 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB), ένα ανεξάρτητο σώμα, 

διαδέχθηκε το Συμβούλιο των Λογιστικών Αρχών (Accounting Principle Board), η 

οποία ήταν μια επιτροπή της AICPA. Η AICPA ήταν ένας από τους πέντε χορηγούς 

του Ιδρύματος Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, το οποίο επέβλεψε το FASB, αλλά 

τώρα ήταν επίσης ο χορηγός της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στην IASC, που κάποιοι 

τον θεωρούσαν ως  ανταγωνιστή του FASB.  

Τα μέλη των εννέα αντιπροσωπειών ήταν αρχικά συνεργάτες  ελεγκτικών γραφείων, 

αποκλειστικοί επαγγελματίες ελέγχου, στελέχη  εθνικών λογιστικών φορέων, ένας 

ακαδημαϊκός, και ένα οικονομικό στέλεχος, όλοι υπηρετούσαν σε μια βάση μερικής 

απασχόλησης. Στα επόμενα έτη, περισσότερα οικονομικά στελέχη και χρήστες 

οικονομικών καταστάσεων έγιναν μέλη. Οι αντιπρόσωποι παρακολουθούσαν τις 

συνεδριάσεις του Σώματος της  IASC τρεις έως τέσσερις φορές ετησίως και διάβαζαν 

την τεκμηρίωση που παρεχόταν από το τεχνικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης, 

που εργάζονταν με  εθελοντικές συντονιστικές επιτροπές για τη σύνταξη των 

προτύπων. Μικρές συντονιστικές επιτροπές προεδρεύονταν από μέλη του Σώματος 

και αποτελούνταν από εθελοντές από όλο τον κόσμο, που ετοίμαζαν τα αρχικά 

σχέδια. Στόχος της IASC ήταν να εκδώσει "Βασικά" πρότυπα, που ονομάστηκαν 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία, πίστευαν, ότι θα οδηγήσουν στην 

εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Σώμα εξέλεξε τον  

Henry Benson για πρόεδρο  στην πρώτη συνεδρίαση.  

Οι εθνικοί φορείς λογιστικής υπέγραψαν τη Συμφωνία IASC και το Καταστατικό, 

επιβεβαιώνοντας ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της 

χρήσης των προτύπων της IASC στις χώρες τους (Camfferman and Zeff, 2007). Η 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων ήταν υποχρεωτική προκειμένου να εγκριθούν τα 
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σχέδια έκθεσης και τα τελικά πρότυπα. Επειδή τα μέλη συγκεκριμένων χωρών 

υπερασπίζονταν την ορθότητα των λογιστικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στις 

χώρες τους, και επίσης επειδή ορισμένοι αντιπρόσωποι χωρών προτίμησαν  το να 

έχουν προαιρετικούς λογιστικούς χειρισμούς ή  μεθόδους, αρκετά πρότυπα 

πρόσφεραν ευελιξία.   

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν πιθανώς μια δοκιμή για μερικές 

από τις αντιπροσωπείες. Επειδή οι συζητήσεις ήταν στα αγγλικά (διαφορετικών 

προφορών), τα μέλη από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, και η Ολλανδία ήταν 

υποχρεωμένοι να συζητήσουν τεχνικά θέματα λογιστικής σε μία δεύτερη γλώσσα. Με 

περισσότερα από 25 μέλη στο Σώμα, επιπλέον το  προσωπικό, κάθονταν γύρω από 

ένα μεγάλο τραπέζι και η κατανόηση, η επικοινωνία και η ανταλλαγή των απόψεων 

δεν  ήταν εύκολη  για όλους τους συμμετέχοντες. 

Από την αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδωσε ελάχιστη προσοχή στην IASC. Ίσως 

πίστευαν πως ένα σώμα του ιδιωτικού τομέα  θα παρακολουθούσε μόνο τα 

συμφέροντα των μελών του, και όχι το δημόσιο συμφέρον που μια κρατική υπηρεσία, 

όπως η Επιτροπή επεδίωξε να εξυπηρετήσει. Το FASB, επίσης δεν έδωσε μεγάλη 

βαρύτητα στην IASC  και εστίασε την προσοχή του στην βελτίωση των US GAAP.   

Τελικά όμως αυτή η στάση  άλλαξε από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

5.4 Η υποστήριξη της IASC από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς της Αμερικής το 

1975 

Η SEC παρακολουθούσε τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της λογιστικής με μεγάλο 

ενδιαφέρον και ενθάρρυνε το έργο της AISG. Τον Μάιο του 1972, ο πρόεδρος της 

SEC,  William J. Casey
21

 δήλωσε πως  η AISG ήταν μια αρχή στο τεράστιο έργο για 

την επίτευξη κάποιου αποδεκτού επιπέδου της λογιστικής ομοιομορφίας σε διεθνές 

επίπεδο. Ένα μήνα αργότερα, ο Casey διόρισε τον John C. (Sandy) Burton
22

 ως  

Προϊστάμενο Λογιστηρίου της SEC. Τον Σεπτέμβριο του 1973, λίγους μήνες μετά τη 

λειτουργία της IASC, ο νέος πρόεδρος της SEC Ray Garrett, Jr
23

 είπε ότι ο Burton 

                                                 
21

 Ο William J. Casey  ήταν ένας εξέχων δικηγόρος της Νέας Υόρκης και υπηρέτησε ως πρόεδρος της 

SEC από τον Απρίλιο του 1971 έως το Φεβρουάριο του 1973. 
22

 Το 1972, ο πρόεδρος William J. Casey Sandy τον διόρισε ως  Προϊστάμενος Λογιστηρίου της 

Securities and Exchange Commission, μια θέση που κατείχε μέχρι το 1976. 
23

 Ο Ray Garrett, Jr υπηρέτησε ως πρόεδρος της SEC από το 1973 έως το 1975 
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δούλευε με το AICPA και διάφορες διεθνείς ομάδες λογιστών για την  επίλυση των 

σημαντικών διαφορών των οικονομικών εκθέσεων σε όλο τον κόσμο. 

Στη συνέχεια η SEC  έδωσε στην  αρχάρια τότε IASC μια απροσδόκητη ψήφο 

υποστήριξης. Τα τρία πρώτα πρότυπα της  IASC αφορούσαν τις γνωστοποιήσεις των 

λογιστικών πολιτικών, αποθεμάτων, και των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Τον Δεκέμβριο του 1974, η IASC εξέδωσε το  E3, το προσχέδιο ενός 

προτύπου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πράγμα που σήμαινε ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις των ανόμοιων θυγατρικών, όπως οι χρηματοοικονομικές ή 

οι ασφαλιστικές θυγατρικές της βιομηχανικής μητρικής εταιρείας, θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η πρόταση αυτή ήταν 

αντίθετη προς τα αμερικάνικα GAAP, τα οποία απέκλειαν αυτές τις θυγατρικές από 

τις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις με βάση το Λογιστικό Δελτίο Αρ. 51, που 

εκδόθηκε το 1959. Ο Burton προτίμησε την προσέγγιση της IASC, και στις 10 

Ιουνίου 1975, πρότεινε στο AICPA, να προβούν σε τροποποιήσεις στους 

κανονισμούς τους και να συμμορφωθούν με τους κανόνες ενοποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων της IASC, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από το FASB.  

Στη δεδομένη χρονική στιγμή το FASB δεν είχε θέμα στην ατζέντα του για την 

αντιμετώπιση των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων(Camfferman and Zeff, 

2007).  

Ο πρόεδρος του FASB  Marshall S. Armstrong, διαμαρτυρήθηκε στον πρόεδρο της 

SEC Garrett, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συνέπειες  των παραπάνω 

αλλαγών. Υποστήριξε πως αν πραγματοποιηθεί, η προτεινόμενη δράση θα μπορούσε 

να υπονομεύσει σοβαρά την αποτελεσματικότητα του  Σώματος ως ένα σημαντικό 

παράγοντα για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Στην 

πραγματικότητα, στη Λογιστική Σειρά Δελτίο Νο 150, που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 

του 1973,  η SEC είχε δηλώσει ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να ηγηθεί του FASB 

για τον καθορισμό των λογιστικών προτύπων. Ο πρόεδρος του FEI
24

, Charles C. 

Hornbostel, εξέφρασε τις ίδιες αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι ο Burton αδυνατούσε 

να κατανοήσει το γεγονός ότι η IASC ήταν ένα Σώμα με μικρή γενική αποδοχή.  Ο 

Henry Benson δήλωσε με τη σειρά του πως η Συμφωνία και το Καταστατικό της 

IASC,  υπεγράφη από και για λογαριασμό των δεκαέξι κορυφαίων  επαγγελματικών 

                                                 
24

 Αμερικανικός οργανισμός ανώτερων οικονομικών στελεχών 
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φορέων της λογιστικής στον κόσμο. Ο Garrett υποστήριξε πως απαιτείται ακόμη 

αρκετή δουλειά και από τα δύο Σώματα (την IASC και το FASB), η οποία μπορεί να 

συνδυαστεί προς όφελος των κεφαλαιαγορών.  Στην πραγματικότητα, αυτό σήμαινε 

ότι η SEC δεν θεωρούσε το FASB ως το μοναδικό όργανο στο οποίο αναζητούσε την 

ηγεσία για τον καθορισμό των λογιστικών προτύπων. Η SEC είχε καταστήσει σαφές 

ότι υποστήριζε την κίνηση προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και αντιμετώπιζαν την 

πρόοδο της IASC θετικά.  

Τελικά, η IASC τροποποίησε το  τελικό πρότυπο  τον Ιούνιο του 1976 επιτρέποντας 

τον αποκλεισμό των ανόμοιων θυγατρικών από την ενοποίηση, και η ένταση μεταξύ 

του FASB και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) σταμάτησε (Camfferman and 

Zeff, 2007). Ο Joseph P. Cummings, ανώτερος συνεργάτης της  Peat, Marwick, 

Mitchell & Co (σήμερα KPMG) και ένα από τα μέλη της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ 

στην IASC, είχε προεδρεύσει στη συντονιστική επιτροπή για το Ε3. Δήλωσε πως δεν 

μπόρεσε να καταλάβει με ποια λογική αποκλείστηκαν οι ανόμοιες θυγατρικές από 

την ενοποίηση, παρ’ όλα αυτά όμως υποστήριξε πως η  IASC θα κερδίσει το χαμένο 

έδαφος με την προϋπόθεση πως τα πρότυπα θα είναι σχετικά στοιχειώδη και  δεν θα 

υπερβαίνουν τις πολιτικές  και τις αρχές που έχουν καθιερωθεί στις πιο εξελιγμένες 

αγορές σε όλο τον κόσμο (Cummings, 1976).  

5.5 Η IASC κατά τα έτη 1975-1987 

Το πρώτο πρότυπο της IASC για την γνωστοποίηση των λογιστικών πολιτικών 

εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 1975.  Μεταξύ 1975 και 1987, η IASC εξέδωσε 

περισσότερα από 25 πρότυπα, μεταξύ των οποίων ένα που αναφερόταν στις 

επιδράσεις των  μεταβολών των τιμών, το οποίο αντικατέστησε ένα παλιότερο 

πρότυπο (Camfferman and Zeff, 2007). Η  επίδραση των προτύπων της IASC 

διέφεραν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Με λίγες εξαιρέσεις, οι χώρες που 

εκπροσωπούνταν στο Σώμα δεν τροποποιούσαν τα δικά τους πρότυπα ώστε να 

αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο των προτύπων της IASC. Υπήρχαν δύο λόγοι για 

αυτή τη συμπεριφορά. Οι Αγγλο-αμερικανικές χώρες που εκπροσωπούνται στο Σώμα 

πίστευαν ότι τα πρότυπά τους ήταν ανώτερα από τα IAS (ΔΛΠ). Οι περισσότερες από 

τις άλλες χώρες αντιπροσωπείες στο Σώμα μπορεί κάλλιστα να πίστευαν ότι τα ΔΛΠ 

δεν ταίριαζαν  με το λογιστικό μοντέλο της φορολογικής βάσης που 

χρησιμοποιούσαν.  Η επιτροπή θέσπισης προτύπων του Καναδικού Ινστιτούτου 
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Ορκωτών Λογιστών (CICA), η οποία ήταν η πιο ενθουσιώδης φορέας χορηγός στα 27 

έτη λειτουργίας του Συμβουλίου, είχε συμβουλευτεί μερικά από τα πρότυπα της 

IASC, ιδιαίτερα το ΔΛΠ 18 για την αναγνώριση των εσόδων, κατά την αναθεώρηση 

των δικών της προτύπων.  Στην Ολλανδία, το Ολλανδικό Ινστιτούτο (Register 

accountants van) πρότεινε μια διαδικασία με την οποία θα μπορούσε να δέχονται 

ορισμένα ΔΛΠ για συγκεκριμένη χρήση, αλλά, στο τέλος όμως αυτά τα  ΔΛΠ δεν 

έγιναν αποδεκτά (Camfferman and Zeff, 2007).  

Σε χώρες όπου υπήρχαν μέλη των φορέων της  IASC,  οι φορείς καθορισμού 

προτύπων μερικές φορές τιμωρούσαν τη χρήση των προτύπων της. Αρκετές χώρες 

της Ασίας και του Χονγκ Κονγκ προσάρμοσαν μερικά από τα πρότυπά τους στα 

ΔΛΠ. Ο φορέας καθορισμού προτύπων της  Νέας Ζηλανδίας υιοθέτησε το  ΔΛΠ 2 

για την απογραφή. 

Στη δεκαετία του 1980, μια σειρά από μεγάλες εταιρείες έδειξαν την αλληλεγγύη με 

την IASC. Τρεις πολυεθνικές των ΗΠΑ - General Electric, η Exxon, και FMC 

Corporation – επιβεβαίωσαν στις ετήσιες εκθέσεις τους ότι οικονομικές καταστάσεις 

τους ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Στον Καναδά, κατ’ εντολή του χρηματιστηρίου του  Τορόντο, μετά από 

παρότρυνση του CICA, περίπου εκατό εισηγμένες εταιρείες επιβεβαίωσαν στην 

ετήσια έκθεσή τους ότι οι οικονομικές τους καταστάσεις ήταν σύμφωνες με τα 

πρότυπα της IASC. Εκείνη τη στιγμή, τα ΔΛΠ ήταν συμβατά με τα GAAP των  ΗΠΑ 

και του Καναδά. Το 1985 στην Ιαπωνία, η Sasebo Heavy Industries Co, μια 

σημαντική ναυπηγική βιομηχανία, επιβεβαίωσε στην εθελοντικά αγγλική ετήσια 

έκθεσή της ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ήταν σύμφωνες με τα 

ΔΛΠ. Πράγματι, το 1979, το Χρηματιστήριο του Τόκιο είχε πει ότι στο εξής θα 

επιτρέπουν στις ξένες εταιρείες να συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με 

τα ΔΛΠ αντί των ιαπωνικών GAAP. Οι Ζυθοποιίες της Νότιας Αφρικής 

επιβεβαίωσαν, αρχής γενομένης από το 1984, ότι οι βασικές λογιστικές αρχές τους 

συμμορφώνονται από όλες τις απόψεις με τα  ΔΛΠ (Camfferman and Zeff, 2007). 

Ο αριθμός των αντιπροσωπειών στο Σώμα σταδιακά αυξήθηκε σε 14, με την 

προσθήκη της Νότου Αφρικής, της Νιγηρίας, της Ιταλίας, της Ταϊβάν, και μιας 

αντιπροσωπείας των οικονομικών αναλυτών. Μερικοί, όπως η Νότια Αφρική και οι 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές, έγιναν μόνιμες αντιπροσωπείες και παρέμειναν στο 



Κεφάλαιο 5 Η εξέλιξη των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

 

141 

 

Σώμα μέχρι το 2000. Το 1995, η Νότια Αφρική άρχισε να συμπεριλαμβάνει έναν 

εκπρόσωπο της Ζιμπάμπουε στην αντιπροσωπεία της με σκοπό την προώθηση μέλους 

από τις αναπτυσσόμενες χώρες (Camfferman and Zeff, 2007). Μέχρι το 1987, 

υπήρχαν περισσότερα από 40 μέλη των αντιπροσωπειών και προσωπικό που 

συνεδρίαζε γύρω από ένα ακόμη μεγαλύτερο τραπέζι, ένας αριθμός των οποίων 

συνέχισαν να αγωνίζονται με την αγγλική γλώσσα
25

. 

Η IASC αντιμετωπίζει περιοδικά προκλήσεις από άλλους φορείς. Κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1970 και του 1980, η Ηνωμένα Έθνη και ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι είχαν αρχίσει να ενδιαφέρονται 

για την  χρηματοοικονομική πληροφόρηση από πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

αμφισβήτησαν την πρωτοκαθεδρία της IASC στον καθορισμό διεθνών λογιστικών 

προτύπων. Απόψεις που εκφράστηκαν και από τους δύο φορείς, ανέφεραν ότι η IASC 

στερούνταν νομιμότητας, επειδή ήταν ένα δημιούργημα του λογιστικού 

επαγγέλματος, με τη δική του ιδιοτέλεια. Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC), η 

οποία ιδρύθηκε το 1977, προσπάθησε δύο φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1980 για να πείσει  την IASC να συγχωνευτούν, αλλά η IASC με επιτυχία 

απομακρύνεται  από αυτές τις προσπάθειες και παραμένει ανεξάρτητη. Ο Πρόεδρος 

Hans Burggraaff έπαιξε ηγετικό ρόλο όταν έγινε η πρώτη απόπειρα στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 (Camfferman and Zeff, 2007). Ακριβώς όπως σήμερα, υπήρχε 

διαμάχη για το ποιος θα έπρεπε να ελέγχει τους φορείς καθορισμού προτύπων. 

Από το 1973, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της IASC αποτελούνταν  από 

τέσσερις γραμματείς που ήταν αποσπασμένοι (δηλαδή, δανείζονταν από τους 

εργοδότες τους) για δύο έτη. Ο τελευταίος ήταν ο Geoffrey Mitchell, ο οποίος 

αποσπάστηκε ως γραμματέας και στη συνέχεια έγινε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας, 

όταν αυτή η νέα θέση δημιουργήθηκε το 1984 και ο τίτλος του γραμματέα 

καταργήθηκε
26

. Το 1985, ο David Cairns έγινε ο γενικός γραμματέας. Υπηρέτησε 

θαυμάσια σε αυτή τη θέση μέχρι το 1994 (Camfferman and Zeff, 2007). 

                                                 
25

 Μερικά μέλη της Ιαπωνικής αντιπροσωπίας και της αντιπροσωπείας της Κορέας αντιμετώπιζαν 

σημαντικό θέμα με τη χρήση της Αγγλικά γλώσσας. 
26

 Στην αρχή γραμματέας, και στη συνέχεια, γενικός γραμματέας, ήταν διευθύνων σύμβουλος της 

IASC 
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5.6 Η IASC κατά τα έτη 1987-2000 

5.5.1 Η επίδραση του IOSCO στον IASC 

Ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) είναι μια 

συνομοσπονδία ρυθμιστικών αρχών της αγοράς κινητών αξιών. Τα γραφεία του 

IOSCO, αρχικά στο Μόντρεαλ, μεταφέρθηκαν στη Μαδρίτη το 2000/01. 

Ιδρύθηκε ως διεθνής οργανισμός, το 1983, ο IOSCO
27

 ήταν σε μεγάλο βαθμό 

άγνωστος μέχρι το 1987, όταν τόσο η SEC όσο και η επιτροπή κεφαλαιαγοράς της 

Γαλλίας Commission des Opérations de Bourse (COB), έγιναν ενεργά μέλη και έτσι 

ενισχύθηκε η σημασία της IOSCO στα μάτια των ρυθμιστικών αρχών σε όλο τον 

κόσμο.  Από την πλευρά της, η SEC ελπίζει ότι ο IOSCO θα πείσει τις ρυθμιστικές 

αρχές να αναλάβουν δράση για την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, 

καθώς και για το θέμα της  ποιότητας στις λογιστικές και ελεγκτικές πρακτικές. Από 

το 1987, η SEC έχει την μεγαλύτερη επιρροή  μέσα στον IOSCO. Πράγματι, αρχής 

γενομένης από το 1990, όταν ο IOSCO δημιούργησε μια ομάδα εργασίας (τώρα 

ονομάζεται μόνιμη επιτροπή) σχετικά με τις πολυεθνικές γνωστοποιήσεις  και τη 

λογιστική, ο οργανισμός είχε πάντα στην προεδρία ένα ανώτερο μέλος του 

προσωπικού της SEC. Επιπλέον, επίτροπος της SEC υπήρξε πάντα ένα μέλος, των 

ισχυρών Τεχνικής Επιτροπής της IOSCO, που αποτελείται από εκπροσώπους των 13 

μεγαλύτερων κεφαλαιαγορών του κόσμου. 

Η δημιουργία της IASC και τα πρώτα λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) που εκδόθηκαν στις 

δεκαετίες του 1970 και 1980, ήταν μια σημαντική κίνηση για την επίτευξη της 

λογιστικής εναρμόνισης.  Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η IASC άρχισε να 

δέχεται έντονη κριτική για την ποιότητα των ΔΛΠ που εξέδιδε.  Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, τα ΔΛΠ επέτρεπαν στις επιχειρήσεις που τα εφάρμοζαν πολλές 

εναλλακτικές λογιστικές πρακτικές και γενικότερα πρόσφεραν μεγάλη ευελιξία.  

Αυτό συνέβαινε γιατί η IASC έκανε προσπάθεια να ικανοποιήσει τα πολλά και 

διαφορετικά εθνικά συμφέροντα.  Οι Street and Gray (1999), υποστήριξαν πως τις 

δύο πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της, η IASC εξέδιδε «συναινετικά» λογιστικά 

πρότυπα που κατά βάση ήταν το άθροισμα αποδεκτών λογιστικών πρακτικών 

διαφόρων χωρών.  Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι οι πολλές λογιστικές πρακτικές που 

                                                 
27

 Η IOSCO ιδρύθηκε το 1974, αρχικά στα πλαίσια της προσπάθειας να συνεργαστούν οι εποτπτικές 

αρχές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής.  Ως διεθνής οργανισμός λειτουργεί από το 1983 με κύριο 

στόχο την αποτελεσματική ρύθμιση των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών (www.iosco.org) 
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πρόσφεραν τα πρώτα ΔΛΠ, έβλαπταν σε μεγάλο βαθμό τη διεθνή συγκρισιμότητα 

των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.  Οι υπερβολικές ευκαιρίες που 

πρόσφεραν τα ΔΛΠ στις επιχειρήσεις για χειραγώγηση των κερδών τους, οδήγησε 

πολλούς στο να είναι ιδιαίτερα επικριτικοί ως προς την ποιότητα των λογιστικών 

προτύπων που εξέδιδε η IASC (Soderstrom and Sun, 2007). 

Το 1987,  οι ηγέτες της IASC είχαν αρχίσει να γίνονται ανυπόμονοι με την έλλειψη 

μεγαλύτερου αντίκτυπου στον ανεπτυγμένο κόσμο  και έψαχναν να βρουν τρόπους να 

πείσουν τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και γενικότερα τη διεθνή λογιστική 

κοινωνία για την αξία των προτύπων της.  Ο IOSCO πλησίασε την IASC με μια 

δελεαστική πρόταση ότι, αν το Σώμα ήταν να προβεί σε σημαντικές βελτιώσεις στα 

πρότυπα του, ο IOSCO τελικά θα εξέταζε το ενδεχόμενο να  εγκρίνει τα ΔΛΠ για 

χρήση από τα μέλη της ρυθμιστικής αρχής. Οι ηγέτες της IASC τόλμησαν να 

ελπίζουν ότι, μια μέρα, μια έγκριση των προτύπων της από τον IOSCO θα μπορούσε 

να ωθήσει τη  SEC  να εκγαταλείψει τις προσαρμογές (reconciliation requirements)
28

 

για τις ξένες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα ΔΛΠ. 

Αυτή η πρόσκληση του IOSCO για τις αναθεωρήσεις στα πρότυπα της  IASC  θα 

μπορούσε κάλλιστα να προέρχεται με την ίδια τη SEC (IOSCO, 1988).  Οι 

αναθεωρήσεις που προτείνει είναι οι παρακάτω: 

 Εξάλειψη των εναλλακτικών λογιστικών 

 Διαβεβαίωση ότι είναι αρκετά λεπτομερή και πλήρη 

 Διαβεβαίωση ότι περιέχουν επαρκείς απαιτήσεις γνωστοποίησης 

Η IASC δημιούργησε μια συντονιστική επιτροπή που ονόμασε «συγκρισιμότητα» 

(comparability) υπό την προεδρία του Ralph E. Walters και αποτελούνταν  

αποκλειστικά από μέλη του Σώματος. Η επιτροπή αυτή πρότεινε τη μείωση ή 

κατάργηση των πολλών εναλλακτικών επιλογών στα πρότυπα της IASC. Η επιτροπή 

πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις, με τη συμμετοχή τριών  εκπροσώπων 

του IOSCO.  Οι  επικεφαλείς λογιστές της SEC, της COB, και της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς του Οντάριο παρέστησαν ως παρατηρητές και συμμετείχαν ενεργά 

                                                 
28

 Στις ΗΠΑ η επιτροπή κεφαλαιαγοράς  απαιτεί από τις εγχώριες επιχειρήσεις να προετοιμάζουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα US GAAP.  Οι ξένες επιχειρήσεις που ήθελαν να 

εισαχθούν σε κάποιο χρηματιστήριο των ΗΠΑ έπρεπε ή να χρησιμοποιούν τα US GAAP ή να 

προσαρμόζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε αυτά, σε περίπτωση που χρησιμοποιούσαν άλλα 

πρότυπα εκτός των US GAAP. 
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στις συζητήσεις. Το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων ήταν η  τελική έγκριση  από 

το Σώμα ενός σχεδίου που ονομάστηκε  «συγκρισιμότητα των Οικονομικών 

Καταστάσεων» (comparability of financial statements), που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 

1990, και το οποίο σηματοδότησε πολλές εναλλακτικές λύσεις και τη διαγραφή και 

τροποποίηση πολλών λογιστικών προτύπων.  Ένα από αυτά που συμφωνήθηκαν ήταν 

η διαγραφή της  χρήσης της μεθόδου LIFO ως αποδεκτής μεθόδου απογραφής. Στη 

συνέχεια, το Σώμα δημιούργησε μια δεύτερη συντονιστική επιτροπή που ονομάστηκε  

«Βελτιώσεις» (improvements), υπό την προεδρία του Paul G. Cherry, να προτείνει 

αναθεωρήσεις σε δέκα από τα πρότυπα προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση του 

IOSCO. Ο σκοπός ήταν όχι μόνο η μείωση των πολλών εναλλακτικών επιλογών 

σύμφωνα με την έκθεση συγκρισιμότητας, αλλά και η διαβεβαίωση ότι τα 

αναθεωρημένα πρότυπα θα ήταν λεπτομερή και πλήρη και ότι θα περιείχαν επαρκείς 

απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Αυτό ήταν ένα δύσκολο έργο για μια επιτροπή που 

αποτελούνταν από μέλη μερικής απασχόλησης. Παρόλα αυτά, ολοκληρώθηκε η 

εργασία, η οποία περιελάμβανε την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων από την 

ολομέλεια του Σώματος, και μέχρι το  τέλος του 1993, τα δέκα αναθεωρημένα 

πρότυπα υποβλήθηκαν στον IOSCO για εξέταση. Η ηγεσία κατά τη διάρκεια των 

διαδοχικών συνεδριάσεων  της IASC με πρόεδρους τους Arthur R. Wyatt και Eiichi 

Shiratori συνέβαλε σημαντικά  στην επιτυχία του έργου. Η επιτροπή όμως υπέστη μια 

οπισθοδρόμηση. Ακόμα κι αν η συνιστώμενη διαγραφή της LIFO υποστηρίχθηκε από 

την αμερικανική αντιπροσωπεία, η κίνηση νικήθηκε επειδή οι υπόλοιπες τέσσερις 

αντιπροσωπείες (Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία,  Κορέα) ψήφισαν  τη συνέχιση της 

μεθόδου, αποτρέποντας έτσι στην πλειοψηφία των τριών τετάρτων  να πετύχει την 

κατάργηση της μεθόδου. Σε αυτές τις τέσσερις χώρες, η LIFO ήταν αποδεκτή για 

φορολογικούς σκοπούς καθώς και η υποβολή των χρηματοοικονομικών εκθέσεων σε 

αυτές τις χώρες συνδέονταν με τη φορολογία. Μπορεί να ήταν ότι το λόμπυ της 

βιομηχανίας πίεσε τις αντιπροσωπείες τους να μην επιτρέψουν την εξάλειψη της 

LIFO από τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις (Zeff, 2012). 

Η αντίδραση του IOSCO για τη βελτίωση των προτύπων ήταν η έντονη απογοήτευση 

του  πρόεδρου Shiratori.  Ο  IOSCO βρήκε τα περισσότερα από τα δέκα πρότυπα να 

είναι αποδεκτά, αλλά ήθελε περαιτέρω βελτιώσεις στα υπόλοιπα. Και ήθελε να δει 

πρότυπα στις ενδιάμεσες εκθέσεις, για άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα κέρδη ανά 

μετοχή, παροχές προς τους εργαζομένους, χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και 
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θέματα αναγνώρισης και επιμέτρησης για διακοπείσες δραστηριότητες. Το Σώμα, 

συμφώνησε με τον IOSCO να παρέχει ένα σύνολο προτύπων (core standards 

projects), κατάλληλα βελτιωμένα και ολοκληρωμένα, μέχρι το 1999.  Αυτό ήταν μια 

υπερβολική απαίτηση για ένα Σώμα μερικής απασχόλησης, αν και με σταδιακά 

αυξανόμενο ερευνητικό προσωπικό, το οποίο συμπληρώθηκε από προσωπικό του 

CICA  και άλλες πηγές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990
29

.  Ο Bryan Sir 

David πέτυχε να διορίσει τον Carsberg Cairns ως γενικό γραμματέα το 1995, και ο 

Michael Sharpe, της Αυστραλίας, έγινε ο πρόεδρος της IASC το 1996, και οι δύο 

αποδείχθηκαν ισχυροί ηγέτες σε μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία το Σώμα 

εργάστηκε με ξέφρενους ρυθμούς για την ολοκλήρωση του σχεδίου πυρήνα (core 

standards project) και τη δημιουργία των  προτύπων στην ώρα τους
30

 (Zeff, 2012). 

5.5.2 Εξέλιξη των αντιπροσωπειών στην IASC 

Ίσως εν μέρει λόγω του αυξημένου συμφέροντος της SEC στις εργασίες της IASC, 

μέσω της ενεργούς συμμετοχής της στον IOSCO, το FASB αποδέχθηκε την 

πρόσκληση της IASC το 1988 να στείλει έναν επισκέπτη – παρατηρητή χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Σώματος: Raymond C. Lauver, James J. 

Leisenring, και ο Anthony T. Cope. Μετά από χρόνια αδιαφορίας προς την IASC, το 

FASB, υπό την προεδρία του Dennis R. Beresford, άρχισε να έχει ενεργό ενδιαφέρον 

για το έργο της. Ομοίως, πριν από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αγνόησε τα πρότυπα της IASC. Αλλά το 1990, με τον Karel Van Hulle να 

αντικαθιστά τον προηγούμενο πρόεδρο στη μονάδα που ασχολιόταν με τα θέματα 

λογιστικής, η Επιτροπή έκανε δεκτή την παράκληση της IASC να παρακολουθούν τις 

Συνεδριάσεις του Σώματος, ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Ο IOSCO ξεκίνησε να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Σώματος το  1996 

στέλνοντας πάντα αντιπροσωπεία παρατηρητών, με τη συμμετοχή ενός μέλους του 

προσωπικού της SEC. Το 1997, μια αντιπροσωπεία παρατηρητών από το Κινεζικό 

                                                 
29

 Ο προϋπολογισμός της IASC ήταν συγκριτικά μικρός. Μια σύγκριση των συνολικών δαπανών της 

IASC για το 1995 με τις δαπάνες του FASB και το Σώμα Λογιστικών Προτύπων του Ηνωμένου 

Βασιλείου (ASB) μπορεί να είναι διδακτική: £ 1.259.000 για την IASC έναντι £ 9.834.000 για το 

FASB, και £ 2.247.000 για το ASB. Κάποιος πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός 

της IASC, σε αντίθεση με τους προϋπολογισμούς των άλλων δύο Σωμάτων, έπρεπε να υποστηρίξει 

διεθνή ταξίδια για κάθε ένα από τα τρία μέλη της κάθε αντιπροσωπείας προς το Σώμα (Camfferman 

and Zeff, 2007). 
30

 Ο πρόεδρος, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν ένας συνεργάτης σε ελεγκτικό γραφείο, ήταν 

ηγέτης της IASC ο οποίος προέδρευε του Σώματος. Η θητεία  των προέδρων ήταν 2,5 έτη. 
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Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών άρχισε να παρακολουθεί συνεδριάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου (Camfferman and Zeff, 2007). Η πρόοδος στις εργασίες της 

Επιτροπής και η προσοχή που λάμβανε από τον IOSCO ήταν εμφανής. Το τεχνικό 

προσωπικό, επίσης, έγινε ισχυρότερο, με τους Liesel Knorr και James S. Saloman 

διορισμένους Τεχνικούς Διευθυντές, το 1994 και το 1999, αντίστοιχα. 

Μέχρι το 1997, στην Επιτροπή συμμετείχαν πάνω από 45 μέλη, καθώς και 

προσωπικό και πολλοί παρατηρητές, που ανερχόταν στους 60 με 70 (Kirsch, 2006). 

Λόγω της ανάγκης να συζητήσουν πολλά αμφιλεγόμενα σχέδια των νέων και 

αναθεωρημένων προτύπων που επρόκειτο να υποβληθούν στο IOSCO μέχρι το 1999, 

η Επιτροπή προέβη σε εξαντλητικό γύρο εννέα συναντήσεων για συνολικά 45 ημέρες 

το 1997 και το 1998 (Zeff, 2012).  

5.5.3 Άνοδος του G4+1 

Στην περίοδο 1993-94, τέσσερις αγγλο-αμερικανικοί φορείς καθορισμού προτύπων 

από το Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία άρχισαν τριμηνιαίες  

συναντήσεις με τα επιτελεία τους να κρυσταλλώσουν τη σκέψη τους σε θέματα που 

αναμένεται να τεθούν πριν από την IASC. Η ομάδα έγινε γνωστή ως το G4+1, το 1 

είναι αντιπρόσωπος, συνήθως ο γενικός γραμματέας, της IASC, ο οποίος είχε το ρόλο 

του παρατηρητή. Οι τέσσερις φορείς καθορισμού προτύπων κινούνταν σε παρόμοια 

εννοιολογικά πλαίσια και παρόμοιους πολιτισμούς στον τομέα της λογιστικής, και 

αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτούς να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους απ’ ότι 

στις συνεδριάσεις του Σώματος της  IASC, με τη συμμετοχή πολλών αντιπροσωπειών 

που προέρχονταν από χώρες με διαφορετική ιστορική λογιστική και 

προσανατολισμούς. 

Από το 1994 έως το 2000, η G4+1 δημοσιεύσει 12 άρθρα σε  θέματα που 

συζητούσαν: λογιστική αντιστάθμισης, προβλέψεις, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, 

μισθώσεις, πληρωμή σε συνάρτηση με μετοχές. Το 1996, ο φορέας καθορισμού 

προτύπων της Νέας Ζηλανδίας εντάχθηκε ως πέμπτο μέλος του G4. Υπήρχε 

ανησυχία, εντός του Σώματος της ΙASC ότι  η G4+1 ήταν μια προσπάθεια από τους 

Αγγλικούς φορείς καθορισμού προτύπων να κατευθύνουν τις συζητήσεις της IASC 

προς τις δικές τους λύσεις και είχαν τη  φιλοδοξία να ανταγωνιστούν την IASC και να 

γίνουν αυτοί οι φορείς καθορισμού προτύπων στον κόσμο (Zeff, 2012). Η τελευταία 
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αυτή δυνατότητα δεν ήταν πέρα από τη σφαίρα της φαντασίας.  Οι  πέντε φορείς 

καθορισμού προτύπων ήταν καλά-χρηματοδοτούμενοι και καλά στελεχωμένοι από  

το FASB και το Σώμα Λογιστικών Προτύπων του Η.Β. Ο Sir David Tweedie, από το 

Η.Β., James Leisenring, από τις ΗΠΑ, και Kenneth H. Spencer, από την Αυστραλία, 

ήταν διαδοχικοί πρόεδροι της G4 +1 και οι οποίοι συντέλεσαν σημαντικά στην αρχή 

οργάνωσης του IASB το 2000. Η Patricia L. O'Malley, από τον Καναδά, συμμετείχε 

επίσης σε μία από τις G4+1  συναντήσεις, και γίνεται μέλος του IASB το 2001 

(Camfferman and Zeff, 2007). 

5.5.4 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει τα χαρακτηριστικά που 

αναζητά στα πρότυπα της IASC. 

Το 1996, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να κάνει την πρώτη της δημόσια 

δήλωση (δηλαδή, όχι μέσω της IOSCO) σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε 

να διαθέτουν τα πρότυπα IASC, για να είναι αποδεκτά για την  προετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεων διαφορετικών χωρών. Σε, ένα δελτίο τύπου με 

ημερομηνία 11 Απρίλη, 1996 η SEC δήλωσε ότι "τρία βασικά στοιχεία" που πρέπει 

να αντανακλώνται στα πρότυπα: 

 Τα πρότυπα «πυρήνας» πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύνολο βασικών 

λογιστικών αρχών  που να αποτελούν μια περιεκτική, και μια γενικώς 

αποδεκτή βάση από τη λογιστική 

 Τα πρότυπα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας - θα πρέπει να οδηγούν σε  

συγκρισιμότητα και διαφάνεια, και θα πρέπει να προβλέπουν την πλήρη 

γνωστοποίηση 

 Τα πρότυπα πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά και να εφαρμόζονται  

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ο όρος «υψηλή ποιότητα» (high 

quality) στις συζητήσεις σχετικά με τα πρότυπα και στη διαδικασία της θέσπισης 

προτύπων, ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά από τότε. Στόχος της SEC ήταν να 

κάνει  γνωστό τα γενικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει κάποιος να  ψάχνει όταν θέλει 

να εκτιμήσει την  IOSCO με βάση τα πρότυπα «πυρήνας» της IASC. Το 1997, κατ 

'εντολή του Κογκρέσου, η SEC εξέδωσε μια έκθεση προς το Κογκρέσο σχετικά με 

την πρόοδο στην ανάπτυξη των ΔΛΠ και σχετικά με τις προοπτικές για πιθανή 
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μελλοντική χρήση τους από τους ξένους ιδιώτες εκδότες που ενδιαφέρονται για τις 

αμερικανικές κεφαλαιαγορές (Camfferman and Zeff, 2007).  

5.5.5 Η θέση της Ευρώπης απέναντι στην  IASC 

Τον Απρίλιο του 1996, η IASC επιτάχυνε ξαφνικά την καταληκτική ημερομηνία για 

την υποβολή των θεμελιωδών προτύπων στην IOSCO από το 1999  στο Μάρτιο του 

1998. Οι παράγοντες που οδήγησαν την IASC για να κάνει αυτή την αλλαγή σε ένα 

ήδη αυστηρό χρονοδιάγραμμα ήταν οι σημαντικές εξελίξεις που σημειώνονταν  στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο, ιδιαίτερα στη Γερμανία, που γέρνει περισσότερο προς την 

Ευρώπη και εκφράζει την ανάγκη για  λογιστικά πρότυπα προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των επενδυτών της κεφαλαιαγοράς. Μέχρι τότε, η Γερμανία, η Γαλλία και 

ορισμένες άλλες χώρες στην ήπειρο ήταν ακόμη προσκολλημένοι σε ένα  μοντέλο 

λογιστικής βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στους νομικούς περιορισμούς της 

φορολογίας και στον προσδιορισμό του μερίσματος που πρέπει να μοιράζεται στους 

μετόχους. Η διάχυτη αρχή της συντηρητικότητας, ή ο συντηρητισμός, ήταν ένα 

αδιαμφισβήτητο δόγμα. Αλλά υπήρχαν αλλαγές που συνέβαιναν στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και τα θεσμικά όργανα που αμφισβήτησαν αυτή την 

πραγματικότητα. 

Στη Γερμανία, οι εταιρείες δεν έπρεπε να στηρίζονται, παρά μόνο σε ένα μικρό 

βαθμό, στην κεφαλαιαγορά για χρηματοδότηση καθώς οι τράπεζες ήταν έτοιμες να 

παράσχουν την αναγκαία χρηματοδότηση. Όμως, με την επανένωση της Δυτικής και 

της Ανατολικής Γερμανίας το 1990, οι γερμανικές τράπεζες ήταν υπό πίεση να 

δανείζουν σε εταιρείες στην πρώην Ανατολική Γερμανία για να βοηθήσουν να 

ξεπεραστούν οι μεγάλες διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ της Ανατολής και της 

Δύσης. Επίσης, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι μεγάλες γερμανικές τράπεζες 

έψαχναν να διαφοροποιήσουν την επενδυτική τραπεζική, και κάποιες πολυεθνικές 

ήρθε να αντικαταστήσουν την τραπεζική χρηματοδότηση. Η επίδραση των εξελίξεων 

αυτών ήταν ότι η τραπεζική χρηματοδότηση δεν θα μπορούσε να γίνει το ίδιο εύκολα 

όπως πριν. 

Μέχρι το 1993 καμία γερμανική εταιρεία δεν ήταν εισηγμένη σε κάποιο από τα 

χρηματιστήρια των ΗΠΑ κυρίως λόγω  του υψηλού κόστους και των δυσκολιών 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και της παροχής γνωστοποιήσεων σύμφωνα 
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με τις υψηλές απαιτήσεις της SEC. Το 1993, η Daimler-Benz, η μεγαλύτερη εταιρεία 

της Ευρώπης, ανακοίνωσε την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Για αυτό το λόγο έπρεπε να συντάξει τις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις 

τόσο με τα  γερμανικά λογιστικά πρότυπα, όσο και τα US GAAP. Η εναρμόνιση για 

το 1993 έδειξε ότι τα ενοποιημένα κέρδη της ύψους DM  0,6 δισεκατομμυρίων 

σύμφωνα με το γερμανικά GAAP μετατρέπεται σε απώλεια ύψους DM 1,8 

δισεκατομμυρίων κάτω από US GAAP, προφανώς επειδή η εταιρεία είχε αφανή 

αποθεματικά, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των κερδών της. Πολλοί 

διεθνείς παρατηρητές έμειναν έκπληκτοι για αυτή τη διαφορά που προέκυψε μεταξύ 

των δύο διαφορετικών λογιστικών προτύπων και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των 

αναλυτών, των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων καθορισμού λογιστικών 

προτύπων σε όλο τον κόσμο.  Η διαφορά αυτή περιγράφεται ως «Προβλέψεις, 

αποθεματικά και συναλλαγματικές διαφορές». Ο Berger αναφέρει πως τα GAAP της 

Αμερικής αντικατοπτρίζουν καλύτερα την οικονομική κατάσταση. Τα γερμανικά 

GAAP έχασαν μέρος της αποδοχής τους ως λογιστικά πρότυπα. Διάφορες 

πολυεθνικές εγκατέλειψαν τα γερμανικά GAAP για να υιοθετήσουν GAAP των ΗΠΑ 

ή τα ΔΛΠ. Γερμανικές εταιρείες έψαχναν για  ανακούφιση από την υποχρέωση να 

καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη  χρήση των γερμανικών 

GAAP. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απάντησε με την έγκριση ενός νόμου  το 1998 

για να επιτρέψει σε γερμανικές εταιρείες να καταρτίζουν τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά 

πρότυπα, πράγμα που σήμαινε τα GAAP των ΗΠΑ ή τα Δ.Λ.Π. (Berger, 2010).  

Η Daimler προχώρησε στην αναφορά της προσαρμογής των γερμανικών GAAP με τα 

GAAP των ΗΠΑ, το 1994 και το 1995, μέχρι που ανακάλυψε το 1996 ότι το 

γερμανικό δίκαιο ρύθμιζε μόνο την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

(δημοσίευση στην ομοσπονδιακή εφημερίδα), και όχι την  ετήσια έκθεση προς τους 

μετόχους. Για το εν λόγω έτος, η Daimler εξέδωσε ετήσια έκθεση προς τους μετόχους 

της, με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καταρτισμένες σύμφωνα με τα  

GAAP των ΗΠΑ. 

Επιπλέον, η πρόσφατα ιδιωτικοποιημένη Deutsche Telekom προγραμμάτισε μια 

αρχική δημόσια εγγραφή των μετοχικών τίτλων της για το 1996, το ένα τέταρτο εκ 

των οποίων προορίζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αρχική δημόσια εγγραφή 
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ύψους US $ 13 δισεκατομμύρια ήταν η μεγαλύτερη ποτέ στην Ευρώπη. Όταν 

διεξήχθη με επιτυχία τον Νοέμβριο του 1996, περίπου δύο εκατομμύρια των 

αγοραστών ήταν γερμανικά νοικοκυριά. Προς έκπληξη πολλών στις οικονομικές 

αγορές, μια λιανική αγορά για μετοχές διαπιστώθηκε να υπάρχει στη Γερμανία.  

Στις αρχές του 1997, το γερμανικό χρηματιστήριο δημιούργησε τη Neuer Markt (Νέα 

Αγορά) για τις νέες, υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις και απαιτούσε οι εν λόγω 

εταιρείες, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν γερμανικές, να χρησιμοποιούν τα 

GAAP των ΗΠΑ ή τα ΔΛΠ, και όχι τα  γερμανικά GAAP.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φυσικά, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές, και 

σύντομα επιλέγει τα  πρότυπα της IASC ως μια πιθανή εναλλακτική λύση στις 

οδηγίες εταιρικού δικαίου σχετικά με τη λογιστική, τα οποία επικεντρώθηκαν στη 

μεταρρύθμιση του εταιρικού δικαίου και όχι για την υποβολή εκθέσεων με χρήσιμες 

πληροφορίες για τους επενδυτές στις αγορές κεφαλαίων. Σταδιακά, στο ζήτημα του 

καθορισμού λογιστικών κανόνων σε μια σειρά από χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης 

άρχισαν να συμμετέχουν όχι μόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ήταν 

υπεύθυνο για το εταιρικό δίκαιο, αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο 

ασχολείται με τις αγορές. Γενικότερα, το ενδιαφέρον άρχισε να αυξάνεται στην  

Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία μιας αγοράς κεφαλαίων που θα μπορούσε να 

ανταγωνιστεί τις κεφαλαιαγορές σε άλλα μέρη του κόσμου.  Για όλους αυτούς τους 

λόγους, η ηγεσία της IASC πίστευε ότι το Σώμα έπρεπε να έχει τους θεμελιώδεις 

κανόνες  έτοιμους για την IOSCO πολύ πιο νωρίς από ότι είχε προγραμματιστεί.   

Αυτές οι θεμελιώδεις αλλαγές στην κουλτούρα της λογιστικής και των οικονομικών, 

που έρχονται τόσο γρήγορα, όπως έκαναν, δεν αφομοιώνεται εύκολα από τα μέλη της 

γερμανικής αντιπροσωπείας στο συμβούλιο της IASC, η  οποία προσπαθούσε να 

προσαρμοστεί στη  νέα λογιστική πραγματικότητα στη χώρα τους. Οι αντιπροσωπείες 

από άλλες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι πολύ πιθανό να αντιμετώπιζαν μια 

παρόμοια πρόκληση (Camfferman and Zeff, 2007). 

5.5.6 Το Σώμα ολοκληρώνει τα θεμελιώδη πρότυπα 

Το Σώμα και το προσωπικό του εργάστηκε ακούραστα κατά τα έτη 1994 - 1998 για 

να ολοκληρώσουν τις εργασίες για τα υπόλοιπα θεμελιώδη πρότυπα. Τέλος, τον 

Δεκέμβριο του 1998, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το ΔΛΠ 39 για τα 
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χρηματοδοτικά μέσα, το πιο αμφιλεγόμενο των προτύπων, το οποίο βασίζονταν  

σχεδόν εξ ολοκλήρου στα GAAP των ΗΠΑ. Το Σώμα προσπάθησε από το 1998 να 

επινοήσει τη δική του θεμελιώδη προσέγγιση πάνω στο πρότυπο, αλλά στο τέλος, με 

το 1998 καταληκτική ημερομηνία να πλησιάζει, αποφάσισε αντ' αυτού να κοιτάξει 

στα GAAP των ΗΠΑ για την απάντηση. Με δεδομένη την κατάσταση, το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχασε την  ημερομηνία-στόχο για εννέα μήνες, και με το ΔΛΠ 39, το 

σύνολο των βασικών προτύπων  ήταν πλήρες και ταχέως διαβιβάστηκε στην IOSCO, 

όπου η ομάδα εργασίας ξεκίνησε τη λεπτομερή διαδικασία για να κρίνουνε την 

ποιότητα του προτύπου (Camfferman and Zeff, 2007). 

5.5.7 Η θέση των πολυεθνικών απέναντι στα ΔΛΠ 

Κατά την περίοδο 1987-2000, μια σειρά από ευρωπαϊκές πολυεθνικές άρχισαν να 

προτιμούν τα  ΔΛΠ σε σχέση με τα  εθνικά τους GAAP, ίσως με αποκλίσεις, στις 

ενοποιημένες οικονομικές τους καταστάσεις. Μεταξύ αυτών ήταν οι ελβετικές 

εταιρείες Nestle, Holderbank / Holcim, η Roche, η Ciba-Geigy / Novartis, και UBS 

και οι γερμανικές εταιρείες Schering, Heidelberger Zement, Bayer, Hoechst, και η 

Deutsche Bank. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές μεγάλες εταιρείες άρχισαν να 

επιβεβαιώνουν ότι οι οικονομικές τους καταστάσεις προσαρμόστηκαν στα ΔΛΠ: 

CPC International, Salomon Inc, και η Microsoft.  Επιπλέον, Salomon και οι 

ελεγκτικές εταιρείες της Microsoft, Arthur Andersen & Co και η Deloitte 

&Touche,αντίστοιχα, δήλωσαν στην έκθεσή τους ότι οι οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας όταν υποβλήθηκαν ήταν σύμφωνα τόσο με τα GAAP των ΗΠΑ όσο και με 

τα ΔΛΠ, ίσως οι μόνες τέτοιες περιπτώσεις για τις  Big Six (ή Big eight) των ΗΠΑ 

όπου οι επιχειρήσεις το επιβεβαίωσαν αυτό πριν από το 2000. Μια παρόμοια τέτοια 

επιβεβαίωση έγινε από μια μικρή ελεγκτική εταιρεία στις ετήσιες εκθέσεις της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών - International Federation of Accountants 

(Camfferman and Zeff, 2007). 

5.7 Η αναδιάρθρωση της  IASC: 1997-2000 

Η ηγεσία της IASC είχε λόγο να πιστεύει ότι η  IOSCO θα ήταν απρόθυμη να 

εγκρίνει τα πρότυπα, εκτός αν επρόκειτο να αναδιαρθρωθεί έτσι ώστε οι ρυθμιστικές 

αρχές, συμπεριλαμβανομένων ιδιαιτέρως της SEC, θα μπορούσαν να έχουν 

εμπιστοσύνη ότι το Σώμα, θα ήταν ένας φορέας καθορισμού προτύπων υψηλής 
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ποιότητας. Ένας φορέας μερικής απασχόλησης, με σχετικά μικρό αριθμό 

προσωπικού, με εθελοντικές συντονιστικές επιτροπές που ήταν υπεύθυνες για τη 

σύνταξη των προδιαγραφών, η οποία συνεδρίαζε σε ολομέλεια με 60 έως 70 άτομα 

να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη. Η IASC κατόπιν αυτού, 

σύστησε μια στρατηγική ομάδα εργασίας (Strategy Working Party)  αποτελούμενη 

από τον πρόεδρο του Σώματος, τον αντιπρόεδρο, ένα άλλο μέλος του Σώματος 

(David Tweedie), και ηγετικά στελέχη που θα εκπροσωπήσουν ικανά τα συμφέροντα 

του λογιστικού επαγγέλματος, την οικονομική κοινότητα, τον τομέας της εταιρείας, 

και τις ρυθμιστικές αρχές. Ήταν υπό την προεδρία του Edward J. Waitzer, έναν 

δικηγόρο και τον προηγούμενο πρόεδρο της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς του Οντάριο 

(OSC).  Η ομάδα εργασίας (working group) επιφορτίστηκε με το να προτείνει ένα πιο 

αποτελεσματικό φορέα καθορισμού προτύπων.  

Μετά από 12 μήνες συχνών συναντήσεων, συζητήσεων και προτάσεων για 

διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής από τους εθνικούς οργανισμούς λογιστικής και 

εθνικούς φορείς καθορισμού προτύπων, σε διάφορες εκδοχές μιας νέας δομής 

καθορισμού προτύπων, η ομάδα φαινόταν να είναι σχεδόν σε αδιέξοδο μεταξύ 

διαφορετικών προσεγγίσεων. Στη συνέχεια, το Σεπτέμβριο του 1999, ο αρχιλογιστής 

της SEC, Lynn Turner Ε., έστειλε μια επιστολή προς την ομάδα εργασίας, να 

γνωστοποιήσει τη γνώμη του SEC σύμφωνα με την οποία  ο φορέας, προκειμένου να 

έχει "εξουσία και  νομιμότητα," θα πρέπει να είναι σχετικά μικρός, ανεξάρτητος, 

πλήρους απασχόλησης, με τη βοήθεια ενός μεγάλου ερευνητικού προσωπικού, καθώς 

και με μια ισχυρή και ανοιχτή διαδικασία. Το κυρίαρχο κριτήριο των μελών του 

Σώματος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είπε, ήταν η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, και 

όχι η  γεωγραφική προέλευση. Χωρίς να το αναφέρει στην επιστολή, η SEC μιλούσε 

για ένα όργανο παρόμοιο με το FASB. 

Οι φωνές στην ευρωπαϊκή ήπειρο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ευνόησαν ένα μεγαλύτερο σώμα με τουλάχιστον λίγα μέλη μερικής 

απασχόλησης και με τη γεωγραφική εκπροσώπηση από τις χώρες που έχουν 

δεσμευτεί για την εφαρμογή των κανόνων. 

Κατά τη συνεδρίαση του Σώματος της IASC στη Βενετία τον Νοέμβριο του 1999, 

όταν ήταν αποφασισμένοι να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, το Σώμα, 

αν και εξακολουθούσε να είναι διχασμένο για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, 
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απρόθυμα αποφάσισε, ακόμη σε μια ομόφωνη απόφαση, να εγκρίνει μια 

αναδιάρθρωση προς την κατεύθυνση των αιτημάτων της SEC. Προς το Σώμα, ήταν 

αδιανόητο το γεγονός ότι για ένα φορέα καθορισμού διεθνών προτύπων να μην έχει 

την υποστήριξη της χώρας της οποίας η κεφαλαιαγορά ήταν η μεγαλύτερη στον 

κόσμο. 

Η ομάδα εργασίας προχώρησε έπειτα να συμπληρώσει τις λεπτομέρειες του νέου 

σχεδιασμού. Ένα 19-μελές Σώμα διαχειριστών διαφορετικών γεωγραφικών και 

λειτουργικών υπόβαθρων  θα επέβλεπε την αναδιάρθρωση του Σώματος 

(Recommendations on Shaping IASC for the Future, 1999). Οι αντιπρόσωποι θα 

έπρεπε: 

(1) να αυξήσουν τα κεφάλαια  

(2) να διορίσουν τα μέλη του Σώματος, μια επιτροπή διερμηνείας (μεταφέροντάς την 

από εκείνη που είχε συσταθεί από την IASC το 1997)
31

 και ένα συμβούλιο 

παροχής συμβουλών προτύπων 

(3) να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα του Σώματος.  

Το κύριο προσόν μελών του Σώματος θα έπρεπε να ήταν η  τεχνική 

εμπειρογνωμοσύνη και  η επιλογή των μελών του Σώματος, δεν θα έπρεπε να 

βασίζεται στη γεωγραφική εκπροσώπηση.  Το Σώμα θα έπρεπε να έχει 12 μέλη 

πλήρους απασχόλησης και δύο μέλη μερικής απασχόλησης.  Επτά από τα 14 μέλη 

του Σώματος θα έπρεπε να συνεργάζονται επίσημα με τους φορείς καθορισμού των 

προτύπων.  Αυτό θα βοηθούσε την IASC για την επίτευξη της σύγκλισης των 

λογιστικών προτύπων με λύσεις υψηλής ποιότητας.  Η ομάδα εργασίας ανέφερε 

συγκεκριμένα ότι ένα υψηλής ποιότητας τεχνικό προσωπικό δεκαπέντε ατόμων 

θεωρείται να είναι ένας λογικός αριθμός για αρχή. Το Σώμα θα ενέκρινε τις 

αποφάσεις του  σχετικά με τεχνικά θέματα με την απλή πλειοψηφία. Ο γενικός 

γραμματέας επέβλεψε την κατάρτιση ενός καταστατικού με βάση την τελική 

αναφορά της ομάδας εργασίας, και το Σώμα της  IASC εγκρίθηκε ομόφωνα στη 

συνάντηση που έγινε το Μάρτιο  του 2000.  Τον Μάιο του 2000, όλα τα μέλη των 

                                                 
31

 Η Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνείας της IASC μετονομάστηκε σε Επιτροπή Διεθνούς Ερμηνείας  

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRIC) το 2002 και το 2010 μετονομάστηκε σε 

IFRS Επιτροπή Διερμηνειών. 
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φορέων της  IASC-143 επαγγελματικοί φορείς της λογιστικής σε 104 χώρες- 

ενέκριναν την αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβάνοντας το νέο καταστατικό το οποίο 

ήταν και το τελικό.  Με αυτή την απόφαση το παγκόσμιο επάγγελμα του λογιστή 

παραδόθηκε στην ιδιοκτησία της IASC
32

. 

Από το 1973 έως το 2000, περισσότερα από 200 άτομα με πολλά προσόντα και 

επαγγελματική καταξίωση υπηρέτησαν στις 22 αντιπροσωπείες του Σώματος της  

IASC που αποτελούνταν από ταλαντούχο προσωπικό και εθελοντές από όλο τον 

κόσμο που συνέταξαν τα προκαταρκτικά έγγραφα. Ήταν πραγματικά μια 

πρωτοφανής παγκόσμια συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών της λογιστικής.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η IASC πραγματοποίησε 87 συναντήσεις σε 37 

πόλεις σε όλο τον κόσμο και εξέδωσε ένα εννοιολογικό πλαίσιο, 41 πρότυπα, και 24 

ερμηνείες. Δημοσίευσε επίσης ένα περιοδικό, IASC Insight (Camfferman and Zeff, 

2007). 

5.8 Ο οργανισμός IASB  από το 2000-2001 

Το πρώτο μέλος του αναδιαρθρωμένου Σώματος που επιλέχθηκε ήταν ο πρόεδρός 

του, David Tweedie, ο οποίος είχε υπηρετήσει από το 1990 ως πλήρους απασχόλησης 

πρόεδρος των Λογιστικών Προτύπων Ηνωμένου Βασιλείου, ως μέλος της 

αντιπροσωπείας του Ηνωμένου Βασιλείου για την IASC, και ήταν ο δημιουργός και 

πρώτος πρόεδρος του G4+1. Οι επίτροποι επέλεξαν τα άλλα 13 μέλη μετά από μια 

εκτεταμένη έρευνα για τους υποψηφίους και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Δεν 

θέτουν καμία επίσημη χώρα ή περιφερειακές ποσοστώσεις για την ένταξη στο Σώμα. 

Το αποτέλεσμα της γεωγραφικής σύνθεσης ήταν: πέντε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

δύο από το Ηνωμένο Βασίλειο, και από μία από την Αυστραλία, τον Καναδά, τη 

Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, και την Ελβετία. Ήταν ένα 

διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από εξαιρετικά επιτυχημένους επαγγελματίες. 

Οι ΗΠΑ στο νέο Σώμα της  IASC θα μπορούσαν να υπολογίζουν σε πέντε από τις 14 

ψήφους, αν ήταν όλοι να συμφωνήσουν σε μια θέση, σε σχέση με μόνο μία από τις 16 

ψήφους της παλιάς δομής του Σώματος. Η βαριά εκπροσώπηση από την Αγγλία και 

Αμερική ήταν εμφανής στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Συγκεκριμένα αντιστοιχούσαν εννέα 

                                                 
32

 Μια παρόμοια παράδοση της ιδιοκτησίας του λογιστικού επαγγέλματος  του εθνικού φορέα 

καθορισμού προτύπων συνέβη στις ΗΠΑ το 1973, όταν η FASB διαδέχθηκε το Σώμα Λογιστικών 

Αρχών, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1990, όταν το Σώμα Λογιστικών Προτύπων (ASB) 

διαδέχθηκε την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (ASC). 



Κεφάλαιο 5 Η εξέλιξη των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

 

155 

 

από τις 14 ψήφους, δηλαδή μία ψήφος περισσότερη από μια απλή πλειοψηφία.  Πέντε 

από τις  Ηνωμένες Πολιτείες, δύο από τη Βρετανία, μία από τον  Καναδά, και μια από 

την Αυστραλία. Η αρχική δομή του Σώματος αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από 

"techies"
33

 και πρώην εθνικούς φορείς καθορισμού προτύπων. O Jim Leisenring και o 

Tony Cope είχαν υπηρετήσει στο FASB, ο David Tweedie και ο Geoffrey 

Whittington ήταν ο πλήρους απασχόλησης πρόεδρος και ο άλλος μερικής 

απασχόλησης μέλος, αντίστοιχα, του Ηνωμένου Βασιλείου Λογιστικών Προτύπων, 

και ο Tricia O'Malley είχε χρησιμεύει ως πλήρους απασχόλησης πρόεδρος του 

Σώματος  Λογιστικών Προτύπων του Καναδά. Ο Warren McGregor ήταν για  πολύ 

καιρό διευθυντής του ιδρύματος έρευνας που υποστήριζε το Σώμα  Λογιστικών 

Προτύπων της Αυστραλίας.  Ο Whittington και η Mary Ε. Barth ήταν καθηγητές 

λογιστικής. Ο Hans-Georg Bruns ήταν ο επικεφαλής του λογιστηρίου για την 

Daimler. Τα μισά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν συνεργάτες του 

ελέγχου των εταιρειών  Big Five (ή Big Six). Οκτώ από τα 14 μέλη ήταν είτε 

αντιπρόσωποι ή παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Σώμα της παλιάς IASC. 

Τέσσερα από τα μέλη είχαν υπηρετήσει στο G4+1. Η γνωριμία μεταξύ των μελών του 

νέου Σώματος δεν ήταν και τόσο δύσκολη, επειδή τα περισσότερα από τα μέλη 

γνωρίζονταν μεταξύ τους.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έπρεπε να αποτελείται από 

τουλάχιστον πέντε μέλη από τις ελεγκτικές εταιρείες, τρεις από τις επιχειρήσεις, και 

τρία από την κοινότητα των χρηστών, καθώς από ένα τουλάχιστον  ακαδημαϊκό.  Οι 

επίτροποι εξασφάλισαν την απαραίτητη χρηματοδότηση από τις Big Five ελεγκτικές 

εταιρείες, επιχειρήσεις, οικονομικά θεσμικά όργανα, και των κεντρικών τραπεζών.  

Το Σώμα πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη συνεδρίαση τον Απρίλιο του 2001  με 

το νέο του όνομα ως (IASB).  Τα  πρότυπα ήταν τώρα γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Όπως και πριν, το Σώμα  εξέδωσε 

θέματα συζήτησης και τα σχέδια της έκθεσης, και σύντομα άρχισε τις συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης σε σημαντικά έργα. Ακολούθησε η επεξεργασία των διεθνών 

λογιστικών προτύπων (Camfferman and Zeff, 2007). 

5.7.1 Η θέση της SEC 

Τον Φεβρουάριο του 2000, η SEC εξέφρασε τη γνώμη της για τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (SEC, 2000). Στην έκδοση, που είχε συνταχθεί από την Προϊσταμένη 

                                                 
33

 Ο όρος "techies" αναφέρεται σε όσους έχουν ένα ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο στην  εφαρμογή και την 

ερμηνεία των λογιστικών προτύπων. 
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Λογιστηρίου Lynn Turner και την Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Λογιστηρίου Mary 

B. Tokar, η SEC θέτει 26 ερωτήσεις σχετικά με την αναζήτηση της ποιότητας και την 

ευρωστία των προτύπων της IASC, το ρόλο του ελεγκτή κατά την εφαρμογή των 

προτύπων, και το ρόλο των ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των προτύπων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέθετε ότι εφόσον τα 

πρότυπα που χρησιμοποιούνται έπρεπε να είναι υψηλής ποιότητας, θα έπρεπε επίσης 

να υποστηρίζονται από μια υποδομή η οποία εξασφαλίζει την αυστηρή ερμηνεία και 

εφαρμογής τους. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην υποδομή των προτύπων είναι: 

 αποτελεσματικούς, ανεξάρτητους και υψηλής ποιότητας λογιστικών και 

ελεγκτικών φορέων καθορισμού προτύπων 

 ελεγκτικά πρότυπα υψηλής ποιότητας 

 ελεγκτικές εταιρείες με πραγματική ποιότητα ελέγχου παγκοσμίως 

 διασφάλιση της ποιότητας του επαγγέλματος 

 ενεργή ρυθμιστική εποπτεία. 

5.7.2 Η θέση της IOSCO 

Τον Μάιο του 2000, η Τεχνική Επιτροπή του IOSCO, ύστερα από ευνοϊκή έκθεση 

από την ομάδα εργασίας του σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των πολυεθνικών και τη 

λογιστική, συνέστησε στα μέλη της ρυθμιστικής αρχής της ότι επιτρέπουν στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν θεσμικά πρότυπα της IASC σε 

οικονομικές καταστάσεις.  Η IOSCO όμως συμπλήρωσε στα θεμελιώδη πρότυπα  

τρία επιπλέον στοιχεία που είναι τα παρακάτω: (IOSCO Technical Committee, 

2000).  

 προσαρμογή: απαιτεί την προσαρμογή σε ορισμένα στοιχεία για να δείξει την 

επίδραση της εφαρμογής διαφορετικής λογιστικής μεθόδου, σε αντίθεση με τη 

μέθοδο που εφαρμόστηκε στα πρότυπα της IASC  

 γνωστοποίηση: απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις, είτε στην παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων ή στις σημειώσεις 
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 ερμηνεία: χρήση συγκεκριμένης εναλλακτικής που παρέχεται σε ένα πρότυπο 

της  IASC, ή μια συγκεκριμένη ερμηνεία σε περιπτώσεις όπου το πρότυπο της  

IASC δεν είναι ασαφές.  

Αυτές ήταν οι παρεμβάσεις που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  (SEC) είχε ήδη 

χρησιμοποιήσει όταν εξέταζε τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, και η 

εμφάνισή τους στην έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής φαίνεται να σήμαινε ότι η 

απαιτούμενη εναρμόνιση της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για όσους δεν 

χρησιμοποιούσαν τα GAAP των ΗΠΑ  θα εφαρμοζόταν και στους χρήστες των ΔΛΠ. 

Κάποιοι  θεώρησαν την  έγκριση της IOSCO χωρίς νόημα, αλλά αυτή η πράξη της 

έγκρισης σίγουρα χρησίμευσε για να ενισχυθεί η εικόνα της IASC  ως φορέας 

καθορισμού προτύπων.  Ο συμβολισμός δε θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Η  ομάδα 

εργασίας της IOSCO, στην έκθεσή της προς την Τεχνική Επιτροπή, εντόπισε πολλά 

ζητήματα στα πρότυπα τα οποία εξακολουθούν να απαιτούν την προσοχή της IASC 

στο μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας της. Αυτά ήταν τα θέματα που το IASB 

ανέλαβε αρχής γενομένης από το 2001, όταν άρχισε η βελτίωση των προτύπων που 

κληρονόμησε από την παλιά IASC (Camfferman and Zeff, 2007). 

5.7.3 Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ΔΛΠ 

Τον Ιούνιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, προς έκπληξη των 

περισσοτέρων, με το έγγραφό της «Στρατηγική χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η μελλοντική πορεία» την πρόθεσή της οι  εισηγμένες 

εταιρείες της Ε.Ε να καταρτίσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα 

ΔΛΠ έναντι των εγχώριων λογιστικών προτύπων, το αργότερο από το 2005 και μετά. 

Η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) ενέκρινε αμέσως τη νέα 

αυτή στρατηγική, τον Ιούλιο του 2000. Το Φεβρουάριο του 2001 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή παρουσίασε προσχέδιο νομοθεσίας, για το συγκεκριμένο θέμα.  Η Επιτροπή 

δήλωσε, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφό της, ότι ο κεντρικός στόχος αυτής της 

στρατηγικής είναι ότι οι τίτλοι μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

στην ΕΕ και στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, με βάση ένα ενιαίο σύνολο 

προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (EU Financial Reporting Strategy: The 

Way Forward 2000). Εκείνη την εποχή, υπήρχαν περίπου 6,700 εισηγμένες εταιρείες 

σε 15 κράτη-μέλη της ΕΕ, εκ των οποίων οι 275 ισχυρίστηκαν  ότι ήδη 

χρησιμοποιούν τα πρότυπα της IASC. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν η 



Κεφάλαιο 5 Η εξέλιξη των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

 

158 

 

συζήτηση είχε αρχίσει για τα καλά στην ΕΕ σχετικά με την ανάγκη να αναπτύξουν 

την εσωτερική αγορά κεφαλαίων της, το θέμα των συγκρίσιμων λογιστικών 

πρακτικών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών 

προέκυψε ως μείζον θέμα. Είναι γεγονός ότι  τα 15 εθνικά GAAP στην ΕΕ είχαν γίνει 

κάπως πιο όμοια, ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης των κρατών μελών στην 4η και 

7η οδηγία εταιρικού δικαίου σχετικά με τη λογιστική στην εθνική νομοθεσία τους, 

αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν ήταν συστήματα χρηματοοικονομικής αναφοράς 

προσανατολισμένα στους επενδυτές, εναρμονισμένα στις ανάγκες πληροφόρησης της 

αγοράς κεφαλαίων.  

Η ΕΕ είχε τρεις επιλογές: 

 Να υιοθετήσει ένα ήδη εφαρμοσμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο εγχώριο 

σύνολο λογιστικών προτύπων, όπως είναι τα USA GAAP 

 Να δημιουργήσει τα δικά της ξεχωριστά «Ευρωπαϊκά» λογιστικά πρότυπα 

 Να προχωρήσει σε συνεργασία με την IASC και να υιοθετήσει τα ήδη 

αναπτυγμένα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

Τελικά η ΕΕ αποφάσισε να υιοθετήσει τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Η απόφασή της να μην 

επιλέξει τα US GAAP, υψηλής ποιότητας λογιστικά πρότυπα, βασιζόταν στο γεγονός 

πως ήταν δύσκολο η λογιστική της Ευρώπης να ταιριάξει με ένα σύνολο προτύπων τα 

οποία είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος και μάλιστα μιας χώρας που δεν είναι μέλος της ΕΕ (Whittington, 

2005).  Ένας άλλος λόγος  είναι ότι τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ σε αντίθεση με τα US GAAP 

θεωρούνται πολιτικά ουδέτερα (Hope et al., 2006). Η επιλογή της δημιουργίας 

ξεχωριστών ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων απορροφήθηκε γιατί η IASC 

πρόσφερε τα ήδη αναπτυγμένα ΔΛΠ και επομένως δεν χρειαζόταν η ΕΕ να 

δαπανήσει σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, όπως θα γινόταν αν δημιουργούσε τα 

δικά της ευρωπαϊκά πρότυπα.  Επιπρόσθετα, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός πως 

τα ΔΛΠ είχαν ήδη αρχίσει να βελτιώνονται ποιοτικά και να αποκτούν διεθνή 

αναγνώριση (Whittington, 2005 και Flower, 1997). 

Τον Μάιο του 2000, το Συμβούλιο της ΕΕ συναντήθηκε στη Λισαβόνα, όταν έκανε 

ένα σημαντικό πολιτικό βήμα πετυχαίνοντας ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες και κεφαλαιαγορά στην ΕΕ, τελικά το 2005. Η ανακοίνωση της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2000, όπως προαναφέρθηκε, επισήμανε τις  

επιπτώσεις αυτού του βήματος για το ρόλο της IASC και τα πρότυπά της στη 

μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η σημαντική αναθεώρηση της 

στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ιστορικής σημασίας για την IASC, η 

οποία σύντομα θα  γίνει  IASB. Αυτό σήμαινε ότι το νέο IASB είχε εξασφαλίσει ένα 

μεγάλο πελατολόγιο  για πρότυπα, διότι καμία άλλη χώρα ή τις χώρες του 

ανεπτυγμένου κόσμου δεν είχαν ανακοινώσει ακόμη δέσμευση στα πρότυπα της 

IASC.  Η επιρροή του IASB ήταν διαρκής και  σημαντική γιατί είχε αρχίσει τις 

δραστηριότητές του το 2001, σε μια σημαντική βάση υποστήριξης.  Στη συνέχεια, οι 

χώρες στον υπόλοιπο κόσμο, ακολούθησαν τη δέσμευση της ΕΕ και έτσι άρχισαν να  

θεωρούν τα πρότυπα του IASB πιο σημαντικά από μια απλή επέκταση της σειράς των 

εθελοντικών προτύπων που εκδίδονταν από τη παλιά IASC (Camfferman and Zeff, 

2007).  

Η αναθεωρημένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάστηκε με ένα 

διαδικαστικό δίλημμα.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν διατεθειμένη να αφήσει την 

εξουσία της εφαρμογής των ΔΛΠ σε ένα ανεξάρτητο οργανισμό όπως το IASB, στον 

οποίο δεν θα είχε άμεσο έλεγχο.  Αποφασίστηκε λοιπόν, κάθε ΔΛΠ που εκδίδεται 

από την IASB, να περνά από ένα μηχανισμό επιδοκιμασίας, δηλαδή μιας διαδικασίας 

ελέγχου και έγκρισης με σκοπό να εφαρμοστεί στην ΕΕ.  Μέσα από αυτό το 

μηχανισμό επιδοκιμασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε  μια διαδικασία με 

την οποία τα πρότυπα του IASB θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά για χρήση χωρίς 

την ανάγκη της έγκρισης κάθε προτύπου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (Van Hulle, 2008).    

Έτσι οι εισηγμένες επιχειρήσεις της ΕΕ υποχρεούνται να συντάσσουν τις 

ενοποιημένες οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ, αλλά μόνο με όσα 

ΔΛΠ επιδοκιμάζονται από την ΕΕ.  Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ, κάθε ΔΛΠ 

για να επιδοκιμαστεί δεν πρέπει να αντιτίθεται στις λογιστικές οδηγίες, να λειτουργεί 

προς το γενικότερο Ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον και να ικανοποιεί τα κριτήρια της 

κατανόησης, της συνάφειας, της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας.  Κατ 'αρχάς, η 

Επιτροπή κάλεσε τον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσει μια επιτροπή από 

εμπειρογνώμονες λογιστές, που θα μπορούσε να παρέχει τεχνική ανατροφοδότηση 

προς το Σώμα του IASB, για την  ανάπτυξη των προτύπων και των ερμηνειών και στη 
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συνέχεια να μπορεί να συμβουλεύει την Επιτροπή κατά πόσον το τελικό πρότυπο ή η 

ερμηνεία του ήταν τεχνικά ορθή για την απαιτούμενη χρήση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ο οργανισμός, που συστάθηκε το 2001, ονομάστηκε  Ευρωπαϊκή 

Συμβουλευτική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (EFRAG), το οποίο 

έχει εξελιχθεί σε έναν προληπτικό σχολιαστή για τα λογιστικά πρότυπα στην Ευρώπη 

(Enevoldsen και Oversberg, 2008).   Κάθε πρότυπο που εκδίδει η IASB, η EFRAG το 

επιθεωρεί και αποφασίζει εάν θα το προτείνει στην Επιτροπή  για να το επιδοκιμάσει 

για χρήση στην ΕΕ. Συγκεκριμένα η  Τεχνική Ομάδα εμπειρογνωμόνων της EFRAG 

(TEG) αποτελείται μέλη με δικαίωμα ψήφου που αντιπροσωπεύουν μια σειρά από 

επαγγελματικά και γεωγραφικά υπόβαθρα που σχολιάζουν προσχέδια του IASB και 

συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τεχνική ποιότητα των τελικών 

προτύπων και ερμηνειών της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού συνυπολογίσει την 

πρόταση της EFRAG, προτείνει ένα προσχέδιο κανονισμού.  Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή δημιούργησε ένα κυβερνητικό οργανισμό, την  Κανονιστική Επιτροπή 

Λογιστικών Θεμάτων (ARC), που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των 

κυβερνήσεων των κρατών μελών. Αφού η Επιτροπή λάβει ευνοϊκές συμβουλές σε 

τεχνικό επίπεδο από την TEG, υποβάλλει το πρότυπο ή την ερμηνεία στο ARC για 

συμβουλές σχετικά με την "πολιτική" αποδοχής. Αν η πρόταση είναι καταφατική, η 

ΕΕ καλείται να αποφασίσει εάν θα το επιδοκιμάσει όπως είναι, θα το τροποποιήσει ή 

θα το απορρίψει.  Αν τελικά η ΕΕ το επιδοκιμάσει γίνεται κανονισμός εφαρμοστέος 

στις εισηγμένες επιχειρήσεις της ΕΕ.  Αντίθετα, αν η πρόταση της ARC είναι 

αρνητική, η ΕΕ έχει την επιλογή να το στείλει στην EFRAG για περαιτέρω μελέτη, ή 

να το στείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποφασίσει (KPMG IFRG Limited, 

2005). 

Ο λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών μπορούν να έχουν άποψη 

στην "πολιτική" αποδοχής ενός προτύπου ή μιας ερμηνείας είναι ότι  κατά τη 

διάρκεια της σύνταξης ενός προτύπου από το IASB, οι εταιρείες, οι τράπεζες, οι 

εμπορικές ενώσεις, ή οι ομάδες επενδυτών μπορούν  να μεταφέρουν τις ανησυχίες 

τους στην  εθνική  κυβέρνηση. Οι ανησυχίες μπορεί να αφορούν ότι μια πιθανή 

εφαρμογή ενός προτύπου να είναι αρκετά δαπανηρή με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

αρνητικών συνεπειών για την εθνική οικονομία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι 

ανησυχίες μπορεί επίσης να εκφραστούν στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  είχαν ως   
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αποτέλεσμα την  καθυστέρηση της έγκρισης  μόνο ενός προτύπου, του ΔΠΧΑ 8 για 

τους λειτουργικούς τομείς (Roberts, 2010). Το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να 

καθυστερήσει την έγκριση του ΔΛΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία της επιδοκιμασίας, 

αλλά δεν μπορεί να λάβει το ίδιο την πρωτοβουλία να εγκρίνει ένα πρότυπο από τη 

στιγμή που η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το έχει υποβάλει για έγκριση. Η ίδια η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθυστερήσει δράση σε ορισμένα πρότυπα και ερμηνείες 

IASB, επειδή ένα ή περισσότερα μέλη των κυβερνήσεων  της ΕΕ αρνήθηκαν να 

έρθουν στο συμβούλιο. 

Η Ε.Ε. ανακοίνωσε στις 7 του Ιούνη 2002, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ενέκρινε με τον  κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, την πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροής για τα ΔΛΠ, γνωστός ως κανονισμός για τα ΔΛΠ. Σύμφωνα με 

τον Κανονισμό, όλες οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε μια οργανωμένη αγορά 

της ΕΕ, αρχής γενομένης από την 01/01/2005 θα πρέπει να συντάσσουν τις 

ενοποιημένες οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Ωστόσο ο 

κανονισμός αυτός προέβλεπε και μερικές εξαιρέσεις αναβολής της εφαρμογής των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ κατά δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι την 01/01/2007.  Έτσι οι επιχειρήσεις 

που ήταν εισηγμένες σε χρηματιστήρια εκτός της ΕΕ και για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιούσαν άλλα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα (US GAAP) από την αρχή μιας 

διαχειριστικής περιόδου (η οποία είχε ξεκινήσει πριν την  υιοθέτηση του κανονισμού 

για τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από την ΕΕ) και οι επιχειρήσεις των οποίων μόνο οι χρεωστικοί 

τίτλοι ήταν εισηγμένοι σε μια οργανωμένη αγοράς της ΕΕ, μπορούσαν να 

καθυστερήσουν την μετάβαση στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ το αργότερο μέχρι την 01/01/2007.  

Ο κανονισμός αυτός, εκτός από τα 25 μέλη της ΕΕ, εφαρμόστηκε και στη Νορβηγία, 

την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, στις χώρες δηλαδή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (European Economic Area), γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση 

στην εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στην Ευρώπη.  Αποτέλεσμα αυτού ήταν πάνω από 

9000 επιχειρήσεις να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ το έτος 2005 (και 

2007).  Παράλληλα ο κανονισμός της ΕΕ για τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, έδωσε τη δυνατότητα 

στα  κράτη-μέλη της ΕΕ να αποφασίσουν ανεξάρτητα εάν η λογιστική μετάβαση θα 

επεκταθεί και πέρα από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων 

εταιρειών.  Έτσι σε κάθε χώρα συζητήθηκε το εάν θα έπρεπε τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ να 

επεκταθούν στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις και στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών. 
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Το επόμενο ερώτημα που τέθηκε είναι ποια διατύπωση θα πρέπει η εταιρεία και ο 

ελεγκτής να χρησιμοποιήσει για να επιβεβαιώσει ότι οι οικονομικές καταστάσεις 

συμμορφώνονται με τα εγκεκριμένα πρότυπα μόλις ένα πρότυπο ή μια ερμηνεία του 

IASB έχει εγκριθεί για την απαιτούμενη χρήση από τις εταιρείες της ΕΕ.  Το 2005, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεννόηση με το ARC, αποφάσισε ότι η απαιτούμενη 

διατύπωση πρέπει να είναι: «σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Reference 

to the Financial Reporting Framework, 2005). Αυτή η απόφαση δημιουργεί ένα 

πρόβλημα για τους αναγνώστες που δεν ξέρουν, αν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των 

επικυρωμένων ΔΠΧΠ από την  ΕΕ και των  ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το IASB. 

Για να είναι σίγουροι οι αναγνώστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ότι η 

συγκρισιμότητα υπάρχει μεταξύ της χρήσης των ΔΠΧΠ σε όλες τις χώρες, θα πρέπει 

να ενημερωθούν για τις κυριότερες διαφορές μεταξύ των  πλαισίων 

χρηματοοικονομικής αναφοράς των χωρών. 

5.9 Το  IASB  κατά τα έτη 2001-2006 

5.8.1 Norwalk συμφωνία 

Μία από τις προτεραιότητες του IASB το 2001-02 ήταν να ξεκινήσει μια διαδικασία 

αμοιβαίας σύγκλισης με το FASB, έτσι ώστε, όταν τα δύο πρότυπα θα ήταν συμβατά 

μεταξύ τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) να μπορεί να είναι έτοιμη να 

εγκαταλείψει την προσαρμογή (required reconciliation) των οικονομικών 

καταστάσεων στα GAAP για τους ξένους ιδιώτες που χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΠ 

(Pacter, 2005).   

H SEC απαιτεί από τις ξένες επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τα καθαρά κέρδη και την 

καθαρή τους θέση στα US GAAP, χρησιμοποιώντας τη φόρμα «Form 20-F 

Reconciliation» και να την υποβάλλουν μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης.  Αυτή η απόφαση στηρίζεται στη βασική προτεραιότητα για 

την προστασία του αμερικάνικου επενδυτικού κοινού καθώς η παροχή συγκρίσιμων 

πληροφοριών τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις ξένες επιχειρήσεις θεωρείται 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων.  Επίσης η 

γενικότερη αίσθηση που επικρατούσε για χρόνια πως όλα τα λογιστικά πρότυπα είναι 
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κατώτερης ποιότητας από τα US GAAP, συντέλεσε στην προσαρμογή των καθαρών 

κερδών και της καθαρής θέσης των ξένων επιχειρήσεων (Nicolaisen, 2005). 

Έτσι στις 18 Σεπτεμβρίου τα δύο συμβούλια (FASB και IASB) πραγματοποίησαν 

κοινή συνεδρίαση στα γραφεία της FASB στο Norwalk (Κονέκτικατ, ΗΠΑ) και 

δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν  στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και συμβατών 

λογιστικών προτύπων για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.  Όπως είχε 

προβλεφθεί από την ηγεσία της παλιάς IASC, ήδη από το 1987, η προοπτική της SEC 

για την  εγκατάλειψη της προσαρμογής ήταν στα σχέδια της ηγεσίας του Σώματος της 

IASB. Από την πλευρά της, η SEC ενθάρρυνε τους δύο φορείς να  μειώσουν τις 

διαφορές μεταξύ των προτύπων τους. Όταν Robert Herz παραιτήθηκε από το IASB 

τον Ιούνιο του 2002 για να γίνει ο πρόεδρος του FASB, έδωσε την ευκαιρία να 

συμβεί αυτό. Τον Οκτώβριο του 2002, μετά την πρώτη επίσημη, κοινή συνεδρίαση 

μεταξύ των δύο φορέων, το IASB και το FASB εξέδωσαν ένα μνημόνιο συμφωνίας 

(MoU-Memorandum of Understanding), γνωστό ως "συμφωνία Norwalk, The 

Norwalk Agreement",  στο οποίο επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη σύγκλιση 

των US GAAP και των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ το συντομότερο δυνατό. Συγκεκριμένα 

υποσχέθηκαν: 

1. την πλήρη συμβατότητα των προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

2. το συντονισμό των μελλοντικών τους προγραμμάτων για την εξασφάλιση και την 

διατήρηση της σταθερότητας. 

Για την εξασφάλιση της συμβατότητας τα δύο Συμβούλια συμφώνησαν: 

1. τη δημιουργία ενός βραχυπρόθεσμου προγράμματος σύγκλισης για την άρση των 

μεμονωμένων διαφορών μεταξύ των δύο προτύπων 

2. την κατάργηση των διαφορών,  μέσα από την συνέχιση της προόδου των κοινών 

τους σχεδίων και το συντονισμό των μελλοντικών τους προγραμμάτων (FASB 

and IASB, 2002). 

Με βάση το περιεχόμενο της Norwalk agreement, τα δύο Συμβούλια αναφερόταν στη 

δημιουργία «εντελώς συμβατών» λογιστικών προτύπων.  Οι μελετητές που 

προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την έννοια της «συμβατότητας» δεν μιλάνε για 
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ταυτόσημα λογιστικά πρότυπα, αλλά για τη συνύπαρξη των δύο προτύπων χωρίς 

έντονες αντιθέσεις και διαφορές.  Δηλαδή η σύγκλιση των US GAAP και των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ θα μείωνε τις διαφορές των δύο προτύπων, χωρίς όμως να τα κάνει 

ταυτόσημα (Lange and Howieson, 2005; Pacter, 2005b; Deloitte, 2007; Nicolaisen, 

2005).   Εξάλλου η πλήρης σύγκλιση των δύο προτύπων δεν ήταν απαραίτητη 

προϋπόθεση για την κατάργηση της προσαρμογής. 

Όσον αφορά τη συμφωνία των δύο Συμβουλίων για σύγκλιση, υπήρξαν πολλές ενστάσεις 

για το αν η σύγκλιση ήταν η καλύτερη λύση.  Παρ’ όλα αυτά η Norwalk agreement 

θεωρήθηκε πολύ σημαντική και καθοριστική για την αναγνώριση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  

Ακόμη και η ίδια η SEC επιδοκίμασε τη συμφωνία του FASB και της IASB.  Η τότε 

πρόεδρος της SEC, Harvey L. Pitt, χειροκρότησε τη συμφωνία για τη σύγκλιση των US 

GAPP και ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και τη χαρακτήρισε ως ένα θετικό βήμα για τους επενδυτές στις 

ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον κόσμο (SEC, 2000).  Ένα χρόνο αργότερα ο επίτροπος της 

SEC, Roel Campos,  αναγνώρισε την υποστήριξη της SEC στις προσπάθειες των δύο 

Συμβουλίων για σύγκλιση, δήλωσε πως η SEC είναι αυτή που συνεχίζει να έχει την 

εξουσία να καθορίζει το καθεστώς που οι ξένες επιχειρήσεις θα εισέρχονται στις 

αμερικάνικες κεφαλαιαγορές και πως η σύγκλιση θα είναι μια αποδεκτή λύση μόνο αν 

αποδειχτεί σαν ένας αγώνας προς την κορυφή και όχι σαν ελάχιστος κοινός 

παρανομαστής (Campos, 2003). 

Τον Φεβρουάριο του 2006, οι δύο φορείς υπέγραψαν και άλλο μνημόνιο συμφωνίας 

(MoU).  Αυτό το μνημόνιο συμφωνίας ενημερώθηκε το 2008 και  έθεσε ως στόχο την 

ολοκλήρωση του το 2011.  Το 2009 τα δύο σώματα ανακοίνωσαν δημοσίως ένα 

επιταχυνόμενο ρυθμό για να ολοκληρωθεί  το πρόγραμμα του μνημονίου. 

5.8.2 Ατζέντα του IASB για τα έργα 

Το διοικητικό συμβούλιο του IASB αποφάσισε το 2001 σε μια φιλόδοξη ατζέντα με 

διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε συνάρτηση με μετοχές, 

συνενώσεις επιχειρήσεων, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, εκθέσεις επιδόσεων, καθώς 

και τη βελτίωση του ΔΛΠ 39. Μια άλλη προτεραιότητα του Σώματος ήταν να 

βελτιώσει τα άλλα πρότυπα που κληρονόμησε από την IASC, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα πολλά ζητήματα που προέκυψαν από την ομάδα εργασίας της 

IOSCO κατά τη  σύστασή της  Τεχνικής Επιτροπής, η οποία οδήγησε στην έγκριση 

της IOSCO το 2000. 
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Η πληρωμή σε συνάρτηση με τις μετοχές ήταν ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο επειδή οι 

ευρωπαϊκές πολυεθνικές δεν ήθελαν να αντιμετωπίσουν το ανταγωνιστικό 

μειονέκτημα από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν να δαπανήσουν για προαίρεση 

μετοχών σύμφωνα με τα GAAP των ΗΠΑ (Ζeff 2010). Παρά τη διαμάχη, το IASB 

πέτυχε την έκδοση ΔΠΧΠ 2 το Φεβρουάριο του 2004. Απαιτούσε  η δαπάνη να 

εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, και ήταν σχεδιασμένη 

στο σχέδιο έκθεσης του FASB που εκδόθηκε το 1993 (προτιμώμενη λύση του 

FASB), το οποίο  FASB δεν ήταν σε θέση να ενσωματώσει στο SFAS 123 το 1995 

λόγω της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης (Ζeff, 1997). Το 2002, λίγο μετά το IASB 

είχε αρχίσει τις εργασίες για την πληρωμή σε συνάρτηση με τις μετοχές, το FASB και 

πάλι ανακίνησε το θέμα. Αν και η λογιστική για τα δικαιώματα προαίρεσης 

εργαζομένων σε μετοχές της επιχείρησης παρέμεινε άκρως αμφιλεγόμενο στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, με μέλη του Κογκρέσου που απειλούν να ανατρέψουν το FASB 

(Ζeff 2002; Zeff 2010), το FASB αξιοποίησε ότι είχε πριν ο  IASB και εξέδωσε τα 

SFAS 123R
34

 με παρόμοιο τρόπο όπως ΔΠΧΠ 2, απαιτώντας ότι τα δικαιώματα 

προαίρεσης να καταχωρούνται.  Το  ΔΠΧΠ 2 ήταν πράγματι μία από τις επιτυχίες του 

IASB. 

5.8.3 Η διαμάχη σχετικά με το ΔΛΠ 39  

Τον Δεκέμβριο του 2003 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τα βελτιωμένα πρότυπα 

που κληρονόμησε από την IASC, συμπεριλαμβανομένων των ΔΛΠ 39 

«χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και αποτίμηση».  Το  ΔΛΠ 39 ήταν έντονα 

αμφιλεγόμενο και ιδίως για τις απαιτήσεις του σχετικά με την λογιστική 

αντιστάθμισης (hedge accounting). Έντονες ενστάσεις υπήρχαν τόσο από την 

EFRAG όσο και από τις μεγάλες γαλλικές τράπεζες. Η μακρά παράδοση στη  Γαλλία 

ότι ο ρυθμιστής λογιστικών  προτύπων, ήταν το  Υπουργείο Οικονομικών,  το οποίο  

ανταποκρίνονταν στα ζητήματα που επηρέαζαν τις επιχειρήσεις και τη δημόσια τάξη  

(Scheid και Walton, 1992). Τον  Ιούλιο του 2003, ο Πρόεδρος Ζακ Σιράκ έκανε 

γνωστή την άποψή του ότι το ΔΛΠ 39 θα μπορούσε να έχει «επιβλαβείς» συνέπειες 

                                                 
34

 Ένα επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από το Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

(FASB), το οποίο αναλύει τα λογιστικά πρότυπα και δίνει οδηγίες σχετικά με επιλεγμένες λογιστικές 

αρχές που ορίζονται από το FASB. Αυτές οι δηλώσεις των οικονομικών λογιστικών προτύπων 

εκδίδονται, με την προσδοκία ότι όλες οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στα  αμερικανικά 

χρηματιστήρια θα τις τηρούν. Τα πρότυπα δημιουργούνται για να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο 

επίπεδο της εταιρικής διαφάνειας. 
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για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη (Véron, 2007). Έστειλε γράμμα 

στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι για να εκφράσει την έντονη 

ανησυχία του αναφορικά με το ΔΛΠ 39 και τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις της 

εφαρμογής του στην Ευρώπη. Η άποψη του Γάλλου Προέδρου συνήθως είχε 

βαρύτητα στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δεν άλλαξε στάση σχετικά με το πρότυπο 

παρά την πολιτική πίεση.  Στις 9/7/2003 ο επίτροπος της ΕΕ Frits Bolkestein εκφράζει 

στον πρόεδρο του IASB David Tweedie τη στήριξή του για τα ΔΛΠ δηλώνοντας όμως 

παράλληλα και την ανησυχία του για το ΔΛΠ 39.  Την ίδια στάση τηρούν η ARC και το  

ECOFIN.  Στις 16/7/2003 η ARC επιδοκιμάζει τα περισσότερα ΔΛΠ για χρήση στην ΕΕ 

με εξαίρεση το ΔΛΠ 32 και το ΔΛΠ39 και τις συσχετιζόμενες διερμηνείες τους.  Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και η ARC, επιδοκιμάζει τα περισσότερα ΔΛΠ για χρήση 

στην ΕΕ με εξαίρεση συγκεκριμένα κομμάτια των  ΔΛΠ 32 και το ΔΛΠ39 και τις 

συσχετιζόμενες διερμηνείες τους.  Οι εξαιρέσεις αφορούσαν την επιλογή των εύλογων 

αξιών για κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχεία ή υποχρέωση, με τις αλλαγές 

στις αξίες να παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και την λογιστική 

αντιστάθμισης των πρωτογενών τραπεζικών καταθέσεων.  Το Δεκέμβριο του 2003 το 

IASB μπήκε στη διαδικασία αναθεώρησης των επίμαχων σημείων των προτύπων.  

Παρόλα αυτά η αναθεώρηση επέφερε την επιδοκιμασία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  Τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 2004 η EFRAG και η ARC αντίστοιχα, 

πρότειναν την επιδοκιμασία του ΔΛΠ 39, συστήνοντας όμως την αποκοπή της επιλογής 

των εύλογων αξιών και κάποιων απαιτήσεων λογιστικής αντιστάθμισης.  Η πρόταση 

αυτή έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Τον Ιούνιο του 2005 το IASB 

αναθεώρησε το τμήμα του ΔΛΠ 39 σχετικά με την επιλογή των εύλογων αξιών.  Στις 

8/7/2005 η αναθεώρηση έγινε δεκτή από την ARC και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

15/11/2005, εξαλείφοντας έτσι ένα από τα πιο επίμαχα σημεία στην ιστορία των ΔΛΠ 

(Armstrong, et al, 2010). 

5.8.4 Εταιρείες της ΕΕ υιοθετούν τα ΔΠΧΠ 

Το 2005, σύμφωνα με το σχέδιο, η συντριπτική πλειοψηφία των περίπου 8.000 

εισηγμένων εταιρειών σε μια διευρυμένη ΕΕ άλλαξαν από τα εθνικά τους GAAP με 

τα ΔΠΧΠ στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους. Χωρίς αμφιβολία, η 

διασυνοριακή συγκρισιμότητα βελτιώθηκε σημαντικά. Στην έκθεσή του για μια 

μεγάλη μελέτη των 65 εταιρειών με βάση τα ΔΠΧΠ, η Ernst & Young έγραψε, ότι το 
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2005, έτος της εφαρμογής των ΔΠΧΠ, ήταν μια μεγάλη επιτυχία σε γενικές γραμμές, 

με τις εταιρείες να ανταποκρίνονται στην πρόκληση της εισαγωγής των θεμελιωδών 

λογιστικών και εκθέσεων αλλαγές. Παρ 'όλα αυτά, παρατηρείται ότι οικονομικές 

καταστάσεις βασισμένες στα ΔΠΧΠ διατηρούν επί του παρόντος ισχυρή εθνική 

ταυτότητα (Ernst & Young 2006). Η κουλτούρα της λογιστικής είναι βαθιά και οι 

παλιές συνήθειες δεν αλλάζουν εύκολα (Nobes, 2011). 

5.8.5 Η αναθεώρηση των επιτρόπων το 2005 

Η  «techie» σύνθεση του Σώματος, καθώς και η εμπειρία του με το ΔΛΠ 39, οδήγησε 

τους κριτικούς να διαμαρτύρονται ότι το Σώμα είναι πολύ θεωρητικό.  Το 2005, οι 

επίτροποι της  IASC έκαναν την πενταετή αναθεώρηση και έκαναν κάποιες αλλαγές 

για να απαντήσουν στους επικριτές. Κατ’ αρχάς, αντικατέστησαν τις «τεχνικές 

γνώσεις» ως κριτήριο υψίστης σημασίας για τη  σύνθεση του Σώματος με την 

«επαγγελματική επάρκεια και την πρακτική εμπειρία». Δεύτερον, άλλαξαν την 

απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση των προτύπων από 8-6, με απλή 

πλειοψηφία, σε 9-5, ένα περισσότερο από μια απλή πλειοψηφία. Η τελευταία αυτή 

αλλαγή φαίνεται να έχει συγκριτικά μικρή επίδραση στη συμπεριφορά του Σώματος. 

Η πρώτη όμως αλλαγή, μπορεί να ήταν ένας παράγοντας για την σταδιακή 

τροποποίηση του υποβάθρου των ατόμων που εκπροσωπούν το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Όταν τα αρχικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνταξιοδοτήθηκαν, 

τους διαδέχθηκαν  άτομα με λιγότερο έντονο τεχνικό υπόβαθρο αλλά και μικρότερη 

εμπειρία ως φορείς λογιστικών προτύπων. Από το 2001,  θα υπήρχαν λιγότερες 

ευκαιρίες να αποκτήσουν εμπειρία φορέων λογιστικών προτύπων στις χώρες τους, 

εκτός από τις περιπτώσεις του FASB, του Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων της 

Ιαπωνίας, καθώς και μερικά άλλα τέτοια όργανα. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ο 

αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούνταν από άτομα που είχαν 

εμπειρία ως φορείς λογιστικών προτύπων στις χώρες τους, και λίγοι ήταν «techies». 

Πράγματι, τον Ιούλιο του 2011 ο Hans Hoogervorst, στο άμεσο παρελθόν πρόεδρος 

της Ολλανδικής κεφαλαιαγοράς που δεν είχε υπόβαθρο στον τομέα της λογιστικής, 

διαδέχθηκε τον David Tweedie  ως πρόεδρος του  IASB. 
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5.8.6 Εξέλιξη του τεχνικού προσωπικού 

Ο αριθμός του τεχνικού και ερευνητικού προσωπικού στο Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων αυξανόταν σταθερά από το 2001 και γινόταν ολοένα και πιο 

διεθνής, φτάνοντας τους 56 το Μάιο του 2011.  Συγκεκριμένα: οκτώ από τις ΗΠΑ, 

επτά από το Ηνωμένο Βασίλειο, επτά από τη Γερμανία, τέσσερις από  Αυστραλία, 

τέσσερις από την Ιαπωνία, τέσσερις από τη Νότια Αφρική και το υπόλοιπο από 15 

χώρες στην Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Βόρεια Αμερική. 

5.10 Το IASB κατά τα έτη 2006-2011 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους αυτής της περιόδου, η SEC στήριξε δύο φορές 

το κύρος των ΔΠΧΠ στην αγορά κινητών αξιών στις ΗΠΑ καθώς και η AICPA 

έδωσε στο IASB  ψήφο εμπιστοσύνης. Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύτηκαν το 2008 από 

τα μαύρα σύννεφα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.  

Πιθανότατα, οι πιο σημαντικές από τις εξελίξεις που επηρέασαν το έργο του Σώματος 

το 2007 ήταν οι αποφάσεις που λήφθηκαν από τη  SEC. Τον Απρίλιο του 2005, ο 

Διευθυντής Λογιστηρίου της SEC  Donald T. Nicolaisen είχε προτείνει ένα δυνατό 

χάρτη πορείας (roadmap) για την άρση της προσαρμογής (reconciliation requirement) 

από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στα US GAAP για ξένες ιδιωτικές εταιρείες που 

χρησιμοποιούσαν τα  ΔΠΧΠ, το αργότερο μέχρι το 2009 (SEC, 2005). Σύμφωνα με 

το roadmap του 2005, για να αρθεί η προσαρμογή θα έπρεπε τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ να 

υποβάλλονταν σε τελική επιθεώρηση το 2009 και αν όλα πήγαιναν καλά θα 

επιτρεπόταν η συνύπαρξη και των δύο λογιστικών προτύπων στις αμερικάνικες 

αγορές.  Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εξέφρασε μόνο τις προσωπικές απόψεις του, η 

άποψή του  προφανώς είχε ευρεία υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ 

άλλων, υπήρξε πίεση από την Ευρώπη για τη δέσμευση υιοθέτησης των ΔΠΧΠ από 

την πλευρά της SEC.  Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2007, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(SEC) εξέδωσε κανόνα για την κατάργηση της προσαρμογής για τις ξένες εταιρείες 

που είχαν  υιοθετήσει τα  «ΔΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από το IASB» και στις 15 

Νοεμβρίου 2007, η επιτροπή ψήφισε ομόφωνα την άρση της προσαρμογής,  

αποκλειστικά και μόνο για τις ξένες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν στις 

οικονομικές τους καταστάσεις τα πρότυπα που αναπτύσσονται από την IASB (SEC, 

2007b). Η ταχύτητα με την οποία η SEC  υιοθέτησε αυτό τον κανόνα ήταν μια 
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έκπληξη για πολλούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο IASB. Υπήρχε μια 

αναπτυσσόμενη πεποίθηση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η 

προσαρμογή (reconciliation requirement) των οικονομικών καταστάσεων δεν περιείχε 

χρήσιμες πληροφορίες για τους επενδυτές (Walton 2009). 

Επίσης το 2007, η SEC  έθεσε το ζήτημα για την εξερεύνηση της δυνατότητας του να 

επιτρέπει στις εταιρείες  των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΠ (SEC, 2007a).  Πριν 

από την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης, λίγοι είχαν πιστέψει ότι η SEC θα 

μπορούσε ποτέ να πάει τόσο μακριά προς την πιθανή χρήση των ΔΠΧΠ από 

αμερικανικές εταιρείες. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο 2008, η SEC ομόφωνα, ενέκρινε 

πρόταση κανόνα που περιείχε έναν προτεινόμενο roadmap προς την επιθυμητή τελική 

υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από αμερικάνικες εταιρείες.  Η κίνηση αυτή έδειξε πως τόσο η 

SEC όσο και οι ΗΠΑ δεν έβλεπαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο πρότυπα. Το 

2009, το προσωπικό του λογιστηρίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρότεινε ότι μια 

διαδικασία που ονομάζεται «Condorsement», η οποία είναι ουσιαστικά μια σταδιακή 

σύγκλιση προς τα ΔΠΧΠ, πρέπει να δημιουργηθεί από το FASB, ως μια πιθανή 

πορεία δράσης (Beswick 2010, σχέδιο εργασίας 2011). Η SEC είχε υποσχεθεί ότι 

αυτό θα σηματοδοτούσε τη θέση της σχετικά με τα ΔΠΧΠ μέχρι το τέλος του 2011, 

αλλά τώρα αναμένεται να ανακοινώσει τη θέση του το 2013.  

Η AICPA ανακοίνωσε την απόφαση Μάιο του 2008 που έκανε τις Ηνωμένες 

Πολιτείες την πρώτη χώρα στην οποία ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να υιοθετήσουν 

τα ΔΠΧΑ πριν από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες.  Το συμβούλιο της  

AICPA όρισε το IASB ως λογιστικό σώμα για τους σκοπούς του καθορισμού διεθνών 

χρηματοπιστωτικών λογιστικών αρχών και την αρχών αναφοράς, δίνοντας έτσι στα 

μέλη της AICPA τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ως 

εναλλακτική λύση για τα GAAP των ΗΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 202 και 203 του 

Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς (AICPA Συμβούλιο, 2008). Ως εκ τούτου, με 

έδρα τις ΗΠΑ ιδιωτικές εταιρείες που είναι θυγατρικές ξένων μητρικών εταιρειών 

που χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΠ δύνανται να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ και στις ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις τους. 
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5.11 Τα χαρακτηριστικά των ΔΛΠ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι χώρες ανάλογα με τον προσανατολισμό του νομικού 

τους συστήματος ταξινομούνται σε common law και code law χώρες.  Στις common 

law χώρες κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι μέτοχοι των επιχειρήσεων και τα 

δικαιώματά τους προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό.  Το κεφάλαιο αντλείται από τα 

χρηματιστήρια και τις δημόσιες αγορές ομολόγων.  Δηλαδή η χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων δεν βασίζεται στις τράπεζες αλλά στην χρηματοδότηση μέσω μετοχών.  

Το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των μάνατζερ και των μετόχων 

των επιχειρήσεων αντιμετωπίζεται με τη χρήση των δημοσιευμένων οικονομικών 

καταστάσεων και άλλων πληροφοριών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις.  Η δομή 

της μετοχικής ιδιοκτησίας παρουσιάζει μεγάλη διασπορά και οι τράπεζες 

περιορίζονται στο αντικείμενο λειτουργίας τους.  Οι επενδυτές για να 

παρακολουθήσουν την διοίκηση των εταιρειών και να αξιολογούν τις επενδύσεις 

τους, βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις.  

Συμπεραίνεται λοιπόν πως η ζήτηση για παροχή υψηλής ποιότητας 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι μεγάλη.  Οι επιχειρήσεις από την πλευρά 

τους έχουν περισσότερα κίνητρα να δημοσιεύουν υψηλής ποιότητας οικονομικές 

καταστάσεις.  Τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν αφορούν το αγγλοσαξονικό 

λογιστικό μοντέλο και εφαρμόζεται σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο 

Καναδάς, η Αυστραλία, η Κύπρος.  Τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι επηρεασμένα από το 

αγγλοσαξονικό λογιστικό μοντέλο και διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από το 

Γαλλογερμανικό μοντέλο.    Τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως και τα εθνικά λογιστικά πρότυπα 

αυτών των χωρών, αναπτύσσονται από ένα ανεξάρτητο ιδιωτικό οργανισμό και οι 

λογιστικοί κανόνες τους δεν επηρεάζονται από τις φορολογικές απαιτήσεις.  Μερικά 

από τα χαρακτηριστικά τους είναι: 

1. Βασίζονται σε αρχές και όχι σε κανόνες.  Αυτό σημαίνει ότι οι συντάκτες των 

οικονομικών καταστάσεων να προβαίνουν συχνά σε υποκειμενικές κρίσεις και 

εκτιμήσεις.   

2. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος τροποποιείται και βελτιώνεται.  Λόγω 

της πολύπλοκης φύσης της οικονομίας και της συνεχούς εξέλιξης των 

συναλλαγών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη τα πρότυπα να 
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αναπροσαρμόζονται.  Η IASB όποτε κρίνει απαραίτητο προβαίνει σε 

τροποποίηση, αντικατάσταση ή έκδοση νέων προτύπων. 

3. Είναι προσανατολισμένα στον ισολογισμό και λιγότερο στα αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων.  Δίνεται μεγάλη βαρύτητα τόσο  στην αναγνώριση στον 

ισολογισμό όλων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων όσο και στη 

διαγραφή τους όταν σταματούν να πληρούν τα χαρακτηριστικά της αναγνώρισης. 

4. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τους είναι η εισαγωγή των εύλογων αξιών για 

την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.  Αυτό σημαίνει πως 

οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης είναι λιγότερο απαρχαιωμένες έναντι του ιστορικού κόστους, γεγονός 

που επιφέρει περισσότερα οφέλη στους επενδυτές.  Η έννοια της εύλογης αξίας 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο ΔΛΠ  16 «Λογιστική για ενσώματα πάγια» 

5.12 Κύρια Όργανα Κατάρτισης των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
35

 

Όπως προαναφέρθηκε στη διάσκεψη του Εδιμβούργου, που έλαβε χώρα το Μάιο του 

2000, τα μέλη της IASC ενέκριναν μια νέα οργανωτική δομή, η οποία μέχρι και 

σήμερα απαρτίζεται κυρίως από τέσσερα όργανα:  

1. IASB: Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 

Standard Board) 

2. IFRSF: Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(International Financial Reporting Standards Foundation) 

3. SAC:  Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (Standards Advisory Council)  

4. IFRIC: Επιτροπή Διερμηνειών (International Financial Reporting Interpretations 

Committee).    

Από το παρακάτω διάγραμμα παρατηρείται ότι η IASB ορίζεται και επιβλέπεται από 

ένα σύνολο επιτρόπων που αποτελούν την IFRSF. Παράλληλα υποστηρίζεται από 

δύο όργανα, τη συμβουλευτική επιτροπή και την  επιτροπή διερμηνειών. 

                                                 
35

 Τα στοιχεία της ενότητας έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του IASB www.iasb.org και 

www.iasplus.com 

http://www.iasb.org/
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5.12.1 Οργανισμός Διεθνών  Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(IFRSF) 

Ο Οργανσμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι ένας ανεξάρτητος, ιδιωτικός, μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για το δημόσιο συμφέρον.  Το νέο του 

όνομα IFRSF εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2010, αντικαθιστώντας το IASC 

Foundation (Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) και άλλαξε 

επίσημα την 1 Ιουλίου του 2010.  Έχοντας ως βασική του προτεραιότητα την 

επίβλεψη του IASB, ο IFRSF αντλεί κεφάλαια για να μπορεί να υποστηρίζει τις 

λειτουργίες και τις δραστηριότητες του IASB. Η διακυβέρνηση του IFRSF γίνεται 

μέσω Επιτρόπων, η θητεία των οποίων ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Οι Επίτροποι 

είναι 22 μέλη με διαφορετικό επαγγελματικό και λειτουργικό υπόβαθρο και η επιλογή 

τους γίνεται με γεωγραφικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να επιλέγονται 6 από 

την Ασία/Ωκεανία, 6 από την Ευρώπη, 6 από την Βόρεια Αμερική, 1 από την Αφρική, 

1 από τη Νότια Αμερική και 2 από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι Επίτροποι προωθούν το 

έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και είναι υπεύθυνοι για 

την αυστηρή εφαρμογή των ΔΠΧΠ. Παρόλα αυτά δε συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 

τεχνικά θέματα σχετικά με τα πρότυπα καθώς η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το 

IASB. Επίσης, βασικά τους καθήκοντα είναι να διορίζουν τα μέλη του Συμβουλίου 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), της Επιτροπής Διερμηνειών (SAC) και της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Προτύπων (IFRIC), να επιθεωρούν την 

αποτελεσματικότητα του IASB, να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του και να 

τροποποιούν το καταστατικό του. 

5.12.2 Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (SAC)  

Το δεύτερο όργανο που υποστηρίζει το έργο της IASB είναι η SAC. Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων αποτελεί το επίσημο συμβουλευτικό όργανο του 

IASB. Στην πραγματικότητα συνδέει το IASB με τις επιτροπές λογιστικής 

τυποποίησης σε κάθε χώρα. Αποτελείται από 40 περίπου μέλη που αποτελούν ένα 

ευρύ φάσμα εκπροσώπων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και από 

διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους. Μέλη της επιτροπής είναι εκπρόσωποι 

φορέων, οικονομικοί αναλυτές, ακαδημαϊκοί, ελεγκτές, μέλη επαγγελματικών 

λογιστικών οργανισμών και επενδυτικών ομίλων που επηρεάζονται και 

ενδιαφέρονται για τις εργασίες του IASB. Τα μέλη της SAC διορίζονται από τους 
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επιτρόπους της IFRSF και η θητεία τους διαρκεί τρία χρόνια. Κύριες αρμοδιότητες 

της SAC είναι η παροχή συμβουλών προς το IASB, σχετικά με τα τρέχοντα έργα, και 

η πληροφόρηση του IASB για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων προτύπων στους 

χρήστες αυτών. Προκειμένου λοιπόν να εκπληρώσει τους στόχους της, η SAC 

πραγματοποιεί ετησίως τρεις τακτικές δημόσιες συνεδριάσεις με το IASB 

(www.ifrs.org).  

5.12.3 Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (IFRIC)  

Από τη μία η IASB έχει το ρόλο της έκδοσης των προτύπων, από την άλλη η 

Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΠ είναι το ερμηνευτικό σώμα του IASB. Οι 

ερμηνείες που εκδίδονται από την IFRIC έχουν την ίδια εξουσία με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  

Μέχρι το 2002 η επιτροπή είχε το όνομα SIC, το όνομα δηλαδή που είχε για πολλά 

χρόνια το αντίστοιχο όργανο στην παλιά δομή της IASC. Αποτελείται από 14 μέλη με 

δικαίωμα ψήφου (μέχρι τα Νοέμβριο του 2007 είχε 12 μέλη), που διορίζονται από 

τους επιτρόπους  και προέρχονται από διάφορες χώρες και επαγγέλματα. Η θητεία 

τους ανέρχεται σε 3 έτη.  Η επιλογή των μελών γίνεται με κριτήριο την ικανότητά 

τους να αποκτούν γνώση στα τρέχοντα  ζητήματα που προκύπτουν  και με βάση τις 

τεχνικές τους ικανότητες να μπορούν να τα λύσουν.  Ο ρόλος της IFRIC είναι η 

διερμηνεία των λογιστικών προτύπων και η έγκαιρη παροχή οδηγιών σχετικά με 

λογιστικά θέματα που δεν αναλύονται επαρκώς στα είδη εκδοθέντα λογιστικά 

πρότυπα (ΔΛΠ/ΔΠΧΠ). Κατά συνέπεια, η IFRIC αποσκοπεί στην διερμηνεία 

διάφορων επίμαχων λογιστικών θεμάτων και με τον τρόπο αυτό καλύπτει τα κενά 

που υπάρχουν στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Κατά την ανάπτυξη των διερμηνειών, η επιτροπή 

συνεργάζεται στενά με αντίστοιχες εθνικές επιτροπές και ακολουθεί με διαφάνεια τις 

απαραίτητες διαδικασίες (www.ifrs.org). 

Working groups:  Στις περιπτώσεις που η IASB αναλαμβάνει κάποιο σημαντικό 

σχέδιο δημιουργεί κάποια working groups προκειμένου να λάβει επιπλέον συμβουλές 

και πληροφόρηση.  Αυτές οι ομάδες εργασίας παρέχουν στο IASB πρακτική εμπειρία 

και ο ρόλος τους είναι επικουρικός. Στις δημόσιες συνεδριάσεις που πραγματοποιούν 

προεδρεύει κάποιο μέλος του IASB. 

 

http://www.ifrs.org/
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Διάγραμμα 2: Η οργανωτική δομή του IASB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.ifrs.com 

 

5.13 Διαδικασία κατάρτισης των ΔΛΠ
36

 

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης ενός ΔΛΠ υπάρχουν πολλοί φορείς που εμπλέκονται.  

Η έκδοση ενός ΔΠΧΠ από το IASB είναι αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα μακροχρόνιας 

και επίπονης διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «Due Process”.   Στη 

διαδικασία αυτή συμμετέχουν  λογιστές, ρυθμιστικές αρχές, ακαδημαϊκοί, 

χρηματοοικονομικοί αναλυτέ, ιδιώτες και διεθνής οργανισμοί.  Η IFRSF εξέδωσε το 

                                                 
36

 Τα στοιχεία της ενότητας έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του IASB www.iasb.org και 

www.iasplus.com 
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Δεκέμβριο του 2010 (IFRSF, 2010) η διαδικασία κατάρτισης των ΔΠΧΠ αποτελείται 

από έξι βασικά στάδια τα οποία αναλύονται παρακάτω: 

1ο στάδιο : Καθορισμός ατζέντας (Setting the agenda).  Σε αυτό το στάδιο ελέγχεται 

και αξιολογείται αν κάποιο λογιστικό θέμα θα προστεθεί στην ατζέντα του IASB, και 

κατ’ επέκταση να προωθηθεί για να πάρει τη μορφή ενός  λογιστικού  προτύπου. Το 

προσωπικό του  IASB είναι αρμόδιο να ερευνά όλα τα πιθανά και δυνατά λογιστικά 

θέματα τα οποία μπορούν να μπουν στην ατζέντα.  Επίσης συζητά με την SAC και 

την IFRIC για λογιστικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να προστεθούν στην 

ατζέντα.  Στην συνέχεια, το προσωπικό παρουσιάζει τα πιθανά θέματα, ώστε να γίνει 

η αξιολόγηση τους από το IASB και το οποίο θα αποφασίσει ποια θα 

συμπεριληφθούν στην ατζέντα και ποια όχι.  Σε αυτή τη φάση το IASB 

συμβουλεύεται τη SAC. Κύριο κριτήριο για να μπει ένα λογιστικό θέμα στην ατζέντα 

είναι το όφελος που θα προκύψει για τους επενδυτές. Πραγματοποιείται έλεγχος της  

αξιοπιστίας των στοιχείων που μπορεί να παραχθούν, της ποιότητας του προτύπου 

που ίσως δημιουργηθεί, των ήδη υπαρχουσών οδηγιών, και της συνάφεια των 

στοιχείων για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Τέλος 

πραγματοποιείται συνεδρίαση κατά την οποία θα ληφθεί η τελική απόφαση.  Για τη 

λήψη της απόφασης απαιτείται η απλή πλειοψηφία των ψήφων. 

2ο στάδιο : Καταρτισμός του σχεδίου (Project planning).  Για κάθε λογιστικό θέμα 

που θα προστεθεί στην ατζέντα του IASB, δημιουργείται και κάποιο σχέδιο. Σε αυτή 

τη φάση το IASB θα πρέπει να αποφασίσει αν θα διαχειριστεί το σχέδιο μόνης της ή 

θα συνεργαστεί με κάποιο άλλο ρυθμιστή προτύπων.  Αφού γίνει η μελέτη του 

σχεδίου από το IASB, θα αποφασιστεί αν θα οριστεί και  κάποια συμβουλευτική 

ομάδα (working group). Ρόλος της ομάδας αυτής είναι να αντιμετωπίσει σημαντικά 

θέματα και να παρέχει συμβουλευτικό ρόλο για όλο το προσωπικό.   Σε περίπτωση 

που αποφασίσει να μην ορίσει κάποια συμβουλευτική ομάδα θα πρέπει να αναφέρει 

τους λόγους της μη σύστασης αυτής της ομάδας.  Τέλος το  σχέδιο διαμορφώνεται 

και το οποίο περιλαμβάνει μια επισκόπηση ενός πιθανού χρονοδιαγράμματος, του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί, των εγγράφων που θα δημιουργηθούν και της 

διαδικασίας που αναμένεται να ακολουθηθεί. 

3ο στάδιο: Ανάπτυξη και έκδοση ενός εγγράφου συζήτησης (Development and 

Publication of a discussion paper).  Σε αυτό το στάδιο, το IASB εκδίδει κάποιο 
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έγγραφο συζήτησης το οποία δεν είναι απαραίτητα υποχρεωτικό.  Παρόλα αυτά αν 

δεν εκδώσει ένα τέτοιο έγγραφο θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους που δεν το 

έπραξε.  Η απόφαση για την έκδοση αυτού του εγγράφου λαμβάνεται στις 

συνεδριάσεις του IASB και για την έκδοσή του απαιτείται η απλή πλειοψηφία των 

ψήφων.  Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει το θέμα στο κοινό και να γίνουν τα 

πρώτα σχόλια. Το έγγραφο συζήτησης δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από το 

IASB.  Μπορεί να προέρχεται και από κάποιο άλλο ρυθμιστή προτύπων.  Και σε 

αυτή την περίπτωση όμως το IASB είναι αυτή που θα το εκδώσει.  Το έγγραφο 

συζήτησης περιλαμβάνει την περίληψη του λογιστικού θέματος που 

διαπραγματεύεται, τις μεθόδους αντιμετώπισής του, τις αρχικές απόψεις των 

συντακτών και πρόσκληση για σχολιασμό.  Στη συνέχεια δίνεται δυνατότητα 

σχολιασμού του θέματος για 120 ημέρες.  Επίσης υπάρχει και η  δυνατότητα 

παράτασης αν υπάρχει σημαντικός λόγος. Όταν περάσει ο προβλεπόμενος χρόνος, 

ένα μέρος των σχολίων (comment letters) αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του 

IASB. Επιπρόσθετα δύναται η περεταίρω διερεύνηση του θέματος με την 

συγκέντρωση περισσότερων σχολίων και προτάσεων με την διεξαγωγή 

διερευνητικών επισκέψεων
37

, διερευνητικών ελέγχων
38

 και ανοικτών συνεδριάσεων
39

. 

4ο στάδιο: Ανάπτυξη και έκδοση ενός προσχεδίου (Development and publication of 

an exposure draft). Σε αυτό το στάδιο το IASB εκδίδει υποχρεωτικά κάποιο 

προσχέδιο προτύπου (exposure draft) ώστε να γίνει δημόσιος σχολιασμός.  Για την 

έκδοσή του απαιτείται η πλειοψηφία τουλάχιστον 9 μελών του IASB.  Για την 

έκδοση του προσχεδίου λαμβάνονται υπόψη η έρευνα και οι προτάσεις του 

προσωπικού της, τα σχόλια που έλαβε από το έγγραφο συζήτησης όπως επίσης οι 

προτάσεις της SAC και των συμβουλευτικών ομάδων.  Επίσης πρέπει στο προσχέδιο 

να περιλαμβάνονται και οι απόψεις εκείνων που διαφώνησαν με την έκδοση του 

προσχεδίου.  Το χρονικό διάστημα που δίνεται για τον σχολιασμό του προσχεδίου 

προτύπου είναι 120 μέρες με δυνατότητα παράτασης αν κριθεί απαραίτητο. Όπως και  

στο προηγούμενο στάδιο, αν κριθεί απαραίτητο, το IASB μπορεί να κάνει περεταίρω 

                                                 
37

 Πραγματοποιούνται μετά την έκδοση ενός εγγράφου συζήτησης ή κάποιου προσχεδίου.  Οι 

συμμετέχοντες είναι επιχειρήσεις ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που πιθανόν να επηρεάζονται από τα 

προτεινόμενα ΔΠΧΠ. 
38

 Δοκιμάζονται τα προτεινόμενα ΔΠΧΠ σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και αξιολογούνται τα 

αποτελέσματα.  Η διαδικασίς των διερευνητικών ελέγχων απαιτεί υψηλό κόστος  και πραγματοποιείται 

σπάνια. 
39

 Αφορά τις δημόσιες συνεδριάσεις που πραγματοποιεί το IASB με τους ενδιαφερόμενους 

οργανισμούς για να γίνει ανταλλαγή απόψεων σε συγκεκριμένα θέματα. 
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έρευνα για το θέμα και να επιδιώξει περισσότερα σχόλια και προτάσεις μέσω της 

διεξαγωγής των διερευνητικών επισκέψεων, διερευνητικών ελέγχων και ανοικτών 

συνεδριάσεων. 

5ο στάδιο: Ανάπτυξη και έκδοση ενός ΔΠΧΠ (Development and Publication of an 

IFRS).  Αφού παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος  για τον σχολιασμό του προσχεδίου 

προτύπου, το IASB συγκεντρώνει όλα τα σχόλια και τα εξετάζει λεπτομερώς. 

Ακολουθεί  συνεδρίαση για να αποφασιστεί αν θα ακολουθήσει και δεύτερο 

προσχέδιο προτύπου. Στην περίπτωση που αποφασιστεί να δημοσιευτεί ακόμα ένα, 

ακολουθείται και πάλι η διαδικασία του 4ου σταδίου. Στη συνέχεια το IASB ζητά από 

το προσωπικό του να προβεί σε σχεδιασμό του προτύπου (ΔΠΧΠ).  Λίγο πριν την 

ψήφιση του προτύπου πραγματοποιείται κατάρτιση προσχεδίου το οποίο επιθεωρείται 

από την IFRIC. Ακολουθεί συνεδρίαση του IASB, ώστε να γίνει έγκριση του 

προτύπου. Για την έγκριση και την δημοσιοποίηση του προτύπου απαιτείται η θετική 

ψήφος τουλάχιστον 9 μελών. Σημειώνεται πως σε κάθε πρότυπο που δημοσιεύεται 

αναφέρονται όλες οι αντίθετες απόψεις των μελών, καθώς και η ημερομηνία 

εφαρμογής του προτύπου. 

6ο στάδιο: Διαδικασίες μετά την έκδοση ενός ΔΠΧΠ (Procedures after an IFRS is 

issued).  Σε αυτό το στάδιο το προσωπικό και τα μέλη του IASB εξακολουθεί να 

πραγματοποιεί συνεδριάσεις με ενδιαφερόμενα μέρη.  Ο IFRSF πραγματοποιεί 

επιμορφωτικές  δραστηριότητες για να εξασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του νέου 

ΔΠΧΠ. Τέλος, μετά την έκδοση του προτύπου, το IASB μπορεί να ξεκινήσει 

διάφορες μελέτες ώστε να καταγραφούν όλα τα σχόλια σχετικά με την ποιότητα του 

προτύπου και τον απολογισμό της εφαρμογής του. Οι μελέτες αυτές αναλύονται και 

μπορεί να οδηγήσουν σε νέα θέματα που μπορεί να προστεθούν στην ατζέντα του 

IASB. 

5.14 Πλεονεκτήματα εφαρμογής των ΔΠΧΠ 

Τα ΔΠΧΠ υπόσχονται πιο ακριβή, πλήρη και έγκαιρη πληροφορία στις οικονομικές 

καταστάσεις σε σχέση με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα.  Μέχρι το βαθμό που η 

πληροφορία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν μπορεί να γίνει γνωστή από 

άλλες πηγές, αυτό θα οδηγήσει σε πιο τεκμηριωμένη εκτίμηση της αγοράς μετοχών 

και έτσι χαμηλότερο κίνδυνο στους επενδυτές (Ball, 2006). 
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Οι μικροί επενδυτές είναι λιγότερο πιθανό σε σχέση με τους επαγγελματίες επενδυτές 

να αντλήσουν οικονομικές πληροφορίες από άλλες πηγές.  Βελτιώνοντας την 

ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών τους επιτρέπει να ανταγωνιστούν 

πιο δίκαια τους επαγγελματίες επενδυτές και έτσι να μειώσουν τον κίνδυνο 

καλύτερης διαπραγμάτευσης από την πλευρά των επαγγελματιών επενδυτών (adverse 

selection) (Ball, 2006). 

Τα IFRS  είναι συστήματα προτύπων προσανατολισμένα στις κεφαλαιαγορές με 

κύριο χαρακτηριστικό της παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τους επενδυτές.   Οι 

γνωστοποιήσεις στις εκτεταμένες οικονομικές εκθέσεις βοηθάνε τους επενδυτές για 

τη λήψη σωστών επενδυτικών αποφάσεων.  Αντίθετα στο γαλλογερμανικό λογιστικό 

σύστημα τα πρότυπα είναι προσανατολισμένα στους πιστωτές με λιγότερο 

κατατοπιστικές οικονομικές καταστάσεις που δυσχεραίνουν τη λήψη σωστών 

επιχειρηματικών αποφάσεων (Weibenberger, 2004). 

Η  σύγκριση  μεταξύ των επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου είναι σημαντική για την 

οικονομική ανάλυση της επιχείρησης.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα στοιχεία 

που προέρχονται από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων  μπορούν να 

ερμηνευτούν πλήρως μόνο σε σχέση με τον αντίστοιχο τομέα της επιχείρησης. 

(Weibenberger, 2004).  Όσο καλύτερα μπορεί να αναλυθεί μια εταιρεία  σε σχέση με 

τις υπόλοιπες του κλάδου, τόσο πιο χρήσιμα είναι τα αναφερόμενα στοιχεία για τους 

επενδυτές  της. Έτσι λοιπόν η χρήση των ΔΠΧΠ βοηθάει στην ενίσχυση της 

σύγκρισης εταιρειών με τις αντίστοιχες διεθνείς εταιρείες του ίδιου κλάδου.  

Ένας άλλος λόγος που μπορεί να καθορίσει την απόφαση για να μεταβεί μια εταιρεία 

στα διεθνή GAAP είναι η επιθυμία να διευρύνει και να διαφοροποιήσει το επενδυτικό 

κοινό. Υποτίθεται ότι αυτό θα δημιουργήσει  μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μετοχές της 

εταιρείας και θα μειώσει το μερίδιο της αστάθειας των τιμών, βελτιώνοντας έτσι την 

απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς των μετοχών.   Ο στόχος αυτός είναι επίσης 

σημαντικός, αν μια εταιρεία σχεδιάζει να εκδώσει νέες μετοχές ή  ομόλογα σε 

μελλοντικές περιόδους (Weibenberger, 2004). 

Επιπλέον, μια εταιρεία μπορεί να μην θέλει να διαφοροποιήσει τους επενδυτές της 

μόνο στην χώρα της αλλά και στο εξωτερικό.  Ένας λόγος είναι το γεγονός ότι οι 

εγχώριες κεφαλαιαγορές είναι περιορισμένες για τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες σε 
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κεφάλαιο.  Ένας άλλο λόγος είναι η μείωση της μεταβλητότητας των τιμών των 

μετοχών από τη γεωγραφική διασπορά των επενδυτών.  Η χρήση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων είναι ένα τρόπος  για την προσέλκυση ξένων επενδυτών  

(Weibenberger, 2004).  Οι εταιρείες επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αλλαγή 

στα διεθνή λογιστικά πρότυπα προκειμένου να προετοιμάσουν την εισαγωγή τους 

στα χρηματιστήρια του εξωτερικού.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλλαγή σε ένα 

διεθνές καθεστώς λογιστικών προτύπων πραγματοποιείται όχι τόσο για τα άμεσα 

οφέλη που αποκομίζουν οι επενδυτές, αλλά από την επιθυμία της επιχείρησης να  

μειώσει το κόστος του κεφαλαίου και έτσι να αυξήσει την αξία της. Αυτό συντελείται 

σύμφωνα με την πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια και η καλύτερη 

πληροφόρηση θα μειώσει το ασφάλιστρο κινδύνου που ζητούν οι επενδυτές και έτσι 

να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου της επιχείρησης (Leuz και Verrecchia, 2000). 

Τέλος, η μετάβαση σε καθεστώς διεθνών λογιστικών προτύπων μπορεί να έχει θετική 

επίπτωση στην πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη διαφάνεια και τη 

συγκρισιμότητα των στοιχείων που γνωστοποιούνται μέσω των χρηματοοικονομικών 

εκθέσεων μια επιχείρησης. Έτσι οι ποιοτικές λογιστικές καταστάσεις μπορεί να 

ανταμείψουν την εταιρεία που τις παρέχει με τον κατάλληλο χαρακτηρισμό ως προς 

τη φερεγγυότητά της.  Επιπρόσθετα, πολλές εταιρείες πιστεύουν ότι μια μετάβαση 

στα ΔΠΧΠ θα συντελέσει στην ενίσχυση του προϊόντος τους και την εξοικείωση με 

τη μάρκα και συνεπώς θα βελτιώσει τη θέση τους στην αγορά στο τομέα των 

πωλήσεων  (Weibenberger, 2004). Οι λόγοι που μπορεί να συμβεί αυτό είναι δύο. 

Πρώτον, υποτίθεται ότι η υψηλότερη αναγνώριση του ονόματος στις  διεθνείς 

κεφαλαιαγορές θα μεταφερθεί στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών μέσω των 

αποφάσεων των επενδυτών για κατανάλωση.  Δεύτερον,  μια μετάβαση στα ΔΠΧΠ 

θα δώσει καλύτερες γνώσεις  για την εταιρεία όχι μόνο στους επενδυτές αλλά και σε 

άλλες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. προμηθευτές ή πελάτες) με αποτέλεσμα 

την ενθάρρυνση όλο και πιο κερδοφόρων ανταλλαγών αγαθών και υπηρεσιών. 

Η χρήση των IFRS  μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο  στο πλαίσιο των 

στρατηγικών διεθνοποίησης, τη βελτίωση ή τη δημιουργία των  νέων 

επιχειρηματικών συνεργασιών με στόχο την πρόσβαση σε νέες αγορές.  Ένας βασικός 

στόχος της προσαρμογής στα IFRS είναι να γίνει εφικτή η επικοινωνία με τους 
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επιχειρηματικούς εταίρους της επιχείρησης (Weibenberger, 2004). Από την άλλη 

πλευρά, η διεθνοποίηση στρατηγικών μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με την απόκτηση 

των ξένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Έτσι ένα σημαντικό πλεονέκτημα  της  

χρήσης των IFRS είναι η αυξημένη δυνατότητα χρησιμοποίησης  μετοχών αντί για 

μετρητά, ως μέσο πληρωμής, στις διεθνείς συναλλαγές των συγχωνεύσεων.  

Επιπλέον, ένα διεθνές GAAP  διευκολύνει την επικοινωνία με τις ξένες τοπικές αρχές 

(Siepmann, 2000). 

Ένας άλλος στόχος των επιχειρήσεων είναι η βελτίωση της πιθανότητας πρόσληψης, 

ιδίως όσον αφορά διεθνείς εργαζομένους.  Το προσωπικό με τα υψηλά προσόντα θα 

πρέπει να ζητείται περισσότερο από τις εταιρείες που συντάσσουν τις οικονομικές 

τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ παρά με εθνικά λογιστικά πρότυπα.  Αυτό 

ερμηνεύεται ως μια ένδειξη ενός πιο διεθνούς χαρακτήρα (Weibenberger, 2004).  

5.15 Μειονεκτήματα εφαρμογής των ΔΠΧΠ 

Ο κύριος λόγος αμφιβολίας της ομοιογενούς εφαρμογής των ΔΠΧΠ είναι το γεγονός 

ότι παρά την έντονη παγκοσμιοποίηση, η πλειοψηφία των πολιτικών και οικονομικών 

παραγόντων που διαμορφώνουν τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

παραμένει τοπική (Ball, 2006).  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των πολιτικών 

πιέσεων της Γαλλίας για το ΔΛΠ 39 που αναφέρεται στα Χρηματοπιστωτικά Μέσα: 

Αναγνώριση και αποτίμηση, ύστερα από τις πιέσεις των γαλλικών τραπεζών 

(αναλύεται στην ενότητα 5.8.3). Διαπιστώνεται λοιπόν πως τα ΔΠΧΠ ίσως να μη 

μπορέσουν να αποτυπώσουν τις εθνικές διαφορές των οικονομιών των χωρών ή να μη 

μπορέσουν να καταφέρουν να φιλοξενήσουν διαφορετικά πολιτικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά που οδήγησαν στις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των τοπικών 

λογιστικών προτύπων (Ball, 2006; Armstrong et al., 2010).  Οι Doupnik and Richter 

(2003) υποστήριξαν πως πέρα από τις διαφορές στους θεσμούς και στους νόμους, οι 

χώρες  έχουν διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα γεγονός που μπορεί να αλλάξει την 

ερμηνεία των λογιστικών προτύπων. 

Ο Ball (2006) και οι Daske et al. (2007), μεταξύ άλλων, τονίζουν ότι η 

αποτελεσματική σύγκλιση της χρηματοοικονομικής αναφοράς απαιτεί συνεχή και 

συνεπή εφαρμογή των προτύπων. Ο Carnachan (2003) υποστηρίζει ότι η εφαρμογή 

των ΔΠΧΠ δημιουργεί μεταβατικά κόστη και κόστη για τη διατήρηση ενός 
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συστήματος λογιστικών προτύπων για τις παγκόσμιες λογιστικές αρχές.  Μια 

επιτυχής σύγκλιση προϋποθέτει παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ του IASB, 

όπως επίσης και εθνικούς ρυθμιστές προτύπων, ρυθμιστικές αρχές, κυβερνητικούς 

υπαλλήλους και ενδιαφερόμενους επαγγελματίες με έννομο συμφέρον για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύγκλισης.  Αυτό απαιτεί σημαντικές δαπάνες τόσο  

σε χρόνο όσο και σε χρήμα.  Επίσης άμεσα κόστη απαιτούνται για την εκπαίδευση 

των συντακτών, των χρηστών, των ελεγκτών  και των ρυθμιστικών αρχών για να 

εφαρμόζουν και να ερμηνεύουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.  Μόλις η σύγκλιση των 

υπαρχόντων λογιστικών προτύπων  επιτευχθεί, θα προκύψουν κόστη που αφορούν 

τους μηχανισμούς που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η διαμόρφωση μελλοντικών λογιστικών προτύπων (Hope, Jin and Kang, 

2006). 

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα ΔΛΠ θα πρέπει να αντικαταστήσουν το ιστορικό 

κόστος  με τις εύλογες αξίες, γεγονός που σημαίνει αύξηση της μεταβλητότητας των 

κερδών.  Αυτό με τη σειρά του θα υποβαθμίσει την αξία της χρήσης των μέτρων 

μέτρησης της κερδοφορίας ως δείκτες μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων.  Οι 

επιχειρήσεις για να εξηγήσουν όλες αυτές τις αλλαγές στα δημοσιευμένα κέρδη τους, 

θα πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες στον τρόπο επικοινωνίας τους με τις αγορές 

(Mazars, 2003 και  Wilson, 2001). 

Σύμφωνα με τον Ball (2006), η εφαρμογή των παγκόσμιων λογιστικών προτύπων όπως 

τα ΔΛΠ, θα υποβιβάσει το ρόλο των εθνικών φορέων καθορισμού λογιστικών προτύπων 

(National standard setting body).   Η υιοθέτηση κοινών προτύπων θα επιφέρει 

μείωση του ανταγωνισμού ανάμεσα στα εναλλακτικά λογιστικά συστήματα και κατ’ 

επέκταση μείωση της ανάπτυξης νέων λογιστικών ιδεών. 

Η Rivera (1989), τονίζει την ύπαρξη κινδύνου κάποιων χωρών να κατακτήσουν έναν 

ηγετικό και κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία των ΔΛΠ χωρίς να αξιολογούν τις ανάγκες 

των άλλων χωρών.  Οι υποστηριχτές αυτής της άποψης αναφέρουν πως το IASB 

αναπτύσσει λογιστικά πρότυπα λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των αναπτυγμένων 

χωρών και ως εκ τούτου τα ΔΛΠ δεν θα ταιριάζουν και θα είναι ακατάλληλα για τις 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (Tyrral et al ., 2007; Lange and Howieson, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορές ΕΛΠ και ΔΛΠ 

6.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Διεθνή Λογιστική Πρότυπα και Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που από το 2005 όλες οι ελληνικές εισηγμένες 

επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόσουν.  Κατά κύριο λόγο παρουσιάζονται τα 

πρότυπα που παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

Επιπρόσθετα παρουσιάζονται τα σημεία των ΔΛΠ τα οποία με την εφαρμογή τους 

περιόρισαν τη δημιουργική λογιστική των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων.   

6.2 ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (IAS 1 

“Presentation of financial statements”) 

Σκοπός του ΔΛΠ 1 είναι να περιγράψει τη βάση παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων γενικής χρήσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα τόσο με 

τις οικονομικές καταστάσεις  προηγούμενων περιόδων της επιχείρησης, όσο και με 

τις οικονομικές καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων. Για την ικανοποίηση του 

προαναφερθέντος σκοπού τίθενται οι γενικές αρχές  για την παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων, οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή τους και οι 

ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο τους (Grant Thornton, 2009).  

 Συγκρίνοντας το περιεχόμενο του  ΔΛΠ 1 με τις αντίστοιχες διατάξεις των ΕΛΠ, 

γίνεται αντιληπτό πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων. Η πιο σημαντική διαφορά αφορά τις αρχές σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων. Στα ΕΛΠ οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

συντάσσονται σύμφωνα με την αρχή του Ιστορικού Κόστους και την αρχή της 

Συντηρητικότητας. Αντίθετα, στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ η αρχή του Ιστορικού Κόστους 

υποβαθμίζεται ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά για την αρχή της Συντηρητικότητας. 

Αυτός ο τρόπος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι πολύ σημαντικός 

διότι αλλάζει ριζικά τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων.  

Διαφορές όμως εντοπίζονται και σε τεχνικό επίπεδο καθώς  οι οικονομικές 

καταστάσεις διαφοροποιούνται. Παραμένει ο Ισολογισμός και η Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, αλλά καταργείται ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων ο 

οποίος ίσχυε με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ο Πίνακας Διάθεσης 
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Αποτελεσμάτων αντικαθίσταται από τον Πίνακα Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων, ο 

οποίος περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες 

προκειμένου ο χρήστης να κατανοήσει την μεταβολή που επήλθε στα Ίδια Κεφάλαια 

της εταιρείας. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και με τα ΕΛΠ, ο Πίνακας 

Διάθεσης Αποτελεσμάτων είναι υποχρεωτικός μόνο για τις ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις και όχι για τις ενοποιημένες. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα να 

περιλαμβάνονται σφάλματα στις κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως που δημοσιεύονται, τα οποία ούτε 

από τους ελεγκτές μπορούν πάντοτε να επισημαίνονται, αλλά και όταν 

επισημαίνονται δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο, ώστε να γίνεται η αναγκαία 

λογιστική εγγραφή.  

Επιπρόσθετα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επιβάλλουν σαν οικονομική κατάσταση, 

την Κατάσταση Ταμειακών ροών. Αυτή η κατάσταση δεν είχε περιληφθεί μέχρι 

πρόσφατα στο Ν.2190/1920, αλλά στην πράξη εκδίδονταν και δημοσιεύονταν από τις 

εταιρείες οι οποίες ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αντίθετα για τις εκτός 

χρηματιστηρίου επιχειρήσεις εξακολουθεί να μην είναι υποχρεωτική. Η έλλειψη 

πληροφοριών από τις Καταστάσεις Ταμειακών Ροών είναι μεγάλο κενό για τα ΕΛΠ, 

διότι η πληροφόρηση που παρέχουν είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς απεικονίζει την 

ικανότητα των επιχειρήσεων να παράγουν ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα.  

Αυτό όμως που κατά τη γνώμη πολλών συγγραφέων και ακαδημαϊκών αποτελεί 

ριζική αλλαγή, είναι οι Σημειώσεις (Notes) των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τα ΔΛΠ. Στα ΕΛΠ υπήρχε το Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων το 

οποίο όμως είχε λιγότερες πληροφορίες από αυτές που επιβάλλεται να υπάρχουν στις 

Σημειώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μια εταιρεία με βάση τα ΔΛΠ θα πρέπει να 

αναφέρει τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί, να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή σε 

αυτές τις αρχές καθώς και την επίδραση που αυτή έχει στις προηγούμενες 

οικονομικές καταστάσεις, ενώ εάν έχει παρεκκλίνει από ένα πρότυπο, θα πρέπει να 

αιτιολογεί πλήρως τους λόγους. Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό ότι τα πρότυπα του 

IASB απαιτούν την παροχή πολλών και αναλυτικών γνωστοποιήσεων στις 

Σημειώσεις, που τις καθιστούν ως το πλέον σημαντικό κομμάτι των οικονομικών 

καταστάσεων (Σακέλλης, 2002, Ντζανάτος, 2008).  
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6.3 ΔΛΠ 2 – Αποθέματα (IAS 2 “Inventories”) 

Σκοπός του ΔΛΠ 2 είναι να καθορίσει το πλαίσιο παρουσίασης, αναγνώρισης και 

αποτίμησης των αποθεμάτων στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Παρέχει 

κατευθύνσεις για τον τρόπο προσδιορισμού του κόστους, την εν συνεχεία 

αναγνώρισή του ως έξοδο στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου, καθώς και στην 

πιθανή αποτίμηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους.  

Παρέχει επίσης οδηγίες σχετικά με τις κοστολογικές μεθόδους που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του κόστους των αποθεμάτων (Grant 

Thornton, 2009).  Λόγω του ότι τόσο για τις Εμπορικές όσο  και για  τις Βιομηχανικές 

επιχειρήσεις τα αποθέματα είναι κατά κανόνα το πιο σημαντικό στοιχείο του 

ισολογισμού τους, αλλά και το στοιχείο, το οποίο μέσω των αγορών και των 

πωλήσεων, επηρεάζει τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων τους το συγκεκριμένο 

ΔΛΠ υπάρχει ένα εξαιρετικά εκτεταμένο πλαίσιο ρυθμίσεων που προβλέπεται από το 

ΔΛΠ 2.  

Οι διαφορές που προκύπτουν βάσει της μελέτης του ΔΛΠ 2 και συγκρίνοντας το με 

τα ΕΛΠ επικεντρώνονται σε θέματα όπως, το κόστος κτήσης των αποθεμάτων, την 

κοστολόγηση και τις μεθόδους προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων, 

την αποτίμηση των αποθεμάτων, ενώ διαφορές εντοπίζονται και στην περίπτωση 

αποτίμησης των αποθεμάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το κόστος κτήσης, το ΔΛΠ 2 αναφέρει πως εάν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 23, τότε το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 

μπορεί να επιβαρυνθεί με τόκους δανείων, ενώ κατά τα ΕΛΠ οι δαπάνες αυτές δεν 

κοστολογούνται. Όσον αφορά την κοστολόγηση και τις μεθόδους προσδιορισμού της 

τιμής κτήσης, το ΔΛΠ 2 αναφέρει ότι το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται 

μόνο με τις μεθόδους FIFO ή Μέσου Σταθμικού κόστους, ενώ σύμφωνα με την 

Ελληνική νομοθεσία είναι δυνατόν να υπολογιστεί και με άλλες μεθόδους (π.χ. με τη 

LIFO).  

Για την αποτίμηση των αποθεμάτων το ΔΛΠ 2 αναφέρει ότι τα αποθέματα 

αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας και δεν χρησιμοποιείται η κατά την ημερομηνία κλεισίματος 

του Ισολογισμού τρέχουσα τιμή. Αντιθέτως, η Ελληνική νομοθεσία προβλέπει την 



Κεφάλαιο 6 Διαφορές ΕΛΠ και ΔΛΠ 

 

185 

 

αποτίμηση των αποθεμάτων στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσης και τρέχουσας και 

μόνο εάν η τρέχουσα είναι χαμηλότερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η 

αποτίμηση γίνεται στην αξία ρευστοποίησης. Επιπλέον, τα μεγάλου αριθμού και 

μεγάλης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθέματα, είναι δυνατόν να αποτιμώνται με τη 

μέθοδο των «Λιανικών Τιμών Πώλησης», κάτι που με τα ΕΛΠ δεν επιτρέπεται. 

Ακόμη, με τα ΔΛΠ επιτρέπεται η αλλαγή μεθόδου αποτίμησης εφόσον η αλλαγή θα 

οδηγήσει σε ορθότερη παρουσίαση των γεγονότων ή των συναλλαγών, κάτι που στα 

ΕΛΠ (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) προϋποθέτει έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών 

Βιβλίων. Επίσης, σε ότι αφορά το είδος, το ΔΛΠ 2 σε μερικές περιπτώσεις επιτρέπει 

την συνολική αποτίμηση ομαδοποιημένων όμοιων ή συγγενών ειδών, ενώ τα ΕΛΠ 

απαιτούν σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζεται ο κανόνας της κατ’ είδος χαμηλότερης 

τιμής και δεν επιτρέπεται η ομαδοποίηση ειδών (Καραγιώργος και Πετρίδης, 2006).  

Τέλος, σε περίπτωση υποτίμησης των αποθεμάτων κάτω του κόστους κτήσης, το 

ΔΛΠ 2 ορίζει ότι η διαφορά υποτίμησης εμφανίζεται ως πρόβλεψη η οποία την 

επόμενη χρήση μπορεί να αντιστραφεί. Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, σε αντίστοιχη 

περίπτωση, η υποτίμηση δεν εμφανίζεται σε λογαριασμό πρόβλεψης, αλλά 

εμφανίζεται απευθείας σε μείωση της αξίας των αποθεμάτων με την τιμή αποτίμησης 

να συνιστά το κόστος κτήσης των αποθεμάτων (Καραγιώργος και Πετρίδης, 2006).  

6.4 ΔΛΠ 8 -  Λογιστικές Αρχές,  Μεταβολές  στις  Λογιστικές  Εκτιμήσεις  και 

Λάθη    (IAS 8     “Accounting Policies Changes in Accounting Estimates 

and Errors”) 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 έχει ως σκοπό να καθορίσει τα κριτήρια για την 

επιλογή και την μεταβολή των λογιστικών πολιτικών, μαζί με το λογιστικό χειρισμό 

και τη γνωστοποίηση των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, τις λογιστικές 

εκτιμήσεις και τις διορθώσεις λαθών. Επίσης, το πρότυπο επιδιώκει να ενισχύσει τη 

σχετικότητα και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής 

οντότητας καθώς και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων τόσο της 

ίδιας επιχείρησης σε βάθος χρόνου, όσο και της επιχείρησης με τις οικονομικές 

καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων. Η σύγκριση του προτύπου με τις τοπικές 

λογιστικές αρχές, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δυο προτύπων και σε πολλά σημεία παρατηρείται μια εντελώς διαφορετική 

προσέγγιση των θεμάτων.  
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Αρχικά, μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο προτύπων εντοπίζεται στον τρόπο 

διόρθωσης των λαθών προηγούμενων περιόδων. Στην περίπτωση αυτή το ΔΛΠ 8 

προβλέπει την αναδιατύπωση των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων, όπως 

δηλαδή θα συνέβαινε αν αυτά τα λάθη είχαν εντοπιστεί τότε που έπρεπε και είχαν 

γίνει κανονικά οι εγγραφές. Αντίθετα με τα ΕΛΠ η λογιστική αντιμετώπιση είναι 

διαφορετική, τέτοια πιθανά λάθη λογίζονται στη χρήση που εντοπίζονταν και 

επιδρούσαν στους λογαριασμούς των εξόδων και των εσόδων προηγούμενων 

χρήσεων. Επομένως, σύμφωνα με τα ΕΛΠ τα λάθη των προηγούμενων χρήσεων 

επιδρούσαν στο τελικό αποτέλεσμα της χρήσης, ενώ με τον λογιστικό χειρισμό του 

ΔΛΠ 8 τα λάθη επιδρούν κατευθείαν στην καθαρή θέση ή πιθανόν στα αποτελέσματα 

των συγκρίσιμων χρήσεων που εμφανίζονται.  

Επιπλέον, την ίδια ακριβώς προσέγγιση ακολουθεί το ΔΛΠ 8 και στην περίπτωση 

που οι επιχειρήσεις αλλάζουν τις λογιστικές πολιτικές που έχουν επιλέξει. Σύμφωνα 

με αυτό το πρότυπο εάν γίνει εκουσίως μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές, τότε η 

μεταβολή θα πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά, δηλαδή επιβάλλεται η 

αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων των προηγούμενων περιόδων. Κάτι 

τέτοιο όμως δεν προβλέπουν οι λογιστικές αρχές της χώρας μας. Σε περίπτωση 

λοιπόν αλλαγής λογιστικής πολιτικής, η επιχείρηση βασιζόμενη στα ΕΛΠ 

περιλαμβάνει ειδική σημείωση στο δημοσιευμένο ισολογισμό και στο προσάρτημα, 

εξηγώντας πώς θα εμφανίζονταν οι οικονομικές καταστάσεις της παρούσας χρήσης 

εάν δεν υιοθετούνταν οι νέες λογιστικές πολιτικές.  

Τέλος, για τις λογιστικές εκτιμήσεις η Ελληνική Νομοθεσία προβλέπει ότι η 

επίδραση της μεταβολής μιας λογιστικής εκτίμησης μπορεί να καταχωρηθεί μόνο στα 

Αποτελέσματα Χρήσης. Αντίθετα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 αν η επίδραση της αλλαγής 

της εκτίμησης αφορά τα αποτελέσματα, τότε καταχωρείται στα Αποτελέσματα 

Χρήσης, ενώ αν αφορά στοιχείο της καθαρής θέσης, καταχωρείται στην Καθαρή 

Θέση (Ντζανάτος, 2008, Grant Thornton, 2009 Α΄).  

6.5 ΔΛΠ 10 - Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού (IAS 10 “Events 

After the Reporting Period”) 

Το ζήτημα που διαπραγματεύεται το Λογιστικό Πρότυπο 10 αφορά ένα θέμα με το 

οποίο πολλές επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες στην ημερομηνία λήξης της χρήσης 
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τους, δεδομένου ότι από την ημερομηνία λήξης μέχρι την ημερομηνία έγκρισης 

μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Στο χρονικό διάστημα αυτό είναι πιθανό να 

συμβούν οικονομικά γεγονότα τα οποία να έχουν επίδραση στην οικονομική θέση της 

επιχείρησης. Επομένως, σκοπός του Προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό 

χειρισμό που απαιτείται για τα γεγονότα που συμβαίνουν μετά την ημερομηνία 

κατάρτισης του Ισολογισμού και πριν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, τα οποία όμως θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στις οικονομικές καταστάσεις, για την καλύτερη πληροφόρηση των 

μετόχων της επιχείρησης. Παράλληλα, θέτει το πλαίσιο των πληροφοριών που θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, που συνέβησαν μετά 

την έγκριση του ισολογισμού.  

Οι διαφορές ανάμεσα στο ΔΛΠ 10 και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα παρόλο που 

δεν είναι τόσο σημαντικές όσο άλλων προτύπων συγκρινόμενα με τα ΕΛΠ, δεν θα 

πρέπει να αγνοηθούν. Σε ότι αφορά τα γεγονότα μετά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού και μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, το ΔΛΠ 10 τα 

χωρίζει σε δυο κατηγορίες. Στα «διορθωτικά» και στα «μη διορθωτικά» γεγονότα. Τα 

διορθωτικά γεγονότα αφορούν κατά κανόνα την χρήση που έκλεισε (π.χ. πτώχευση 

πελάτη με σημαντικό υπόλοιπο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού), ενώ τα μη 

διορθωτικά γεγονότα αφορούν την επόμενη χρήση (π.χ. καταστροφή παραγωγικής 

εγκατάστασης από πυρκαγιά). Επομένως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

αναμορφώνουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έκλεισε μόνο για τα 

διορθωτικά γεγονότα. Φυσικά, όλα τα μη διορθωτικά γεγονότα γνωστοποιούνται 

αναλυτικά στις σημειώσεις, ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει τους κινδύνους που 

δημιουργούν. Από την άλλη πλευρά, βάση των λογιστικών χειρισμών που 

προβλέπονται από τις ελληνικές λογιστικές αρχές, για όλα τα γεγονότα τα οποία μετά 

την ημερομηνία του ισολογισμού δημιουργούν κάποιο έξοδο ή κίνδυνο για τη 

επιχείρηση, πρέπει να αναγνωρίζονται προβλέψεις (Ντζανάτος, 2008).  

Σχετικά με τα μερίσματα, η Ελληνική Νομοθεσία προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση 

μόλις εγκρίνεται η πρόταση των μερισμάτων από το Διοικητικό συμβούλιο και πριν 

ακόμα η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη διανομή τους, θα πρέπει να 

καταχωρούνται ως υποχρέωση. Η διαφορά που ανακύπτει βάση του ΔΛΠ 10 είναι ότι 
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δεν γίνεται εγγραφή υποχρέωσης για τα μερίσματα παρά μόνο όταν αποφασίσει η 

Γενική Συνέλευση τη διανομή τους (Ντζανάτος, 2008).  

6.6 ΔΛΠ 12 - Φόροι Εισοδήματος (IAS 12 “Income Taxes”) 

Το πρότυπο αυτό έχει δημιουργηθεί για να καθορίζει το λογιστικό χειρισμό των 

φόρων εισοδήματος, και συγκεκριμένα τον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης των 

τρεχουσών και μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων.  

Η διαφορετικότητα του  ΔΛΠ 12 σε σχέση με τα ΕΛΠ είναι η αναβαλλόμενη 

φορολογία. Κατά το ΔΛΠ 12 ο φόρος εισοδήματος διακρίνεται σε τρέχοντα και 

αναβαλλόμενο. Τρέχον φόρος εισοδήματος είναι το ποσό του φόρου που αφορά το 

φορολογητέο κέρδος μιας περιόδου, ενώ αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος είναι το 

ποσό του φόρου που θα πληρωθεί ή θα εισπραχθεί σε μελλοντικές περιόδους και 

προέρχεται από προσωρινές φορολογικές διαφορές. Αντίθετα, κατά την Ελληνική 

Νομοθεσία και Φορολογία δεν γίνεται καμία τέτοια διάκριση, και το ποσό του φόρου 

εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τα φορολογητέα κέρδη.  

Επίσης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 ο φόρος εισοδήματος συνιστά δαπάνη που βαρύνει 

τα αποτελέσματα της χρήσης, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορά στοιχεία, τα 

οποία μεταφέρονται στην Καθαρή Θέση. Τέτοια στοιχεία είναι κυρίως οι διαφορές 

αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων, αλλά και οι αναστροφές αυτών των διαφορών. 

Όμως, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ο φόρος εισοδήματος δεν συνιστά 

έξοδο και επομένως δεν διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης, αλλά 

αποτελεί συμμετοχή του κράτους στο αποτέλεσμα αυτό.   

Ακόμη, μια αλλαγή που επιφέρει το συγκεκριμένο πρότυπο σχετίζεται με την 

αντιμετώπιση των ζημιών. Κατά το ΔΛΠ 12, όταν μια επιχείρηση έχει ζημιές που 

εκπίπτουν φορολογικά σε επόμενες χρήσεις, αναγνωρίζει μια φορολογική απαίτηση 

ίση με το φόρο εισοδήματος που θα καρπωθεί η επιχείρηση στην επόμενη χρήση που 

θα γίνει ο συμψηφισμός αυτός. Η απαίτηση αυτή καταχωρείται όταν είναι βέβαιο και 

χωρίς καμία αμφιβολία ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει κέρδη στο μέλλον, έτσι 

ώστε να καταστεί εφικτός ο συμψηφισμός της απαίτησης. Από την άλλη, κατά τα 

ΕΛΠ και με βάση την αρχή της συντηρητικότητας που τα χαρακτηρίζει, τέτοια 

απαίτηση δεν εμφανίζεται, αλλά την περίοδο που όντως η επιχείρηση θα έχει κέρδη, ο 

φόρος εισοδήματος παρουσιάζεται μειωμένος συγκριτικά με τον νόμιμο συντελεστή.  
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Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι διατάξεις το ΔΛΠ 12 εισάγουν ένα νέο πλαίσιο για 

την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος. Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί και 

σε προηγούμενο κεφάλαιο στα ΔΛΠ υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των λογιστικών και 

των φορολογικών κανόνων. Στην Ελλάδα, όπου υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στη 

φορολογία και τη λογιστική, η εφαρμογή και η καθιέρωση των αρχών του ΔΛΠ 12 

εμφανίζει δυσκολίες. Σίγουρα είναι κάτι καινούριο, αλλά αν υπάρξει «αποσύνδεση» 

της φορολογικής νομοθεσίας από τις οικονομικές καταστάσεις και οι Έλληνες 

λογιστές και ελεγκτές κατανοήσουν τη λογική της αναβαλλόμενης φορολογίας τότε 

οι δυσκολίες αυτές θα αντιμετωπιστούν (Ντζανάτος, 2008, Grant Thornton, 2009 Α΄, 

Καραγιώργος και Πετρίδης, 2006).  

6.7 ΔΛΠ 16 - Ενσώματα Πάγια (IAS. 16 “Property, Plant and Equipment”) 

Το ΔΛΠ 16 καθορίζει τον λογιστικό χειρισμό των ενσώματων ακινητοποιήσεων και 

χειρίζεται θέματα όπως η αναγνώριση των ενσώματων ακινητοποιήσεων, ο 

προσδιορισμός της λογιστικής τους αξίας, οι αποσβέσεις και η μείωση της αξίας τους. 

Μία επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζει το ΔΛΠ 16 για πάγια περιουσιακά στοιχεία που 

κατασκευάζει ή αναπτύσσει για μελλοντική χρήση, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει 

ως επένδυση σε ακίνητα, όταν δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αναγνώρισης ως 

Επενδύσεις σε Ακίνητα του ΔΛΠ 40. Επιπλέον, το ΔΛΠ 16 καθορίζει τις 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σχετικά με τις ενσώματες ακινητοποιήσεις και οι 

οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των 

οικονομικών καταστάσεων. (Grant Thornton, 2009 Α΄).   Τα ενσώματα πάγια είναι τα 

υλικά στοιχεία τα οποία κατέχονται από την επιχείρηση με σκοπό τη χρησιμοποίησή 

τους στην παραγωγή αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών, για διοικητικούς σκοπούς ή 

για εκμίσθωση σε τρίτους και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από 

μια λογιστικές περιόδους.  Δηλαδή το πρότυπο αυτό αναφέρεται στον λογιστικό 

χειρισμό των παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχονται από την 

επιχείρηση για λειτουργικούς σκοπούς (για χρήση στην παραγωγή, για ενοικίαση σε 

άλλους, για παροχή αγαθών και υπηρεσιών κ.α.). Τα σημαντικότερα θέματα με τα 

οποία ασχολείται, αφορούν, τη χρονική στιγμή της αναγνώρισης των περιουσιακών 

στοιχείων στα βιβλία της επιχείρησης καθώς και τον προσδιορισμό της λογιστικής 

τους αξίας. Επιπλέον, το πρότυπο αυτό, καθορίζει τον λογιστικό χειρισμό των 

προβλέψεων για αποσβέσεις καθώς και την αναγνώριση τους στα λογιστικά βιβλία 
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της επιχείρησης. Με μια πρώτη ματιά, σε όλα τα προαναφερθέντα θέματα που 

πραγματεύεται το ΔΛΠ 16 η προσέγγιση σε σχέση με τα ΕΛΠ είναι διαφορετική και 

σε κάποια σημεία οι διαφορές είναι σημαντικές. Στις παραγράφους που ακολουθούν 

αναφέρονται κάποιες από τις σημαντικότερες διαφορές που επιφέρει το εν λόγω 

πρότυπο.  

Η πρώτη διαφορά εντοπίζεται στο είδος των ενσώματων παγίων που υπάγονται σε 

κάθε πρότυπο. Στα ΔΛΠ τα πάγια περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε 

ιδιοχρησιμοποιούμενα, τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο του ΔΛΠ 16, σε 

ακίνητα προς επένδυση (ΔΛΠ 40), σε βιολογικά στοιχεία που σχετίζονται με την 

αγροτική δραστηριότητα (ΔΛΠ 41), σε κατεχόμενα προς πώληση πάγια περιουσιακά 

στοιχεία (ΔΠΧΠ 5) και σε πάγια που σχετίζονται με την έρευνα ορυκτών (ΔΠΧΠ 6). 

Αντιθέτως, το ΕΓΛΣ στους λογαριασμούς 10 με 15 παρακολουθεί όλες τις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις χωρίς να τις διακρίνει. Αναφορικά τώρα με τις προϋποθέσεις 

αρχικής καταχώρησης, με το ΔΛΠ 16 τα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται 

μόνο όταν α) πιθανολογείται ότι από τα στοιχεία θα προέλθουν μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη και β) το κόστος του κάθε στοιχείου μπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα. Από την άλλη, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία οι ενσώματες 

ακινητοποιήσεις καταχωρούνται μόνο όταν η επιχείρηση αποκτήσει την κυριότητά 

τους. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, διαφορά εντοπίζεται και στην αξία αρχικής 

καταχώρησης ενός ακινήτου, όπου κατά τα ΔΛΠ συμπεριλαμβάνεται εκτός από την 

συμβολαιογραφική αξία, τα έξοδα κτήσης και οι τόκοι δανείων της κατασκευαστικής 

περιόδου. Ωστόσο, στα ΕΛΠ, οι δαπάνες αυτές αντιμετωπίζονται ως έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης (Σακέλλης, 2002, Ντζανάτος 2008, Grant Thornton, 2009 Α΄).  

Συνεχίζοντας την παράθεση των διαφορών, οι πιο σημαντικές παρουσιάζονται στην 

μεταγενέστερη αποτίμηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Στο συγκεκριμένο θέμα 

το ΔΛΠ 16 καθορίζει δύο μεθόδους, τη βασική και την εναλλακτική μέθοδο. Οι 

επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν όποια μέθοδο επιθυμούν, ωστόσο αυτή που θα 

επιλέξουν θα πρέπει να την εφαρμόζουν σε όλη την κατηγορία στην οποία το πάγιο 

ανήκει.   

Πιο συγκεκριμένα: 

Βασική μέθοδος (Μέθοδος Κόστους): 
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Σύμφωνα με την Βασική Μέθοδο οι ενσώματες ακινητοποιήσεις εμφανίζονται στο 

κόστος κτήσης, μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις τους και τις σωρευμένες 

ζημίες απομείωσης. 

Εναλλακτική μέθοδος (Μέθοδος Αναπροσαρμογής): 

Στην Εναλλακτική Μέθοδο του ΔΛΠ 16 ορίζεται ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα η 

λογιστική αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπροσαρμόζεται στην εύλογη 

αξία τους, έτσι ώστε οι λογιστικές αξίες να μη διαφέρουν ουσιωδώς από τις 

πραγματικές. Οι αναπροσαρμογές αυτές για τα ακίνητα, πρέπει να γίνονται με βάση 

εκτίμηση που αναλαμβάνεται από επαγγελματίες εκτιμητές, ενώ για τα μηχανήματα 

να γίνονται με βάση την αγοραία αξία τους. Όταν γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας 

ενός ενσώματου παγίου, θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ολόκληρη η κατηγορία 

στην οποία αυτό το πάγιο ανήκει. Το ποσό της αναπροσαρμογής πρέπει να φέρεται 

απευθείας σε πίστωση ιδιαίτερου λογαριασμού της καθαρής θέσης, εκτός αν αυτή η 

αναπροσαρμογή αντιστρέφει μια προηγούμενη υποτίμηση, οπότε και καταχωρείται 

στα έσοδα.  Η εναλλακτική μέθοδος κατά την οποία αποτιμώνται οι ενσώματες 

ακινητοποιήσεις στην εύλογη αξία τους, δεν ακολουθείται στην Ελλάδα, παρά μόνο 

προβλέπεται η ανά τετραετία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με 

συντελεστές που καθορίζει το Υπουργείο Οικονομικών (Ν. 2065/1992).  

Στην περίπτωση της αντιμετώπισης των αναπροσαρμογών σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, 

όταν η διαφορά αναπροσαρμογής είναι θετική, η αύξηση καταχωρείται στα Ίδια 

Κεφάλαια και δεν διανέμεται. Αντίθετα, όταν πρόκειται για αρνητική διαφορά 

αναπροσαρμογής, η μείωση καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Με βάση όμως 

τα ΕΛΠ και το Ν.2065/1992, η υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων 

υποχρεωτικά κεφαλαιοποιείται με έκδοση μετοχών, οι οποίες διανέμονται δωρεάν 

στους μετόχους.  

Όσον αφορά τις αποσβέσεις, το ΔΛΠ 16 ορίζει ότι η απόσβεση ενός παγίου 

περιουσιακού στοιχείου πρέπει να γίνεται με βάση την ωφέλιμη ζωή του και τον 

προσδοκώμενο ρυθμό ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που απορρέουν από το 

στοιχείο. Τα ΕΛΠ, ωστόσο, ορίζουν ότι οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που προβλέπονται από το ΠΔ 299/2003, οι οποίοι δεν 

ανταποκρίνονται, κατά κανόνα, στην οικονομική ωφέλιμη ζωή των στοιχείων. 
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Επίσης, κατά το ΔΛΠ 16 κάθε τμήμα στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων θα 

πρέπει να αποσβένεται ξεχωριστά, αρκεί το κόστος του να είναι σημαντικό σε σχέση 

με το συνολικό κόστος του στοιχείου, ενώ κατά τα ΕΛΠ η ανάλυση των σύνθετων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων γίνεται με βάση το φορολογικό συντελεστή 

απόσβεσης των στοιχείων (Καραγιώργος και Πετρίδης, 2006).  

6.8 ΔΛΠ 17 - Μισθώσεις  (IAS 17 “Leases”) 

O θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), είναι ένας χρηματοδοτικός 

μηχανισμός που έχει πλέον διεθνώς καθιερωθεί και μέσω αυτού πραγματοποιούνται 

στην παγκόσμια οικονομία κολοσσιαίες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό. Κάθε 

επιχείρηση βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική, κατασκευαστική, τουριστική, 

γεωργική, μεταφορών, υπηρεσιών κ.α., ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το 

μέγεθος, καθώς και οποιοσδήποτε επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη 

μορφή χρηματοδότησης. Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας επιλέγει τον εξοπλισμό ή 

το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες του, η εταιρεία Leasing αγοράζει 

αυτόν τον εξοπλισμό από τον προμηθευτή ή το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη του και 

στη συνέχεια το ενοικιάζει στο μισθωτή.  

Η κυριότερη διαφορά του ΔΛΠ 17 με την Ελληνική Νομοθεσία αφορά την 

ταξινόμηση των μισθώσεων. Με βάση τα ΕΛΠ δεν γίνεται διάκριση των μισθώσεων, 

επομένως όλες οι συμβάσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές. Σύμφωνα με το 

λογιστικό χειρισμό των μισθώσεων από τα ΕΛΠ, ο μισθωτής πρέπει στη διάρκεια της 

μίσθωσης να χρεώνει ισομερώς τα μισθώματά του στα έξοδα, ενώ ο εκμισθωτής 

αντίστοιχα στα έσοδα του (Καραγιώργος και Πετρίδης 2006).  

Στο ΔΛΠ 17 όμως, γίνεται διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και 

χρηματοοικονομικές. Ο λογιστικός χειρισμός των μισθώσεων εξαρτάται από το είδος 

της μίσθωσης, επομένως η ταξινόμηση τους στις δυο αυτές κατηγορίες είναι πολύ 

σημαντική. Ως χρηματοοικονομική μίσθωση λοιπόν, αναγνωρίζεται η μίσθωση κατά 

την οποία γίνεται μεταβίβαση όλων των ωφελειών και κινδύνων που συνεπάγεται η 

κυριότητα ενός περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή 

μη, του τίτλου κυριότητας, ενώ λειτουργική όταν δεν μεταβιβάζονται τα οφέλη και οι 

κίνδυνοι. Η λογιστική αντιμετώπιση των λειτουργικών μισθώσεων κατά τα ΔΛΠ 

είναι παρόμοια με εκείνη των ΕΛΠ όπως περιγράφηκε παραπάνω. Αναφορικά όμως 
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με τη χρηματοοικονομική μίσθωση, που αποτελεί ακόμα μία καινοτομία των ΔΛΠ, ο 

μισθωτής θα πρέπει να καταχωρεί το μίσθιο ως στοιχείο του ενεργητικού με ισόποση 

καταχώρηση σχετικής υποχρέωσης προς τον εκμισθωτή. Τέλος, ο μισθωτής κατά τη 

διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να διενεργεί κανονικά αποσβέσεις στα πάγια που έχει 

αποκτήσει με μίσθωση, καταβάλλοντας συγκεκριμένες δόσεις στον εκμισθωτή. Κάθε 

δόση αποτελείται από δυο στοιχεία, τους τόκους, που καταχωρούνται στα έξοδα και 

το χρεολύσιο, το οποίο αφορά τη μείωση της υποχρέωσης στον εκμισθωτή 

(Ντζανάτος 2008, Γρηγοράκος 2009, Καραγιώργος και Πετρίδης 2006).  

6.9 ΔΛΠ 18 - Έσοδα (IAS 18 “Revenue”) 

Σκοπός του ΔΛΠ 18 είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό των εσόδων, τα οποία 

προκύπτουν από ορισμένους τύπους συναλλαγών και οικονομικών γεγονότων.  

Βασικό θέμα στη λογιστική των εσόδων αποτελεί ο προσδιορισμός του χρόνου 

αναγνώρισής τους.  Τα έσοδα κατά κανόνα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και τα οφέλη αυτά 

μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα.  Τα έσοδα, λόγω της καθοριστικής τους 

συμβολής στα αποτελέσματα της επιχείρησης, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής παρά το 

γεγονός ότι, όπως θα παρατηρήσουμε και στις παραγράφους που ακολουθούν, οι 

διαφορές με τις ισχύουσες ελληνικές λογιστικές αρχές δεν μπορούν να θεωρηθούν 

σημαντικές.  

Πιο συγκεκριμένα, μόνο τα έσοδα που προκύπτουν από πωλήσεις αγαθών, παροχή 

υπηρεσιών, τόκους, δικαιώματα χρήσης και μερίσματα προς τους μετόχους 

αποτελούν αντικείμενο αυτού του προτύπου (Grant Thornton, 2009 Α΄). Στο σημείο 

αυτό εντοπίζεται και η πρώτη διαφορά του προτύπου με τα ΕΛΠ, διότι σύμφωνα με 

αυτά, τα έσοδα μπορεί να προέρχονται και από τις επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, 

εκτός εκείνων που χορηγούνται για την απόκτηση παγίων, αλλά και από επενδύσεις 

των διαθεσίμων κεφαλαίων της επιχείρησης.  

Μία επιπλέον διαφορά προκύπτει στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις λειτουργούν 

ως διαμεσολαβητές μεταξύ ενός πωλητή και ενός αγοραστή. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση το εν λόγω πρότυπο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

αναγνωρίζουν ως έσοδο μόνο την προμήθεια. Το θέμα αυτό όμως αντιμετωπίζεται 

διαφορετικά από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Επειδή, αρκετές φορές η 
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διαμεσολάβηση έπαιρνε το χαρακτήρα πώλησης, από τον αρχικό πωλητή στο 

διαμεσολαβητή και εν συνεχεία στον τελικό παραλήπτη, εμφανίζονταν σαν έσοδο στα 

βιβλία του διαμεσολαβητή, το σύνολο της αξίας του μεταβιβαζόμενου πράγματος με 

βάση το τιμολόγιο που αυτός εξέδιδε και αντίστοιχα σαν κόστος το τιμολόγιο αγοράς 

του πράγματος από τον ίδιο. Η διαφορά αυτή όντως αποτελεί την προμήθεια, όμως 

δεν είναι προφανής με βάση τις οικονομικές καταστάσεις (Ντζανάτος, 2008).  

Επίσης, μία ακόμη διαφορά εντοπίζεται σε σχέση με τα έσοδα από τόκους. Κατά το 

ΔΛΠ 18 οι τόκοι καταχωρούνται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου και 

υπολογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Στα ΕΛΠ τα έσοδα από 

τόκους καταχωρούνται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου, αλλά δεν 

υπολογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

Τέλος, το ΔΛΠ 18 σε αντίθεση με τα ΕΛΠ, δίνει τη δυνατότητα για συμψηφισμούς. 

Με βάση τα ΔΛΠ αν γίνεται ανταλλαγή αγαθών ανάμεσα σε επιχειρήσεις και τα 

αγαθά αυτά έχουν την ίδια αξία, τότε δεν λογίζεται έσοδο ή έξοδο. Αντίθετα, κατά τα 

ΕΛΠ σε περίπτωση μεταβίβασης αγαθών ίσης αξίας, θα έπρεπε το κάθε τμήμα της 

συναλλαγής αυτής να θεωρηθεί σαν ένα ανεξάρτητο και αυτοτελές τμήμα, και να 

λογιστούν τα έσοδα και τα κόστη, όπως θα προέκυπταν από τα δικαιολογητικά. 

Επίσης, ο συμψηφισμός προβλέψεων για απώλειες από πελάτες με τα έσοδα, είναι 

εφικτός σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 18, ενώ ένας τέτοιος συμψηφισμός 

αποκλείεται σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ντζανάτος 2008).  

6.10 ΔΛΠ 19 - Παροχές σε Εργαζόμενους (IAS 19 “Employee Benefits”) 

Σκοπός του ΔΛΠ 19 είναι να καθορίσει τη λογιστική απεικόνιση και τις 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται να διενεργηθούν για τις παροχές από έναν εργοδότη 

στους εργαζομένους. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, οι παροχές σε εργαζομένους 

χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 

1. Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους. 

2. Παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης. 

3. Παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης. 

4. Άλλες μακροχρόνιες παροχές σε εργαζομένους. 
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Το ΔΛΠ 19 περιλαμβάνει ένα πλήθος διαφορετικών ρυθμίσεων ώστε να καλύπτει τα 

συστήματα ασφάλισης όλων των χωρών. Επομένως, είναι λογικό ότι μέρος των 

ρυθμίσεων αυτών δεν εφαρμόζονται στην Ελλάδα λόγω του συγκεκριμένου 

ασφαλιστικού συστήματος που χρησιμοποιεί. Περίπτωση εφαρμογής των 

διαφορετικών ρυθμίσεων αποτελούν οι θυγατρικές εταιρείες επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή, στις οικονομικές καταστάσεις των οποίων  θα 

πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που ορίζει το ΔΛΠ 19 (Ντζανάτος, 2008). 

Με βάση το ΔΛΠ 19, οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία πρέπει να λογίζονται στα 

έξοδα, όταν γίνεται γνωστό ότι θα πληρωθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Ειδικότερα, αν 

έχει αποφασιστεί η απόλυση κάποιων εργαζομένων, λογίζεται έξοδο και αντίστοιχα 

υποχρέωση για αποζημίωση, στον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση απόλυσης και 

ανεξάρτητα εάν η απόλυση θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Την ίδια λογιστική 

αντιμετώπιση προωθεί το ΔΛΠ 19 και στην περίπτωση που έχει αποφασιστεί 

αποζημίωση για εθελούσια έξοδο αλλά και αν προβλέπεται ότι κάποιοι εργαζόμενοι 

θα συνταξιοδοτηθούν. Αντίθετα, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ακολουθούν μια 

πιο συντηρητική προσέγγιση στην λογιστική αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων, 

προβλέποντας ότι πρέπει να δημιουργούνται προβλέψεις κάθε χρόνο και για κάθε 

πιθανό κίνδυνο (Ντζανάτος, 2008).  

Τέλος, σε περίπτωση διανομής κερδών στα μέλη της διοίκησης και στο προσωπικό, 

το  ΔΛΠ 19 ορίζει ότι τα συγκεκριμένα ποσά θα πρέπει να λογίζονται στα έξοδα.  

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ τα ποσά αυτά εμφανίζονται στον πίνακα διανομής 

αποτελεσμάτων χωρίς να βαρύνουν τα αποτελέσματα. Σημαντικές διαφορές 

εντοπίζονται και στο θέμα των γνωστοποιήσεων όπου ενώ με τα ΔΛΠ προβλέπεται η 

γνωστοποίηση μεγάλου πλήθους πληροφοριών για τις παροχές σε εργαζόμενους, στα 

ΕΛΠ η αντίστοιχη πληροφόρηση στο προσάρτημα είναι αρκετά περιορισμένη 

(Ντζανάτος, 2008).  

6.11 ΔΛΠ 20 - Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης (IAS 20 “Accounting for Government Grants and 

Disclosure of Government Assistance”) 

Οι επιχορηγήσεις αποτελούν την κυριότερη μορφή της κρατικής υποστήριξης, που 

έχει ως σκοπό την παροχή οικονομικού οφέλους στην επιχείρηση. Οι επιχορηγήσεις 
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μαζί με άλλες μορφές κρατικής υποστήριξης αποτελούν το αντικείμενο του ΔΛΠ 20, 

το οποίο καθορίζει τον τρόπο αναγνώρισης, λογιστικής παρακολούθησης και 

γνωστοποίησής τους.  

Η υιοθέτηση όμως και αυτού του προτύπου επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με 

αυτά που μέχρι πρότινος γνωρίζαμε βάσει των ΕΛΠ. Μια πρώτη διαφορά εντοπίζεται 

κατά την αρχική καταχώρηση των επιχορηγήσεων. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 οι 

κρατικές επιχορηγήσεις λογίζονται μόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι η επιχείρηση 

θα συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και ότι η επιχορήγηση θα 

εισπραχθεί. Αντίθετα, με τα ΕΛΠ η επιχορήγηση καταχωρείται όταν υπάρχει 

βεβαιότητα ότι θα εισπραχθεί ενώ δεν εξετάζεται η βεβαιότητα συμμόρφωσης της 

επιχείρησης με τους όρους της επιχορήγησης (Ντζανάτος, 2008, Καραγιώργος και 

Πετρίδης 2006).  

Επίσης, τα δυο πρότυπα εμφανίζουν διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της 

επιχορήγησης για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού. Οι λογιστικοί χειρισμοί που 

προτείνει το ΔΛΠ 20 για τις επιχορηγήσεις που αφορούν τα στοιχεία του 

ενεργητικού, είναι δύο. Την καταχώρηση των επιχορηγήσεων, είτε στην πίστωση του 

λογαριασμού «έσοδα επόμενων χρήσεων» είτε αφαιρετικά από τη λογιστική αξία των 

επιχορηγούμενων στοιχείων ενεργητικού. Όμως, σύμφωνα με τα ΕΛΠ, οι 

επιχορηγήσεις που αφορούν την απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού, 

καταχωρούνται απευθείας στην πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων 41.10, 

και στη συνέχεια μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα χρήσης, με βάση το 

φορολογικό ποσοστό απόσβεσης της επιχορηγούμενης επένδυσης (Γρηγοράκος 2009, 

Καραγιώργος και Πετρίδης, 2006).  

Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, αποτελεί η διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση 

μεταξύ του ΔΛΠ 20 και των ΕΛΠ σε σχέση με τις επιχορηγήσεις που λαμβάνονται 

για κάλυψη εξόδων ή ζημιών ή για οικονομική ενίσχυση. Το ΔΛΠ ορίζει ότι αυτές οι 

επιχορηγήσεις είναι δυνατό να καταχωρηθούν στην πίστωση του λογαριασμού 

εσόδου ή στην πίστωση των λογαριασμών των δαπανών στις οποίες αφορούν οι 

επιχορηγήσεις. Από την άλλη πλευρά τα ΕΛΠ αναφέρουν ότι οι επιχορηγήσεις αυτής 

της κατηγορίας καταχωρούνται πάντοτε στα έσοδα. Πιο συγκεκριμένα όταν 

λαμβάνονται επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών εξόδων ή ορισμένης 

κατηγορίας εξόδων (π.χ. εκπαίδευση προσωπικού), οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται 
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στην πίστωση του λογαριασμού 74.03, «ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις», ενώ οι 

επιχορηγήσεις που λαμβάνει η επιχείρηση για να πραγματοποιεί πωλήσεις ή άλλης 

μορφής εκμετάλλευση, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 74.00, 

«επιχορηγήσεις πωλήσεων» (Γρηγοράκος 2009, Καραγιώργος και Πετρίδης, 2006).  

Τέλος, σημαντικές διαφορές εντοπίζονται σχετικά και με άλλες μορφές 

επιχορηγήσεων. Το ΔΛΠ 20 αναγνωρίζει τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης 

καθώς και τα χαριστικά δάνεια του Δημοσίου ως επιχορηγήσεις. Από την άλλη 

πλευρά, σύμφωνα με την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία η μείωση της φορολογίας 

δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά ως επιχορήγηση, ενώ το χαριστικό δάνειο δεν 

συνηθίζεται στην χώρα μας ως μορφή επιχορήγησης (Καραγιώργος και Πετρίδης, 

2006). 

6.12 ΔΛΠ 23 - Κόστος Δανεισμού (IAS 23 “Borrowing Costs”) 

Σκοπός του ΔΛΠ 23 είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό του δανειακού 

κόστους. Ως κόστος δανεισμού θεωρούνται οι τόκοι και οι άλλες δαπάνες, που 

πραγματοποιήθηκαν από μια οικονομική μονάδα σε σχέση με το δανεισμό 

κεφαλαίων. Αντίθετα με άλλα πρότυπα που εισάγουν νέες ρυθμίσεις και 

αντιμετωπίζουν πολλά λογιστικά θέματα από διαφορετική σκοπιά σε σχέση με τα όσα 

γνωρίζαμε, το παρόν πρότυπο δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία έχουν ένα σαφές πλαίσιο για την αντιμετώπιση των 

τόκων και των συναφών χρηματοοικονομικών εξόδων.  

Η κυριότερη διαφορά ανάμεσα στα δυο πρότυπα σχετίζεται με το κόστος δανεισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 23 μπορεί το κόστος δανεισμού να 

κεφαλαιοποιείται σε πάγια ή αποθέματα με ορισμένες προϋποθέσεις. Όμως, τέτοια 

κεφαλαιοποίηση δεν προβλέπονταν από τα ΕΛΠ, αλλά υπήρχε η δυνατότητα 

κεφαλαιοποίησης των τόκων δανείων για πάγια κατά την κατασκευαστική τους 

περίοδο και η απόσβεση τους ισόποσα σε διάστημα μιας πενταετίας. Επίσης, τα 

έξοδα των δανείων θεωρούνται και για τα δυο πρότυπα ως χρηματοοικονομικό έξοδο, 

με τη διαφορά ότι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα αποσβένονται ανάλογα με τη 

συμβατική διάρκεια του δανείου, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές λογιστικές αρχές 

επιβαρύνουν τα αποτελέσματα στο χρόνο της πραγματοποίησής τους. Τέλος, 

αποκλίσεις προκύπτουν και κατά τη λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών 
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διαφορών δανείων σε ξένο νόμισμα. Στα ΔΛΠ οι συναλλαγματικές διαφορές 

λογίζονται μαζί με τους τόκους, ενώ κατά τα ΕΛΠ οι συναλλαγματικές διαφορές δεν 

επιδρούν στους τόκους, και μόνο τα δάνεια για πάγια μεταφέρονται στα έξοδα 

εγκατάστασης (Ντζανάτος, 2008, Γρηγοράκος, 2009).  

6.13 ΔΛΠ 27 - Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις (IAS 27 

“Consolidated and Separate Financial Statements”) 

Το ΔΛΠ 27 εφαρμόζεται για την κατάρτιση και παρουσίαση ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων για έναν όμιλο επιχειρήσεων κάτω από τον έλεγχο μιας 

μητρικής. Μετά από σύγκριση του ΔΛΠ και του Ν.2190/20 παρατηρήθηκαν οι 

παρακάτω διαφορές.  

Αρχικά, το πρότυπο ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία εξετάζεται αν μια 

εταιρεία ορίζεται ως θυγατρική κάποιας άλλης. Τα κριτήρια αυτά είναι 

επικεντρωμένα στην ουσία και δεν έχουν τον ποσοτικό χαρακτήρα των κριτηρίων του 

Ν.2190/20. Επίσης, το ΔΛΠ 27 εισάγει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τις ενοποιήσεις, 

με αποτέλεσμα ελάχιστες περιπτώσεις να εξαιρούνται από την ενοποίηση. Αντίθετα, 

στην ελληνική νομοθεσία υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος ρητών απαλλαγών αλλά και 

εξαιρέσεων από την υποχρέωση ενοποίησης. Ακόμη, με βάση το ΔΛΠ 27 οι 

συμμετοχές των εταιρειών που ενοποιούνται εμφανίζονται αποτιμημένες στο κόστος 

ή στην εύλογη αξία. Στα ΕΛΠ όμως, οι συμμετοχές εμφανίζονται στην μικρότερη 

κατ’ είδος τιμή, ανάμεσα στην αξία κτήσης και την τρέχουσα αξία τους (Ντζανάτος, 

2008).  

Επιπλέον, ο Ν.2190/20 αναφέρει ότι η ενοποίηση των αποτελεσμάτων πρέπει να 

γίνεται για το σύνολο της χρήσης. Αυτή η λογιστική αντιμετώπιση είναι εντελώς 

διαφορετική με τα νέα δεδομένα που εισάγει το πρότυπο 27, βάση του οποίου, η 

ενοποίηση των αποτελεσμάτων μιας θυγατρικής πρέπει να γίνεται την ημερομηνία 

απόκτησής της. Παράλληλα, το πρότυπο αναφέρει μια ρύθμιση που δεν υπάρχει στον 

Ν.2190/20, ορίζοντας ρητά ότι σε περίπτωση που η λογιστική καθαρή θέση μιας 

θυγατρικής γίνει αρνητική, τότε παύει να υπολογίζεται στο ενοποιημένο αποτέλεσμα 

ζημία για τη μειοψηφία. Ολοκληρώνοντας την παράθεση των αποκλίσεων μεταξύ 

των δυο εξεταζόμενων προτύπων, μέσα από τη μελέτη τους, εντοπίζεται μία ακόμη 
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διαφορά. Ενώ με βάση το ΔΛΠ 27 οι Ίδιες Μετοχές εμφανίζονται αφαιρετικά της 

καθαρής θέσης, στα ΕΛΠ εμφανίζονται στα χρεόγραφα (Ντζανάτος, 2008).  

6.14 ΔΛΠ 28 - Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις (IAS 28 “Investments in 

Associates”) 

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τον τρόπο του λογιστικού χειρισμού και της παρουσίασης 

των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες στις οικονομικές καταστάσεις μιας 

επιχείρησης. Οι διατάξεις του παρόντος προτύπου είναι παρεμφερείς με αυτές του 

ΔΛΠ 27, επομένως πολλές από τις διαφορές που προέκυψαν κατά τη σύγκριση με τις 

ισχύουσες ελληνικές λογιστικές αρχές είναι παρόμοιες με εκείνες που αναφέρθηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα.  

Όπως λοιπόν και το ΔΛΠ 27 έτσι και το εξεταζόμενο πρότυπο δεν αρκείται σε 

ποσοτικά κριτήρια αλλά καθορίζει κάποια κριτήρια ουσίας για τον χαρακτηρισμό 

μιας εταιρείας ως συγγενούς. Αντίθετα, η ελληνική νομοθεσία ορίζει ποσοτικά 

κριτήρια όπως για παράδειγμα η κατοχή ποσοστού συμμετοχής 20%. Επίσης, σχετικά 

με τις συγγενείς που απαλλάσσονται από ενοποίηση, το ΔΛΠ 28 εφαρμόζει τις 

ισχύουσες σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 διατάξεις για τις απαλλαγές και τις εξαιρέσεις 

ενοποίησης.  

Από την άλλη πλευρά, με βάση το Ν.2190/20, μια συγγενής μπορεί να μην ενοποιηθεί 

αν κρίνεται ότι δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στις οικονομικές καταστάσεις (Ντζανάτος 

2008).  

Επιπλέον, διαφορές εντοπίζονται και στην τεχνική ενοποίησης. Σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα η μεταβολή της καθαρής θέσης της συγγενούς 

εταιρείας επιδρά στην αξία της συμμετοχής και αντίστοιχα στα αποτελέσματα των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Όμως, με βάση το ΔΛΠ 28 ακολουθείται 

διαφορετική προσέγγιση. Αρχικά, υπολογίζονται τα αποτελέσματα της συγγενούς 

εταιρείας που αναλογούν στη μητρική, με βάση την κατάσταση των αποτελεσμάτων 

της, και στη συνέχεια πρέπει να υπολογιστούν οι μεταβολές που έγιναν κατευθείαν 

στην καθαρή θέση της συγγενούς εταιρείας (Σακέλλης, 2002, Grant Thornton, 2009 

Β΄, Ντζανάτος, 2008). 
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 Τέλος, σύμφωνα με το ΔΛΠ 28, οι οικονομικές καταστάσεις (όχι ενοποιημένες) της 

μητρικής επιχείρησης, μπορεί να απεικονίζουν την αξία των συμμετοχών σε 

συγγενείς, είτε στο κόστος κτήσης, είτε στην εύλογη αξία. Παρόμοια, δηλαδή με όσα 

ισχύουν για τις συμμετοχές σε θυγατρικές (ΔΛΠ 27). Επίσης, το ΔΛΠ 28 δίνει τη 

δυνατότητα η συμμετοχή στη συγγενή εταιρεία να εμφανίζεται στην εύλογη αξία και 

κατά τον ενοποιημένο ισολογισμό. Ωστόσο, με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων, η αποτίμηση των συμμετοχών συνδεδεμένων επιχειρήσεων δε διαφέρει σε 

σχέση με την αποτίμηση των χρεογράφων γενικά, αφού γίνεται στη συνολικά 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσης και τρέχουσας αξίας, ενώ η συμμετοχή στον 

ενοποιημένο ισολογισμό είναι πάντα η αναλογία στη λογιστική καθαρή θέση της 

εταιρείας στην οποία ο Όμιλος έχει τη συμμετοχή (Ντζανάτος, 2008).  

6.15 ΔΛΠ 32 & 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα (IAS 32 & 39 “Financial 

Instruments: Presentation”) 

ΔΛΠ 32 - Γνωστοποίηση και Παρουσίαση (I.A.S. 32 “Financial Instruments: 

Presenation”) 

ΔΛΠ 39 - Καταχώρηση και Αποτίμηση (I.A.S. 39 “Financial Instruments: 

Recognition and Measurement”) 

Το ΔΛΠ 32 και το ΔΛΠ 39 ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά μέσα, επομένως 

έχουν άμεση σχέση και παρουσιάζονται μαζί.  Τα δυο εξεταζόμενα πρότυπα είναι 

αυτά που έχουν δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα σε διεθνές επίπεδο λόγω 

των χειρισμών τους σε ορισμένα θέματα. Το ΔΛΠ 32 ορίζει τις αρχές αναφορικά με 

την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων στις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων.  Το χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού σε μια επιχείρηση και μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  

Το ΔΛΠ 32 ασχολείται με τον προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων, 

δηλαδή πότε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ταξινομείται ως χρηματοοικονομική 

υποχρέωση και πότε ως συμμετοχικός τίτλος. Ακόμη, αναφέρεται και στη λογιστική 

αντιμετώπιση των εσόδων και εξόδων των χρηματοοικονομικών μέσων. Το ΔΛΠ 39 

καθορίζει τις λογιστικές πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται για την αναγνώριση 

και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  
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Το ΔΛΠ 32 έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με αυτά που προέβλεπαν τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Το πρότυπο κάνει διαχωρισμό των 

χρηματοοικονομικών μέσων σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, σε 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και σε συμμετοχικούς τίτλους, εφαρμόζοντας 

παρόμοια λογιστική κατά την παρακολούθησή τους. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στα 

ΕΛΠ και οι επιμέρους λογαριασμοί αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Επίσης, ενώ στο 

ΔΛΠ 32 γίνεται έντονη αναφορά στις ίδιες μετοχές της εταιρείας, στις διατάξεις των 

ΕΛΠ οι αναφορές είναι ελάχιστες. Επίσης, ο λογιστικός χειρισμός των παραγώγων 

γίνεται με διαφορετικό τρόπο.  Έτσι ενώ με τα ΕΛΠ τα παράγωγα εμφανίζονταν στις 

λογιστικές καταστάσεις μόνο με τη λήξη της σύμβασης, με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα αποτιμώνται και παρακολουθούνται στο ενεργητικό και στο Παθητικό, 

ανάλογα με τον αν πρόκειται να έχουν θετική ή αρνητική κατάληξη για την εταιρεία.  

6.16 ΔΛΠ 36 - Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (IAS 36 

“Impairment of Assets”) 

Το ΔΛΠ 36 εισάγει στην ελληνική επιχειρηματική και λογιστική πραγματικότητα την 

έννοια της «μείωσης της αξίας», η οποία μέχρι τη στιγμή της υιοθέτησης των ΔΛΠ 

ήταν παντελώς άγνωστη.  Σε περίπτωση που το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του 

ενεργητικού είναι χαμηλότερο από τη λογιστική του αξία, τότε η λογιστική αξία θα 

πρέπει να απομειωθεί στο ανακτήσιμο ποσό. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο 

δημιουργήθηκε το ΔΛΠ 36, το οποίο αναφέρεται στον προσδιορισμό, με 

συγκεκριμένες διαδικασίες, των περιουσιακών στοιχείων που θα εξεταστούν για 

απομείωση καθώς και στον τρόπο υπολογισμού της πιθανής απομείωσης. Βέβαια, 

στα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτει το ΔΛΠ 36, πολλά στοιχεία του ενεργητικού 

δεν περιλαμβάνονται, διότι ανήκουν στις διατάξεις άλλων προτύπων. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο μελέτης του ΔΛΠ 36 είναι η υπεραξία, οι 

ενσώματες ακινητοποιήσεις, τα άυλα στοιχεία, οι θυγατρικές, οι συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις και οι κοινοπραξίες (Ντζανάτος 2008, Βλάχος και Λουκά, 2009).  

Οι ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για την απομείωση, 

περιλαμβάνουν κάποιες γενικές αρχές που απέχουν κατά πολύ από τις αντίστοιχες 

ρυθμίσεις του ΔΛΠ 36. Με βάση το ΔΛΠ 36, όπως αναφέραμε, εξετάζονται για 

απομείωση ορισμένα μόνο στοιχεία του ενεργητικού, ενώ με τα ΕΛΠ υπήρχε η 

έννοια και η πρακτική της πρόβλεψης, με την οποία αντιμετωπίζονταν όλα τα 
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περιουσιακά στοιχεία χωρίς εξαιρέσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

συγκεκριμένου ΔΛΠ, καθορίζονται συγκεκριμένες ενδείξεις απομείωσης, εξωτερικές 

και εσωτερικές, οι οποίες αν υφίστανται, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος απομείωσης 

των περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, στα ΕΛΠ δεν ορίζονταν παρόμοιες ενδείξεις 

παρά μόνο μια γενική αναφορά. Επίσης, για τον υπολογισμό των απομειώσεων, το 

ΔΛΠ 36 ορίζει ότι αρχικά πρέπει να υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και στη 

συνέχεια να συγκρίνεται με τη λογιστική αξία. Όμως, στα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα δεν προσδιορίζονταν ο τρόπος υπολογισμού μιας πιθανής υποτίμησης 

στοιχείων του πάγιου ενεργητικού (Ντζανάτος, 2008). Παράλληλα, μια ακόμη 

διαφορά του ΔΛΠ με το Ν.2190/20 εντοπίζεται στο θέμα της υπεραξίας. Ενώ, το 

ΔΛΠ αναφέρει ότι υποχρεωτικά κάθε χρόνο θα πρέπει να εξετάζεται η υπεραξία για 

να διαπιστωθεί αν έχει απομειωθεί, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στα ΕΛΠ, όπου η υπεραξία 

αποσβένονταν ισόποσα σε διάστημα το πολύ πέντε ετών. Ακόμη, με βάση το ΔΛΠ 36 

τα άυλα αόριστης διάρκειας και τα άυλα στοιχεία υπό εκτέλεση, εξετάζονται 

υποχρεωτικά κάθε χρόνο για το αν έχουν απομειωθεί. Σε αντίθεση με τα ισχύοντα 

από τα ΔΛΠ, τα ΕΛΠ προβλέπουν διαδικασίες απόσβεσης για όλα τα άυλα στοιχεία. 

Επίσης, με τα ΕΛΠ, ο έλεγχος απομείωσης πραγματοποιείται πάντοτε ατομικά για 

κάθε περιουσιακό στοιχείο και δεν εξετάζεται η αξία της μονάδας ταμειακών ροών 

που αυτό ανήκει, όπως αναφέρει το ΔΛΠ 36 σε περίπτωση που δεν μπορεί να 

υπολογιστεί η αξία χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου ατομικά (Ντζανάτος, 2008).  

Τέλος, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κάθε ζημία, η οποία προκύπτει από την 

υποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ή κέρδος από την μείωση της 

υποτίμησης, η οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούμενα έτη, αναγνωρίζεται σαν 

κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα της χρήσης, στην οποία προέκυψαν, σε αντίθεση 

με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προβλέπουν μείωση ή αύξηση της αξίας 

αναπροσαρμογής για πάγια τα οποία απεικονίζονται σε αναπροσαρμοσμένες αξίες.  

6.17 ΔΛΠ 37 - Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες 

Απαιτήσεις (I.A.S. 37 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 

Assets”) 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 ως πρόβλεψη ορίζεται μια υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή 

ποσού που βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. Το ΔΛΠ 37 διαχωρίζει τις προβλέψεις 

από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.  Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός είναι σημαντικός 
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καθώς η λογιστική τους αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική.  Το ΔΛΠ 37 ορίζει 

την ενδεχόμενη υποχρέωση ως την πιθανή δέσμευση, που προκύπτει από γεγονότα 

του παρελθόντος και θα πραγματοποιηθεί αν συμβούν αβέβαια μελλοντικά γεγονότα. 

Ως Ενδεχόμενη υποχρέωση ορίζεται και μία παρούσα δέσμευση που δεν 

καταχωρείται είτε επειδή δεν είναι πιθανόν ότι θα προκαλέσει οικονομική εκροή, είτε 

επειδή το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα.  Το ΔΛΠ 37 

αναφέρει πως για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν πρέπει να αναγνωρίζεται 

πρόβλεψη στα βιβλία των επιχειρήσεων, παρά μόνο να γνωστοποιούνται στις 

επεξηγηματικές σημειώσεις.  Στην περίπτωση μικρής ύπαρξης πιθανότητας εκροής 

πόρων δεν απαιτείται γνωστοποίηση (Grant Thornton, 2009-Τόμος β’).   

Το συγκεκριμένο πρότυπο αναφέρεται και στις ενδεχόμενες απαιτήσεις οι οποίες 

ορίζονται ως μια πιθανή απαίτηση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η 

ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί μόνο από την πραγματοποίηση ή όχι κάποιων 

μελλοντικών γεγονότων τα οποία δεν είναι μόνο στον έλεγχο της επιχείρησης (είναι 

άγνωστο αν θα εισπραχθούν και σε τι ακριβώς ποσό).  Το πρότυπο αναφέρει ότι δεν 

θα πρέπει οι ενδεχόμενες απαιτήσεις να αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά να γνωστοποιούνται στις σημειώσεις στην περίπτωση ύπαρξης 

πιθανής εισροής οικονομικών ωφελειών στην εταιρεία (Σακέλλης, 2002). 

Κατά το ΔΛΠ 37 λογίζονται προβλέψεις για τις περιπτώσεις, που μπορεί να γίνει 

αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού που θα καταβληθεί, που υπάρχει μία νομική ή 

τεκμηριωμένη δέσμευση η οποία πηγάζει από ένα γεγονός του παρελθόντος και είναι 

πιθανή η εκροή χρημάτων από την εταιρεία. Επομένως με το ΔΛΠ 37 η πρόβλεψη 

θεωρείται υποχρέωση και η αβεβαιότητα έγκειται μόνο στο χρόνο και στο ποσό της 

καταβολής. Αντίθετα, κατά την Ελληνική Νομοθεσία συγχέεται η έννοια της 

πρόβλεψης με την έννοια της ενδεχόμενης υποχρέωσης, έχοντας και οι δύο την ίδια 

λογιστική αντιμετώπιση (διενέργεια προβλέψεων ακόμη και για ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις). Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα προέβλεπαν ότι για κάθε πιθανό 

έξοδο ή πιθανή υποχρέωση, θα έπρεπε να λογιστεί πρόβλεψη χωρίς να είναι αναγκαία 

η τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει το ΔΛΠ 37. Επίσης, σε αντίθεση με το ΔΛΠ 

37 αναφορικά με το ποσό της πρόβλεψης, η Ελληνική Νομοθεσία δεν προβλέπει τη 

δυνατότητα προεξόφλησης των εκτιμώμενων ποσών της δαπάνης (Ντζανάτος, 2008, 

Καραγιώργος και Πετρίδης, 2006).  
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6.18 ΔΛΠ 38 - Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (IAS 38 “Intangible Assets”) 

Το ΔΛΠ 38 καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται, προκειμένου ένα 

στοιχείο του ενεργητικού να αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις ως άυλο 

στοιχείο του ενεργητικού.  Καθορίζει, παράλληλα τον πρότυπο λογιστικό χειρισμό 

για τη μετέπειτα αποτίμηση της λογιστικής αξίας των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού καθώς και τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στις 

επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης Grant 

Thornton, 2008-Τόμος β’).  Συγκρίνοντας τα ΕΛΠ για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

και το ΔΛΠ 38  παρατηρούμε σημαντικές διαφορές οι οποίες παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 άυλο στοιχείο του ενεργητικού είναι ένα αναγνωρίσιμο, μη 

νομισματικό στοιχείου του ενεργητικού, χωρίς φυσική υπόσταση, το οποίο κατέχεται 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, 

για να μισθωθεί σε άλλου ή για να χρησιμοποιηθεί για διοικητικούς σκοπούς.  

Παραδείγματα άυλων περιουσιακών στοιχείων αποτελούν οι άδειες ευρεσιτεχνίας, τα 

εμπορικά δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα, το ηλεκτρονικό λογισμικό, οι 

σχέσεις πελατών και προμηθευτών κ.λπ. 

Με βάση τα ΔΛΠ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία κεφαλαιοποιούνται και μπορούν να 

καταχωρηθούν στις οικονομικές καταστάσεις μόνο όταν διασφαλίζεται και μπορεί να 

τεκμηριωθεί επαρκώς ότι από αυτά θα υπάρξει ένα μελλοντικό οικονομικό για την 

επιχείρηση όφελος καθώς και όταν το κόστος του άυλου παγίου μπορεί να 

προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ΕΛΠ τα κριτήρια 

αναγνώρισης και καταχώρισης είναι λιγότερο αυστηρά και το ΕΓΛΣ αναφέρει πως τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται όταν προσδοκάται ότι θα προσφέρουν 

έργο μακροχρόνιας αξιοποίησης (Σακέλλης, 2002). 

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, οι κύριες κατηγορίες άυλων στοιχείων που εμφανίζονται στον 

ισολογισμό είναι τα έξοδα εγκατάστασης και οι ασώματες ακινητοποιήσεις.  Με βάση 

τα ΔΛΠ, δεν υπάρχουν έξοδα εγκατάστασης και οι λογαριασμοί τους μεταφέρονται 

σε άλλους λογαριασμούς.  Επίσης πολλά από τα έξοδα εγκατάστασης δεν 

κεφαλαιοποιούνται και μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς και όχι στα άυλα 

στοιχεία.  Μόνο κάποια λίγα έξοδα εγκατάστασης παρακολουθούνται ως άυλα 
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περιουσιακά στοιχεία (Ντζανάτος, 2008).  Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 τα άυλα 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.  Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτά που 

αποκτώνται με αγορά από τρίτους ή μέσω συνενώσεων (εξωτερικώς αποκτώμενα) και 

στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτά που δημιουργούνται εσωτερικά από την 

εταιρεία (εσωτερικώς δημιουργούμενα).  Επειδή είναι δύσκολο σε κάποιες 

περιπτώσεις να προσδιοριστεί το κατά πόσο ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο μπορεί να καταχωριστεί στα βιβλία της επιχείρησης 

πραγματοποιείται ο διαχωρισμός της δημιουργίας σε δύο φάσεις.  Την φάση της 

έρευνας και τη φάση της ανάπτυξης. Η έννοια της έρευνας ορίζεται ως η πρωτότυπη 

και προγραμματισμένη συστηματική εξέταση, η οποία αναλαμβάνεται με σκοπό την 

απόκτηση νέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης.  Επειδή η επιχείρηση στο στάδιο 

της έρευνας δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει άυλο στοιχείο το οποίο θα 

δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη, οι δαπάνες σε αυτό το στάδιο 

δεν αναγνωρίζονται ως άυλο αλλά καταχωρούνται σαν έξοδα στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης.  Ανάπτυξη ορίζεται η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας 

ή άλλης γνώσης σε ένα πρόγραμμα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς 

βελτιωμένων υλικών, συσκευών, προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών 

πριν από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής ή της χρήσης τους.  Σε αυτό το 

στάδιο, ως μεταγενέστερο από το στάδιο της έρευνας, παρέχεται στην επιχείρηση η 

δυνατότητα να μπορεί να αποδείξει βάσιμα ότι θα δημιουργηθεί ένα άυλο στοιχείο 

του ενεργητικού.  Αυτού του είδους οι δαπάνες μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να 

συμπεριληφθούν στο κόστος κτήσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου με την 

προϋπόθεση ότι πληρούν τα αυστηρά κριτήρια του ΔΛΠ 38  (Grant Thornton, 2009 – 

Τόμος Β’). 

Μια άλλη διαφορά του ΔΛΠ 38 και της ελληνικής νομοθεσίας αναφέρεται στην 

ύπαρξη δύο τρόπων για την μεταγενέστερη αποτίμηση ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου. Σύμφωνα με την πρώτη και βασική μέθοδο, ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος του, μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση 

(μοντέλο κόστους) και κάθε σωρευμένη ζημία απομείωσης, ενώ σύμφωνα με τη 

δεύτερη και εναλλακτική μέθοδο, πρέπει να απεικονίζεται σε μια αναπροσαρμοσμένη 

αξία, που είναι η εύλογη αξία του. Όμως, για να εφαρμοστεί η μέθοδος της 

αναπροσαρμογής απαιτείται η ύπαρξη μιας ενεργούς αγοράς. Από την άλλη πλευρά, 

με τα ΕΛΠ η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στις 
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οικονομικές καταστάσεις γίνεται αποκλειστικά με βάση το ιστορικό κόστος 

(Ντζανάτος, 2008, Γρηγοράκος, 2009).  

Ακόμη, τα δυο πρότυπα αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Με την ελληνική νομοθεσία τα άυλα στοιχεία υπόκεινται υποχρεωτικά σε αποσβέσεις 

είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησης τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα 

σε μια πενταετία.  Το ΔΛΠ 38 ορίζει ότι τα άυλα στοιχεία θα πρέπει να αποσβένονται 

με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους. Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη 

ωφέλιμη ζωή αποσβένονται, ενώ εκείνα με αόριστη δεν αποσβένονται (Ντζανάτος, 

2008, Γρηγοράκος, 2009).  

6.19 ΔΛΠ 40 - Επενδύσεις σε Ακίνητα (IAS 40 “Investment Property”) 

Με βάση τα ΔΛΠ τα ενσώματα πάγια διακρίνονται στα ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ενσώματα πάγια (λειτουργικά) και στα ακίνητα για επένδυση (μη λειτουργικά).  Τα 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα είναι τα ακίνητα που κατέχονται (από τον ιδιοκτήτη ή 

τον μισθωτή σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης) με σκοπό την παραγωγή 

ή την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς. Τα ακίνητα για 

επένδυση είναι ακίνητα (γήπεδα ή κτίρια ή μέρη κτιρίων ή και τα δύο) που 

κατέχονται (από τον ιδιοκτήτη ή από τον μισθωτή σε μια χρηματοοικονομική 

μίσθωση), προκειμένου να εισπράττονται μισθώματα ή για κεφαλαιακούς σκοπούς ή 

και για τα δύο, και όχι για χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή 

για διοικητικούς σκοπούς, ή πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης.  Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια (λειτουργικά) υπόκεινται 

στις διατάξεις του ΔΛΠ 16, ενώ τα ακίνητα για επένδυση (μη λειτουργικά) 

υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος ΔΛΠ 40.  Συγκεκριμένα το ΔΛΠ 40, 

αναφέρεται στις λογιστικές τεχνικές που απαιτούνται για την παρακολούθηση των 

ακινήτων, δηλαδή των εδαφικών εκτάσεων και των κτιρίων, που κατέχει ή ενοικιάζει 

μια επιχείρηση με χρηματοοικονομική μίσθωση. Τα ακίνητα αυτά δεν 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, απλά αποφέρουν εισόδημα μέσω της 

μίσθωσης τους ή κατέχονται για ενίσχυση κεφαλαίου. Τόσο το ΔΛΠ 16 όσο και το 

ΔΛΠ 40 επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία.  Όπως αναφέρθηκε 

στο ΔΛΠ 16, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δε διαχωρίζουν τα επενδυτικά ακίνητα 

από τις υπόλοιπες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Επομένως, το ΔΛΠ 40 εισήγαγε την 

έννοια των επενδυτικών ακινήτων και την ξεχωριστή παρακολούθησή τους. Έτσι, 
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πέρα από το θέμα της κατηγοριοποίησης των παγίων που αναφέρθηκε, μερικές 

διαφορές εντοπίζονται και σε θέματα αναγνώρισης και αποτίμησης των ακινήτων 

(Ντζανάτος, 2008).  

Τόσο στο ΔΛΠ 40, όσο και με τα ΕΛΠ η αρχική αναγνώριση των ακινήτων γίνεται 

με τον ίδιο τρόπο, στο κόστος κτήσης. Η μόνη εξαίρεση είναι ότι ενώ με το ΔΛΠ 40 

τα ειδικά έξοδα κτήσης των ακινήτων για επένδυση συμπεριλαμβάνονται στην αρχική 

αξία κτήσης τους, με τα ΕΛΠ τα έξοδα αυτά μεταφέρονται στα έξοδα εγκατάστασης 

και δεν αυξάνουν την αρχική τους αξία. Επομένως, παρατηρούμε ότι η αρχική 

αναγνώριση των ακινήτων για επένδυση γίνεται με τον ίδιο τρόπο με αυτόν που 

ορίζει το ΔΛΠ 16 για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια (Καραγιώργος και Πετρίδης, 

2006).  

Όσον αφορά την μεταγενέστερη αποτίμηση, διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των 

ΔΛΠ και των ΕΛΠ. Όπως ορίζει το ΔΛΠ 40, οι μεταγενέστερες αποτιμήσεις, 

μπορούν να γίνουν με δυο τρόπους.  Ο ένας είναι η μέθοδος της εύλογης αξίας και ο 

δεύτερος είναι η μέθοδος του κόστους. Αν και οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν 

όποια από τις δύο μεθόδους επιθυμούν το πρότυπο προτείνει ως βασική μέθοδο αυτή 

της εύλογης αξίας και ως εναλλακτική αυτή του κόστους κτήσης.  Με την πρώτη 

μέθοδο, το ακίνητο αποτιμάται στην εύλογη αξία και η διαφορά μεταξύ της αξίας 

αυτής και της λογιστικής αξίας του ακινήτου (διαφορές αναπροσαρμογής) 

μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. Με αυτή τη μέθοδο τα ακίνητα για επένδυση 

δεν εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους και δεν πραγματοποιούνται 

αποσβέσεις. Με τη μέθοδο του κόστους κτήσης οι επενδύσεις  σε ακίνητα 

παρακολουθούνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες 

ζημίες απομείωσης, όπως ορίζει και το ΔΛΠ 16 για τα λειτουργικά ενσώματα πάγια 

(Grant Thornton, 2009-β’ τόμος).  Τα ΕΛΠ προβλέπουν μόνο τη χρησιμοποίηση της 

μεθόδου του κόστους κτήσης, η οποία δεν διαφέρει ουσιωδώς από αυτά που αναφέρει 

το ΔΛΠ 40 για τη συγκεκριμένη μέθοδο (Ντζανάτος, 2008; Καραγιώργος και 

Πετρίδης, 2006).  Σύμφωνα με τα ΕΛΠ αναπροσαρμογές στις αξίες μπορούν να 

συμβούν ύστερα από ειδική νομοθεσία και με βάση γενικούς συντελεστές.  Σε 

περίπτωση που προκύψουν διαφορές αναπροσαρμογής αυτές μεταφέρονται στην 

καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσματα χρήσης που προβλέπει το ΔΛΠ 40 

(Ντζανάτος, 2008; Σακέλλης, 2005).   
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Τα κύρια σημεία της διαφορετικής λογιστικής αντιμετώπισης των 

ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων (ΔΛΠ 16) και των ακινήτων για 

επένδυση (ΔΛΠ 40) είναι: 

α) Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια (λειτουργικά) η βασική μέθοδος 

μεταγενέστερης αποτίμησης ορίζεται η μέθοδος του κόστους και εναλλακτικά η 

μέθοδος της εύλογης αξίας (ΔΛΠ 16), για τα μη λειτουργικά ορίζεται ως βασική 

μέθοδος η μέθοδος της εύλογης αξίας (ΔΛΠ 40).  

 β) Οι διαφορές αναπροσαρμογής για τα λειτουργικά ακίνητα καταχωρούνται στην 

καθαρή θέση (ΔΛΠ 16) αν είναι θετικές, για τα μη λειτουργικά καταχωρούνται όλες, 

θετικές και αρνητικές στα αποτελέσματα χρήσης. 

γ) Στα λειτουργικά πάγια πραγματοποιούνται αποσβέσεις, ενώ στα μη λειτουργικά 

πάγια, όταν αυτά αποτιμώνται σε εύλογες αξίες δεν λογίζονται αποσβέσεις 

(Σακέλλης, 2002). 

6.20 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (IFRS 1 “First Adoption of International Financial Reporting 

Standards”) 

Σκοπός του ΔΠΧΑ 1 είναι να εξασφαλίσει ότι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις, οι 

οποίες συντάσσονται με βάση της Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

παρέχουν πληροφορίες υψηλής ποιότητας και οι οποίες: 

Είναι διαφανείς για τους χρήστες τους και συγκρίσιμες  για τις περιόδους που 

παρουσιάζονται 

Παρέχουν την κατάλληλη βάση έναρξης για τη μεταγενέστερη λογιστικής της 

επιχείρησης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και 

Δημιουργούνται με κόστος που δεν υπερβαίνει τα σχετικά οφέλη που προκύπτουν για 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 

Το ΔΠΧΑ εφαρμόζεται στις πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αλλά και σε 

όλες τις ενδιάμεσες καταστάσεις της πρώτης διαχειριστικής περιόδου που 

εφαρμόζονται τα πρότυπα του IASB και όχι τις επόμενες χρήσεις. Εκδόθηκε αρχικά 
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τον Ιούνιο του 2003 και ενσωματώνει μεταγενέστερες εκδοθείσες τροποποιήσεις με 

στόχο να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν ή υποχρεούνται να 

υιοθετήσουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ.  Αναθεωρήθηκε τον Νοέμβριου του 2008 

και τροποποιήθηκε η ημερομηνία έναρξης ισχύος (Grant Thornton, 2009Β’). 

Βασική αρχή του ΔΠΧΑ 1 είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά 

τα ΔΛΠ, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να χρησιμοποιούν όλα τα πρότυπα που 

έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης του πρώτου ισολογισμού με τα 

ΔΛΠ.  Το συγκεκριμένο όμως πρότυπο παρέχει διευκολύνσεις κατά τη σύνταξη των 

πρώτων οικονομικών καταστάσεων με το νέο λογιστικό καθεστώς.  Αρχικά δίνεται η 

δυνατότητα εξαίρεσης εφαρμογής ορισμένων προτύπων για λόγους κόστους.  

Μερικές από τις  απαλλαγές σχετίζονται με ενοποιήσεις επιχειρήσεων(ΔΠΧΑ 3), 

πάγια στοιχεία (ΔΛΠ 16,38,40), παροχές σε εργαζομένους (ΔΛΠ 19), 

συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (ΔΛΠ 21), σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα 

(ΔΛΠ 32), χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν αναγνωριστεί (ΔΛΠ 39), πληρωμές 

βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους (ΔΠΧΑ 2).  Το ΔΠΧΑ απαγορεύει την 

αναδρομική εφαρμογή ορισμένων σημείων άλλων προτύπων και συγκεκριμένα αυτών 

που σχετίζονται με διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τη λογιστική της αντιστάθμισης, εκτιμήσεις και περιουσιακά στοιχεία 

που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για πώληση και διακοπείσες εκμεταλλεύσεις. 

Θα πρέπει να τονιστεί πως οι παραπάνω απαλλαγές προσφέρονται για λόγους 

διευκόλυνσης και μείωσης του κόστους της πρώτης εφαρμογής και δεν ισχύουν για 

μετέπειτα χρήσεις (Σακέλλης, 2005; Grant Thronton, 2009Β’). 

6.21 ΔΠΧΠ 2 Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικού τίτλους (IFRS 2 “Share-

based payment”) 

Πολλές επιχειρήσεις, ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες και τα αγαθά που λαμβάνουν 

από εργαζομένους ή και τρίτους παρέχουν συμμετοχικούς τίτλους.  Συχνά, η παροχή 

τέτοιων τίτλων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τα στελέχη μιας επιχείρησης και 

βασικό κομμάτι ενός «πακέτου αμοιβών» 

Η αυξανόμενη εξάπλωση των αμοιβών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους 

κατέστησε επιτακτική την έκδοση ενός προτύπου το οποίο θα αντιμετωπίζει τα 

θέματα που προκύπτουν από συναλλαγές τέτοιου είδους. 
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Όπως προαναφέρθηκε στο ΔΛΠ 19, οι παροχές που δίνονται στους εργαζόμενους 

χωρίζονται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες.  Μια από αυτές τις κατηγορίες είναι οι 

παροχές σε συμμετοχικού τίτλους που περιγράφονται στο παρόν πρότυπο. 

Σκοπός του ΔΠΧΠ 2 είναι να τον τρόπο λογιστικής αναγνώρισης καθώς και τις 

γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιχείρηση στις επεξηγηματικές 

σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, όταν αναλαμβάνει μια υποχρέωση η 

οποία βασίζεται στην αξία των  μετοχών της.  Ειδικότερα, απαιτεί να αναγνωρίζονται 

οι επιδράσεις των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία των μετοχών στα κέρδη ή 

στις ζημιές και στα ίδια κεφάλαιο της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των 

εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές με βάση τις οποίες παρέχονται μετοχικά 

δικαιώματα προαίρεσης στους εργαζομένους. 

Το ΔΠΧΠ 2 εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση όλων των συναλλαγών που 

διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους και περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

τρόπους τακτοποίησης μιας συναλλαγής: 

Όταν η επιχείρηση αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες και η αποπληρωμή τους γίνεται με την 

παραχώρηση των συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης (π.χ. μετοχές, δικαιώματα 

απόκτησης μετοχών). 

Όταν  η επιχείρηση αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες και η αποπληρωμή τους γίνεται με 

μετρητά, αλλά το ποσό της καταβολής εξαρτάται από την αξία των μετοχών τους. 

Όταν η επιχείρηση αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες και οι όροι της συμφωνίας παρέχουν 

είτε στην επιχείρηση είτε στον προμηθευτή το δικαίωμα να επιλέξει αν η επιχείρηση 

έχει το δικαίωμα επιλογής (option) ώστε η αποπληρωμή να γίνει με μετοχές ή 

μετρητά. 

Για κάθε μια από τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις υπάρχει διαφορετικός 

λογιστικός χειρισμός.  Επίσης οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν τα αγαθά όταν 

λαμβάνουν και τις υπηρεσίες καθώς παρέχονται.  Για την πρώτη περίπτωση η 

καταχώρηση γίνεται με χρέωση των περιουσιακών στοιχείων και πίστωση της 

καθαρής θέσης.  Τα αγαθά ή οι υπηρεσίες επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους, εκτός 

αν αυτή δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιόπιστο τρόπο, οπότε η επιμέτρηση γίνεται 

με βάση την εύλογη αξία των μετοχών που παραδίδονται.  Για την δεύτερη 
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περίπτωση, όπως και στην πρώτη, χρεώνονται τα περιουσιακά στοιχεία, όμως δεν 

πιστώνεται η καθαρή θέση αλλά οι υποχρεώσεις.  Η επιμέτρηση γίνεται στην εύλογη 

αξία της υποχρέωσης που αναλαμβάνεται και σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, 

μέχρι το διακανονισμό της υποχρέωσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να επανεκτιμούν την 

υποχρέωση και τυχόν μεταβολές στην εύλογη αξία της  να παρουσιάζονται στα 

αποτελέσματα.  Ο λογιστικός χειρισμός της τρίτης περίπτωσης είναι πολυπλοκότερος 

και σχετίζεται με το αν το δικαίωμα επιλογής το έχει ο αντισυμβαλλόμενος ή η ίδια η 

επιχείρηση.  Στην περίπτωση που το έχει ο αντισυμβαλλόμενος, η συναλλαγή είναι 

ένα σύνθετο  χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο πρέπει να διαχωριστεί σε υποχρέωση 

και συστατικό καθαρής θέσης (αποθεματικό).  Αν όμως η επιλογή ανήκε στην 

επιχείρηση, εξετάζεται αν η επιχείρηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να διακανονίσει 

τη συναλλαγή σε μετρητά.  Αν η επιχείρηση έχει αναλάβει αυτή τη δέσμευση 

αναγνωρίζεται υποχρέωση, ενώ δεν έχει αναλάβει τη δέσμευση αναγνωρίζεται 

αποθεματικό στην καθαρή θέση (Grant Thornton, 2009Γ’). 

Όταν οι επιχειρήσεις πληρώνουν τους εργαζομένους με μετοχές για υπηρεσίες που 

παρέχουν στην επιχείρηση, καταχωρείται δαπάνη με πίστωση της καθαρής θέσης, στο 

ύψος της εύλογης αξίας των μετοχών που δίνονται στους εργαζομένους, κατά την 

ημερομηνία παραχώρησή τους.  Αν η πληρωμή γίνεται εναλλακτική ή με μετρητά ή 

με μετοχές τότε έχουμε ένα σύνθετο χρηματοπιστωτικό μέσο (Ντζανάτος, 2008). 

Όσον αφορά τη σχέση αυτού του προτύπου με το αντίστοιχο ελληνικό πρότυπο 

πρέπει να αναφερθεί ότι σε αυτού του είδους τη συναλλαγή δεν δίνεται ξεχωριστή 

σημασία.  Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι πληρωμές με αυτόν τον τρόπο δεν 

συνηθίζονται στις ελληνικές επιχειρήσεις.  Μπορεί όμως να το συναντήσει κανείς σε 

επίπεδο ομίλων με θυγατρικές στην αλλοδαπή.  Στο Ν. 2190/20 υπάρχουν σχετικές 

διατάξεις αλλά αφορούν διαδικασίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (εισφορά σε 

είδος σε μια Α.Ε. και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων).  Σε αυτή την περίπτωση 

καταχωρείται το κόστος αγοράς των συγκεκριμένων στοιχείων και γίνεται αύξηση 

κεφαλαίου με μετρητά ή κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.  Όταν οι επιχειρήσεις 

αποκτούν αγαθά ή υπηρεσίες και η αποπληρωμή τους γίνεται με μετρητά αλλά το 

ποσό εξαρτάται από την αξία των μετοχών, καταχωρείται το κόστος αγοράς των 

συγκεκριμένων στοιχείων και κατόπιν καταχωρείται η εξόφληση τους με το 

συμφωνηθέν ποσό, χωρίς να λαμβάνεται  υπόψη ο τρόπος υπολογισμού της αξίας 
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αυτών.  Διαφορετικός είναι και ο χειρισμός με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα όταν 

οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπηρεσίες από εργαζομένους.  Καταχωρείται το κόστος 

των υπηρεσιών στο χρόνο που λαμβάνονται με πίστωση υποχρεώσεων και όταν 

γίνεται η αύξηση του κεφαλαίου καλύπτεται ή με μετρητά αν είχε προηγούμενα 

εξοφληθεί η υποχρέωση ή με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων (Ντζανάτος, 2008). 

6.22 ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων  (IFRS 3 “Business Compinations”) 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 αποτελεί μέρος της κοινής προσπάθειας του IASB και 

του FASB για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με την 

ταυτόχρονη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων.  Το IASB και το FASB 

αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τον λογιστικό χειρισμό της συνένωσης επιχειρήσεων 

σε δύο φάσεις.  Κατά την πρώτη φάση δούλεψαν χωριστά και για το IASB η φάση 

αυτή έληξε το Μάρτιο του 2004 με την έκδοση της προηγούμενης έκδοσης του 

ΔΠΧΠ 3.  Ο βασικός κανόνας στον οποίο κατέληξε το IASB κατά την πρώτη φάση, 

ήταν ότι ουσιαστικά όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων είναι αποκτήσεις και κατά 

συνέπεια απαιτείται η χρήση μιας μόνο μεθόδου λογιστικής αντιμετώπισης των 

συνενώσεων επιχειρήσεων, αυτή της μεθόδου αγοράς.  Η δεύτερη φάση του σχεδίου 

επικεντρώθηκε στην παροχή καθοδήγησης αναφορικά με την εφαρμογή της μεθόδου 

της αγοράς και πραγματοποιήθηκε από κοινού από το IASB και το FASB, έτσι ώστε 

να καταλήξουν στα ίδια συμπεράσματα.  Τα συμπεράσματα τους οδήγησαν σε νέα 

έκδοση του ΔΠΧΠ 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008) και το ΔΛΠ 27 (όπως 

τροποποιήθηκε το 2008). 

Το πρότυπο αναφέρει πως ο αποκτών κατά την ημερομηνία της αγοράς, θα πρέπει να 

υπολογίσει τη διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της αξίας της καθαρής 

θέσης του ισολογισμού που προέκυψε κατά την αναγνώριση όλων των στοιχείων του 

αποκτώμενου σε εύλογες αξίες.  Η διαφορά αυτή ονομάζεται υπεραξία και μπορεί να 

είναι αρνητική ή θετική.  Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι θετική, δηλαδή το 

κόστος που κατέβαλλε ο αποκτών είναι μεγαλύτερο από την αξία της επιχείρησης 

που αποκτήθηκε.  Ο λογιστικός χειρισμός είναι η εμφάνιση της υπεραξίας σε 

λογαριασμό του ενεργητικού χωρίς να υπόκειται σε απόσβεση αλλά να ελέγχεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα (ανά έτος) για απομείωση της αξίας της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΛΠ 36.  Σε σπάνιες περιπτώσεις αρνητικής υπεραξίας το ΔΠΧΠ 3 

ορίζει πως πρέπει αρχικά να ξαναγίνει εκτίμηση των στοιχείων του αποκτώμενου σε 
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εύλογες αξίες και αν η υπεραξία συνεχίζει να είναι αρνητική, να γίνεται καταχώρηση 

στα αποτελέσματα χρήσης ως έσοδο.  Ο προσδιορισμός του κόστους απόκτησης, της 

αξίας της αποκτώμενης επιχείρησης και συνεπώς ο υπολογισμός της υπεραξίας, 

πρέπει να γίνεται την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος της εταιρείας 

(Globaltraining, 2007). 

Οι διαφορές με τα ελληνικά πρότυπα είναι οι παρακάτω (Ντζανάτος, 2008): 

Με τα ΔΠΧΠ όλες οι συνενώσεις πρέπει να γίνονται με τη μέθοδο της αγοράς.  Με 

τα ΕΛΠ γίνεται διάκριση ανάμεση στις αγορές συμμετοχών, εξαγορές ολόκληρων 

εταιρειών και στις συγχωνεύσεις. 

Με το πρότυπο όλα τα άμεσα έξοδα που αφορούν μια απόκτηση πρέπει να αυξάνουν 

στο κόστος  της απόκτησης, με τα ΕΛΠ αυτά τα έξοδα μπορούν να εμφανίζονται στο 

ενεργητικό ως έξοδα εγκατάστασης και να υπόκεινται σε απόσβεση το πολύ εντός 

πενταετίας. 

Το ΔΠΧΠ 3 ορίζει ότι προκειμένου να προσδιοριστεί η αξίας της αποκτώμενης 

επιχείρησης πρέπει να αποτιμηθεί σε εύλογες αξίες, με τα ΕΛΠ οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται δεν είναι ενιαίες για όλες τις συνενώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση 

αποκλίνουν από τις διατάξεις του προτύπου. 

Ως προς τον τρόπο υπολογισμούς της υπεραξίας το πρότυπο ορίζει πως η εύλογη αξία 

είναι η διαφορά μεταξύ του  κόστους απόκτησης και την εύλογη αξία της 

αποκτώμενης επιχείρησης.  Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, για τις θυγατρικές είναι η διαφορά 

του κόστους με τις λογιστικές αξίες της θυγατρικής κατά την πρώτη ενοποίηση, για 

τις συγχωνεύσεις υπεραξία προκύπτει μόνο στην περίπτωση προηγούμενης 

συμμετοχής στην απορροφούσα εταιρεία.  

Όσον αφορά τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας, το πρότυπο ορίζει πως η 

χρεωστική αξία δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται ετησίως για απομείωση και πως η 

πιστωτική υπεραξία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.  Τα ΕΛΠ, στις 

διατάξεις του Ν. 2190/20 αναφέρουν πως η χρεωστική υπεραξία αποσβένεται εντός 

πενταετίας (και μπορεί να μεταφερθεί στην καθαρή θέση), αλλά δεν ελέγχεται για 

απομείωση και πως η πιστωτική υπεραξία μεταφέρεται αρχικά στην καθαρή θέση και 

στη συνέχεια, υπό προϋποθέσεις στα αποτελέσματα. 
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Σχετικά με την ημερομηνία απόκτησης, με το πρότυπο αναγνωρίζεται τη στιγμή που 

αποκτάται ο έλεγχος.  Αναφορικά με τις θυγατρικές τα ΕΛΠ συμφωνούν, όσον αφορά 

όμως τις συγχωνεύσεις δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο ποια θεωρείται ακριβώς η 

ημερομηνία απόκτησης. 

6.23 ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστικές συμβάσεις (IFRS 4  “Insurance contracts”) 

Σκοπός του προτύπου είναι να προσδιορίσει τις οικονομικές αναφορές των 

ασφαλιστικών συμβάσεων από τις επιχειρήσεις που εκδίδουν τέτοιες συμβάσεις (σε 

αυτό το πρότυπο αναφέρονται ως φορείς ασφάλισης), μέχρι το IASB να ολοκληρώσει 

τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις.  Συγκεκριμένα το 

πρότυπο απαιτεί (IFRS Foundtion, 2012)
40

: 

α) περιορισμένο αριθμό βελτιώσεων στη λογιστική που εφαρμόζουν οι φορείς 

ασφάλισης για τις ασφαλιστικές συμβάσεις 

β) γνωστοποιήσεις που αναγνωρίζουν και εξηγούν τα ποσά που περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών φορέων και προκύπτουν από τις 

ασφαλιστικές συμβάσεις και βοηθούν τους χρήστες  αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων να κατανοήσουν το ποσό, το χρονοδιάγραμμα και την αβεβαιότητα των 

μελλοντικών ταμειακών ροών των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

Οι διαφορές του προτύπου με τα ελληνικά πρότυπα παρουσιάζονται παρακάτω 

(Ντζανάτος, 2008): 

Με βάση το πρότυπο η έννοια των ασφαλιστικών φορέων είναι πιο διευρυμένη, ενώ 

με τα ελληνικά πρότυπα οι φορείς που αναγνωρίζονται ως ασφαλιστικοί φορείς είναι 

αυστηρώς καθορισμένοι.  Αυτό σημαίνει ότι διάφοροι φορείς που με τα ελληνικά 

πρότυπα δεν θεωρούνται ασφαλιστικοί με τα ΔΛΠ θεωρούνται και υπάγονται στις 

διατάξεις του συγκεκριμένου προτύπου. 

Το πρότυπο παρέχεις στις επιχειρήσεις μια σχετική ελευθερία όσον αφορά τις 

λογιστικές πολιτικές που θα ακολουθήσουν πράγμα που δεν ισχύσει για ελληνικά 

πρότυπα όπου όλες οι πολιτικές είναι συγκεκριμένες και ορίζονται ακριβώς. 

                                                 
40
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Το πρότυπο αναφέρει πως όταν αποκτάται χαρτοφυλάκιο από ασφαλιστική εταιρεία η 

καταχώρηση γίνεται σε εύλογες αξίες, ενώ με τα ελληνικά πρότυπα η αποτίμηση 

γίνεται στο ιστορικό κόστος και σε περίπτωση υποτίμησης διενεργούνται προβλέψεις. 

Το πρότυπο δεν επιτρέπει τη διενέργεια προβλέψεων σε περίπτωση πραγματοποίησης 

δυσμενών γεγονότων για την περίοδο από την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.  Τα 

ελληνικά πρότυπα θεωρούν τη διενέργεια προβλέψεων υποχρεωτική. 

6.24 ΔΠΧΠ 5 – Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για 

πώληση και διακοπείσες εκμεταλλεύσεις (IFRS 5  “Non-current assets hold 

for sale and discontinued operations”) 

Σκοπός του ΔΠΧΠ 5 είναι να προσδιορίσει το λογιστικό χειρισμό των στοιχείων του 

ενεργητικού που κατέχονται για πώληση και την παρουσίαση και γνωστοποίηση των 

διακοπεισών δραστηριοτήτων.  Συγκεκριμένα, το ΔΠΧΠ 5 απαιτεί (IFRS Foundtion, 

2012)
41

: 

α) Τα στοιχεία του ενεργητικού που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για να 

ταξινομηθούν ως κατεχόμενα προς πώληση να αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία 

μεταξύ της λογιστικής αξίας και της δίκαιης αξίας μείον τα κόστη πώλησης, ενώ η 

απόσβεση αυτών των στοιχείων του ενεργητικού να σταματά, και  

β) Τα στοιχεία του ενεργητικού που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για να 

ταξινομηθούν ως κατεχόμενα προς πώληση,  να παρουσιάζονται διακεκριμένα στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα των διακοπεισών 

δραστηριοτήτων να παρουσιάζονται διακεκριμένα  στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων. 

Οι διαφορές του προτύπου με τα ελληνικά πρότυπα παρουσιάζονται παρακάτω 

(Ντζανάτος, 2008): 

Σύμφωνα με το πρότυπο  τα πάγια στοιχεία κατεχόμενα για πώληση και τα 

αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων εμφανίζονται ξεχωριστά στον 

ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  Τα ελληνικά πρότυπα δεν 

                                                 
41
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προέβλεπαν ειδικές διατάξεις για τα πάγια που προορίζονται για πώληση και για 

διακοπείσες δραστηριότητες. Δηλαδή, με βάση τα ελληνικά πρότυπα τα πάγια που 

αποφασίζει η επιχείρηση να τα πουλήσει εξακολουθούν να παρουσιάζονται στην 

ισολογισμό με τα υπόλοιπα πάγια.  Οι δραστηριότητες που αποφάσισε η επιχείρηση 

να διακοπούν εξακολουθούν να επιδρούν στα αποτελέσματα με τον ίδιο τρόπο 

εμφάνισης όπως και οι υπόλοιπες δραστηριότητες. 

Με το πρότυπο τα πάγια που προορίζονται για πώληση αποτιμώνται στην 

χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας μείον το απαιτούμενο 

για την πώληση κόστος και δεν υφίστανται πλέον αποσβέσεις.  Με τα ελληνικά 

πρότυπα οι αποσβέσεις πραγματοποιούνται κανονικά για τα πάγια που αποφασίζει η 

επιχείρηση να πουλήσει και σε ενδεχόμενη απαξίωση τους γίνεται η διενέργεια 

προβλέψεων. 

6.25 ΔΠΧΠ 7 – Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (IFRS 7 “Financial 

Instruments: Disclosures”) 

Η εφαρμογή του ΔΠΧΠ 7 έχει ως σκοπό την παροχή γνωστοποιήσεων στις 

οικονομικές καταστάσεις, που θα παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

καταστάσεων να αξιολογούν (IFRS Foundtion, 2012)
42

: 

α) Τη σημαντικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την οικονομική θέση της 

επιχείρησης και την απόδοσή της, και 

β) τη φύση και το μέγεθος των κινδύνων, που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά 

μέσα, στους οποίους εκτίθεται η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου και κατά 

τη λήξη της περιόδου αναφοράς, και τον τρόπο που η επιχείρηση διαχειρίζεται 

αυτούς τους κινδύνους. 

Οι αρχές αυτού του προτύπου συμπληρώνουν τις αρχές αναγνώρισης, αποτίμησης και 

παρουσίασης των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39. 

Τόσο τα ΔΛΠ 32 όσο και τα ΔΛΠ 39 που ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά 

μέσα και επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον ελληνικό λογιστικό σύστημα, το ίδιο 
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συμβαίνει και με τα ΔΠΧΠ 7 παρουσιάζει έντονες διαφορές σε σχέση με τα ελληνικά 

πρότυπα.  Συγκεκριμένα οι γνωστοποιήσεις του προτύπου είναι περισσότερες σε 

σχέση με τα ελληνικά πρότυπα.  Επίσης οι γνωστοποιήσεις του προτύπου είναι πολύ 

πιο αναλυτικές όσον αφορά τους κινδύνους που προκύπτουν από τα 

χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η επιχείρηση στοιχεία τα οποία δεν 

περιέχονται στα ελληνικά πρότυπα (Ντζανάτος, 2008) 

6.26 ΔΛΠ και  δημιουργική λογιστική 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο Baralexis (2004) ορίζει τη δημιουργική 

λογιστική ή τη χειραγώγηση κερδών, ως τη διαδικασία της εκ προθέσεως 

εκμετάλλευσης ή την παραβίαση των λογιστικών προτύπων ή των νόμων ώστε οι 

οικονομικές καταστάσεις να παρουσιάζονται σύμφωνα με τα συμφέροντα του 

καθενός. Ο ορισμός αυτός ακολουθείται εδώ για να παρουσιαστούν τα σημεία των 

ΔΛΠ τα οποία με την εφαρμογή τους περιόρισαν τη δημιουργική λογιστική των 

ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων.  Οι Leuz et al. (2003) αναφέρουν ότι 

οικονομίες με την διάσπαρτη ιδιοκτησία, ισχυρή προστασία των επενδυτών, και 

μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα διαχειριστικών 

κερδών από τις χώρες με πιο συγκεντρωμένη ιδιοκτησία, αδύναμη προστασία των 

επενδυτών, και λιγότερο ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές.  Κατατάσσουν την 

Ελλάδα  (μαζί με την Αυστρία), ως η χώρα με την υψηλότερη διαχείριση κερδών. Οι 

Ding et al. (2007) βρίσκουν ότι η «απουσία γνωστοποιήσεων»
43

 δημιουργεί ευκαιρίες 

για διαχείριση κερδών.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα έχει υψηλή βαθμολογία 

σε «απουσία γνωστοποιήσεων», η παραπάνω διατύπωση της Leuz et al. (2003) δεν 

αποτελεί έκπληξη. 

Τα σημεία εκείνα των ελληνικών προτύπων τα οποία δίνουν την ευκαιρία για 

πρακτικές δημιουργικής λογιστικής αντικαθίστανται με την εισαγωγή των επτά 

ΔΠΧΠ ειδικότερα και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα επιτρέπουν την αναγνώριση των δαπανών  έναρξης 

λειτουργίας ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τον ορισμό της 

δημιουργικής λογιστικής, οι ελληνικές εταιρείες προχώρησαν με υπερβολική 
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κεφαλαιοποίηση του κόστους έναρξης λειτουργίας. Επιπλέον, δεν υπάρχει σαφής 

διάκριση μεταξύ των εξόδων έρευνας και των εξόδων ανάπτυξης. Παρόμοια με την 

υπερβολική κεφαλαιοποίηση του κόστους εκκίνησης, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να 

προβούν σε  κεφαλαιοποίηση των δαπανών για την έρευνα. Αυτό είναι σημαντικό για 

το ελληνικό λογιστικό πλαίσιο, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι τράπεζες είναι οι κύριοι 

χρηματοδότες (Tzovas, 2006) και ότι οι υψηλές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 

επηρεάζουν συμβόλαια χρέους. Επιπλέον, με μη-εξοδοποίηση δαπανών για την 

έρευνα, καθώς και το κόστος εκκίνησης εταιρείες δεν μειώνουν τα κέρδη. Αυτό είναι 

σύμφωνο με τον Baralexis (2004) ο οποίος βρίσκει ότι η χρηματοδότηση της 

πίστωσης είναι το πιο σημαντικό κίνητρο για τις εταιρείες να υπερεκτιμούν τα κέρδη. 

Αυτά τα έξοδα έναρξης λειτουργίας και τα έξοδα της έρευνας δεν πληρούν τα 

κριτήρια αναγνώρισης του ΔΛΠ 38, η υιοθέτηση του οποίου αναμένεται να 

επηρεάσει τα ίδια κεφάλαια αρνητικά.  

Η επιλογή να αναγνωρίσει τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις μόνο σε σχέση με 

εργαζομένους λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους επέτρεπε 

τις εταιρείες να σημειώνουν άνοδο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, 

λίγες γνωστοποιήσεις απαιτούνταν σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

Αυτό σήμαινε ότι οι εταιρείες δεν έπρεπε να είναι σαφής όσον αφορά τις 

αναγνωρισμένες υποχρεώσεις.  

Το ΔΛΠ 19 απαιτεί την αναγνώριση των καθορισμένων υποχρεώσεων για τις 

παροχές όλων των εργαζομένων στην υπηρεσία και ως εκ τούτου η εφαρμογή του 

αναμένεται να μειώσει τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και να παρέχει μια πιο 

ακριβή εικόνα σχετικά με τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις των εταιρειών.  

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

εμπεριέχουν για μεγάλη υποκειμενικότητα όσον αφορά τις διατάξεις για τις 

προβλέψεις.  Οι ελληνικές επιχειρήσεις τις χρησιμοποιούν μόνο αν προκύπτουν 

φορολογικά πλεονεκτήματα.  

Το ΔΛΠ 37 καθορίζει πιο ρητές απαιτήσεις για την αναγνώριση των προβλέψεων και 

ως εκ τούτου αναμενόταν να έχει αρνητική επίδραση στα καθαρά περιουσιακά 

στοιχεία.  
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Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την υιοθέτηση του ΔΛΠ 39, το οποίο ορίζει ειδικές 

απαιτήσεις για τη μέτρηση των δανείων και απαιτήσεων.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν υπάρχει καμία απαίτηση 

για τη λογιστική αντιστάθμισης. Οι διαφορές αυτές αναμένεται να έχουν αρνητική 

επίδραση στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, οι εταιρείες έχουν το 

δικαίωμα να αποκτούν ίδιες μετοχές (έως 10%) και να τις αναγνωρίζουν ως 

περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να επηρεάσουν τις τιμές της αγοράς.  Αυτό 

γινόταν συχνά στην πράξη. Έτσι, η απαίτηση του ΔΛΠ 32 για την μείωση των ιδίων 

μετοχών από τα ίδια κεφάλαια των μετόχων αναμενόταν να μειώσει τα καθαρά 

περιουσιακά στοιχεία.  

Το ΔΛΠ 36 απαιτεί ρητά τις εταιρείες να αξιολογούν σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο 

μπορεί να έχει απομειωθεί. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη, οι εταιρείες πρέπει να 

εκτιμήσουν  το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου (παράγραφος 9). Το 

πρότυπο παρέχει σαφείς οδηγίες και απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση της 

απομείωσης και η εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού (παράγραφοι 12 και 18). Τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αν και απαιτούν οι  απομείωσεις να αναγνωρίζονται 

σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι λιγότερο σαφής ως προς αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι 

ελληνικές επιχειρήσεις δεν αναγνωρίζουν απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων σε 

πολλές περιπτώσεις.   Επίσης τα  άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη 

ζωή δεν είχαν αναγνωριστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με 

αποτέλεσμα οι άλλες απαιτήσεις του ΔΛΠ 36 να μη σχετίζονται με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα. 

Τέλος, στο ΔΛΠ 2 δεν επιτρέπεται η χρήση της LIFO για τη μέτρηση του κόστους 

των αποθεμάτων.  Αντίθετα η μέθοδος LIFO χρησιμοποιούνταν ευρέως στα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. Επιπρόσθετα, το ΔΛΠ 2 απαιτεί ρητά τις εταιρείες να αποτιμούν 

τα αποθέματα στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας τους και να αναγνωρίζει τυχόν απομείωση. Σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, οποιεσδήποτε αλλαγές στην αξία των αποθεμάτων έπρεπε να 

γνωστοποιούνται στις σημειώσεις, αλλά δεν αναγνωρίζονταν. Το ΔΛΠ 18 εισήγαγε 

διαφορετικές απαιτήσεις για την αναγνώριση των εσόδων την πώληση των 

εμπορευμάτων και ρητές απαιτήσεις για έσοδα που συνδέονται με την παροχή των 
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υπηρεσιών.  Αυτή η διαφορετική απαίτηση δεν υπήρχε σύμφωνα με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα. Οι αναγκαίες προσαρμογές αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά 

τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία με τη μείωση της αξίας των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων και απαιτήσεων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7   Εμπειρική έρευνα 

7.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο, αναπτύσσονται και αιτιολογούνται, η μεθοδολογία και οι 

υποθέσεις της έρευνας που διενεργήθηκε, με σκοπό να διαπιστωθεί η ύπαρξη σχέσης 

μεταξύ του επιπέδου των παρεχόμενων γνωστοποιήσεων και των συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Η ύπαρξη σχέσης 

συνιστά την αφετηρία της προσπάθειας που στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί, στην 

κατεύθυνση προσδιορισμό του είδους της σχέση, (Θετική ή αρνητική), της έντασης 

που τη χαρακτηρίζει καθώς και του βαθμού κατά τον οποίο, μεταβολές στο επίπεδο 

των παρεχόμενων γνωστοποιήσεων μπορούν  να ερμηνευθούν από το σύνολο των 

εξεταζόμενων μεταβλητών που επιλέχθηκαν και αξιολογούνται. Στην κατεύθυνση 

εκπλήρωσης των στόχων της εμπειρικής έρευνας, πρόσθετα αναλύονται, ο τρόπος 

συλλογής των στοιχείων, η μεθοδολογία δόμησης και αξιοποίησης του ευρετηρίου 

των γνωστοποιήσεων καθώς και των μέτρων που επιλέχθηκαν για την εκπροσώπηση 

των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών. Επισημαίνεται, ότι η επιλογή των 

χαρακτηριστικών αυτών, πραγματοποιήθηκε βάσει αποτελεσμάτων προηγούμενων 

εμπειρικών ερευνών με αντικείμενο τις υποχρεωτικές και εθελοντικές 

γνωστοποιήσεις, που εντοπίζονται σήμερα στη σύγχρονη βιβλιογραφία της 

λογιστικής επιστήμης. Η επιλογή τους, πρόσθετα ενισχύθηκε από το γεγονός, ότι τα 

χαρακτηριστικά αυτά δύνανται να αναγνωριστούν και να μετρηθούν αξιόπιστα μέσα 

από την ανάλυση των δημοσιευμένων, λογιστικών, εταιρικών καταστάσεων.  Στο ίδιο 

πλαίσιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διμεταβλητών και πολυμεταβλητών 

στατιστικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν, μέσα από τη δημιουργία ενός 

πολυμεταβλητού μοντέλου παλινδρόμησης. Μέσω αυτού, επιχειρείται η ερμηνεία των 

μεταβολών στο επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων, που παρέχονται σήμερα 

από τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις. Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται, με 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης παλινδρόμησης και την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας του μοντέλου που αναπτύχθηκε. 
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7.2 Ερευνητικές Υποθέσεις 

7.1.1 Το μέγεθος της επιχείρησης 

Σε πολλές έρευνες έχει αναφερθεί η θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους της 

επιχείρησης και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων (Singhvi and Desai 1971; Buzby 

1974; Belkaoui and Kahl 1978; Firth 1979; McNally et al. 1982; Cooke, 1989, 1991, 

1992, 1993; Wallace et al. 1994; Wallace and Naser 1995; Meek et al. 1995; Inchausti 

1997; Owsu-Ansahh 1998, Dumontier and Rafffournier 1998; Naser 1998; Naser and 

AL-Khatib 2000; Street and Bryant 2000; Camfferman and Cooke 2002, Naser et al. 

2002; Ali et al., 2004; Al Saeed 2006, Hassan et al. 2006 and Mangena et al. 2007). 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι έρευνες οι οποίες μελέτησαν αυτή τη σχέση καθώς 

επίσης και τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που να 

εξηγούν τη σχέση αυτή.  Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν 

τόσο τα άμεσα κόστη που αναφέρονται στη συλλογή και τη διάδοση των 

πληροφοριών, όσο και τα έμμεσα κόστη που σχετίζονται με τις αυξημένες 

γνωστοποιήσεις.  Τα έμμεσα κόστη σχετίζονται με την πιθανή ζημία της 

ανταγωνιστικής θέσης μιας μικρής επιχείρησης, που μπορεί να προκύψει από τις 

λεπτομερείς γνωστοποιήσεις πληροφοριών  προς τους ανταγωνιστές της.  Από αυτή 

την άποψη οι Crashwell και Taylor (1992) θεωρούν ότι οι μάνατζερς των μικρών 

επιχειρήσεων είναι λιγότερο πιθανό να γνωστοποιήσουν μεγάλη ποσότητα 

πληροφορίας προκειμένου να αποφύγουν τη μειονεκτικά ανταγωνιστική θέση σε 

σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου τους.  Έτσι, αναμένεται  οι μεγάλες 

επιχειρήσεις να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες επειδή μπορούν να 

ανταπεξέρθουν στα άμεσα και στα έμμεσα κόστη που συνδέονται με τις αυξημένες 

γνωστοποιήσεις. 

Το δεύτερο επιχείρημα προέρχεται από την θεωρία της αντιπροσώπευσης.  Οι Jensen 

και Meckling (1976) απέδειξαν ότι τα κόστη αντιπροσώπευσης είναι πιθανό να 

αυξηθούν αναλογικά με τα ξένα κεφάλαια.  Δεδομένου ότι η αναλογία του 

εξωτερικού κεφαλαίου τείνει να είναι υψηλότερη για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

(Leftwich et al.,1981), είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις 

είναι πιο πιθανό να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σε μια προσπάθεια να 

μειώσουν τα κόστη αντιπροσώπευσης (Owusu-Ansah,1998). 
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Ένα ακόμη επιχείρημα για τη θετική σχέση μεταξύ των γνωστοποιήσεων και του 

μεγέθους της επιχείρησης προέρχεται από θεωρία του πολιτικού κόστους.  Από την 

πρωτοποριακή εργασία των Watts and Zimmerman (1978), έχει γίνει αποδεκτό στη 

βιβλιογραφία ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο ευαίσθητες στο δημόσιο έλεγχο ή 

στις κυβερνητικές παρεμβάσεις απ’ ότι οι μικρές επιχειρήσεις και ότι το μέγεθος της 

επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί βασικός παράγοντας για το πολιτικό κόστος 

(Raffournier, 1995).  Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι αφού οι μεγάλες 

επιχειρήσεις είναι πιο ευαίσθητες στα πολιτικά κόστη, θα γνωστοποιούν πιο εντατικά 

προκειμένου να ενισχύσουν τις πιθανότητες να εξασφαλίσουν τη δημόσια στήριξη 

προκειμένου να ανατρέψουν τις πολιτικές δράσεις (Craswell and Taylor, 1992).  

Επίσης ο Schipper (1981) προτείνει ότι οι λογιστικές καταστάσεις των μεγάλων 

επιχειρήσεων μελετώνται από περισσότερους αναλυτές και ελέγχονται περισσότερο 

σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις.  Υποστηρίχθηκε λοιπόν, πως εφόσον οι 

μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο ευαίσθητες στο δημόσιο έλεγχο ή στις κυβερνητικές 

παρεμβάσεις, είναι πιο πιθανό να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των 

γνωστοποιήσεων προκειμένου να αποφευχθούν οι πολιτικές επιθέσεις και οι κριτικές 

για μη συμμόρφωση που μπορούν πιο εύκολα να αποκαλυφθούν μέσα από τη 

διαδικασία του ελέγχου (Raffournier, 1995). 

Παρόλα αυτά μερικοί ερευνητές έχουν αντίθετη άποψη όσον αφορά τη θεωρία του 

πολιτικού κόστους, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικά ευαίσθητες εταιρείες μπορεί να 

γνωστοποιούν λιγότερες πληροφορίες  (Wallace, 1987; Wallace et al., 1994; Wallace 

and Naser, 1995).  Για παράδειγμα ο Wallace (1987) προτείνει πως οι μεγάλες 

εταιρείες, που είναι πολιτικά πιο ευαίσθητες, μπορεί να μειώσουν την πιθανότητα 

πολιτικής δράσης γνωστοποιώντας λιγότερες πληροφορίες σε μια προσπάθεια να 

αποφύγουν την αυξημένη προσοχή που η περιεκτική γνωστοποίηση προκαλεί.  Είναι 

λοιπόν πιθανό ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις γνωστοποιούν λιγότερες πληροφορίες 

προκειμένου να περιορίσουν τις δημόσιες επιθέσεις. 

Το μέγεθος της επιχείρησης έχει εκφραστεί με ποικίλους τρόπους, μεταξύ αυτών 

εμφανίζονται: (i) το σύνολο του ενεργητικού (Singhivi and Desai, 1971; Buzby, 

1979; Cooke, 1989, 1992; Wallace et al., 1994; Wallace and Naser, 1995; 

Raffournier, 1995; Craig and Diga, 1998), (ii) ο κύκλος εργασιών (Chow and Wong - 
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Boren, 1987; Cooke, 1989; Wallace and Naser, 1995) και (iii) ο αριθμός των 

εργαζομένων.  

Πίνακας 1: Περίληψη ερευνών για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων και του 

μεγέθους της επιχείρησης 
Α/Α Συγγραφείς Μέτρο Είδος 

σχέσης 

Σημαντική(Sig)/ 

Μη σημαντική 

(Nsig) 1 Singhvi (1968) Ενεργητικό + Sig 

2 Singhvi and Desai(1971) Ενεργητικό + Sig 

3 Buzby(1975) Ενεργητικό + Sig 

4 Firth (1979) Πωλήσεις + Sig 

5 McNally et al (1982) Ενεργητικό + Sig 

6 Chow and Wong-Boren (1987) Αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων και 

λογιστική αξία  ξένων κεφαλαίων 

+ Sig 

7 Cooke(1989) Ενεργητικό, αριθμός μετοχών, 

πωλήσεις 

+ Sig 

8 Cooke(1992) Κύκλος εργασιών, Αριθμός 

μετόχων, Ενεργητικό, 

κυκλοφορούν 
Ενεργητικό, πάγιο Ενεργητικό, 

Κεφάλαιο μετόχων και  τραπεζικός 

δανεισμός 

+ Sig 

9 Malone et al(1993) Ενεργητικό + Nsig 

10 Wallace et al(1994) Ενεργητικό, κύκλος εργασιών + Sig 

11 Meek et al(1995) Πωλήσεις + Sig 

12 Raffournier(1995) Πωλήσεις + Sig 

13 Wallace and Naser(1995) Ενεργητικό + Sig 

14 Inchausti(1997) Ενεργητικό + Sig 

15 Owusu-Ansah (1998) Ενεργητικό + Sig 

16 Entwistle(1999) Ενεργητικό + Nsig 

17 Tower et al(1999) Ενεργητικό + Nsig 

18 Depoers (2000) Πωλήσεις + Sig 

19 Haniffa and Cooke (2002) Ενεργητικό + Sig 

20 Bujaki and McConomy(2002) Ενεργητικό + Sig 

21 Naser et al(2002) Ενεργητικό 

 

- Nsig 

Πωλήσεις, χρηματιστηριακή αξία + Sig 

Αριθμός εργαζομένων + Nsig 

22 Camfferman and Cooke(2002) Ενεργητικό + Sig 

23 Chow and Gray(2002) Πωλήσεις + Sig 

24 Ferguson, Lam and Lee(2002) Ενεργητικό + Sig 

25 Eng and Mak(2003) Άθροισμα αγοραίας αξίας κοινών 

μετοχών, λογιστική αξία ξένων 
κεφαλαίων και λογιστική αξία 

προνομιούχων μετοχών 

+ Sig 

26 Glaum and Street(2003) Αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων + 
λογιστική αξία  ξένων κεφαλαίων 

- Nsig 

27 Ali et al (2004) Ενεργητικό + Sig 

28 Prencipe(2004) Πωλήσεις + Sig 

29 Akhtaruddin (2005) Απασχολούμενο κεφάλαιο - Nsig 

Πωλήσεις + Sig 

30 Al-Shammari(2005) Αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων + 

λογιστική αξία  ξένων κεφαλαίων 

+ Sig 

31 Barako(2007) Ενεργητικό +  Sig 

Τα αποτελέσματα πολλών ερευνητικών προσπαθειών κατέστησαν σαφές ότι τα 

προαναφερθέντα μέτρα αλληλοσυσχετίζονται όταν πραγματοποιείται πολυμεταβλητή 
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ανάλυση, με αποτέλεσμα να επιλέγεται ένα μέτρο μεταξύ των υπολοίπων. 

Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία της λογιστικής επιστήμης, δεν καταγράφεται κάποιος 

σημαντικός λόγος που να δικαιολογεί την επιλογή ενός εκ των προαναφερθέντων 

τρόπων έκφρασης του επιχειρηματικού μεγέθους σε σχέση με κάποιον άλλο (Cooke, 

1991). Από το σύνολο των ερευνητικών προσπαθειών που αφορούν το επίπεδο 

παρουσίας των γνωστοποιήσεων στις λογιστικές εταιρικές καταστάσεις, το σύνολο 

του ενεργητικού, αναδεικνύεται ως το πλέον αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό του 

μεγέθους μίας επιχείρησης.  Όπως οι Singhivi and Desai  (1971), Buzby (1979),  

Cooke(1989,1992), Wallace et al., (1994),  Wallace and Naser (1995), Raffournier 

(1995),  Craig and Diga  (1998), στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί το σύνολο 

του ενεργητικού σαν μέτρο αντιπροσώπευσης του μεγέθους της επιχείρησης.  Στον 

πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες έρευνες, οι οποίες αναφέρθηκαν 

παραπάνω, που μελέτησαν το επίπεδο των γνωστοποιήσεων και το μέγεθος της 

επιχείρησης. 

Με βάση προηγούμενες έρευνες, μια θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους της 

επιχείρησης και των γνωστοποιήσεων αναμένεται να διαπιστωθεί.  Έτσι, η υπόθεση 

που αναπτύσσεται στην συγκεκριμένη ερευνητική  προσπάθεια διατυπώνεται ως 

εξής: 

Η1: Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, αναμένεται να εμφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα γνωστοποιήσεων συγκριτικά με τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους. 

7.1.2 Ηλικία 

Η ηλικία της επιχείρησης αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας πολλών ερευνητών στην 

προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό επηρεάζει το 

βαθμό συμμόρφωσης μιας επιχείρησης σύμφωνα με το ΔΛΠ όσον αφορά τις 

υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύουν στις οικονομικές τους καταστάσεις.  

Υπάρχουν διάφοροι θεωρητικοί λόγοι για να γίνει η υπόθεση ότι οι παλαιότερες 

επιχειρήσεις είναι πιθανό να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες από τις πιο 

νέες.  Για παράδειγμα, το επιχείρημα του ανταγωνισμού αναφέρει πως οι νεότερες 

επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειμένες να γνωστοποιήσουν εκτενείς πληροφορίες για τα 

οικονομικά τους αποτελέσματα και τη θέση τους, επειδή  αυτό μπορεί να αποδειχθεί 

επιζήμιο αν ευαίσθητες πληροφορίες γνωστοποιούνται στους καθιερωμένους 
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ανταγωνιστές (Owusu-Ansah, 1998).  Επιπρόσθετα, είναι πιθανό ότι οι 

νεοεισερχόμενοι στην αγορά θα έχουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και 

αν γνωστοποιήσουν λεπτομερείς πληροφορίες αυτό μπορεί να βλάψει την 

ανταγωνιστική τους θέση.  Αντίθετα, για τις παλαιές εταιρείες είναι λιγότερο πιθανό 

να τους δοθούν κίνητρα να παρακρατήσουν τέτοιες πληροφορίες αφού το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί με την 

αυξημένη γνωστοποίηση (Owusu-Ansah, 1998).  Αυτό μπορεί να συμβεί καθώς αυτές 

οι  εταιρείες  είναι εδραιωμένες στο χώρο για πολλά χρόνια  με αποτέλεσμα η αγορά 

να είναι ενήμερη για τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα, οι νεότερες επιχειρήσεις πιθανότατα να αναμένεται να γνωστοποιήσουν 

λιγότερες πληροφορίες από τις παλαιότερες για πρακτικούς λόγους.  Αυτό μπορεί να 

συμβεί γιατί οι νεότερες εταιρείες έχουν λιγότερα χρόνια λειτουργίας, κατά συνέπεια 

λιγότερες πληροφορίες να δώσουν προς τα έξω με αποτέλεσμα οι εντατικές 

γνωστοποιήσεις να περιορίζονται (Abu-Nassar and Rutherford, 1996). 

Ένα άλλο επιχείρημα που υποστηρίζει το γεγονός ότι οι παλαιότερες επιχειρήσεις 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες από τις νεότερες επιχειρήσεις είναι το 

γεγονός ότι οι γνωστοποιήσεις των παλαιότερων επιχειρήσεων ενός συγκεκριμένου 

κλάδου θεωρούνται ως παράδειγμα για τις νεότερες επιχειρήσεις.  Κατά συνέπεια οι 

νεότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται από τις 

παλαιότερες επιχειρήσεις σαν το μέγιστο επίπεδο γνωστοποιήσεων στον κλάδο τους.  

Έτσι είναι πιθανό να μην μπορούν να φτάσουν τα επίπεδα γνωστοποιήσεων των 

παλαιών επιχειρήσεων.  Αντί αυτού,  καθώς μεγαλώνουν και κατανοούν τις 

απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων, είναι πιθανό να γνωστοποιήσουν πιο εκτενείς 

πληροφορίες. 

Η ηλικία μιας εταιρείας μπορεί να μετρηθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, η 

ηλικία μιας εταιρείας μπορεί να υπολογιστεί ως ο αριθμός των ετών από το έτος 

σύστασης μιας επιχείρησης ή από την ημερομηνία εισαγωγής της στην 

κεφαλαιαγορά.  Στην παρούσα έρευνα ως ηλικία της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν 

τα έτη που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία σύστασης της υπό εξέταση 

επιχείρησης μέχρι και σήμερα. 
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Πίνακας 2: Περίληψη ερευνών για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων και της 

ηλικίας της επιχείρησης 
Α/Α Συγγραφείς Μέτρο Είδος σχέσης Σημαντική(Sig)/ 

Μη σημαντική (Nsig) 

1 Owusu Ansah (1998) 

 

Αριθμός εξαμήνων 

από την ίδρυση 

+ Sig 

2 Haniffa and 

Cooke(2002) 

Αριθμός ετών από 

την ημερομηνία 

εισαγωγής στο 

χρηματιστήριο 

+ Nsig 

3 Glaum and 

Street(2003) 

Αριθμός ετών από 

την ίδρυση 
- NSig 

4 Prencipe(2004) 

 

Αριθμός ετών από 

την ημερομηνία 

εισαγωγής στο 

χρηματιστήριο 

+ Sig 

5 Akhtarudin (2005) 

 

3 κατηγορίες, πολύ 

παλιά, παλιά και νέα 

- Nsig 

6 Al-Shammari(2005) Αριθμός ετών από 

την ίδρυση 

+ NSig 

Με βάση τα παραπάνω εξετάζεται η παρακάτω υπόθεση: 

Η2: Οι παλαιότερες επιχειρήσεις, αναμένεται να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

γνωστοποιήσεων συγκριτικά με τις νεότερες επιχειρήσεις. 

7.1.3 Κερδοφορία 

Πρωταρχικός στόχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης είναι η 

κερδοφορία της. Οι ενδιαφερόμενοι για την πορεία της επιχείρησης αποδίδουν 

βαρύνουσα σημασία στην αποδοτικότητα της σε σχέση με τα κέρδη που αυτή 

δημιουργεί και των προοπτικών βελτίωσης τους στο μέλλον. Η αξιολόγηση από την 

πλευρά των ενδιαφερομένων μερών της κερδοφορίας μίας επιχείρησης, στηρίζεται 

κατά κύριο λόγο στην ανάλυση των μεγεθών και των πληροφοριών που παρέχονται 

και καταγράφονται γι’ αυτή στις λογιστικές της καταστάσεις. Η ανταμοιβή των 

επενδυτών (μετόχων και πιστωτών), για τα κεφάλαια που έχουν τοποθετήσει και τους 

κινδύνους που έχουν αναλάβει, αποτιμάται βάσει της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης, η οποία και αντανακλάται μέσα από την ικανότητα της να 

πραγματοποιεί κέρδη.  

Έρευνες έχουν δείξει πως το επίπεδο των γνωστοποιήσεων σχετίζεται θετικά με την 

κερδοφορία της επιχείρησης.  Βάσει των αποτελεσμάτων των εμπειρικών ερευνών 

που πραγματοποιήθηκαν από τους Wallace et al. (1994), Karim (1996), Owusu - 

Ansah (1998) και Hossain (2000), γίνεται αποδεκτή η άποψη που θέλει τις 

περισσότερο κερδοφόρες επιχειρήσεις να γνωστοποιούν στις λογιστικές τους 
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καταστάσεις ένα σημαντικά μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών. Επιπρόσθετα, σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα της έρευνας των Wallace και Naser (1995), η σχέση 

μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών (κερδοφορίας και επιπέδου γνωστοποιήσεων) 

βρέθηκε να είναι θετικά εξαρτημένη. 

 Ένα κίνητρο για αυτό προέρχεται από την θεωρία της αντιπροσώπευσης.  

Αναφέρεται ότι τα διευθυντικά στελέχη των κερδοφόρων επιχειρήσεων 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να εξηγήσουν στους μετόχους 

ότι λειτουργούν για το συμφέρον αυτών και δικαιολογούν με αυτό τον τρόπο τις 

αποδοχές τους.  Υποστηρίχθηκε από τους Singhvi and Desai (1971) ότι τα 

διευθυντικά στελέχη έχουν κίνητρο να γνωστοποιούν λεπτομερείς πληροφορίες όταν 

το επιτόκιο απόδοσης είναι υψηλό και λιγότερες πληροφορίες όταν είναι χαμηλό.  

Αυτό γίνεται προκειμένου να στηρίξουν τις θέσεις τους και τις αμοιβές τους όταν η 

επιχείρηση είναι κερδοφόρα και να καλύψουν τους λόγους για τη μη αποτελεσματική 

λειτουργία της επιχείρησης όταν τα κέρδη πέφτουν.  Οι Singhvi και Desai (1971), 

ισχυρίστηκαν ότι το κίνητρο των διευθυντικών στελεχών για αύξηση των 

οικονομικών τους απολαβών, συναρτήσει της υψηλής κερδοφορίας και της ενίσχυσης 

των τιμών των μετοχών, δύναται να επιφέρει τη γνωστοποίηση περισσότερων και 

ποιοτικότερων από την πλευρά των επιχειρήσεων πληροφοριών. Στο ίδιο πλαίσιο 

προσέγγισης, τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών που καταγράφουν υψηλή 

κερδοφορία, είναι πιθανό να αισθάνονται περήφανα για την πορεία της εταιρίας στην 

οποία απασχολούνται και ως συνέπεια αυτής να επιθυμούν τη γνωστοποίηση 

περισσότερων πληροφοριών με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της θετικής 

εικόνας της εργασίας τους. Αντιθέτως, τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών με 

χαμηλή κερδοφορία, είναι δυνατό να αισθάνονται απειλή και να επιθυμούν τη 

συγκάλυψη της χαμηλής κερδοφορίας της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται, με 

αποτέλεσμα να προβαίνουν στη γνωστοποίηση λιγότερων πληροφοριών (Richard, 

1992).  

Ένας άλλος λόγος προέρχεται από τη θεωρία της σηματοδότησης.  Η θεωρία της 

σηματοδότησης αναφέρει πως οι κερδοφόρες επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες στην αγορά επειδή αν αποτύχουν να 

σηματοδοτήσουν τα καλά νέα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως κακές ειδήσεις για την 

επιχείρηση (Inchausti, 1997).  Έτσι ο κερδοφόρες επιχειρήσεις θα είναι πιο θετικές 
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στο να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες προκειμένου να αποφύγουν τα προβλήματα 

της δυσμενούς επιλογής και την υποτίμηση των μετοχών τους. 

Τέλος,  η θεωρία του πολιτικού κόστους αναφέρει ότι οι κερδοφόρες επιχειρήσεις 

τραβάνε την προσοχή πάνω τους και αυτό έχει ως συνέπεια μερικοί ψηφοφόροι να 

ασκήσουν πίεση για πολιτικές ενέργειες.  Έτσι οι κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι πιο 

πιθανό να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες για να δικαιολογήσουν τα 

επίπεδα των κερδών (lnchausti, 1997) και να αντιμετωπίσουν τυχόν κυβερνητικές 

παρεμβάσεις. 

Μερικοί ερευνητές  προτείνουν ότι το επίπεδο των γνωστοποιήσεων σχετίζεται 

αρνητικά με την κερδοφορία. Για παράδειγμα ο Wagenhofer (1990) υποστηρίζει ότι η 

θεωρία της σηματοδότησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη αυτής της 

υπόθεσης.  Η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός για την 

εξήγηση των άσχημων νέων και ότι οι γνωστοποιήσεις είναι πιθανό να σχετίζονται 

αρνητικά με την κερδοφορία.  Οι Wallace and Naser (1995) συμπλήρωσαν ότι οι 

επιχειρήσεις με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους μπορεί να βλέπουν τα αποτελέσματά 

τους ως κακές ειδήσεις και να παρέχουν περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες  σαν 

μέρος της ευθύνης τους. 

Ένα δεύτερο επιχείρημα για την αρνητική σχέση μεταξύ των γνωστοποιήσεων και 

της κερδοφορίας προέρχεται από τη θεωρία του πολιτικού κόστους.  Μερικοί 

ερευνητές αναφέρουν πως επιχειρήσεις με υψηλά κέρδη  μπορεί να είναι πιο 

ευαίσθητες πολιτικά  και να φοβούνται περισσότερο τις κυβερνητικές και δημόσιες 

παρεμβάσεις.  Οι γνωστοποιήσεις εφιστούν την προσοχή της κυβέρνησης και του 

κοινού και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη πίεση για κανονισμούς και παρεμβάσεις.  Έτσι 

αν οι γνωστοποιήσεις οδηγούν σε μεγαλύτερες κυβερνητικές και δημόσιες 

παρεμβάσεις, τότε οι επιχειρήσεις  με μεγάλα κέρδη μπορεί να είναι απρόθυμες να 

γνωστοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες  προκειμένου να αποφύγουν τέτοιες 

πολιτικές επιθέσεις (Owusu-Ansah, 1997). 

Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται διάφορα 

κριτήρια, μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο όγκος των πωλήσεων, η εξέλιξη της 

παραγωγής και η πορεία των κερδών τους. Τα κριτήρια αυτά, αναμφισβήτητα 

αποκτούν σημασία όταν συνδέονται και συσχετίζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με 
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άλλα επιχειρηματικά μεγέθη. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, αποτυπώνουν το 

βαθμό της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας ή 

περισσοτέρων περιόδων και απαντούν σε ερωτήματα που αφορούν, το βαθμό 

επάρκειας των επιχειρηματικών κερδών, το αποδεκτό μέγεθος της απόδοσης των 

κεφαλαίων που επενδύθηκαν καθώς και τη διάκριση της επιχειρηματικής απόδοσης 

με αναφορά στην προέλευση της από κύριες ή παρεπόμενες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Στις ερευνητικές προσπάθειες των (Inchausti, 1977; Wallace et al., 

1994; Wallace and Naser, 1995; Karim, 1996; Owusu - Ansah, 1998; Hossain, 2000), 

η κερδοφορία, χρησιμοποιείται ως προσδιοριστικός παράγοντας του επιπέδου των 

γνωστοποιήσεων στις λογιστικές καταστάσεις.  Στο πίνακα 2 παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα αποτελέσματα ερευνών που μελέτησαν τη σχέση μεταξύ του επιπέδου 

των γνωστοποιήσεων και της κερδοφορίας της επιχείρησης.  

Πίνακας 3:Περίληψη ερευνών για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων και της 

κερδοφορίας  της επιχείρησης 

Α/Α Συγγραφείς Μέτρο Είδος 

σχέσης 

Σημαντική(Sig)/ 

Μη σημαντική (Nsig) 

1 Singhvi (1968) Εσωτερικός βαθμός απόδοσης + Sig 

2 Singhvi and Desai(1971) Εσωτερικός βαθμός απόδοσης + Sig 

Περιθώριο κέρδους + Sig 

3 McNally et al (1982) Καθαρά έσοδα/σύνολο ενεργητικού + Nsig 

4 Malone et al(1993) Καθαρά έσοδα/καθαρές πωλήσεις + Nsig 

5 Wallace et al(1994) Κέρδη προς πωλήσεις + Nsig 

6 Meek et al (1995) Απόδοση ενεργητικού + Nsig 

7 Raffournier(1995) Καθαρά έσοδα + Sig 

8 Wallace and Naser(1995) Περιθώριο κέρδους - Sig 

9 Inchausti(1997) Λειτουργικό κέρδος/Σύνολο 

ενεργητικού 

- Nsig 

10 Owusu-Ansah (1998) Αποδοτικότητας Απασχολουμένου 
Κεφαλαίου 

+ Sig 

11 Tower et al (1999) Κέρδη/Σύνολο ενεργητικού + Nsig 

12 Haniffa and Cooke (2002) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων  + Sig  

13 Naser et al(2002) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων + Nsig 

Περιθώριο κέρδους + Sig 

14 

 

 

 

Camfferman and Cooke(2002) 

 

Περιθώριο καθαρού κέρδους 

 

+  

 

Sig  

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων + Nsig 

15 Chow and Gray(2002)  + Nsig 

16 Glaum and Street(2003) Καθαρά έσοδα - Nsig 

17 Ali et al (2004) Απόδοση ενεργητικού + Sig 

18 Prencipe(2004) Λειτουργικά έσοδα / Σύνολο 

ενεργητικού 

+ Nsig 

19 Akhtaruddin (2005) Καθαρά κέρδη προς απασχολούμενο 
κεφάλαιο  

+ Sig(οριακά) 

Καθαρά κέρδη προς πωλήσεις + Sig (οριακά) 

20 Al-Shammari(2005) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων  + Nsig 

21 Barako(2007) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων +  Sig  

Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας, χρησιμοποιείται ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (return on 

total assets). Ο αριθμοδείκτης αυτός, μετρά την απόδοση των συνολικών 
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περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, καθώς και των επί μέρους τμημάτων 

αυτής και αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης και ελέγχου της διοίκησής της.   

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας του ενεργητικού, υπολογίζεται ως το πηλίκο του 

συνολικού μεγέθους των λειτουργικών κερδών της χρήσης, με το συνολικό μέγεθος 

(αξία) των περιουσιακών στοιχείων που στη διάρκεια αυτής η επιχείρηση αξιοποιεί 

(σύνολο ενεργητικού). 

Από την παραπάνω ανάλυση προέκυψε ότι τα εμπειρικά αποτελέσματα είναι 

συγκεχυμένα. Πολλοί ερευνητές ανέφεραν την ύπαρξη  μιας θετικής σχέσης μεταξύ 

της κερδοφορίας και του επιπέδου γνωστοποιήσεων (Singhvi, 1968; Singhvi and 

Desai, 1971; McNally et al.,1982; Raffournier, 1995; Owusu-Ansah, 1998; Haniffa 

and Cooke, 2002; Naser et al., 2002; Camfferman and Cooke, 2002; Ali et al., 2004). 

Αντίθετα οι Wallace and Naser (1995) βρήκαν αρνητική σχέση μεταξύ της 

κερδοφορίας και του επιπέδου των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων.  Κατά συνέπεια 

δεν είναι δυνατό να παρέχουμε μια εκ των προτέρων προδιαγραφή της κατεύθυνσης  

της σχέσης μεταξύ της κερδοφορίας και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων.  Η 

υπόθεση που αναπτύσσεται είναι η παρακάτω: 

Η3: Υπάρχει σχέση μεταξύ της κερδοφορίας της επιχείρησης και του επιπέδου των 

γνωστοποιήσεων. 

7.1.4 Ρευστότητα της επιχείρησης 

Η ρευστότητα ορίζεται ως η ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί απρόσκοπτα τις 

βραχυπρόθεσμες της υποχρεώσεις. Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού και επαρκούς ως 

προς αυτήν επιπέδου επιτυγχάνεται μέσω της καθημερινής μετατροπής των 

αποθεμάτων της επιχείρησης σε πωλήσεις, των πωλήσεων της σε απαιτήσεις 

(εισπρακτέους λογαριασμούς) και των απαιτήσεων αυτής σε μετρητά. Η ύπαρξη 

ρευστότητας σε μία επιχείρηση επιδρά σημαντικά και στην κερδοφορία αυτής, αφού 

η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την πλευρά της συντελεί στη δυσφήμιση της 

και στη μείωση της εμπιστοσύνης που αυτή απολαμβάνει στον επιχειρηματικό κόσμο 

και στο συναλλακτικό της κύκλωμα. Αναμφίβολα, οι περισσότερες επιχειρήσεις 

φροντίζουν να διατηρούν ένα επαρκές επίπεδο κυκλοφοριακών στοιχείων ανάλογο 

αυτού των τρεχουσών υποχρεώσεων τους έτσι ώστε να μπορούν να τις εξοφλούν 

κανονικά. Η τοποθέτηση κεφαλαίων σε κυκλοφοριακά στοιχεία, δεν αποτελεί κατά 
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κανόνα παραγωγική επένδυση και ως εκ τούτου η διατήρηση ενός υπερβολικά 

υψηλού επιπέδου τους ενδέχεται να οδηγήσει στη μείωση της κερδοφόρας 

δυναμικότητας μιας επιχείρησης. Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορεί εντούτοις να οδηγήσει 

και η ανεπάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων αφού η αδυναμία εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων από την πλευρά της επιχείρησης καταλήγει σε οικονομικό κλονισμό 

και καταστροφικές γι’ αυτήν οικονομικές συνέπειες. Σύμφωνα με τον Cooke (1989), 

οι εταιρίες που διακρίνονται για την υψηλή τους ρευστότητα, τείνουν να 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες συγκριτικά με αυτές που χαρακτηρίζονται 

από χαμηλότερα επίπεδα ως προς αυτήν. Θα μπορούσε επίσης να υποστηριχθεί ότι η 

χαμηλή ρευστότητα, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση των γνωστοποιήσεων 

τους, με σκοπό τον περιορισμό του φόβου των επενδυτών (μετόχων και πιστωτών 

τους) και την κοινοποίηση προς αυτούς της γνώσης των προβλημάτων με τα οποία η 

διοίκηση της επιχείρησης έρχεται αντιμέτωπη (Wallace et al., 1994). Οι έρευνες που 

διεξήχθησαν στο παρελθόν για τη διαπίστωση της σχέσης ανάμεσα στη ρευστότητα 

και το επίπεδο των γνωστοποιήσεων οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Οι 

Belkaoui και Kahl (1978), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση 

ανάμεσα στη ρευστότητα και στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων που παρέχεται από 

τις επιχειρήσεις. Οι έρευνα των Wallace et al. (1994), κατέληξε στον εντοπισμό 

αρνητικής σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αντιθέτως, η έρευνα των 

Camfferman και Cooke (2002), κατέληξε στη διαπίστωση της ύπαρξης θετικής 

σχέσης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών για τις Ολλανδικές επιχειρήσεις, 

συμπέρασμα που κατέστη αδύνατο να ανακύψει στην περίπτωση των Βρετανικών 

επιχειρήσεων. 

Έχει γενικά αποδειχθεί πως το επίπεδο των γνωστοποιήσεων σχετίζεται αρνητικά με 

τη ρευστότητα της επιχείρησης.  Αυτή η πρόταση στηρίζεται συνήθως από θεωρητικά 

στοιχεία που προέρχονται από τη θεωρία της σηματοδότησης. Οι Wallace et. al 

(1994) αναφέρουν ότι μια επιχείρηση με χαμηλή ρευστότητα χρειάζεται να δώσει 

περισσότερες πληροφορίες για να εξηγήσει τη χαμηλή επίδοσή της από ότι μια 

επιχείρηση με υψηλή ρευστότητα.  Έτσι μια επιχείρηση σε περιόδους οικονομικών 

δυσκολιών είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει πληροφορίες για να επισημάνει το 

γεγονός ότι πρόκειται για μια ζωντανή οικονομική μονάδα και να καθησυχάσει τους 

φόβους των επενδυτών της. 
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Μια παρόμοια σχέση μεταξύ της ρευστότητας και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων 

στηρίζεται στην αντίληψη ότι όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικές 

δυσκολίες δέχεται πιέσεις από τους μετόχους και τους δανειστές για πιο λεπτομερείς 

πληροφορίες με σκοπό να επιβεβαιώσει την ικανότητά της για συνέχιση της ύπαρξής 

της.  Είναι λοιπόν πιθανό ότι μια επιχείρηση με οικονομικές δυσκολίες θα 

γνωστοποιήσει περισσότερες πληροφορίες λόγω της πίεσης που δέχεται  από τους 

μετόχους και τους δανειστές.  Επιπρόσθετα οι λογιστικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων με προβλήματα ρευστότητας είναι πιθανόν να ελέγχονται σχολαστικά 

από αναλυτές και άλλους επαγγελματίες προκειμένου να αξιολογήσουν την 

περίπτωση της αποτυχίας.  Για την αποφυγή της περίπτωσης ενός ελέγχου που μπορεί 

να αποκαλύψει μη συμμόρφωση με τους κανόνες των γνωστοποιήσεων, αναμένεται 

ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι πιο προσεκτικές στην τήρηση της γνωστοποίησης 

των ελάχιστων πληροφοριών.  Έτσι η πιθανότητα πιο εντατικής πληροφόρησης 

αυξάνεται. 

Παρόλα αυτά, αν η ρευστότητα θεωρείται ένα μέτρο ευρωστίας, η θεωρία ζήτησης 

κεφαλαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπόθεση της θετικής σχέσης των 

γνωστοποιήσεων και της ρευστότητας.  Οι Belkaoui and Kahl (1978) προτείνουν ότι 

η ρευστότητα μιας επιχείρησης είναι ένας τρόπος μέτρησης του επιχειρηματικού 

κινδύνου.  Η ρευστότητα επηρεάζει την αβεβαιότητα των επενδυτών μέσα στα 

πλαίσια μιας κεφαλαιαγοράς και το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης.  Σαν 

αποτέλεσμα, μια οικονομικά δυνατή επιχείρηση δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να 

γνωστοποιήσει την ορθή της θέση στην αγορά από μια αδύναμη επιχείρηση σε μια 

προσπάθεια να μειώσει την αβεβαιότητα των επενδυτών και να μειώσει το 

απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσής τους. 

Αν και οι Belkaoui and Kahl (1978) δεν βρήκαν μια σημαντική σχέση μεταξύ της 

ρευστότητας και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων για τις καναδικές επιχειρήσεις, 

μια αρνητική σχέση έχει καταγραφεί από τους Wallace et al. (1994) για την 

περίπτωση των ισπανικών επιχειρήσεων.   

Παρ’ όλο που δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέτρηση που θα μπορούσε 

ικανοποιητικά να καλύψει όλες τις πτυχές της ρευστότητας, ο δείκτης γενικής 

ρευστότητας  ή κεφαλαίου κίνησης (current ratio)  έχει επιλεγεί ως μέτρο απόδοσης 

της ρευστότητας μίας επιχείρησης. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας συνιστά τον πλέον 
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χρησιμοποιούμενο δείκτη και υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των 

κυκλοφοριακών στοιχείων μιας επιχείρησης με το σύνολο των βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεών της (Νιάρχος, 1991). 

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα και λόγω του γεγονότος ότι σε 

προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες δεν καταγράφηκε η ύπαρξη μίας ισχυρής 

απόδειξης για το είδος της σχέσης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών, διατυπώνεται 

η τέταρτη υπόθεση ως εξής:  

Η4: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου  γνωστοποιήσεων και του επιπέδου της 

ρευστότητας μιας επιχείρησης. 

7.1.5 Μόχλευση 

Οι περισσότερες προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ 

της μόχλευσης και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων (Chow and Wang-Boren, 

1987; Wallace et al., 1994; Meek et al., 1995; Raffournier, 1995; Inchausti, 1997; 

Tower et al., 1999; Depoers, 2000; Haniffa and Cooke, 2001).   Ωστόσο, οι Naser και 

Al-Khatib (2000), Naser et al. (2002), και Hassan et al. (2006) διαπίστωσαν την 

ύπαρξης μιας σημαντικής σχέση μεταξύ της μόχλευσης και του επιπέδου των 

γνωστοποιήσεων.   Η σχέση αυτή διαπιστώθηκε να είναι τόσο θετική (Malone et al., 

1993; Bujaki and McConomy, 2002; Naser et al., 2002; Prencipe 2004; Al-Shammari, 

2005; Barako, 2007) όσο και αρνητική (Eng and Mak, 2003).  Στην Ελλάδα, πολλές 

εταιρείες έχουν την τάση να δανείζονται από τις τράπεζες, με τον τραπεζικό δανεισμό 

να αποτελεί κύρια πηγή χρηματοδότησης. Εταιρείες που έχουν ένα υψηλότερο 

επίπεδο χρηματοδότησης από τις τράπεζες θα υπόκεινται σε μεγαλύτερο έλεγχο από 

ότι οι εταιρείες που εξαρτώνται κυρίως από  χρηματοδότηση των ιδίων κεφαλαίων. 

Το τμήμα χορήγησης δανείων των τραπεζών έχει δύσκολη αποστολή στο να μελετά 

τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών και συγκεκριμένα τις λογιστικές τους 

καταστάσεις πριν τη χορήγηση του δανείου. Δηλαδή, οι αναλυτές της τράπεζας 

εξαρτώνται  από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και τις θεωρούν βασική 

πηγή άντλησης πληροφοριών για τις εταιρείες που καταφεύγουν σε τραπεζικό 

δανεισμό. Ως εκ τούτου, θεωρείται δεδομένο ότι οι εταιρείες που δανείζονται 

περισσότερο, θα προβούν στη γνωστοποίηση περισσότερων πληροφοριών από τις 

εταιρείες που δεν δανείζονται από τις τράπεζες. Ωστόσο, μπορεί επίσης να 
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υποστηριχθεί ότι, δεδομένης της υψηλής τάσης του απορρήτου στην ελληνική αγορά, 

σε συνδυασμό με τον έλεγχο των τραπεζικών αναλυτών, οι εταιρείες μπορεί να 

προτιμούν να κρύψουν πληροφορίες από τις τράπεζες. Δηλαδή, ο βαθμός της 

γνωστοποίησης πληροφοριών μπορεί να είναι αντιστρόφως ανάλογος προς τον βαθμό 

της μόχλευσης. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4 η μόχλευση έχει εκφραστεί με 

διάφορους τρόπους.  Στην παρούσα εργασία το σύνολο του χρέους της επιχείρησης 

προς τα ίδια κεφάλαια θα χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της μόχλευσης μιας 

επιχείρησης. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, θα γίνει έλεγχος της υπόθεσης που διατυπώνεται 

στην συνέχεια χωρίς καμία πρόβλεψη της κατεύθυνσης της σχέσης. Με βάση την 

προηγούμενη συζήτηση  έχει αναπτυχθεί η ακόλουθη υπόθεση: 

Η5: Ο βαθμός μόχλευσης συσχετίζεται με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων 

Πίνακας 4: Περίληψη ερευνών για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων και της 

μόχλευσης  της επιχείρησης 
Α/Α Συγγραφείς Μέτρο Σχέση Σημαντική (Sig)/ 

Μη σημαντική (Nsig) 

1 Chow and Wang-

Boren(1987) 

Λογιστική αξία 

δανεισμού 

+ Nsig 

2 Malone et al(1993) Ποσοστό δανεισμού 

προς την καθαρή 

θέση 

+ Sig 

3 Wallace et al(1994) Δανεισμός/καθαρή 

θέση 

+ Nsig 

4 Meek et al(1995) Δανεισμός/καθαρή 

θέση 

- Nsig 

5 Raffournier(1995) Δανεισμός * 

100/Σύνολο 

ενεργητικού 

+ Nsig 

6 Inchausti(1997) Συνολικές 
υποχρεώσεις/καθαρή 

θέση 

+ Nsig 

7 Tower et al (1999) Δείκτης 
μακροπρόθεσμης 

δανειακή 

επιβάρυνσης  προς 
ίδια κεφάλαια 

+ Nsig 

8 Depoers (2000) Δανεισμός προς 

σύνολο ενεργητικού 

+ Nsig 

9 Haniffa and Cooke (2001) Συνολικός δανεισμός 
προς σύνολο 

ενεργητικού 

+ Nsig 

10 Bujaki and McConomy 
(2002) 

Σύνολο 
υποχρεώσεων/Σύνολο 

ενεργητικού 

+ Sig 

11 Camfferman and Cooke 

(2002) 

Δανεισμός προς 

καθαρή θέση 

+  Sig 

12 Ferguson, Lam and 

Lee(2002) 

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις προς 

καθαρή θέση 

+ Sig 

13 Naser et al. (2002) Καθαρή θέση + Sig 

14 Eng and Mak (2003) Δανεισμός - Sig 

15 Ali et al(2004) Σύνολο δανεισμού 
προς σύνολο 

ενεργητικού 

- Nsig 
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16 Prencipe (2004) Υποχρεώσεις/ σύνολο 
ενεργητικού 

+ Sig 

17 Al-Shammari (2005) Λογιστική αξία 

δανεισμού 

+ Sig 

18 Barako (2007) Σύνολο δανεισμού 
προς σύνολο 

ενεργητικού 

+ Sig 

7.1.6 Κλάδος 

Προκειμένου να μελετηθεί η σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών και του βαθμού παροχής, από την πλευράς των επιχειρήσεων, 

υποχρεωτικών και εθελοντικών γνωστοποιήσεων χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από 

πολλούς ερευνητές ο κλάδος στην οποία δραστηριοποιείται μια επιχείρηση.  Βάσει 

των προσπαθειών του Cooke (1989), δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιχειρήσεις 

μεγάλου μεγέθους που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένο κλάδο, οι οποίες 

πρόσθετα μπορούν να επηρεάσουν με την ακολουθούμενη από την πλευρά τους 

πολιτική ως προς τις γνωστοποιήσεις και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του ιδίου 

κλάδου. Οι Wallace et al. (1994), κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο βαθμός 

γνωστοποίησης μπορεί να διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο αντικατοπτρίζοντας 

με την προσέγγιση τους αυτή τα μοναδικά χαρακτηριστικά καθενός εξ’ αυτών. Ο 

Cooke (1992), ερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στον κλάδο δραστηριότητας και το 

επίπεδο των επιχειρηματικών γνωστοποιήσεων και διαπίστωσε πως οι Ιαπωνικές 

εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο των κατασκευών γνωστοποιούν περισσότερες 

πληροφορίες από τις αντίστοιχες που ανήκουν στους υπόλοιπους κλάδους 

επιχειρηματικής λειτουργίας. Οι Camfferman και Cooke (2002), διαπίστωσαν πως 

υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στον κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων και 

στον βαθμό γνωστοποίησης πληροφοριών τόσο για τις Ολλανδικές εταιρίες όσο και 

για τις εταιρίες της Μεγάλης Βρετανίας. Αντιθέτως,  οι Wallace et al. (1994), 

διαπίστωσαν πως δεν υφίσταται μια τέτοια σχέση. Το συμπέρασμα τους αυτό, 

βρίσκεται πρόσθετα σε συμφωνία, με τις εμπειρικές μελέτες που αναφέρονται στον 

κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων και τις γνωστοποιήσεις κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής πληροφορίας (Hackstone and Milne, 1996; Robb et al., 2001).  

Είναι διαδεδομένη η αντίληψη ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται στις 

λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων μπορεί να διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο.  

Ένας λόγος είναι η ύπαρξη συγκεκριμένων παραγόντων του συγκεκριμένου κλάδου, 

όπως είναι η πολυπλοκότητα και η φύση των εργασιών συγκεκριμένων επιχειρήσεων 
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(όπως οι πολυεθνικές).  Για παράδειγμα μια επιχείρηση με διαφοροποιημένα 

συμφέροντα είναι πιθανό να έχει μεγαλύτερο όγκο χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών προς γνωστοποίηση από ότι μια με μη διαφοροποιημένα συμφέροντα 

(Craig and Diga, 1998).  Επιπρόσθετα μπορεί να υποστηριχθεί ότι μια επιχείρηση που 

παράγει διαφορετικά προϊόντα και δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς 

γεωγραφικούς και επιχειρηματικούς τομείς, είναι πιο πιθανό να έχει ένα 

ικανοποιητικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών  για διαχειριστικό 

έλεγχο από ότι μια επιχείρηση που παράγει ένα προϊόν και λειτουργεί σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα αγοράς.  Είναι επίσης πιθανό ότι μερικές από τις διαθέσιμες 

πληροφορίες γνωστοποιούνται στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των προμηθευτών, πελατών, αναλυτών και 

του κοινού γενικότερα. 

Όσον αφορά τη θεωρία σηματοδότησης, οι Malone et al. (1993) και Wallace et al. 

(1994) δείχνουν ότι είναι κοινό για τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου να 

ακολουθήσουν παρόμοιες πρακτικές λογιστικής και υποβολής εκθέσεων. Έτσι, όταν 

μια εταιρεία αποκλίνει από αυτό που θεωρείται να είναι ο κανόνας στον κλάδο μπορεί 

να μεταδίδει διαφορετικά σήματα στους συμμετέχοντες στην αγορά. Υψηλότερα 

επίπεδα συμμόρφωσης μπορεί να ερμηνευθούν ως εταιρείες που προσπαθούν να 

ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούτναι στον ίδο κλάδο. 

Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης  μπορεί να 

ερμηνευθούν ως εταιρείες «λεμόνια», με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη αγοραία αξίας 

της. 

Το επιχείρημα της κυρίαρχης εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει 

γιατί μια επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει σε επιδράσεις μόδας της πολιτικής των 

γνωστοποιήσεων άλλων εταιρειών μέσα στον ίδιο κλάδο (Wallace, 1987).  Για 

παράδειγμα, μια εθνική κυρίαρχη επιχείρηση με υψηλά ποσοστά γνωστοποιήσεων σε 

ένα συγκεκριμένο κλάδο μπορεί να οδηγήσει σε επίδραση μόδας όσον αφορά το 

επίπεδο των γνωστοποιήσεων που έχει  υιοθετηθεί από άλλες επιχειρήσεις του ίδιου 

κλάδου (Cooke, 1991).  Ομοίως η κυρίαρχη εταιρεία μπορεί να έχει θέσει ένα χαμηλό 

ποσοστό γνωστοποιήσεων που μπορεί να ακολουθηθεί από επιχειρήσεις που 

εισέρχονται σε αυτόν τον κλάδο. Οι Camfferman και Cooke (2002) υποστηρίζουν ότι 

το οικονομικό περιβάλλον, όπου υπάρχουν λίγες μεγάλες εταιρείες, οι περισσότερες 
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εταιρείες θα προσπαθήσουν να ακολουθήσουν τις πρακτικές γνωστοποίησης 

πληροφοριών των εταιρειών «ηγέτες». Ως εκ τούτου, ο κλάδος μπορεί να έχει μια πιο 

έντονη επίδραση σε αυτές τις χώρες σε σύγκριση με χώρες όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο, όπου η αγορά έχει μεγαλύτερο εύρος. 

Η επίδραση του κλάδου έχει εξετασθεί σε διάφορες μελέτες για τις γνωστοποιήσεις, 

τόσο σε υποχρεωτικό όσο και σε εθελοντικό επίπεδο.  Για παράδειγμα ο Cooke 

(1989) βρήκε ότι οι σουηδικές εμπορικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν λιγότερες 

εθελοντικές πληροφορίες από άλλους κλάδους επιχείρησης.  Ο Cooke (1991) ανέφερε 

ότι οι ιαπωνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν περισσότερες εθελοντικές 

επιχειρήσεις από άλλες, ενώ οι Wallace and Naser (1995) ανέφεραν ότι οι 

πολυεθνικές του Χονγκ Κονγκ παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες στις ετήσιες 

λογιστικές καταστάσεις τους.   

Πίνακας 5: Περίληψη ερευνών για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων και του 

κλάδου  της επιχείρησης 
Α/Α Συγγραφείς Μέτρο Σχέση Σημαντική (Sig)/ 

Μη σημαντική 

(Nsig) 

1 McNally et al (1982) 21 κατηγορίες  Nsig 

2 Cooke(1989) Εμπόριο, Βιομηχανίες, Υπηρεσίες 
και Πολλαπλών δραστηριοτήτων 

Εμπόριο - Εμπόριο (sig) 
Υπόλοιπες Nsig 

3 Cooke (1992) Βιομηχανίες και λοιπές Βιομηχανίες + Βιομηχανίες (sig) 

Λοιπές (nsig) 

4 Meek et al (1995) Μέταλλα, Κατασκευές, 
Καταναλωτικά αγαθά και 

Πετρελαϊκές 

Καταναλωτικ
ά αγαθά – , 

Υπόλοιπες + 

Nsig 

5 Raffournier(1995) Βιομηχανίες/Όχι Βιομηχανίες + Sig(μέτρια) 

6 Inchausti(1997) Βασικές, Βιομηχανίες και υπηρεσίες + Nsig 

7 Owusu-Ansah (1998) Κύρια οικονομική δραστηριότητα - nsig 

8 Tower et al (1999) Πρώτες ύλες, Βιομηχανίες,  

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 

Υπηρεσίες 

+ Nsig 

9 Haniffa and Cooke (2002) Βιομηχανίες/ Εμπόριο/ Υπηρεσίες 

/Ορυχεία 

- Βιομηχανίες Sig 1% 

10 Camfferman and 

Cooke(2002) 

Εμπόριο/Βιομηχανίες/Πολλαπλών 

δραστηριοτήτων 

+ Πολλαπλών 

δραστηριοτήτων Sig 

11 Chow and Gray(2002) Ηλεκτρονικές, Εκδοτικές, Τροφής, 

Ναυτιλιακές 

+ για την 

πρώτη 

κατηγορία, 
– για τη 

δεύτερη 

κατηγορία 

 

12 Ferguson, Lam and 

Lee(2002) 

Εταιρείες Κοινής 

Ωφέλειας/Ηλεκτρονικές 

- Nsig 

13 Naser et al(2002) Βιομηχανίες/Υπηρεσίες - Nsig 

14 Glaum and Steet (2003) Βιοτεχνολογικές, Βιομηχανικές, 
Internet, Υψηλής τεχνολογίας, 

Τηλεπικοινωνίες 

+ Nsig 

15 Akhtaruddin (2005) Παραδοσιακές /Σύγχρονες + Nsig 

16 Al-Shammari(2005) Τράπεζες, Ασφάλειες, Βιομηχανίες, 
Υπηρεσίες 

+ Sig 

17 Barako(2007) Αγροτικές, Εμπορικές και 

Υπηρεσίες, 

Χρηματοοικονομικές και 
επενδυτικές, Βιομηχανίες 

Αγροτικές + Αγροτικές Sig 



Κεφάλαιο 7 Εμπειρική Έρευνα 

 

239 

 

Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία άλλων ερευνητών που 

χωρίζουν τους κλάδους σε  κατηγορίες (Cooke 1989; Wallace and Naser, 1995).  

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι  επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την 

εργασία και τις πρώτες ύλες και τις μετασχηματίζουν σε τελικά εμπορεύματα, όπως 

επίσης και οι εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή δρόμων και κτιρίων.  

Αυτές οι επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία που ονομάζεται «μεταποιητικές 

επιχειρήσεις» και όλες τις υπόλοιπες κατηγοριοποιούνται ως «λοιπές επιχειρήσεις».  

Στις «λοιπές επιχειρήσεις» ανήκει ο κλάδος του τουρισμού, των υπηρεσιών, της 

ναυτιλίας, των μεταφορών, της επικοινωνίας καθώς και το λιανικό και χονδρικό 

εμπόριο. 

Για να διαπιστωθεί η επίδραση του κλάδου στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων 

χρησιμοποιείται, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας,  η διχοτόμος μεταβλητή.  Ο 

κλάδος στον οποίο ανήκει η κάθε επιχείρηση παρουσιάζεται στη μελέτη ως 

ψευδομεταβλητή. Οι εταιρίες που ανήκουν στην κατηγορία  «μεταποιητικές 

επιχειρήσεις» θα παίρνουν την τιμή 1 ενώ οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην 

κατηγορία «λοιπές επιχειρήσεις» θα παίρνουν την τιμή 0 (Collins et al., 1997; Francis 

and Schipper, 1999). Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται διάφορες έρευνες που 

αναφέρονται στις γνωστοποιήσεις και στον κλάδο στον οποίο ανήκει η κάθε 

επιχείρηση. 

Υπό τη θεώρηση ότι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 

«μεταποιητικές επιχειρήσεις» πιθανώς να παρέχουν διαφορετικό επίπεδο  

γνωστοποιήσεων έναντι των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 

«λοιπές επιχειρήσεις» διατυπώνεται η υπόθεση που ακολουθεί:  

Η6: Ο βαθμός γνωστοποιήσεων μιας επιχείρησης διαφέρει, ανάλογα με τον κλάδο 

στον οποίο ανήκει. 

7.1.7 Ελεγκτική εταιρεία 

Το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας χωρίς καμιά αμφιβολία χαρακτηρίζεται ως ένας 

από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο καταγραφής 

γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις. Ο εξωτερικός ελεγκτής συνιστά ένα 

από τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας. Με την 

έκθεση ελέγχου που διατυπώνουν, οι ορκωτοί ελεγκτές εκφράζουν τη γνώμη τους επί 
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των οικονομικών καταστάσεων της υπό εξέταση εταιρείας. Οι τέσσερις μεγαλύτερες 

πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρίες, γνωστές και ως Big 4  παλιότερα ως Big 5 

διενεργούν διαχρονικά την πλειονότητα των ελέγχων εισηγμένων και μη εταιριών 

παγκοσμίως. Αυτές αποτελούνται από: την PricewaterhouseCoopers (PWC), τη 

Deloitte & Touche Tohmatsu, την Ernest & Young και την KPMG. Πέραν αυτών 

αρκετές μικρού μεγέθους ελεγκτικές εταιρίες δραστηριοποιούνται σε εθνικό, τοπικό 

επίπεδο. Ο διαχωρισμός των ελεγκτικών εταιριών σε συνάρτηση με το μέγεθος τους 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός. Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι οι μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρίες ενδιαφέρονται περισσότερο για τη φήμη τους. Το γεγονός αυτό 

τις καθιστά περισσότερο πρόθυμες για συνεργασία με εταιρίες που επιδιώκουν να 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες στις λογιστικές τους καταστάσεις.  

Πίνακας 6: Περίληψη ερευνών για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων και της 

ελεγκτικής εταιρείας 

Α/Α Συγγραφείς Μέτρο Σχέ

ση 

Σημαντική (Sig)/ 

Μη σημαντική 

(Nsig) 

1 Signhvi and 

Desai(1971) 

Ελεγκτικές εταιρείες - Sig 

2 McNally et al (1982) Big 8/ non big 8  Nsig 

3 Malone et al(1993) Big 8/ non big 8 + Nsig 

4 Wallace et al(1994) Big 6/ Non big six - Nsig 

5 Raffournier(1995) Big six/Non big six + Sig 

6 Wallace and 

Naser(1995) 

Big Six/Non Big Six - Sig 

7 Inchausti(1997) Big Six/Non Big Six + Sig 

8 Owusu-Ansah (1998) Ποσοστό συγκέντρωσης + Nsig 

9 Depoers (2000) Big Six/Non Big Six 

 

+ Nsig 

10 Haniffa and Cooke 

(2002) 

Big Six/Non Big 6 + Nsig 

11 Naser et al(2002) Τοπικές/Διεθνής - Sig 

12 Camfferman and 

Cooke(2002) 

Big Six/Non Big 6 + Sig 

13 Chow and Gray(2002) Ελεγκτικές εταιρείες + Nsig 

14 Glaum and 

Street(2003) 

Big 5/Non Big 5 

Anderson, KPMG, Ernst και 

Young, PwC, Delloite 

+ Sig 

15 Ali et al(2004) Αριθμός και μέγεθος 

ελεγκτικών εταιρειών 

+ Nsig 

16 Al-Shammari(2005) Big 5/ Non big 5 + Nsig 

17 Barako(2007) Big 4/ Non big-4, 

PricewaterhouseCoopers, 

Ernest και Young, Deloitte και 

Touch και KPMG Peat 

Marwick 

+ Sig 

Αντιθέτως, οι μικρές σε μέγεθος ελεγκτικές εταιρίες αδυνατούν να ελέγξουν την 

πολιτική των γνωστοποιήσεων που η κάθε εταιρία υιοθετεί. Συνήθως αυτές, 
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προτιμούν να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους προκειμένου να διατηρηθεί η 

μεταξύ τους συνεργασία (Firth, 1979; Wallace and Naser, 1995). Η σχέση που 

καταγράφεται μέσα από τις εμπειρικές ερευνητικές προσπάθειες μεταξύ του μεγέθους 

της ελεγκτικής εταιρείας και του βαθμού των γνωστοποιήσεων είναι μάλλον ασαφής. 

Αρκετοί ερευνητές κατέληξαν στην ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στο μέγεθος της 

ελεγκτικής εταιρίας και στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων (Ahmed, 1996; 

Raffournier, 1995; Camfferman and Cooke, 2002), κάποιοι άλλοι στην ύπαρξη 

αρνητικής σχέσης (Wallace and Naser, 1995). Οι Wallace et al. (1994), αξιολόγησαν 

τη σχέση αυτή θετική αλλά όχι σημαντική.  

Παρά το γεγονός ότι την ευθύνη για την προετοιμασία των λογιστικών καταστάσεων 

την έχουν τα διοικητικά στελέχη, στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως οι ελεγκτές 

μπορεί να επηρεάζουν τις πρακτικές γνωστοποιήσεων των εταιρειών που είναι 

πελάτες τους.  Ειδικά έχει αναφερθεί πως οι μεγάλες και γνωστές ελεγκτικές εταιρείες 

παροτρύνουν τις εταιρείες να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες (Singhvi and 

Desai, 1971; Firth, 1979). Υπάρχουν διαφορετικές εξηγήσεις για αυτή την επιρροή.   

Πρώτος ο Beaty (1989) αναφέρει πως οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες επενδύουν 

περισσότερο για να διατηρήσουν τη φήμη τους για την παροχή ποιοτικού ελέγχου 

από ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις και έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να ανακαλύψουν 

και να αναφέρουν παραβίαση λογιστικών κανόνων.  Η DeAngelo (1981) βρήκε πως 

το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας  και η ποιότητα της πληροφορίας σχετίζονται.  

Παρατήρησε πως οι εταιρείες των οποίων οι λογιστικές καταστάσεις περιέχουν λάθη 

και παρανομίες αυτό θα επιφέρει μείωση της φήμης των μεγάλων ελεγκτικών 

εταιρειών και το προηγούμενο συνδέεται με αυτό.  Έτσι οι μεγάλες ελεγκτικές 

εταιρείες ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να γνωστοποιούν μεγαλύτερο όγκο 

πληροφοριών στις λογιστικές τους καταστάσεις.  

Ένα δεύτερο επιχείρημα για την υποστήριξη της σχέσης μεταξύ της ελεγκτικής 

εταιρείας και της ποιότητας της πληροφορίας προτάθηκε από τους Malone et al. 

(1993).  Αναφέρουν πως οι μικρές ελεγκτικές εταιρείες είναι πιο ευαίσθητες στις 

απαιτήσεις των πελατών τους επειδή θα τους στοιχίσει η απώλεια ενός πελάτη τους.  

Αυτό υποδηλώνει μια οικονομική εξάρτηση και είναι διστακτικοί να αναφέρουν την 

έλλειψη συμμόρφωσης με τους κανόνες των γνωστοποιήσεων.  Αντίθετα οι μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρείες έχουν μικρότερη οικονομική εξάρτηση από ένα συγκεκριμένο 
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πελάτη και είναι πιο πιθανό να αναφέρουν μια μη συμμόρφωση με τους κανόνες των 

γνωστοποιήσεων. 

Ένα άλλο επιχείρημα προέρχεται από τους Jensen and Meckling (1976) and Watts 

and Zimmerman (1986).  Πρότειναν ότι οι ελεγκτές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για 

να περιορίσουν την καιροσκοπική συμπεριφορά των αντιπροσώπων, μειώνοντας έτσι 

τα κόστη αντιπροσώπευσης.  Υποστηρίχθηκε ότι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 

μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες  είναι αυτές που έχουν σημαντικά κόστη 

αντιπροσώπευσης και προσπαθούν να τα μειώσουν μέσω της συνεργασίας με αυτές 

τις ελεγκτικές εταιρείες (Inchausti, 1997). Έτσι, αναμένεται ότι όταν τα κόστη 

αντιπροσώπευσης είναι μεγαλύτερα υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση για τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες των μεγάλων επιχειρήσεων με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην ποιότητα 

των γνωστοποιήσεων. 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Caramanis (1997), το ΣΟΛ (Σώμα Ορκωτών 

Λογιστών) για πολλά χρόνια μονοπώλησε την αγορά έχοντας ως κύριο σκοπό του την 

διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος.  Το 1979 ιδρύθηκε  ο  ΣΕΛΕ (Σύλλογος 

Εγκεκριμένων Λογιστών Ελεγκτών Ελλάδος) από εταίρους ελεγκτικών εταιρειών 

συνδεμένων με τις μεγάλες πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες (Arthur Andersen, 

Coopers & Lybrand, Peat Marwick κ.λπ.), και αποτέλεσε τον βασικότερο αντίπαλο 

του ΣΟΛ.  Οι ελεγκτικές αυτές εταιρείες είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα από τη 

δεκαετία του 1960, ακολουθώντας τη σημαντική εισροή ξένων επενδύσεων στη χώρα 

την εποχή εκείνη. 

Η κυριότερη διαφωνία μεταξύ ΣΟΛ και ΣΕΛΕ ήταν ότι το ΣΟΛ υποστήριζε πως με 

την απελευθέρωση της ελεγκτικής αγοράς θα αποδυναμωνόταν ο εξωτερικός έλεγχος, 

ενώ ο ΣΕΛΕ υποστήριζε ότι ο ανταγωνισμός που θα δημιουργηθεί από την 

απελευθέρωση της ελεγκτικής αγοράς θα βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία 

των ελεγκτικών υπηρεσιών.  Μέχρι την απελευθέρωση του ελεγκτικού επαγγέλματος 

που πραγματοποιήθηκε το 1992, οι διεθνείς εταιρείες ασχολούνταν με την παροχή 

γενικών λογιστικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες 

τους, κυρίως ελληνικές θυγατρικές ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιθυμούσαν 

διακαώς την απελευθέρωση του ελεγκτικού επαγγέλματος για να μπουν στην αγορά 

των εκ του νόμου υποχρεωτικών ελέγχων.  Ο νόμος απαγόρευε ρητά αυτές τις 

εταιρείες να διενεργούν οποιαδήποτε άλλη μορφή ελέγχου.  Έτσι, το ΣΟΛ με την 
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αρχική θεσμική του μορφή έπαψε να λειτουργεί το 1992.  Μετά την απελευθέρωση 

του ελεγκτικού επαγγέλματος το 1992, τα μέλη του ΣΟΛ χωρίστηκαν στα δύο.  Η 

πλειοψηφία των μελών του ΣΟΛ συνεργάστηκε και ίδρυσε την ιδιωτική εταιρεία 

ΣΟΛ ΑΕ, ενώ τα υπόλοιπα μέλη απορροφήθηκαν από ελεγκτικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούντα εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα.  Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει 

το  Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  (Σ.Ο.Ε.Λ), αποτελούμενο από 

επαγγελματίες ελεγκτές που απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας και εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο, το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο.  

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται διάφορες έρευνες που αναφέρονται στις 

γνωστοποιήσεις και στον κλάδος στον οποίο ανήκει η κάθε επιχείρηση. 

Η μεταβλητή της ελεγκτικής εταιρείας χρησιμοποιήθηκε και από τους Caramanis and 

Lennox (2008) για να εξετάσουν τη διαχείρηση των κερδών και την ποιότητα ελέγχου 

στην Ελλάδα.  Αναφέρουν πως οι μεγάλες ελεγκτικές επιχειρήσεις εργάζονται 

περισσότερες ώρες από τις μικρές ελεγκτικές επιχειρήσεις.  Έτσι χρησιμοποιούν τις ώρες 

ελέγχου σαν μέτρο μέτρησης της προσπάθειας ελέγχου και βρίσκουν πως τα μη κανονικά 

δεδουλευμένα είναι πιο πιθανό να είναι θετικά  όταν οι ώρες ελέγχου είναι λιγότερες και 

ότι η ικανότητα του εισοδήματος να αυξήσει τα μη κανονικά δεδουλευμένα είναι 

μεγαλύτερη όταν οι ώρες ελέγχου είναι λιγότερες.  Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

χαμηλή ελεγκτική προσπάθεια σχετίζεται με τη διαχείριση κερδών σύμφωνα με 

προηγούμενες έρευνες (Caramanis and Lennox, 2008; Leventis and Caramanis, 2005). 

Γενικότερα μπορεί να υποστηριχθεί πως όσοι συνεργάζονται με πολυεθνικές 

ελεγκτικές εταιρείες θεωρούνται πιο έμπειροι λόγω της σχέσης τους με αυτές τις 

εταιρείες σε σχέση με τους ελεγκτές των τοπικών ελεγκτικών εταιρειών (Wallace et 

al., 1994).   

Η υπόθεση που εξετάζεται είναι η ακόλουθη: 

Η7:  Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες αναμένεται 

να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις υπόλοιπες.  

7.2 Δεδομένα και ερευνητικές μέθοδοι 

7.2.1 Επιλογή δείγματος 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας εμπειρικής προσπάθειας, αποτέλεσαν οι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών επιχειρήσεις. Ο αριθμός των εταιριών 
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που ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο κατά το έτος  2011 ανερχόταν  στις 229 

εταιρείες. Ο πίνακας 7 παρουσιάζει την κατανομή των επιχειρήσεων στους διάφορους 

κλάδους δραστηριότητας.
44

  Οι επιχειρήσεις του τραπεζικού κλάδου (13 εταιρείες) 

και των ασφαλειών (3 εταιρείες) και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (επτά 

επιχειρήσεις) εξαιρέθηκαν λόγω των διαφορετικών γνωστοποιήσεων που παρέχονται 

από την πλευρά τους.  Έτσι ο αριθμός των εισηγμένων, εκτός του τραπεζικού κλάδου, 

των ασφαλειών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ανήλθε στις 206 
 
εταιρείες.  

Οι εταιρίες, των οποίων οι λογιστικές καταστάσεις μελετήθηκαν, ανήκουν στους εξής 

κλάδους δραστηριότητας: Πετρέλαιο και Αέριο, Χημικά, Πρώτες Ύλες, Κατασκευές 

και Υλικά Κατασκευών, Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, Τρόφιμα και Ποτά, 

Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά, Υγεία, Εμπόριο, Μέσα Ενημέρωσης, Ταξίδια και 

Αναψυχή,  Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Τεχνολογία. Η συλλογή 

των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας, πραγματοποιήθηκε μέσω των ετήσιων εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων, των εισηγμένων εταιριών, για το οικονομικό έτος που έληξε την 31
η
 

Δεκεμβρίου του 2011.  

Πίνακας 7: Εισηγμένες εταιρείες ανά κλάδο 

Κλάδος Συχνότητα Σχετική 

Συχνότητα 

Ακίνητη Περιουσία 11 5,34% 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 25 12,14% 

Εμπόριο 7 3,40% 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 25 12,14% 

Μέσα Ενημέρωσης 9 4,37% 

Πετρέλαιο & Αέριο 3 1,46% 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 29 14,08% 

Πρώτες Ύλες 16 7,77% 

Ταξίδια & Αναψυχή 16 7,77% 

Τεχνολογία 20 9,71% 

Τηλεπικοινωνίες 1 0,49% 

Τρόφιμα & Ποτά 24 11,65% 

Υγεία 8 3,88% 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4 1,94% 

Χημικά 8 3,88% 

Σύνολο 206 100,00% 

                                                 
44

 Τα στοιχεία για την ταξινόμηση των επιχειρήσεων στους διάφορους κλάδους έχουν αντληθεί από 

την επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr) 
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7.2.2 Μέθοδοι μέτρησης 

Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του 

επιπέδου των γνωστοποιήσεων. Η πρώτη είναι η προσέγγιση του περιεχομένου, το 

οποίο εισήχθη σε μελέτες γνωστοποίησης των Copeland and Fredericks (1968). 

Πρόκειται για την καταμέτρηση όλων των πληροφοριακών στοιχείων που 

εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης σύμφωνα με τον αριθμό 

των λέξεων και των αριθμών που χρησιμοποιούνται για να τις περιγράψουν.  Αν και 

αυτή η προσέγγιση έχει περιγραφεί ως μια συστηματική μέθοδος μετατροπής 

κειμένου σε αριθμητικές μεταβλητές για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων 

(Hussey και Hussey, 1997), δεν θεωρείται ότι είναι μια ικανοποιητική μέθοδος 

μέτρησης για να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη μελέτη. Αυτό συμβαίνει επειδή στις  

οικονομικές καταστάσεις υπάρχουν επαναλήψεις ορισμένων αριθμών και λέξεων που 

μπορούν να οδηγήσουν σε διπλή καταμέτρηση. Επιπλέον, οι εταιρείες διαφέρουν ως 

προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των εργασιών και οι πιο σύνθετες εταιρείες θα 

γνωστοποιούν περισσότερα από τις απλές επιχειρήσεις. Θα ήταν λάθος να κατατάξει 

κανείς τις εταιρείες αυτές σε υψηλότερο επίπεδο από πλευρά γνωστοποιήσεων επειδή 

έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες λέξεις και αριθμοί στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η εναλλακτική μέθοδος είναι η προσέγγιση του ευρετηρίου γνωστοποιήσεων, η οποία 

περιλαμβάνει τον έλεγχο των πληροφοριών που γνωστοποιούνται σύμφωνα με ένα 

κατάλογο στοιχείων πληροφορίας. Ανάλογα με το αν μια πληροφορία έχει 

γνωστοποιηθεί ή όχι απονέμεται μια βαθμολογία.  Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

βαθμολόγησης των γνωστοποιούμενων πληροφοριών προκύπτει μια συνολική 

βαθμολογία για κάθε εταιρεία. Ως εκ τούτου, η μέθοδος του ευρετηρίου  είναι μια 

προσέγγιση που συνδυάζει διάφορα στοιχεία γνωστοποιήσεων σε ένα  μεμονωμένο 

μέτρο. Ο Owusu-Ansah (1998) και οι Wallace and Cooke (1990) σημειώνουν ότι 

καθώς η βαθμολογία του ευρετηρίου μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια μεταβλητή 

στην οποία είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν παραμετρικές και μη παραμετρικές 

μέθοδοι, η προσέγγιση του ευρετηρίου δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να 

διεξάγουν τις κατάλληλες στατιστικές και οικονομετρικές αναλύσεις.  Για τη 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ευρετηρίου 

γνωστοποιήσεων το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία (Cerf, 1961 

and Wallace and Naser, 1995).  
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7.2.3 Κατασκευή του ευρετηρίου γνωστοποιήσεων 

Ένα σημαντικό στοιχείο στην δημιουργία του ευρετηρίου γνωστοποιήσεων είναι τα 

στοιχεία που θα επιλεγούν και θα αποτελέσουν τον κατάλογο των γνωστοποιήσεων. 

Ο Wallace (1998) αναφέρει πως δεν υπάρχει κάποια θεωρία που να σχετίζεται με την 

επιλογή των στοιχείων της πληροφορίας   με βάση τα οποία θα κατασκευαστεί το 

ευρετήριο γνωστοποιήσεων. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ευρετηρίου γνωστοποιήσεων προκειμένου 

να μετρηθεί το περιεχόμενο των πληροφοριών των λογιστικών καταστάσεων. Οι 

μέθοδοι διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων μελετών. Σε μερικές μελέτες 

δημιουργείται ένας εξαντλητικός κατάλογος όλων των οικονομικών πληροφοριών 

(Chau και Gray, 2002; Chow και Wong-Boren, 1987; Meek et al., 1995; Ferguson et 

al. , 2002; Haniffa και Cooke, 2002; Barako, 2007). Σε κάποιες άλλες μελέτες 

παρουσιάζονται μόνο οι υποχρεωτικές πληροφορίες (Owusu-Ansah, 1998; Street και 

Gray, 2001; Akhtaruddin, 2005; Al-Shammari, 2005), ενώ σε άλλες έρευνες 

περιλαμβάνονται τόσο οι εθελοντικές όσο και οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις 

(Cooke, 1992; Cooke, 1993; Inchausti, 1997). Υπάρχουν επίσης διαφορές στον 

αριθμό των στοιχείων της πληροφορίας που περιέχονται στον κατάλογο. Όπως 

προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει θεωρία σχετικά με τον αριθμό και την επιλογή των 

στοιχείων που θα περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο γνωστοποιήσεων (Wallace et 

al., 1994).  

Γενικά, η επιλογή των πληροφοριών για τη δημιουργία του ευρετηρίου 

γνωστοποιήσεων σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα που διαπραγματεύεται η 

έρευνα.  Σε αυτή την έρευνα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι οι υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις που δημοσιοποιούνται μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/2011 έως 31/12/2011 οι οποίες καταρτίζονται 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι τα στοιχεία των πληροφοριών που 

απαρτίζουν το ευρετήριο γνωστοποιήσεων
45

  της παρούσας μελέτης είναι όλα αυτά 

που πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα. Το ευρετήριο αυτό είναι κατασκευασμένο από τις διάφορες 

απαιτήσεις γνωστοποιήσεων που επιβάλει κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Με αυτό τον τρόπο 

                                                 
45

 Το ευρετήριο υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων παρουσιάζεται στον πίνακας 29 του παραρτήματος 

της παρούσας διατριβής 
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δημιουργήθηκε ένα ευρετήριο γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνει τον ελάχιστο 

αριθμό γνωστοποιήσεων που πρέπει να περιλαμβάνουν οι λογιστικές καταστάσεις 

των εισηγμένων εταιρειών. Ως βάση για την κατασκευή του ευρετηρίου 

χρησιμοποιήθηκε το ευρετήριο που εξέδωσε το 2011 η ελεγκτική εταιρεία Deloitte. 

Για τη διασφάλιση της πληρότητάς του, τα στοιχεία ελέγχου που είχαν 

χρησιμοποιηθεί συγκρίθηκαν με αντίστοιχα ευρετήρια των άλλων τριών μεγάλων 

ελεγκτικών εταιρειών.  

Στη βιβλιογραφία εντοπίστηκαν  δύο τρόποι για τον προσδιορισμό του επιπέδου 

γνωστοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας: η σταθμισμένη και η μη 

σταθμισμένη προσέγγιση (Cooke, 1989). Η σταθμισμένη προσέγγιση  αποδίδει 

διαφορετική βαρύτητα (αξία) σε κάθε στοιχείο γνωστοποίησης.  Για παράδειγμα από 

1=καμία σημασία έως 7= υψίστης σημασίας (Chow και Wong-Boren, 1987). Με αυτό 

τον τρόπο όμως  οι επιχειρήσεις μπορεί να μη συμμορφώνονται με ένα σημαντικό 

αριθμό στοιχείων πληροφορίας, αλλά αν σε αυτά τα στοιχεία πληροφορίας έχει 

αποδοθεί χαμηλή βαρύτητα τότε να μην επηρεάζεται η συνολική βαθμολογία για το 

επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης. Επίσης αυτή η μέθοδος συνεπάγεται ένα 

μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα κριτήρια 

που κάνουν ένα στοιχείο σημαντικό. Το κύριο χαρακτηριστικό της σταθμισμένης 

προσέγγισης είναι ότι αν ζητηθεί από διαφορετικές ομάδες χρηστών να αξιολογήσουν 

τη βαρύτητα των στοιχείων που πρέπει να γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις, είναι πολύ 

πιθανό να τα αξιολογήσουν με διαφορετικό τρόπο.  Οι υποστηριχτές αυτής της 

άποψης θεωρούν ότι κάθε πληροφορία έχει διαφορετική βαρύτητα και έτσι το βάρος 

της κάθε πληροφορίας που γνωστοποιείται γίνεται κατά κάποιο τρόπο αυθαίρετα από 

τους ερευνητές.   

Η άλλη προσέγγιση, η οποία υιοθετείται και στην παρούσα έρευνα, είναι η μη 

σταθμισμένη προσέγγιση. Σύμφωνα με τη μη σταθμισμένη προσέγγιση κάθε στοιχείο 

πληροφορίας που γνωστοποιείται είναι το ίδιο σημαντικό. Επιπλέον, όλα τα στοιχεία 

των γνωστοποιήσεων έχουν το ίδιο επίπεδο βαρύτητας για το μέσο χρήστη (Wallace, 

1988). Αυτή η μέθοδος θεωρήθηκε ως η πιο σημαντική για τον προσδιορισμό της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων από μια επιχείρηση (Ali et al., 

2004; Craig and Diga, 1998; Patton and Zelenka; 1997; Cooke, 1996; Ahmed and 

Nicholls, 1994; Wallace et al., 1994; Spero, 1979). 
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Προηγούμενες μελέτες που ασχολήθηκαν με τη σταθμισμένη και μη σταθμισμένη 

προσέγγιση κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα όσον αφορά τις συγκεκριμένες 

μεθόδους (Choi, 1973; Inchausti, 1977). Παρόμοιες μελέτες άλλων χωρών έχουν 

χρησιμοποιήσει τη μη σταθμισμένη προσέγγιση κατασκευής ευρετηρίου 

γνωστοποιήσεων (Owusu - Ansah, 1998; Wallace and Naser, 1995). Ένα βασικό 

πρόβλημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι μια εταιρεία μπορεί να τιμωρηθεί από την 

απουσία μιας γνωστοποίησης η οποία όμως δεν έχει εφαρμογή στην συγκεκριμένη 

επιχείρηση. Αυτό το πρόβλημα ξεπερνιέται ερευνώντας το λόγο απουσίας του 

στοιχείου γνωστοποίησης και κατηγοριοποιείται ως μη γνωστοποιημένο ή μη 

εφαρμόσιμο. Για εταιρείες που έχουν μη εφαρμόσιμα στοιχεία γνωστοποιήσεων, 

προτείνεται η χρήση ενός σχετικού  ευρετηρίου  (Owusu-Ansah, 1998).  Η χρήση του 

σχετικού ευρετηρίου βασίζεται στο ποσοστό του αθροίσματος των δημοσιευμένων 

γνωστοποιήσεων προς το πλήθος των γνωστοποιήσεων που θα έπρεπε κάθε 

επιχείρηση να έχει δημοσιεύσει. Παρ’ όλη την υποκειμενικότητα της διάκρισης 

μεταξύ των μη γνωστοποιημένων και μη εφαρμόσιμων γνωστοποιήσεων, αυτή η 

προσέγγιση θεωρείται πιο ακριβής από αυτή που θεωρεί ότι όλες οι εταιρείες είναι 

πανομοιότυπες. Η εν λόγω  προσέγγιση έχει εφαρμοστεί σε πολλές μελέτες 

ερευνητών διαφόρων χωρών (Cooke, 1989; Inchausti, 1977; Owusu - Ansah, 1998; 

Wallace and Naser, 1995; Wallace et al., 1994). 

Κατά τη διαδικασία της έρευνας ελέγχθηκε κατά πόσο κάθε στοιχείο γνωστοποίησης 

υπάρχει στις ετήσιες ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών 

για το οικονομικό έτος που έληξε την 31/12/2011. Για τη βαθμολόγηση των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκε η λεγόμενη διχοτόμος προσέγγιση με βάση την οποία 

κάθε γνωστοποίηση που είναι δημοσιευμένη λαμβάνει την τιμή 1 και κάθε 

γνωστοποίηση που δεν δημοσιεύεται λαμβάνει την τιμή 0. Όσον αφορά την 

περίπτωση που για κάποια πληροφορία δεν απαιτείται γνωστοποίηση τότε αυτή 

χαρακτηρίζεται ως “μη εφαρμόσιμη”.   

Όπως προαναφέρθηκε, ένα μη σταθμισμένο ευρετήριο ορίζεται ως το ποσοστό του 

αθροίσματος των στοιχείων που πραγματικά γνωστοποιεί μια επιχείρηση προς το 

πλήθος των στοιχείων που θα έπρεπε κάθε επιχείρηση να γνωστοποιεί. Το 

αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης αποτελεί το βαθμό συμμόρφωσης της επιχείρησης 

με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 
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n
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i

n

i

i

a

d

RDI

1

1  

Όπου,  

d=1 εάν το στοιχείο i γνωστοποιείται 

d =0 εάν το στοιχείο i δεν γνωστοποιείται 

n= αριθμός των στοιχείων του ευρετηρίου 

α=1 αν το στοιχείο i είναι εφαρμόσιμο στη συγκεκριμένη εταιρεία 

α=0 αν το στοιχείο i δεν είναι εφαρμόσιμο 

RDΙ: Σχετικό ευρετήριο γνωστοποιήσεων (Relative Disclosure Index). 

7.2.4 Μέτρηση των μεταβλητών 

Όπως αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων, συγκεκριμένα  

χαρακτηριστικά της επιχείρησης επιλέχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως παράγοντες 

που εξηγούν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Υπάρχει μεγάλη 

διασπορά μεταξύ των προηγούμενων μελετών σχετικά με τα μέτρα που έχουν 

επιλεγεί για να αντιπροσωπεύσουν τα εταιρικά χαρακτηριστικά που μπορεί να 

σχετίζονται με τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Η επιλογή των μέτρων εξαρτάται πολλές φορές 

από τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα και μπορεί επίσης να είναι ένας λόγος για τα 

διαφορετικά  αποτελέσματα που εντοπίζονται  στη βιβλιογραφία όσον αφορά την 

επιλογή των  εταιρικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τα επίπεδα των 

συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις.  Τα μέτρα τα 

που έχουν χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερες μελέτες για να εκπροσωπήσουν τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως επίσης και τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην ενότητα 7.11 και 

συνοψίζονται στον πίνακα  8. 
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Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για αντιπροσωπεύσουν τα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης είναι η ηλικία, το μέγεθος, η κερδοφορία, η ρευστότητα, ο βαθμός 

μόχλευσης, ο κλάδος που ανήκει η επιχείρηση και το μέγεθος της ελεγκτικής 

εταιρείας. Τα μέτρα αυτών των μεταβλητών όπως επίσης και τα σύμβολα που 

χρησιμοποιήθηκαν στη στατιστική ανάλυση, παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα 8.  Επίσης στον συγκεκριμένο πίνακα παρουσιάζεται και η σχέση 

που αναμένεται να διαπιστωθεί από την διεξαγωγή της ανάλυσης, όπως και ο 

συμβολισμός των μεταβλητών. 

Πίνακας 8: Μέτρα των μεταβλητών 

Α/Α Ανεξάρτητη 

μεταβλητή 

Αναμενόμενη 

Σχέση 

Μέτρα Συμβολισμός 

1 Μέγεθος 

Επιχείρησης 

+ Σύνολο Ενεργητικού (Φυσικός 

Λογάριθμος) 

ASSET 

2 Ηλικία +  Έτος σύστασης (Φυσικός 

Λογάριθμος) 

AGE 

3 Κερδοφορία + ή - Καθαρά Λειτουργικά 

Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού 

PROF 

4 Ρευστότητα + ή - Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

LIQ 

5 Μόχλευση + ή - Χρέος/Ίδια κεφάλαια LEVER 

6 Κλάδος + ή - Ψευδομεταβλητή 

IND=1 αν η εταιρεία ανήκει στον 

κλάδο «μεταποιητικές 

επιχειρήσεις», διαφορετικά IND=0 

IND 

7 Ελεγκτική 

Εταιρεία 

+  Ψευδομεταβλητή 

AUDIT=1 αν η ελεγκτική εταιρεία 

ανήκει στις Big4, 

διαφορετικά AUDIT=0 

AUD 

7.3 Περιγραφική Στατιστική 

7.3.1 Μετασχηματισμός των μεταβλητών 

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των 

στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να δοθεί απάντηση στο ερώτημα 

που αναφέρεται στο βαθμό συμμόρφωσης των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων 

με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις των ΔΛΠ.  Το επίπεδο που κάθε επιχείρηση 

γνωστοποιηεί μετρήθηκε με τη χρήση του ευρετηρίου γνωστοποιήσεων όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω.  Επίσης επιχειρείται να γίνει σχολιασμός του επιπέδου 

γνωστοποιήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τα επίπεδα 

γνωστοποιήσεων που έχουν καταγραφεί σε άλλες χώρες και έχουν εντοπιστεί στη 

βιβλιογραφία.  Η σύγκριση αυτή δεν βασίζεται σε μια συγκεκριμένη βαθμολογία (π.χ. 
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πάνω από αυτή τη βαθμολογία το επίπεδο γνωστοποιήσεων θεωρείται επαρκές και 

κάτω από αυτό μη επαρκές), αλλά συγκρίνοντας τις σχετικές βαθμολογίες 

γνωστοποιήσεων των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων με τις σχετικές 

βαθμολογίες γνωστοποιήσεων προηγούμενων μελετών που διεξήχθησαν σε 

διαφορετικές χώρες.  Παρόλα αυτά, αυτές οι συγκρίσεις θα πρέπει να αξιολογούνται 

με προσοχή καθώς αφορούν έρευνες που εστιάζουν σε επιχειρήσεις που προέρχονται 

από διαφορετικές χώρες και πιθανότατα να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό 

κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.  Επίσης οι έρευνες αυτές έχουν 

πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και πιθανότατα να 

χρησιμοποιούν διαφορετική μεθοδολογία έρευνας.  Παρ 'όλα αυτά, αυτός ο 

περιορισμός και η ανησυχία υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια σύγκρισης 

αποτελεσμάτων  διαφόρων μελετών που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. 

Τέτοιες συγκρίσεις είναι διαδεδομένες στη βιβλιογραφία όταν οι ερευνητές 

αξιολογούν τις επιπτώσεις των ευρημάτων τους (Wallace and Naser, 1995; Owusu-

Ansah, 1998), ή συνοψίζουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων μελετών.  Ως εκ 

τούτου, υπό την προϋπόθεση ότι η σύγκριση γίνεται με προσοχή, θα δώσει μια 

χρήσιμη εικόνα για την ελληνική πρακτική στο θέμα των υποχρεωτικών 

γνωστοποιήσεων. 

Ο πίνακας 9 παρουσιάζει μερικά περιγραφικά στατιστικά μέτρα των συνεχών 

μεταβλητών.  Οι τιμές υποδεικνύουν ότι οι κατανομές των συνεχών μεταβλητών είναι 

ασύμμετρες. Η δημιουργία ιστογραμμάτων όλων των συνεχών μεταβλητών που 

εξετάσθηκαν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ασυμμετρίας.  Το σύνολο του ενεργητικού 

(μέτρο για το μέγεθος της επιχείρησης) παρουσίασε μεγάλη διασπορά όπως φάνηκε 

από τη μέγιστη, την ελάχιστη τιμή και την τυπική απόκλιση.   Συγκεκριμένα, η 

κατανομή της μεταβλητής του μεγέθους εμφάνισε κύρτωση που ισούται με 76,67 

αριθμός που υπερβαίνει την τιμή 3 που αντιστοιχεί στην κανονική κατανομή.  Από 

την τιμή ασυμμετρίας (8,16) παρατηρούμε ότι η κατανομή είναι θετικά ασύμμετρη.  

Συνεπώς η κατανομή των τιμών δεν είναι κανονική.  Τα ιστογράμματα που 

δημιουργήθηκαν για να εξετασθεί η ασυμμετρία έδειξαν τα ίδια αποτελέσματα. Για 

τη μείωση της ασυμμετρίας έγινε μετατροπή των τιμών σε φυσικούς λογάριθμους 

στις περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές. Μόνο στη μεταβλητή του δείκτη 

κερδοφορίας δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί αυτός ο μετασχηματιχμός γιατί αυτή η 

μέθοδος μετατροπής εφαρμόζεται μόνο σε θετικές τιμές.  Έτσι ο αριθμοδείκτης 
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κερδοφορίας έμεινε στην αρχική του μορφή. Οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν εκείνη 

τη χρονιά, χαμηλό κύκλο εργασιών και εμφάνισαν ζημιές. Μελετώντας τα 

ιστογράμματα μετά τους μετασχηματισμούς διαπιστώθηκε πως η ασυμμετρία της 

συγκεκριμένης κατανομής ήταν έντονη.  Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα 

εξαιρέθηκαν δύο ακραίες τιμές οι οποίες τη δεδομένη χρονιά εμφάνιζαν πολύ υψηλή 

κερδοφορία σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.  Όταν οι τιμές εξαιρέθηκαν από 

το δείγμα τότε η κατανομή  του αριθμοδείκτη κερδοφορίας δεν ήταν ασύμμετρη. 

Επίσης μόνο μια εταιρεία παρουσίασε αρνητική ρευστότητα η οποία εξαιρέθηκε από 

το σύνολο των επιχειρήσεων προκειμένου να μειωθεί η ασυμμετρία της κατανομής 

μετασχηματίζοντας εν συνεχεία τη συγκερκιμένη μεταβλητή σε φυσικούς 

λογάριθμους.  Το ίδιο έγινε και για εννέα επιχειρήσεις οι οποίες εμφάνισαν αρνητικό 

βαθμό μόχλευσης.  Αφαιρώντας τις συγκεκριμένες εταιρείες από το σύνολο των 

επιχειρήσεων, η μεταβλητή μετασχηματίστηκε σε φυσικό λογάριθμο και 

αντιμετωπίστηκε το φαινόμενο της ασυμμετρίας.  Τελικά το δείγμα μας 

διαφμορφώθηκε στις 194 επιχειρήσεις που αποτελεί το 94% των εισηγμένων 

επιχειρήσεων εκτός των τραπεζών, ασφαλειών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

Ο πίνακας 9 παρουσιάζει περιγραφικά μέτρα πριν τους μετασχηματισμούς και  

πίνακας 10 παρουσιάζει στοιχεία για τις συνεχείς μεταβλητές όπως διαμορφώθηκαν 

μετά τους μετασχηματισμούς σε φυστικούς λογάριθμους, που πραγματοποιήθηκαν. 

 

Πίνακας 9: Ποσοτικές μεταβλητές πριν τους μετασχηματισμούς 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ Min Max Mean Median 
Std. 

Deviation 
Skewn Kurt 

ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE 1,92 1,92 380,42 88,86 1399,86 8,16 76,67 

ΗΛΙΚΙΑ AGE 12,00 110,00 36,32 33,00 17,53 1,53 2,96 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ PROF -0,34 0,67 -0,01 0,00 0,10 1,75 13,92 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ LIQ -4,27 152,93 2,96 1,16 12,10 10,67 125,95 

ΜΟΧΛΕΥΣΗ LEVER -17,35 108,49 3,36 1,27 11,49 6,02 44,66 

 

Πίνακας 10:Ποσοτικές μεταβλητές μετά τους μετασχηματισμούς 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ Min Max Mean Median 
Std. 

Deviation 
Skewn Kurt 

ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE 15,21 23,46 18,46 18,37 1,39 0,66 0,87 

ΗΛΙΚΙΑ AGE 2,48 4,70 3,50 3,50 0,46 0,16 -0,32 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ PROF -0,25 0,21 -0,01 0,00 0,07 -0,63 1,77 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ LIQ -3,52 3,93 0,25 0,17 0,97 0,46 2,88 
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ΜΟΧΛΕΥΣΗ LEVER -4,73 4,69 0,10 0,27 1,51 -0,27 1,76 

 

Μία από τις μεθόδους διμεταβλητής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν  για την 

εκτίμηση της δύναμης της γραμμικής σχέσης μεταξύ του σχετικής βαθμολογίας 

γνωστοποιήσεων και των συνεχών αναεξάρτητων μεταβλητών ήταν ο συντελεστής 

σχέσης του Pearson. Αφού ο συντελεστής σχέσης του Pearson μετρά  τη δύναμη της 

γραμμικής σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών, πολλά διαγράμματα σημείων 

σχεδιάστηκαν προκειμένου να ελεγχθεί η γραμμικότητα της σχέσης μεταξύ καθεμιάς 

συνεχούς ανεξάρτητης μεταβλητής και της βαθμολογίας των γνωστοποιήσεων.  Τα 

διαγράμματα σημείων έδειξαν πως οι μετατροπές που πραγματοποιήθηκαν σε 

φυσικούς λογάριθμους μείωσαν όχι μόνο την ασυμμετρία των μεταβλητών αλλά 

έκαναν και τις σχέσεις με την εξαρτημένη μεταβλητή (γνωστοποιήσεις) πιο γραμμική.    

Πολλά διαγράμματα διασποράς σχεδιάστηκαν για να ελεγχθεί η γραμμική σχέση του 

ευρετηρίου γνωστοποιήσεων με τις συνεχείς ανεξάρτητες μεταβλητές. Παρόλα αυτά 

για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της βαθμολογίας γνωστοποιήσεων και των 

συνεχών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε τόσο  ο δείκτης σχέσης του Pearson αλλά 

κάποιος μη παραμετρικός έλεγχος όπως ο δείκτης σχέσης του Spearman (Κάτος, 

1986). 

7.3.2 Εξαρτημένη μεταβλητή 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά  περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις 

εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα της έρευνας.  Συγκεκριμένα στον 

πίνακα 11 παρουσιάζεται το εύρος του σχετικού ευρετηρίου γνωστοποιήσεων το 

οποίο κυμαίνεται από 69 έως 100 τοις εκατό με τυπική απόκλιση 7,89%  και μέσο 

όρο βαθμολογίας γνωστοποιήσεων να διαμορφώνεται στο 85,26 τοις εκατό.  Από την 

ελάχιστη και μέγιστη τιμή διαπιστώθηκε μεγάλη διασπορά στις τιμές.  Συγκρίνοντας 

το επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων με αυτό των άλλων χωρών 

διαπιστώθηκε πως σε άλλες χώρες τα ποσοστά συμμόρφωσης κυμάνθηκαν σε 

διάφορα επίπεδα.  Συγκεκριμένα η έρευνα των Tai et al. (1990) για 76 επιχειρήσεις 

του  Χόνγκ Κόνγκ έδειξε πως οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις σε ποσοστό 78%.  Για 35 επιχειρήσεις της Ιαπωνίας το ποσοστό 

ανήλθε στο 95% (Cooke, 1992).  Η έρευνα του Solas (1994), έδειξε ένα χαμηλό 

επίπεδο συμμόρφωσης για 45 επιχειρήσεις της Ιορδανίας το οποίο ανήλθε στο 47%.  

Στο ίδιο χαμηλό επίπεδο, το οποίο διαμορφώθηκε στο 53%, κυμάνθηκε το επίπεδο 
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γνωστοποιήσεων για 51 επιχειρήσεις της Τανζανίας  (Abayo et al., 1993).   Η έρευνα 

του Aljifri (2008) για 31 επιχειρήσεις των Αραβικών Εμιράτων έδειξε πως το μέσο 

επίπεδο των γνωστοποιήσεων κυμάνθηκε στο 67%.   

Πιο συγκεκριμένα από τον πίνακα 11 παρατηρούμε πως το εύρος των 

γνωστοποιήσεων ποικίλει από 69% έως 100% με το μέσο όρο να κυμαίνεται στο 

85,26%. Συγκεκριμένα από τον πίνακα 11 προκύπτει ότι η ελάχιστη τιμή του 

σχετικού ευρετηρίου γνωστοποιήσεων είναι 69%, ποσοστό το οποίο μπορεί να 

θεωρηθεί χαμηλό καθώς αναφερόμαστε σε υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει των (Δ.Λ.Π.). Παρ’ όλα αυτά ένα ποσοστό εταιρειών που 

κυμαίνεται στο 25,77% φαίνεται να γνωστοποιεί το 90%-100% των υποχρεωτικών 

πληροφοριών που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Ο πίνακας 11 δείχνει επίσης ότι 

υπάρχει σημαντική διακύμανση στη βαθμολογία του επιπέδου συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων με την τυπική απόκλιση να διαμορφώνεται στο 8%.  Αυτή η υψηλή 

μεταβλητότητα των βαθμολογιών συμμόρφωσης δείχνει ότι ουσιαστικά διαφορετικά 

επίπεδα πληροφοριών φτάνουν στα χέρια των χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Αναμφισβήτητα, αναμένεται ένας σχετικός βαθμός μη συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των  ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στο θέμα των γνωστοποιήσεων, ο οποίος ίσως μπορεί 

να δικαιολογηθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. 

Σήμερα, έξι έτη μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ στις εισηγμένες επιχειρήσεις 

αναμένεται ο βαθμός συμμόρφωσης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ να είναι ικανοποιητικός.  

Ωστόσο, τα ευρήματα στον πίνακα 11 απεικονίζουν ένα σχετικά χαμηλό μέσο 

επίπεδο συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεων των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ κατά 

το έτος 2011 από ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Το ποσοστό συμμόρφωσης 

ανέρχεται περίπου στο 85%.  Αυτά τα ευρήματα είναι σύμφωνα  με τη συζήτηση 

σχετικά με τους χαλαρούς μηχανισμούς επιβολής των ρυθμίσεων στην Ελλάδα,  και 

ειδικότερα  την επιεική  προσέγγιση από τη ρυθμιστική αρχή όσον αφορά τη 

συμμόρφωση με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ έξι έτη μετά την πρώτη τους εφαρμογή. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν μια τάση των ελληνικών εταιρειών να μην παρέχουν 

υψηλά επίπεδα γνωστοποιήσεων.  Ενδεχομένως, τα ποσοστά αυτά να οφείλονται και 

στο γεγονός ότι η εξοικείωση των ελλήνων λογιστών και ελεγκτών να μην έχει 

φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο  σχετικά με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Τα 
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σχετικά υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν επιβεβαιώνουν τις 

ανησυχίες που εκφράζονται στη βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο που παίζουν οι 

μηχανισμοί επιβολής στην επίτευξη ενός πετυχημένου επιπέδου συγκρισιμότητας 

μεταξύ των διαφορετικών χωρών  που υιοθετούν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (Ball, 2006; Nobes, 

2006; Weetman, 2006; Schipper, 2005). Στην πραγματικότητα, τα ευρήματα της 

παρούσας μελέτης είναι υπέρ του επιχειρήματος που προέβαλαν οι Nobes και Parker 

(2008) ότι οι χαμηλοί μηχανισμοί επιβολής μπορεί να οδηγήσουν σε de facto 

εθελοντική συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ.  Πρέπει να τονισθεί ότι χρειάζεται μεγάλη 

προσοχή, να γίνει η παραδοχή ότι τα αποτελέσματα των μελετών εκτίμησης της 

συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις στις διάφορες χώρες είναι 

συγκρίσιμα.  Παρόλα αυτά τα ευρήματα αυτά είναι παρόμοια με προηγούμενες 

μελέτες που διερευνούν τα επίπεδα συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις.  Επιπλέον, τα ευρήματα αυτά είναι ελαφρά χαμηλότερα από ό, τι τα 

αποτελέσματα του Vlachos (2001) ο οποίος εξέτασε τη συμμόρφωση των Ελληνικών 

εισηγμένων εταιρειών με τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με την  

ελληνική νομοθεσία 10 χρόνια πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ στην 

Ελλάδα.  Το αντίστοιχο ποσοστό συμμόρφωσης διαμορφώθηκε στο 88,8% 

Πίνακας 11: Επίπεδο γνωστοποιήσεων 

Εύρος 

Γνωστοποιήσεων 

Συχνότητα Ποσοστό 

Σχετική 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

60-70 6 3,09% 3,09% 

70-80 52 26,80% 29,90% 

80-90 86 44,33% 74,23% 

90-100 50 25,77% 100,00% 

Σύνολο 194 100,0   

Min 69,00 

  Max 100,00 

  Mean 85,26 

  Median 85,50 

  Std. Deviation 7,89 

  

7.3.3 Ποιοτικές μεταβλητές 

Όσον αφορά τις ψευδομεταβλητές, κλάδος επιχείρησης και ελεγκτική εταιρεία, 

μερικά ουσιαστικά χαρακτηριστικά  παρουσιάζονται στον πίνακα 12. Παρατηρούμε 
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πως το 74% των επιχειρήσεων ελέγχονται από ελεγκτικές εταιρείες που δεν ανήκουν 

στις BIG 4, και μόλις το 26% ελέγχεται από ελεγκτικές εταιρείες που ανήκουν στις 

BIG 4. Όσον αφορά τον κλάδο της επιχείρησης περισσότερες από τις μισές 

επιχειρήσεις (65%) ανήκουν σε τομείς που έχουν χαρακτηριστεί ως μεταποιητικές. 

Το 35% των επιχειρήσεων ανήκουν στους υπόλοιπους κλάδους. 

Πίνακας 12: Εταιρείες ανά κλάδο και ελεγκτική εταιρεία 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

BIG 4 50 25,77% 

NOT BIG 4 144 74,23% 

ΣΥΝΟΛΟ 194 100,00% 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 126 64,95% 

ΛΟΙΠΕΣ 68 35,05% 

ΣΥΝΟΛΟ 194 100,00% 

Επίσης, από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του πίνακα 13 συμπεραίνεται, ότι οι 

μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες γνωστοποιούν κατά μέσο όρο το 93% των 

υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων, ενώ οι μικρότερες ελεγκτικές εταιρείες 

γνωστοποιούν το 82% των υπό εξέταση γνωστοποιήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό 

αποτελεί ένδειξη ότι οι εταιρείες που συνεργάζονται με μεγάλες ελεκτικές 

επιχειρήσεις βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις.  Η κατοχή υψηλότερων ποσοστών γνωστοποιήσεων από τις μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρείες έχει τεκμηριωθωθεί και σε προηγούμενη βιβλιογραφία όπως στις 

έρευνες των Tai et al. (1990), Ahmed and Nicholls (1994),  Wallace and Naser 

(1995),  Patton and Zelenka (1997), Street and Gray (2001), Glaum and Street (2003). 

Οι κλάδοι «μεταποιητικές επιχειρήσεις» γνωστοποιούν το 86% των στοιχείων του 

ευρετηρίου, ενώ οι λοιποί κλάδοι γνωστοποιούν το 84% των στοιχείων αυτού. 

Πίνακας 13: Επίπεδο γνωστοποιήσεων ανά  

ελεγκτική εταιρεία και κλάδο 

 

Μέσος όρος 

γνωστοποιήσεων 

BIG 4 93,48 

NOT BIG 4 82,38 

  

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 85,72 

ΛΟΙΠΕΣ 84,41 
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7.4 Διμεταβλητή ανάλυση 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η ύπαρξη σχέσης μεταξύ του επιπέδου των 

γνωστοποιήσεων και κάθε μεταβλητής χωριστά από το σύνολο των επιλεγμένων 

επιχειρηματικών χαρακτηριστικών.  Με αυτή την ανάλυση δίνεται απάντηση στο 

δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών. 

7.4.1 Το μέγεθος της επιχείρησης 

Η υπόθεση που διατυπώθηκε για το μέγεθος της επιχείρησης είναι η ακόλουθη: 

Η1: Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, αναμένεται να εμφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα γνωστοποιήσεων συγκριτικά με τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους. 

Η καταλληλότητα του παραμετρικού ελέγχου εκτιμήθηκε με τον έλεγχο  των 

υποθέσεων της κανονικότητας και της ομοσκεδαστικότητας.  Η κανονικότητα 

ελέγχθηκε, εκτελώντας την  παλινδρόμηση μεταξύ του σχετικού ευρετηρίου 

γνωστοποιήσεων και του συνόλου του ενεργητικού σε φυσικούς λογάριθμους,  με τον 

έλεγχο των  διαγραμμάτων πιθανότητας p-p (probability - probability plot) και το 

διάγραμμα σημείων των καταλοίπων προς τις προβλεπόμενες τιμές.  Δεν 

διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από την κανονικότητα.  Επίσης τα διαγράμματα 

διασποράς (scatterplot) των παρατηρούμενων τιμών έναντι των εκτιμώμενων τιμών 

και των τυποποιημένων καταλοίπων αποκάλυψαν πως η εξάπλωση των καταλοίπων 

δεν αλλάζει με μια αύξηση στις εκτιμώμενες τιμές, συμπεραίνοντας ότι η υπόθεση 

της ομοσκεδαστικότητας είναι ασφαλής.  Γενικότερα η σχεδίαση ενός γραφήματος 

σημείων  θεωρείται καλή πρακτική, καθώς όχι μόνο δίνει μια οπτική αναπαράσταση 

της σχέσης, αλλά βοηθά να εντοπιστούν διάφορα προβλήματα, όπως μια καμπύλη 

σχέση ή η παρουσία απομακρυσμένων τιμών. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν πως 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας παραμετρικός έλεγχος.  Παρ’ όλα αυτά όμως, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, θα χρησιμοποιηθεί και ο παραμετρικός έλεγχος σχέσης του 

Pearson και ο μη παραμετρικός έλεγχος του Spearman για την εξέταση της έντασης 

και της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Τα αποτελέσματα στον πίνακα 14 

δείχνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση. Το μέγεθος της επιχείρησης σχετίζεται με το 

βαθμό γνωστοποίησης πληροφοριών των εισηγμένων επιχειρήσεων. Έτσι η υπόθεση 

1 ικανοποιείται και τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την θεωρία της 

αντιπροσώπευσης και τη θεωρία του πολιτικού κόστους που αναφέρουν πως οι 
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μεγαλύτερες επιχειρήσεις γνωστοποιούν πιο εκτενείς πληροφορίες.  Τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενες εμπειρικές μελέτες με αντικείμενο τις 

υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία (Camfferman and 

Cooke 2002, Naser et al. 2002; Ali, Ahmed, & Henry 2004; Al Saeed 2006, Hassan, 

Giorgioni, & Romilly 2006; and Mangena et al. 2007). 

Πίνακας 14: Παραμετρικός (Pearson)  και μη παραμετρικός  (Spearman) έλεγχος σχέσης για το 

επίπεδο γνωστοποιήσεων(INDEX)  και το μέγεθος της επιχείρησης 

  
INDEX ΜΕΓΕΘΟΣ 

INDEX Pearson Correlation 1 ,517
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 194 194 

 Spearman's rho  

Correlation Coefficient 

1,000 ,506
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 194 194 

 

7.4.2 Η ηλικία της επιχείρησης 

Η υπόθεση που διατυπώθηκε για την ηλικία της επιχείρησης είναι η ακόλουθη: 

Η2: Υπάρχει σχέση μεταξύ της ηλικίας της επιχείρησης και του επιπέδου των 

γνωστοποιήσεων. 

Αν και το διάγραμμα πιθανότητας p-p (probability - probability plot) και το 

διάγραμμα σημείων των καταλοίπων προς τις προβλεπόμενες τιμές έδειξε πως δεν 

παραβιάζονται οι υποθέσεις της κανονικότητας και της ομοσκεδαστικότητας, ο 

παραμετρικός έλεγχος σχέσης του Pearson και ο μη παραμετρικός έλεγχος του 

Spearman πραγματοποιήθηκε για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης. Τα 

αποτελέσματα στον πίνακα 15 έδειξαν πως η ηλικία της επιχείρησης δεν σχετίζεται 

με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες.  Έτσι η 

υπόθεση 2 δεν υποστηρίζεται.  Τα αποτελέσματα δεν στηρίζουν την πρόταση ότι οι 

νεότερες επιχειρήσεις γνωστοποιούν λιγότερες πληροφορίες καθώς αυτή η πολιτική 

μπορεί να βλάψει την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης.  Αυτό το αποτέλεσμα δεν 

συμφωνεί με την έρευνα του Owusu-Ansah (1998) αλλά είναι σύμφωνη με την 

άποψη άλλων ερευνητών που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν διαπιστώνεται 
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σχέση μεταξύ των γνωστοποιήσεων και της ηλικίας της επιχείρησης (Glaum and 

Street, 2003; Akhtarudin, 2005). 

Πίνακας 15: Παραμετρικός (Pearson)  και μη παραμετρικός  (Spearman) έλεγχος σχέσης για το 

επίπεδο γνωστοποιήσεων (INDEX) και την ηλικία της επιχείρησης 

  
INDEX ΗΛΙΚΙΑ 

INDEX Pearson Correlation 1 ,130 

Sig. (2-tailed)  ,072 

N 194 194 

 Spearman's rho  

Correlation Coefficient 

1,000 ,135 

Sig. (2-tailed) . ,061 

N 194 194 

7.4.3 Η κερδοφορία της επιχείρησης 

Η υπόθεση που διατυπώθηκε για την κερδοφορία της επιχείρησης είναι η ακόλουθη: 

Η3: Υπάρχει σχέση μεταξύ της κερδοφορίας της επιχείρησης και του επιπέδου των 

γνωστοποιήσεων. 

Μελετήθηκαν το διάγραμμα πιθανότητας p-p (probability - probability plot) και το 

διάγραμμα σημείων των καταλοίπων προς τις προβλεπόμενες τιμές τα οποία έδειξαν 

πως δεν παραβιάζονται οι υποθέσεις της κανονικότητας και της ομοσκεδαστικότητας.  

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος σχέσης του Pearson και ο μη 

παραμετρικός έλεγχος του Spearman για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης. Τα 

αποτελέσματα στον πίνακα 17 αποκαλύπτουν μια θετική σχέση μεταξύ της 

κερδοφορίας της επιχείρησης και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων.  Αυτή η θετική 

σχέση εμφανίζεται να είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.  Έτσι 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου 

γνωστοποιήσεων και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.  Δηλαδή η υπόθεση 3 

υποστηρίζεται.   Τα αποτελέσματα  συμφωνούν με τη θεωρία αντιπροσώπευσης, τη 

θεωρία σηματοδότησης και τη θεωρία του πολιτικού κόστους οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν την ύπαρξη της θετικής ή της αρνητικής σχέσης 

μεταξύ των γνωστοποιήσεων και της κερδοφορίας της επιχείρησης.  Σύμφωνα με τη 

θεωρία του πολιτικού κόστους οι επιχειρήσεις με υψηλή κερδοφορία θεωρούνται 

πολιτικά ευαίσθητες με αποτέλεσμα να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες για 

να αποφεύγουν τις κυβερνητικές ή τις δημόσιες επιθέσεις.  Επίσης, σύμφωνα με τη 
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θεωρία σηματοδότησης οι γνωστοποιήσεις των πληροφοριών μπορεί να είναι ένας 

μηχανισμός, από την πλευρά των διοικητικών στελεχών,  επίδειξης των καλών 

επιδόσεων της επιχείρησης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις.  Παρόλα αυτά όμως , 

όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η μεταβλητή αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική ότα 

εισάγεται στο μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης. 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα ελέγχου για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου γνωστοποιήσεων (INDEX)  

και της κερδοφορίας της επιχείρησης 

  
INDEX ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 

INDEX Pearson Correlation 1 ,221
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 194 194 

 Spearman's rho  

Correlation Coefficient 

1 ,211
**

 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 194 194 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

7.4.4 Η ρευστότητα της επιχείρησης 

Η υπόθεση που διατυπώθηκε για τη ρευστότητα της επιχείρησης είναι η ακόλουθη: 

Η4: Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων και του επιπέδου 

της ρευστότητας μιας επιχείρησης. 

Μελετήθηκαν το διάγραμμα πιθανότητας p-p (probability - probability plot) και το 

διάγραμμα σημείων των καταλοίπων προς τις προβλεπόμενες τιμές τα οποία έδειξαν 

πως δεν παραβιάζονται οι υποθέσεις της κανονικότητας και της ομοσκεδαστικότητας.  

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος σχέσης του Pearson και ο μη 

παραμετρικός έλεγχος του Spearman για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης. 

Ο πίνακας 17 δείχνει πως και ο συντελεστής σχέσης του Pearson αλλά και του 

Spearman δεν είναι σημαντικοί.  Δηλαδή η ρευστότητας της επιχείρησης δεν 

σχετίζεται με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες.  

Ως επακόλουθο η υπόθεση 4 να μην υποστηρίζεται.  Τα αποτελέσματα δεν 

συμφωνούν με τη θεωρία σηματοδότησης η οποία υποθέτει μια αρνητική σχέση 

μεταξύ της ρευστότητας και των γνωστοποιήσεων  ή  τη θεωρία του κεφαλαίου  η 

οποία υποθέτει την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ των γνωστοποιήσεων και της 
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ρευστότητας της επιχείρησης.  Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των Wallace et al. (1994) αλλά συμφωνούν με αυτά των Belkaoui and 

Kahl (1978).  Επίσης τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την έρευνα 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις του Leventis (2001).  Ένας λόγος για αυτή την έλλειψη 

σχέσης μπορεί να είναι το μήνυμα που η υψηλή ρευστότητα πιθανόν να μεταφέρει.  

Σύμφωνα με τη θεωρία σηματοδότησης οι επιχειρήσεις με υψηλή ρευστότητα μπορεί 

να κατηγορηθούν ότι κρατούν τα μετρητά και δεν τα μετατρέπουν σε επενδύσεις.  Για 

αυτό οι επιχειρήσεις με υψηλή ρευστότητα μπορεί να μην επιθυμούν να 

γνωστοποιούν πολλές πληροφορίες.  Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις με χαμηλή 

ρευστότητα μπορεί να μην επιθυμούν να γνωστοποιούν πολλές πληροφορίες που να 

αναδεικνύουν τις αποφάσεις όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.  Έτσι 

η ρευστότητα μπορεί να μην είναι σε θέση να συλλάβει της επιπτώσεις των σημάτων 

από την πλευρά της επιχείρησης.  Όπως θα αναφερθεί παρακάτω για το βαθμό 

μόχλευσης της επιχείρησης, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με την ρευστότητα της 

επιχείρησης.  Οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις μπορεί να θεωρούνται περιττές λόγω 

της συχνής επικοινωνίας μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών για την περίπτωση 

των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. 

Πίνακας 17: Αποτελέσματα ελέγχου για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου γνωστοποιήσεων και της 

ρευστότητας της επιχείρησης 

  INDEX ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

INDEX Pearson Correlation 1 ,084 

Sig. (2-tailed)  ,242 

N 194 194 

Spearman's rho  

Correlation Coefficient 

1,000 ,036 

Sig. (2-tailed) . ,617 

N 195 195 

 

7.4.5 Ο βαθμός μόχλευσης της επιχείρησης 

Η υπόθεση που διατυπώθηκε για το επίπεδο μόχλευσης της επιχείρησης είναι η 

ακόλουθη: 

Η5: Ο βαθμός μόχλευσης έχει σημαντική σχέση με το επίπεδο των 

γνωστοποιήσεων 



Κεφάλαιο 7 Εμπειρική Έρευνα 

 

262 

 

Μελετήθηκαν το διάγραμμα πιθανότητας p-p (probability - probability plot) και το 

διάγραμμα σημείων των καταλοίπων προς τις προβλεπόμενες τιμές τα οποία έδειξαν 

πως δεν παραβιάζονται οι υποθέσεις της κανονικότητας και της ομοσκεδαστικότητας.  

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος σχέσης του Pearson και ο μη 

παραμετρικός έλεγχος του Spearman για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης. 

Ο πίνακας 18 δείχνει πως και ο συντελεστής σχέσης του Pearson αλλά και του 

Spearman δεν είναι σημαντικοί.  Δηλαδή ο βαθμός μόχλευσης της επιχείρησης δεν 

σχετίζεται με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες.  

Ως επακόλουθο η υπόθεση 5 να μην υποστηρίζεται.  Τα αποτελέσματα δεν 

συμφωνούν  με τα αποτελέσματα των Naser και Al-Khatib 2000, Naser et al. 2002, 

και Hassan et al. 2006, αλλά είναι σε συμφωνούν με τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνητών (Chow and Wang-Boren, 1987; Wallace et al., 1994; Meek et al., 1995; 

Raffournier, 1995; Inchausti, 1997; Tower et al., 1999; Depoers, 2000; Haniffa and 

Cooke, 2001).   Αυτή το συμπέρασμα δεν αποτελεί έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας.  Όπως ανέφεραν οι Camfferman και Cooke 

(2002), στις code-law χώρες (όπως η Ελλάδα) όπου οι τράπεζες είναι οι κύριες πηγές 

χρηματοδότησης, τα υψηλά επίπεδα των γνωστοποιήσεων ίσως να θεωρούνται 

περιττά καθώς οι εταιρείες έχουν την τακτική να επικοινωνούν με τους δανειστές.  

Αυτή η στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τραπεζών και των επιχειρήσεων 

έχει τεκμηριωθεί στη βιβλιογραφία (Ballas et al. 1998; Baralexis, 2004, Tzovas, 

2006).  Οι πιστωτές μπορούν να λάβουν τις πληροφορίες που θα γνωστοποιούνταν 

στις οικονομικές καταστάσεις, με προσωπική επικοινωνία και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι εταιρείες να αποφασίζουν να μην επιβαρύνονται με το κόστος 

γνωστοποίησης αυτών των πληροφοριών.   

Πίνακας 18: Παραμετρικός (Pearson)  και μη παραμετρικός  (Spearman) έλεγχος σχέσης για το 

επίπεδο γνωστοποιήσεων και το βαθμό μόχλευσης της επιχείρησης 

  
INDEX ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

INDEX Pearson Correlation 1 -,008 

Sig. (2-tailed)  ,1910 

N 194 194 

 Spearman's rho  

Correlation Coefficient 

1,000 ,045 

Sig. (2-tailed) . ,534 

N 194 194 
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7.4.6 Ο κλάδος της επιχείρησης 

Η υπόθεση που διατυπώθηκε για τον κλάδο στον οποίο ανήκει η  επιχείρηση είναι η 

ακόλουθη: 

Η6: Ο βαθμός γνωστοποιήσεων μιας επιχείρησης διαφέρει, ανάλογα με τον κλάδο 

στον οποίο ανήκει. 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης της κανονικότητας έχουν εμφανιστεί διάφοροι τρόποι 

ελέγχου τόσο στατιστικοί όσο και γραφικοί.  Από τους στατιστικούς τρόπους ελέγχου 

ξεχωρίζει το στατιστικό τεστ που προτάθηκε από τους Shapiro-Wilk και οι 

επεκτάσεις αυτού.  Η βασική γραφική μέθοδος για τον έλεγχο της κανονικότητας 

είναι το Q-Q (quantile-quantile) γράφημα, το οποίο συγκρίνει τα ποσοστιαία σημεία 

(quantile) του δείγματος έναντι των πληθυσμιακών ποσοστιαίων σημείων της 

κανονικής κατανομής.  Αν τα σημεία είναι κοντά σε ευθεία γραμμή δεν υπάρχει 

ένδειξη για απόκλιση από την κανονικότητα.  Παρεκκλίσεις από την ευθεία γραμμή 

δηλώνουν μη κανονικότητα.  Ο έλεγχος Shapiro-Wilks,  Kolmogorov—Smirnof 

επιβεβαίωσαν πως τα δεδομένα των δύο διαφορετικών ομάδων προέρχονται από 

πληθυσμούς των οποίων οι κατανομές είναι κανονικές
46

.  Στο ίδιο συμπέρασμα 

καταλήγουμε χρησιμοποιώντας και τους γραφικούς ελέγχους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.   Για τον έλεγχο της υπόθεσης των ίσων διακυμάνσεων χρησιμοποιήθηκε 

ο έλεγχος Levene.  Με βάση τα προηγούμενα συμπεραίνεται πως ένας παραμετρικός 

έλεγχος των διαφορών είναι κατάλληλος.  Παρόλα αυτά χρησιμοποιήθηκε τόσο 

παραμετρικός έλεγχος όπως το στατιστικό t  αλλά και ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Whitney.   

Οι τιμές του t-statistic (πίνακας 19) και του ελέγχου Mann-Whitney U (πίνακας 20) 

δεν είναι στατιστικά σημαντικές και αυτό αποτελεί ένδειξη ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των εταιρειών που ανήκουν στην 

κατηγορία «μεταποιητικές επιχειρήσεις» και στις εταιρείες που ανήκουν στην 

κατηγορία «λοιπές επιχειρήσεις».   

                                                 
46

 Με επίπεδο σημαντικότητας α=5% προκύπτει ότι δεν απορρίπτουμε την υπόθεση ότι τα δεδομένα 

της βαθμολογίας των γνωστοποιήσεων για κάθε ένα από τους δύο πληθυσμούς (μεταποιητικές 

επιχειρήσεις, λοιπές επιχειρήσεις) προέρχονται από πληθυσμούς που περιγράφονται ικανονποιητικά 

από την κανονική κατανομή (p-τιμή του Shapiro-Wilk=0.398 και 0,071 μεγαλύτερες του 0,05, 

αντίστοιχα για μεταποιητικές και μη). 
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Πίνακας 19: Παραμετρικός έλεγχος t-test 

Test t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 

Difference 

Equality of 

means 
-1,063 192 ,217 -,01491 ,01403 

 
Πίνακας 20: Μη παραμετρικός έλεγχος Mann and Witney U  

ΚΛΑΔΟΣ N Mean Rank Sum of Ranks Z statistic 
Significance 

(2—tailed) 

0 68 91,58 6227,50 -1,080 0,280 

1 126 100,69 12687,50   

Total 194     

7.4.7 Το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας 

Η υπόθεση που διατυπώθηκε για το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας με την οποία 

συνεργάζεται η επιχείρηση είναι η ακόλουθη: 

Η7:  Υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου των γνωστοποιήσεων και του μεγέθους 

της ελεγκτικής εταιρείας με την οποία οι επιχειρήσεις συνεργάζονται.  

Ο έλεγχος Shapiro-Wilks,  Kolmogorov-Smirnof και ο έλεγχος Levene επιβεβαίωσαν 

πως τα δεδομένα των δύο διαφορετικών ομάδων προέρχονται από πληθυσμούς των 

οποίων οι κατανομές είναι κανονικές
47

 και των οποίων οι διακυμάνσεις είναι ίσες.  

Αυτό σημαίνει πως ένας παραμετρικός έλεγχος των διαφορών είναι κατάλληλος.  

Παρόλα αυτά χρησιμοποιήθηκε τόσο παραμετρικός έλεγχος όπως το στατιστικό t  

αλλά και ο μη παραμετρικός έλεγχος Whitney.   Από τα αποτελέσματα της 

περιγραφικής στατιστικής υπάρχει ένδειξη ότι οι εταιρείες που συνεργάζονται με τις 

ελεγκτικές εταιρείες BIG 4 συμμορφώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό με τα 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.   To t-statistic (πίνακας 21) και ο έλεγχος Mann-Whitney U (πίνακας 

22) είναι σημαντικά σε 5% επίπεδο και αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι εταιρείες που 

συνεργάζονται με τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες γνωστοποιούν περισσότερες 

πληροφορίες από τις μικρότερες ελεγκτικές εταιρείες.   

                                                 
47

 Με επίπεδο σημαντικότητας α=5% προκύπτει ότι δεν απορρίπτουμε την υπόθεση ότι τα δεδομένα 

της βαθμολογίας των γνωστοποιήσεων για κάθε ένα από τους δύο πληθυσμούς (big 4 ελεγκτική 

εταιρεία, not big 4 ελεγκτική εταιρεία) προέρχονται από πληθυσμούς που περιγράφονται 

ικανονποιητικά από την κανονική κατανομή (p-τιμή του Shapiro-Wilk=0.249 και 0,089 μεγαλύτερες 

του 0,05, αντίστοιχα για big 4 και not big 4). 
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Πίνακας 21: Παραμετρικός έλεγχος t-test 

Test t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 

Difference 

Equality of 

means 
-11,256 192 ,000 -,13480 ,01198 

 

Πίνακας 22: Μη παραμετρικός έλεγχος Mann and Witney U 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
N Mean Rank Sum of Ranks Z statistic 

Significance 

(2—tailed) 

0 144 77,05 11095 -8,618 ,000 

1 50 156,40 7820   

Total 194     

Τόσο η διμεταβλητή ανάλυση όσο και η πολυμεταβλητή ανάλυση έδειξαν θετική 

σχέση μεταξύ του μεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας και του επιπέδου των 

υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων των εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων.  Στην 

παρούσα έρευνα, όλοι οι έλεγχοι έδειξαν ότι συντελεστής του μεγέθους της 

ελεγκτικής εταιρείας ήταν ο μεγαλύτερος μεταξύ των υπολοίπων επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών.  Αυτό σημαίνει πως το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας είναι η 

ισχυρότερη ερμηνευτική μεταβλητή του επιπέδου συμμόρφωσης μιας επιχείρησης με 

τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η θεωρία της αντιπροσώπευσης 

και της σηματοδότησης έχουν εφαρμογή σε σχέση με το βαθμό συμμόρφωσης των 

ελληνικών εισηγμένων εταιρειών με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

στη βιβλιογραφία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έχει αποδειχθεί πως τα υψηλά κέρδη 

διαχείρισης και η χαμηλή ελεγκτική προσπάθεια  συνδέονται με τις μικρές ελεγκτικές 

επιχειρήσεις.  Δηλαδή έχει παρατηρηθεί  υψηλή χειραγώγηση των κερδών και  

ανεπαρκής έλεγχος από τις μικρές ελεγκτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα.  Έτσι μια ελεγκτική εταιρεία που ανήκει στις BIG 4 λειτουργεί σαν 

ένας αποτελεσματικός μηχανισμός παρακολούθησης και ικανοποιεί αποτελεσματικά 

την ανάγκη της επιχείρησης για διαφάνεια και καλύτερη ποιότητα των οικονομικών 

καταστάσεων.  Αυτό επιφέρει τη μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης. 

Επιπρόσθετα, τα διοικητικά στελέχη μπορεί να αναθέτουν τον έλεγχο των 

οικονομικών τους καταστάσεων σε BIG 4 ελεγκτικές εταιρείες για να δώσουν ένα 

σήμα για υψηλής ποιότητας οικονομικές καταστάσεις.  Με αυτό τον τρόπο θα 

ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με μικρές 

ελεγκτικές εταιρείες οι οποίες συνδέονται με υψηλότερη διαχείριση κερδών και 
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χαμηλότερη ελεγκτική απόδοση.  Παράλληλα μια συνεργασία με μια μεγάλη 

ελεγκτική εταιρεία μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ.   

7.5 Πολυμεταβλητή Ανάλυση 

Αυτή η ενότητα δίνει απάντηση στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα.  Συγκεκριμένα, 

καταγράφονται τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής στατιστικής μεθόδου που 

χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθεί αν οι μεταβολές στο επίπεδο συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων μπορεί να ερμηνευτεί από το σύνολο των επιλεγέντων επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών.  Αυτό γίνεται με τον προσδιορισμό ενός πολυμεταβλητού 

μοντέλου παλινδρόμησης το οποίο εξηγεί τις μεταβολές στο επίπεδο των 

γνωστοποιήσεων από τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες.  Επιπρόσθετα σε αυτή την 

ενότητα ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης και 

αξιολογείται η αξιοπιστία του μοντέλου παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε.  Όπως 

αναφέρθηκε για να διαπιστωθεί η επίδραση του συνόλου των χαρακτηριστικών της 

επιχείρησης στις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις θα χρησιμοποιηθεί η πολυμεταβλητή 

ανάλυση. Η πολυμεταβλητή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε γιατί το φαινόμενο των 

γνωστοποιήσεων εξαρτάται από την κοινή δράση πολλών παραγόντων. Έτσι η χρήση 

της πολυμεταβλητής ανάλυσης συνιστά την κατάλληλη μέθοδο για την αξιολόγηση 

της συλλογικής επίδρασης των επιλεγέντων επιχειρηματικών χαρακτηριστικών στο 

επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων. Κατά δεύτερο λόγο η πολυμεταβλητή 

ανάλυση επιτρέπει τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των γνωστοποιήσεων 

(εξαρτημένη μεταβλητή) και των επιχειρηματικών χαρακτηριστικών των 

επιχειρήσεων (ανεξάρτητες μεταβλητές), ενώ ταυτοχρόνως ελέγχει για την επίδραση 

άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών στο μοντέλο. Αυτό βοηθάει στην αποφυγή ψευδών 

σχέσεων μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών που μπορεί να 

παραχθεί από έναν συγκεχυμένο παράγοντα.   

Για να εξετασθεί η σχέση μεταξύ των γνωστοποιήσεων και των επιλεγμένων 

χαρακτηριστικών της επιχείρησης θα χρησιμοποιηθεί η παλινδρόμηση, η εξίσωση της 

οποίας θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Το μοντέλο που 

δημιουργήθηκε για να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών της επιχείρησης και του επιπέδου των γνωστοποιήσεων είναι το 

παρακάτω:  
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eAUDbINDbLEVERbLIQbPROFbAGEbSIZEbaRDI  7654321  

Όπου RDΙ (Relatice Disclosure Index), το σχετικό ευρετήριο υποχρεωτικών 

γνωστοποιήσεων (εκφρασμένο σε φυσικούς λογάριθμους) της επιχείρησης 

α: σταθερά 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 : οι συντελεστές των ερμηνευτικών μεταβλητών 

SIZE: Φυσικός λογάριθμος του Συνόλου του Ενεργητικού 

AGE: Φυσικός λογάριθμος του Έτους Ίδρυσης της Επιχείρησης 

PROF: Κερδοφορία της Επιχείρησης (Καθαρά Κέρδη προ Φόρων/Σύνολο 

Ενεργητικού) 

LIQ: Φυσικός λογάριθμος της ρευστότητας της επιχείρησης (Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 

LEVER: Βαθμός μόχλευσης της επιχείρησης 

IND: Κλάδος της επιχείρησης (1 αν η εταιρεία ανήκει σε κλάδο «μεταποιητικές 

επιχειρήσεις», διαφορετικά 0) 

AUD: Ελεγκτική Εταιρεία (1 αν η ελεγκτική εταιρεία ανήκει στις Big4, διαφορετικά 

0) 

e: διαταρακτικός όρος. 

Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η σχετική βαθμολογία γνωστοποιήσεων των 

ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων.  Η σταθερά έχει συμπεριληφθεί προκειμένου 

να εντοπισθούν οι επιπτώσεις (στις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις) εκείνων των 

μεταβλητών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο μοντέλο και θεωρείται σταθερά για 

όλα τα δείγματα των επιχειρήσεων.  Οι ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου είναι 

όλα τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως πιθανοί 

παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων.  Ο 

διαταρακτικός όρος αντιπροσωπεύει την επίδραση εκείνων των μεταβλητών που 

πιθανό να έχουν μια επίδραση στο επίπεδο των γνωστοποιήσεων  αλλά δεν έχουν 
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μετρηθεί στατιστικά (π.χ. πολιτισμικοί ή κοινωνικοί παράγοντες). Για την εκτίμηση 

των παραμέτρων της ισότητας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από ένα μεγάλο αριθμό μελετών 

που μελετάνε τις οικονομικές σχέσεις με ικανοποιητικά αποτελέσματα και αποτελεί 

ένα βασικό συστατικό των περισσότερων οικονομετρικών τεχνικών. 

7.6 Έλεγχος της αξιοπιστίας του μοντέλου 

Πριν να γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης παλινδρόμησης, είναι 

απαραίτητο να γίνει έλεγχος πολυσυγγραμμικότητας, ετεροσκεδαστικότητας, 

κανονικότητας και γραμμικότητας. 

7.6.1 Πολυσυγγραμμικότητα 

Μια από τις βασικές υποθέσεις του κλασικού γραμμικού υποδείγματος είναι πως δεν 

υπάρχουν ακριβείς γραμμικές σχέσεις ανάμεσα στις ερμηνευτικές μεταβλητές. Αν 

αυτό δεν συμβαίνει, δηλαδή αν υπάρχουν ακριβείς γραμμικές σχέσεις, τότε δεν 

μπορούμε να εκτιμήσουμε τους συντελεστές. Άρα μία απαραίτητη προϋπόθεση για 

όλα τα μοντέλα με περισσότερες από μια ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η έλλειψη 

συγγραμμικότητας. Η συγγραμικότητα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την πολλαπλή 

γραμμική παλινδρόμηση. Όταν μία ανεξάρτητη μεταβλητή συσχετίζεται με μία άλλη 

ανεξάρτητη, δηλαδή μέσω της μίας μπορούμε να εκτιμήσουμε τις τιμές της άλλης 

τότε μιλάμε για πρόβλημα συγγραμμικότητας. Επομένως η ύπαρξη και των δύο 

μεταβλητών στο μοντέλο δεν είναι δυνατή.  Δύο ανεξάρτητες μεταβλητές είναι 

δυνατό να αλληλεπιδρούν, ανεξάρτητα από το κατά πόσο είναι μεταξύ τους 

στατιστικά συσχετισμένες. Ο όρος αλληλεπίδραση αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο ανεξάρτητες μεταβλητές συνδυάζονται για να επηρεάσουν μια εξαρτημένη 

μεταβλητή και όχι στη σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών αυτών καθ’ 

αυτών. Η πολυσυγγραμμικότητα είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται 

από τις σχέσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. Η πολυσυγγραμμικότητα 

δημιουργεί σημαντική δυσκολία στη διαδικασία της πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης όπου δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές συνδέονται με μια 

γραμμική σχέση. Στις υποθέσεις της παλινδρόμησης θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν 

γραμμικές σχέσεις μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών. Εάν η υπόθεση αυτή δεν 

ισχύει τότε υπάρχει πολυσυγγραμμικότητα.  Η πολυσυγγραμικότητα μπορεί να 

συντελέσει έμμεσα σε λανθασμένη εξειδίκευση του υποδείγματος. Αυτό μπορεί να 
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συμβεί, γιατί στην πράξη, πολλές φορές, προσθέτουμε ή αφαιρούμε ερμηνευτικές 

μεταβλητές ανάλογα με τα αν είναι στατιστικά σημαντικές ή όχι. Αν όμως η μη 

σημαντικότητα του συντελεστή οφείλεται στην ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας, η 

αφαίρεση της σχετικής μεταβλητής δημιουργεί σφάλματα εξειδικεύσεως.  

Πίνακας 23: Πίνακας σχέσης για τις ερμηνευτικές μεταβλητές 

 

 

Correlations 

  
SIZE AGE PROF LIQ LEVER IND AUD 

SIZE Pearson Correlation 1 ,271
**
 ,311

**
 -,102 ,032 -,016 ,440

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,158 ,658 ,825 ,000 

N 194 194 194 194 194 194 194 

AGE Pearson Correlation ,271
**
 1 -,011 -,023 -,142

*
 ,135 ,128 

Sig. (2-tailed) ,000  ,878 ,754 ,048 ,060 ,075 

N 194 194 194 194 194 194 194 

PROF Pearson Correlation ,311
**
 -,011 1 ,072 -,102 ,113 ,070 

Sig. (2-tailed) ,000 ,878  ,320 ,155 ,118 ,331 

N 194 194 194 194 194 194 194 

LIQ Pearson Correlation -,102 -,023 ,072 1 -,431
**
 ,043 ,101 

Sig. (2-tailed) ,158 ,754 ,320  ,000 ,550 ,159 

N 194 194 194 194 194 194 194 

LEVER Pearson Correlation ,032 -,142
*
 -,102 -,431

**
 1 ,016 -,081 

Sig. (2-tailed) ,658 ,048 ,155 ,000  ,830 ,261 

N 194 194 194 194 194 194 194 

IND Pearson Correlation -,016 ,135 ,113 ,043 ,016 1 ,038 

Sig. (2-tailed) ,825 ,060 ,118 ,550 ,830  ,602 

N 194 194 194 194 194 194 194 

AUD Pearson Correlation ,440
**
 ,128 ,070 ,101 -,081 ,038 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,075 ,331 ,159 ,261 ,602  

N 194 194 194 194 194 194 194 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τη διαπίστωση της πολυσυγγραμμικότητας στην 

ανάλυση παλινδρόμησης είναι η ύπαρξη υψηλών συσχετίσεων ανά ζεύγη μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Μια τιμή κοντά στο 0,80 (σε απόλυτη τιμή) σε ζεύγη 
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μεταβλητών είναι μια πιθανή ένδειξη για την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας 

(Kennedy, 1996). Για να διερευνηθεί η ύπαρξη της πολυσυγγραμμικότητας 

χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας συσχετίσεων του Pearson που περιλαμβάνει όλες τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές ανά ζεύγη. Διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει τιμή μεγαλύτερη 

του 0,80 για κανένα ζεύγος από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.  Αντίθετα, όπως 

φαίνεται και στον παραπάτω πίνακα, οι τιμές είναι χαμηλές.   

Επιπλέον, για τη διαπίστωση ύπαρξης ή όχι της πολυσυγγραμικότητας θα 

χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής διογκώσεως της διακυμάνσεως VIF (variance inflation 

factor). Ο συντελεστής διογκώσεως της διακυμάνσεως δείχνει την ταχύτητα με την 

οποία αυξάνεται η διακύμανση ενός εκτιμητή όταν υπάρχει πολυσυγγραμικότητα. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του VIF τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα της 

πολυσυγγραμμικότητας. Δεν υπάρχει, όμως καμία κρίσιμη τιμή με την οποία να 

συγκρίνεται η τιμή του VIF. Σαν ένας πρακτικός κανόνας, αν η τιμή του VIF 

υπερβαίνει το 2, η αντίστοιχη μεταβλητή είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα 

(Guharati, 1995; Χρήστου, 2004). Στον πίνακα 24 παρουσιάζονται οι τιμές VIF, και 

παρατηρείται πως όλες οι τιμές είναι μικρότερες του 2. Έτσι λοιπόν δεν 

διαπιστώνεται πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας. 

Πίνακας 24: Συντελεστές Διογκώσεως της Διακύμανσης (VIF) 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

,640 1,563 

,860 1,163 

,845 1,184 

,783 1,277 

,775 1,290 

,949 1,054 

,772 1,295 

 

7.6.2 Ομοσκεδαστικότητα 

Μια άλλη υπόθεση που εξετάζεται στη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων είναι η 

ομοσκεδαστικότητα. Στο κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα, υποθέτουμε ότι ο 
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διαταρακτικός όρος είναι μια τυχαία μεταβλητή, που κατανέμεται με μέσο το μηδέν 

και σταθερή διακύμανση. Υποθέτουμε επίσης ότι οι τιμές του διαταρακτικού όρου 

δεν αυτοσχετίζονται, δηλαδή η συνδιακύμανσή τους είναι μηδέν και ότι οι 

ερμηνευτικές μεταβλητές δεν είναι στοχαστικές.  Στην πράξη, σοβαρά προβλήματα 

δημιουργούνται όταν οι τιμές του διαταρακτικού όρου χαρακτηρίζονται από 

ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσχέση. Για το στατιστικό έλεγχο του υποδείγματος 

που χαρακτηρίζεται από ετεροσκεδαστικότητα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

εκτιμήσεις των διακυμάνσεων που προκύπτουν από την κλασική μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων. Τις εκτιμήσεις δηλαδή, που προκύπτουν όταν αγνοήσουμε το 

γεγονός ότι ο διαταρακτικός όρος δεν είναι ομοσκεδαστικός. Τα συμπεράσματα για 

τις παραμέτρους στον πληθυσμό θα είναι αναξιόπιστα, γιατί οι διακυμάνσεις των 

συντελεστών θα είναι μεροληπτικές. Η υπόθεση αυτή εξετάζεται χρησιμοποιώντας τη 

γραφική μέθοδο. Παρατηρώντας το διάγραμμα σημείων των καταλοίπων  προς τις 

προβλεπόμενες τιμές  στο διάγραμμα 3 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια 

συστημική σχέση γεγονός που δηλώνει την απουσία ετεροσκεδαστικότητας. 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα σημείων των καταλοίπων προς τις προβλεπόμενες τιμές της 

παλινδρόμησης 
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7.6.3 Κανονικότητα 

Κανονικότητα καταλοίπων, δηλαδή τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική 

κατανομή με μέσο μ και διακύμανση σ
2
 σταθερή. Από το διάγραμμα 4 παρατηρούμε 

ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά καθώς τα σημεία συσπειρώνονται γύρω από 

τη διαγώνιο γραμμή. 

Επιπρόσθετα ο έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov δείχνει ότι δεν 

παραβιάζεται η υπόθεση της κανονικότητας και τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά 

(Z statistic = 1,063, p-value=0,208).  

7.6.4 Γραμμικότητα 

Εκτός από την ομοσκεδαστικότητα το διάγραμμα σημείων των καταλοίπων με τις 

προβλεπόμενες τιμές χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει την υπόθεση της 

γραμμικότητας και να ελέγξει την παράλειψη σημαντικών μεταβλητών και την 

λανθασμένη δομή του μοντέλου.  Από το διάγραμμα 3 διαπιστώνεται ότι η υπόθεση 

για γραμμικότητα είναι ασφαλής. 

Διάγραμμα 4: Διάγραμμα πιθανότητας (p-p plot) των καταλοίπων της παλινδρόμησης 
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7.6.5 Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης 

Μια περίληψη των αποτελεσμάτων της βηματικής παλινδρόμησης παρουσιάζεται 

στους πίνακες 25, 26 και 27.  Αρχικά όλες οι μεταβλητές τοποθετήθηκαν στο 

μοντέλο.  Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της βηματικής παλινδρόμησης έδειξαν πως 

δύο μοντέλα είναι σημαντικά, το μοντέλο 1 και το μοντέλο 2 (πίνακας 25).   Το 

μοντέλο δύο είναι αυτό που επιλέγεται τελικά γιατί έχει υψηλότερη ερμηνευτική 

δύναμη. Στο μοντέλο αυτό (μοντέλο 2-πίνακας 25) οι μεταβλητές που έμειναν ήταν 

το μέγεθος και η ελεγκτική εταιρεία.  Το μοντέλο αυτό έχει μια υψηλή ερμηνευτική 

δύναμη (πίνακας 25 και 26) καθώς ο προσαρμοσμένος R
2
 είναι αυτός με την 

υψηλότερη τιμή και δείχνει ότι το 44% της μεταβολής του επιπέδου γνωστοποιήσεων 

των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών  μπορεί να ερμηνευτεί από τις δύο μεταβλητές 

που προαναφέρθηκαν.  Οι συντελεστές του μεγέθους της επιχείρησης και του 

μεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας είναι θετικοί και στατιστικά σημαντικοί.  Οι 

συντελεστές R Multiple R, R Square και Adjusted R Square για το μοντέλο 2 (Model 

2) είναι 0,667 0,445 και 0,439 αντίστοιχα (πίνακας 25). Οι τιμές αυτές είναι 

μεγαλύτερες από τις τιμές του μοντέλου 1 (Model 1).  Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει 

και η δεύτερη μεταβλητή που αναφέρεται στο μέγεθος της επιχείρησης  η οποία 

συμβάλλει στη βελτίωση της πρόβλεψης.  Έτσι στο τελικό μοντέλο (Model 2) οι δύο 

μεταβλητές που είναι η ελεγκτική εταιρεία και το μέγεθος της επιχείρησης είναι 

υπεύθυνες για το 44% της διακύμανσης.  Δηλαδή, το συγκεκριμένο μοντέλο εξηγεί το 

44% της μεταβλητότητας των δεδομένων. 

Πίνακας 25: Περίληψη μοντέλου παλινδρόμησης 

Model Summary
c
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate  

1 ,606
a
 ,367 ,363 ,07441  

2 ,667
b
 ,445 ,439 ,06985  

a. Predictors: (Constant), AUD 

b. Predictors: (Constant), AUD, SIZE 

c. Dependent Variable: INDEX 

 

Στον πίνακα 26 τα σκιασμένα αποτελέσματα του μοντέλου 2 δείχνουν τη διακύμανση 

(0,747) που εξηγείται από το μοντέλο πάνω στο οποίο προσαρμόστηκαν τα δεδομένα 

και τη συνολική διακύμανση (1,679) των δεδομένων.  Η διαφορά τους είναι η 



Κεφάλαιο 7 Εμπειρική Έρευνα 

 

274 

 

διακύμανση που δεν εξηγείται από το μοντέλο.  Το πηλίκο των δύο αριθμών είναι ο 

συντελεστής προσδιορισμού.   

 
Πίνακας 26: Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης 

ANOVAc 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression ,616 1 ,616 111,208 ,000a 

Residual 1,063 192 ,006   

Total 1,679 193    

2 Regression ,747 2 ,373 76,528 ,000b 

Residual ,932 191 ,005   

Total 1,679 193    

a. Predictors: (Constant), AUD 

b. Predictors: (Constant), AUD, SIZE 

c. Dependent Variable: INDEX 

 

 

 
Πίνακας 27: Εκτιμήσεις παραμέτρων 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,408 ,006  710,982 ,000   

AUD ,129 ,012 ,606 10,546 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) 4,029 ,073  54,917 ,000   

AUD ,100 ,013 ,469 7,806 ,000 ,806 1,240 

SIZE ,021 ,004 ,311 5,183 ,000 ,806 1,240 

a. Dependent Variable: INDEX 

Ο πίνακας 27 παρουσιάζει πληροφορίες για τις σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης 

της εξαρτημένης μεταβλητής.  Οι σταθμίσεις Β είναι ανάλογες με τους συντελεστές 

σχέσης.  Και οι δύο σταθμίσεις Β είναι θετικές  και επομένως υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ κάθε μεταξύ κάθε μεταβλητής πρόβλεψης και της εξαρτημένης μεταβλητής.  
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Η μεταβλητή ελεγκτική εταιρεία (AUD) έχει σχέση  0,469 με το επίπεδο των 

γνωστοποιήσεων, ενώ η μεταβλητή μέγεθος επιχείρησης (SIZE) παρέχει μια ακόμη 

ανεξάρτητη σχέση 0,311 με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων.   

Η τιμή 4,029 (constant) είναι η τιμή στην οποία η προσαρμοσμένη ευθεία ελαχίστων 

τετραγώνων τέμνει τον κάθετο άξονα.  Η τιμή 0,021 φανερώνει την επίδραση της 

ανεξάρτητης μεταβλητής του μεγέθους της επιχείρησης στην εξαρτημένη μεταβλητή. 

Δηλαδή για  μια αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης  κατά μία μονάδα η αύξηση 

του εκτιμώμενου επιπέδου γνωστοποιήσεων είναι ίσο με 0,021 μονάδες.  Ο 

συντελεστής του μεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας (0,100) είναι ο υψηλότερος σε 

σχέση με τους υπόλοιπους που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο παλινδρόμησης και 

διαπιστώθηκε η σημαντικότητά τους, γεγονός που δηλώνει πως το μέγεθος της 

ελεγκτικής εταιρείας είναι ο ισχυρότερος παράγοντας για να ερμηνεύσει τη 

διαμόρφωση του επιπέδου συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις των 

γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ. 

Με βάση τα οικονομικά κριτήρια το μοντέλο που δημιουργήθηκε για τις εισηγμένες 

επιχειρήσεις είναι σύμφωνο με τις θεωρίες αντιπροσώπευσης, της σηματοδότησης  

και του πολιτικού κόστους.  Η πολλαπλή παλινδρόμηση έδειξε πως η ηλικία της 

επιχείρησης, η κερδοφορία, η ρευστότητα, ο κλάδος και ο βαθμός μόχλευσης δεν 

σχετίζονται με το επίπεδο των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων.  Στην περίπτωση της 

κερδοφορίας, αν και η διμεταβλητή ανάλυση έδειξε μια θετική σχέση με το επίπεδο 

των γνωστοποιήσεων, η πολλαπλή παλινδρόμηση δεν κατέληξε στην αποτύπωση μιας 

σημαντικής σχέσης.   

Όσον αφορά τα στατιστικά κριτήρια, η εκτίμηση του μέσου σφάλματος της 

εξίσωσης παλινδρόμησης που παρουσιάζεται στον πίνακα είναι χαμηλή  σε σύγκριση 

με άλλες έρευνες.  Αυτό σημαίνει ότι οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις των 

ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων είναι πιο προβλέψιμες σε σχέση με κάποιες 

άλλες χώρες που μελετήθηκαν σε άλλες έρευνες.  Επιπρόσθετα το προσαρμοσμένο R
2
 

του μοντέλου, αν και δεν είναι από τα υψηλότερα που έχει καταγραφεί στη 

βιβλιογραφία, είναι ικανοποιητικά υψηλό για να ερμηνεύσει τις υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος της επιχείρησης, 

τον κλάδο στον οποίο ανήκει και στο μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας. 
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Τέλος το μοντέλο ελέγχθηκε με βάση τα οικονομετρικά κριτήρια.  

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την απουσία της πολυσυγγραμμικότητας, την 

απουσία ομοσκεδαστικότητας, την κανονικότητα και την γραμμικότητα του μοντέλου 

παλινδρόμησης.  Όλες οι παραπάνω υποθέσεις ικανοποιήθηκαν από τον εκτιμώμενο 

μοντέλο.  

7.7 Σχολιασμός αποτελεσμάτων  

Η παρούσα μελέτη παρέχει απαντήσεις στα τρία ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 

στην αρχή της εργασίας. Η μελέτη βασίζεται και συμβάλλει στη βιβλιογραφία με την  

εξέταση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Συμβάλλει στην παρούσα 

βιβλιογραφία με τους ακόλουθους τρόπους. Πρώτον, προσθέτει μια μεγάλης 

κλίμακας ακαδημαϊκή μελέτη εξετάζοντας τη συμμόρφωση με όλες τις υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις των ΔΠΧΑ  6 έτη μετά την εφαρμογή  τους. Δεύτερον, παρέχει 

στοιχεία σχετικά με τις θεωρίες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξηγήσουν 

την πολιτική γνωστοποιήσεων των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Τρίτον, 

παρέχει στοιχεία σχετικά με τους ερμηνευτικούς  παράγοντες των επιπέδων 

υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ λίγα χρόνια μετά την πρώτη 

εφαρμογή των ΔΠΧΠ.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκεντρώθηκαν ανά μεταβλητή και σχολιάζονται 

παρακάτω: 

Εξαρτημένη μεταβλητή 

Όσον αφορά την εξαρτημένη μεταβλητή, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

δείχνουν ένα μέτριο μέσο επίπεδο συμμόρφωσης με τις  υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις των ΔΠΧΠ για το έτος 2011 από ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. 

Αυτό προσεγγίζει το 85%.  Επίσης παρατηρήθηκε και μια σημαντική διακύμανση των 

βαθμολογιών μεταξύ των εταιρειών, με την τυπική απόκλιση να κυμαίνεται περίπου 

στο 7%.  Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που διατηρούν χαμηλά επίπεδα 

συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις.  Αυτό το επίπεδο συμμόρφωσης, 

το οποίο κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα για μια αναπτυγμένη αγορά, αντανακλούν την 

επιεική προσέγγιση του ρυθμιστή όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ κατά 

την εφαρμογής τους. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης μελέτης όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ συκγλίνουν στο 
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επιχείρημα των Nobes και Parker, 2008.  Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η αδύναμη 

νομοθεσία, η έλλειψη πόρων και το αναποτελεσματικό ελεγκτικό επάγγελμα σε 

ορισμένες χώρες της ΕΕ καθιστούν τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ, στην πράξη 

εθελοντική.  

Μέγεθος 

Στην περίπτωση των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως το μέγεθος της επιχείρησης συσχετίζεται θετικά με το μέγεθος των 

υποχρεωτικών πληροφοριών που γνωστοποιούνται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις.  Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε πως αυτή η σχέση είναι σταστικά 

σημαντική.  Το παραπάνω αποτέλεσμα μπορεί να εξηγηθεί από τη θεωρία του 

πολιτικού κόστους. Οι Jensen και Meckling (1976) πρότειναν ότι οι μεγαλύτερες 

εταιρείες υπόκεινται σε περισσότερους κυβερνητικούς και δημόσιους ελέγχους  από 

τις  μικρότερες εταιρείες.  Υποστηρίζουν ότι ένα επιπλέον πολιτικό κόστος μιας 

μεγάλης επιχείρησης είναι οι αυξημένες γνωστοποιήσεις.  Προτείνουν πως οι μεγάλες 

επιχειρήσεις είναι πολιτικά πιο ευαίσθητες και θα γνωστοποιήσουν περισσότερες 

πληροφορίες προκειμένου να μειώσουν την πιθανότητα πολιτικής δράσης είτε από 

την κυβέρνηση είτε από συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων (Inchausti, 1997).   

Η θετική σχέση εξηγείται και από τη θεωρία κόστους/οφέλους. Οι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο τα άμεσα κόστη που αναφέρονται στη 

συλλογή και τη διάδοση των πληροφοριών, όσο και τα έμμεσα κόστη που σχετίζονται 

με τις αυξημένες γνωστοποιήσεις.  Έτσι, αναμένεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα 

γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες επειδή μπορούν να ανταπεξέρθουν στα 

άμεσα και στα έμμεσα κόστη που συνδέονται με τις αυξημένες γνωστοποιήσεις. 

Επίσης αυτή η θετική σχέση εξηγείται από τη θεωρία της αντιπροσώπευσης.  Οι 

Jensen και Meckling (1976) απέδειξαν ότι τα κόστη αντιπροσώπευσης είναι πιθανό 

να αυξηθούν αναλογικά με τα ξένα κεφάλαια.  Δεδομένου ότι η αναλογία του 

εξωτερικού κεφαλαίου τείνει να είναι υψηλότερη για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

(Leftwich et al.,1981), είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις 

είναι πιο πιθανό να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σε μια προσπάθεια να 

μειώσουν τα κόστη αντιπροσώπευσης (Owusu-Ansah,1998). 

Ελεγκτική εταιρεία 
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Τόσο η διμεταβλητή όσο και η πολυμεταβλητή ανάλυση έδειξαν πως το μέγεθος της 

ελεγκτικής εταιρείας συσχετίζεται με το βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.  Η 

πολυμεταβλητή ανάλυση έδειξε πως η σχέση αυτή είναι στατιστικά σημαντική και 

θετική. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η θεωρία της αντιπροσώπευσης και της 

σηματοδότησης έχουν εφαρμογή σε σχέση με το βαθμό συμμόρφωσης των ελληνικών 

εισηγμένων εταιρειών με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στη 

βιβλιογραφία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έχει αποδειχθεί πως τα υψηλά κέρδη 

διαχείρισης και η χαμηλή ελεγκτική προσπάθεια  συνδέονται με τις μικρές ελεγκτικές 

επιχειρήσεις.  Δηλαδή έχει παρατηρηθεί  υψηλή χειραγώγηση των κερδών και  

ανεπαρκής έλεγχος από τις μικρές ελεγκτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα.  Έτσι μια ελεγκτική εταιρεία που ανήκει στις BIG 4 λειτουργεί σαν 

ένας αποτελεσματικός μηχανισμός παρακολούθησης και ικανοποιεί αποτελεσματικά 

την ανάγκη της επιχείρησης για διαφάνεια και καλύτερη ποιότητα των οικονομικών 

καταστάσεων. Αυτό επιφέρει τη μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης. 

Επιπρόσθετα, τα διοικητικά στελέχη μπορεί να αναθέτουν τον έλεγχο των 

οικονομικών τους καταστάσεων σε BIG 4 ελεγκτικές εταιρείες για να δώσουν ένα 

σήμα για υψηλής ποιότητας οικονομικές καταστάσεις.  Με αυτό τον τρόπο θα 

ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με μικρές 

ελεγκτικές εταιρείες οι οποίες συνδέονται με υψηλότερη διαχείριση κερδών και 

χαμηλότερη ελεγκτική απόδοση.  Παράλληλα μια συνεργασία με μια μεγάλη 

ελεγκτική εταιρεία μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ. Συμπληρρωματικά, ενισχύεται η άποψη 

ότι οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες πιθανότατα έχουν  μεγαλύτερη ικανότητα και 

εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα ΔΠΧΠ (Dumontier και Raffournier, 1998).   

Κλάδος 

Από τη στατιστική ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώθηκε πως ο κλάδος της 

επιχείρησης δεν συσχετίζεται με το βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σύμφωνα 

με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις των ΔΛΠ.  Από τον πίνακα 13 διαπιστώθηκε 

πως οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία «μεταποιητικές επιχειρήσεις» έχουν 

ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα γνωστοποιήσεων από τις επιχειρήσεις που ανήκουν 

στην κατηγορία λοιπές επιχειρήσεις. Τόσο όμως η διμεταβλητή όσο και η 

πολυμεταβλητή ανάλυση δεν έδειξε την ύπαρξη σημαντικής σχέσης. Έτσι δεν είναι 
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εφικτό να πραγματοποιηθούν γενικεύσεις και να διεξαχθούν συμπεράσματα όσον 

αφορά τη μεταβλητή που αναφέρεται στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται η κάθε 

επιχείρηση. 

Κερδοφορία 

Η διμεταβλητή ανάλυση έδειξε πως το επίπεδο γνωστοποιήσεων συσχετίζεται με την 

κερδοφορία της επιχείρησης. Παρόλα αυτά όμως στην πολυμεταβλητή ανάλυση η 

σχέση αυτή εμφανίζεται να είναι θετική αλλά μη στατιστικά σημαντική.   

Ρευστότητα 

Η μεταβλητή της ρευστότητας δεν συσχετίζεται με το επίπεδο των γνωστοποιήσεων. 

Ένας πιθανός λόγος για αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το μήνυμα που 

πιθανότατα μπορεί να μεταδώσει η υψηλή ρευστότητα. Σύμφωνα με τη θεωρία 

σηματοδότησης οι επιχειρήσεις με υψηλή ρευστότητα μπορεί να κατηγορηθούν ότι 

κρατούν τα μετρητά και δεν τα μετατρέπουν σε επενδύσεις.  Για αυτό οι επιχειρήσεις 

με υψηλή ρευστότητα μπορεί να μην επιθυμούν να γνωστοποιούν πολλές 

πληροφορίες.  Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις με χαμηλή ρευστότητα μπορεί 

να μην επιθυμούν να γνωστοποιούν πολλές πληροφορίες που να αναδεικνύουν τις 

αποφάσεις όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.  Έτσι η ρευστότητα για 

τις ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να μην είναι σε θέση να συλλάβει της επιπτώσεις 

των σημάτων από την πλευρά της επιχείρησης.  Όπως θα αναφερθεί παρακάτω για το 

βαθμό μόχλευσης της επιχείρησης, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με την 

ρευστότητα της επιχείρησης.  Οι γνωστοποιήσεις μπορεί να μη θεωρούνται 

σημαντικές λόγω της συχνής επικοινωνίας μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών. 

Από τη μελέτη του ελληνικού λογιστικού περιβάλλοντις διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

στενών και προσωπικών σχέσεων μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων, με τις πρώτες 

να αποτελούν τους κύριους δανειστές τους. 

Μόχλευση 

Όσον αφορά το βαθμό μόχλευσης, εμφανίζεται να μην είναι στατιστικά σημαντικός 

τόσο στη διμεταβλητή ανάλυση όσο και στην πολυμεταβλητή ανάλυση. Τα 

αποτελέσματα δεν συμφωνούν  με τα αποτελέσματα των Naser και Al-Khatib 2000, 

Naser et al. 2002, και Hassan et al. 2006, αλλά είναι σε συμφωνία με τα 
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αποτελέσματα άλλων ερευνητών (Chow and Wang-Boren, 1987; Wallace et al., 1994; 

Meek et al., 1995; Raffournier, 1995; Inchausti, 1997; Tower et al., 1999; Depoers, 

2000; Haniffa and Cooke, 2001).   Για την εξήγηση αυτού του ευρήματος αρκεί να 

σκεφτεί κανείς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού λογιστικού 

περιβάλλοντος.  Όπως ανέφεραν οι Camfferman και Cooke (2002), στις code-law 

χώρες, μεταξύ των οποίων ανήκει και η Ελλάδα, όπου οι τράπεζες είναι οι κύριοι 

χρηματοδότες, τα υψηλά επίπεδα των γνωστοποιήσεων ίσως να υποτιμούνται καθώς 

οι εταιρείες έχουν την τακτική να επικοινωνούν προσωπικά με τους δανειστές τους.  

Αυτή η στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τραπεζών και των επιχειρήσεων 

έχει τεκμηριωθεί πολύ καλά στη βιβλιογραφία από έλληνες ερευνητές (Ballas et al. 

1998; Baralexis, 2004, Tzovas, 2006).  Οι πιστωτές μπορούν να λάβουν τις 

πληροφορίες που θα γνωστοποιούνταν στις οικονομικές καταστάσεις, με προσωπική 

επικοινωνία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να αποφασίζουν να μην 

επιβαρύνονται με το κόστος γνωστοποίησης αυτών των πληροφοριών. 

Ηλικία 

Όσον αφορά την ηλικία τόσο στη διμεταβλητή όσο και στην πολυμεταβλητή 

ανάλυση δεν φαίνεται να επηρεάζει την απόφαση μιας επιχείρησης για αυξημένες 

γνωστοποιήσεις.  Η μεταβλητή της ηλικίας εμφανίστηκε μη στατιστικά σημαντική 

τόσο τη διμεταβλητή όσο και στην πολυμεταβλητή ανάλυση. 

7.8  Συμπεράσματα 

Σήμερα όλες οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε μια οργανωμένη αγορά της Ε.Ε. 

πρέπει να συντάσσουν τις ενοποιημένες οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με 

τα ΔΠΧΠ. Όπως αναφέρθηκε  τα ΔΠΧΠ υιοθετήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί 

υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης όλων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.  Οι 27 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου καθώς και άλλες 

χώρες συντάσσουν τις λογιστικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.   Η 

εξέταση των εταιρικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν σήμερα το επίπεδο 

παρουσίας των υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων στις λογιστικές καταστάσεις των 

ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων, συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας και 

ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος στον κλάδο της λογιστικής.  Η ολοκλήρωση 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής οδήγησε στην ανάδειξη κρίσιμων 
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συμπερασμάτων. Με τα συμπεράσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής  

επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός της συμμόρφωσης όσον αφορά τις πρακτικές των 

υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων και  η δημιουργία ενός μοντέλου το οποίο  θα 

βοηθήσει στη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων από την πλευρά των 

επενδυτών. Τα συμπεράσματα αυτά αποτυπώνονται ως εξής:   

 Το επίπεδο συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις κυμαίνεται στο 

85% για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις. 

 Το μέγεθος της επιχείρησης αποτελεί τον πιο σημαντικό προσδιοριστικό 

παράγοντα του επιπέδου γνωστοποιήσεων.  Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

συμμορφώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις μικρότερες επιχειρήσεις με τις 

υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

 Δεύτερος κατά σειρά προσδιοριστικός παράγοντας του επιπέδου των 

γνωστοποιήσεων είναι η ελεγκτική εταιρεία.  Οι εταιρείες που συνεργάζονται με 

τις big 4 ελεγκτικές εταιρείες εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά 

συμμόρφωσης. 

 Οι μεγαλύτερες σε έτη επιχειρηματικής λειτουργίας (ηλικία) εισηγμένες 

ελληνικές επιχειρήσεις, δεν αποδείχθηκε να γνωστοποιούν περισσότερα στοιχεία 

συγκριτικά με τις νεότερες επιχειρήσεις. 

 Το επίπεδο των γνωστοποιήσεων, δεν επηρεάζεται από την κερδοφορία που τις 

χαρακτηρίζει. Δηλαδή, οι εταιρείες που γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες 

δεν είναι και οι πιο κερδοφόρες.  

 Η ρευστότητα των ελληνικών εισηγμένων εταιριών δεν συνιστά προσδιοριστικό 

παράγοντα του επιπέδου των γνωστοποιήσεων που αυτές παρέχουν.   

 Ο βαθμός μόχλευσης των ελληνικών εισηγμένων εταιριών δεν συνιστά 

προσδιοριστικό παράγοντα του επιπέδου των γνωστοποιήσεων που αυτές 

παρέχουν.   

 Το προφίλ των επιχειρήσεων που εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 

γνωστοποιήσεων είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με τις big 

4 ελεγκτικές εταιρείες. 
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7.9 Μελλοντική έρευνα 

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας καθίστανται ενδιαφέροντα για τους ερευνητές με 

στόχο την διεξαγωγή παρόμοιων μελετών σχετικά με τη συμμόρφωση με τις 

υποχρεωτικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των ΔΠΧΠ. Επιπρόσθετα μπορούν να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επαγγελματιών αναγνωστών που μελετάνε τις 

υποχρεωτικές απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.   

Η ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε μέσω της παρούσας διδακτορικής  

διατριβής, δύναται να επεκταθεί μελλοντικά, εξετάζοντας διαχρονικά τις 

υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις μέσω των λογιστικών καταστάσεων των ελληνικών 

εισηγμένων επιχειρήσεων. Το εγχείρημα αυτό, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην 

καταγραφή και την πλήρη κατανόηση των αλλαγών που συντελούνται με την πάροδο 

των ετών στο ελληνικό λογιστικό περιβάλλον. Αναμένεται με το πέρασμα των 

χρόνων τα επίπεδα συμμόρφωσης να είναι πιο υψηλά όπως έχουν δείξει άλλες 

έρευνες (Hassan et al, 2006; Peng et al, 2008).  Επιπρόσθετα, θα ήταν χρήσιμο να 

ελεγχθεί μετά από έναν αριθμό ετών, εάν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο 

μέγεθος και στην ελεγκτική εταιρεία συνεχίζουν να επηρεάζουν την ένταση των 

γνωστοποιήσεων ή εάν η επίδραση τους καταγράφηκε μόνο την παρούσα χρονική 

περίοδο. Επίσης θα ήταν σημαντική μια συγκριτική ανάλυση του επιπέδου παρουσίας 

των γνωστοποιήσεων που παρέχονται στην παρούσα χρονική περίοδο από τις 

ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις και του αντίστοιχου επιπέδου παρουσίας αυτών 

στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε χώρες, 

μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης, ή και εκτός αυτής, εστιάζοντας στους παράγοντες 

επηρεασμού τους.  Ένα πρόσθετο στοιχείο μελλοντικής έρευνας μπορεί να 

αποτελέσει η εξέταση του βαθμού παρουσίας των εθελοντικών γνωστοποιήσεων που 

παρέχονται από τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις.  Η έρευνα αυτή, αναμφίβολα 

θα συμβάλλει στη διαπίστωση του βαθμού κατά τον οποίο, οι ελληνικές εισηγμένες 

επιχειρήσεις δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή των υποχρεωτικών από τα 

Δ.Π.Χ.Π. και τη νομοθεσία γνωστοποιήσεων. Ένα άλλο στοιχείο μελλοντικής 

έρευνας  μπορεί να αποτελέσουν  οι  γνωστοποιήσεις που παρέχονται από τις μη 

εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις τόσο σε υποχρεωτικό όσο και σε εθελοντικό 

επίπεδο. 
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7.10 Περιορισμοί της έρευνας 

Tα ευρήματα της παρούσας  μελέτης υπόκεινται σε κάποιους περιορισμούς που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένα βασικό στοιχείο της μελέτης είναι ότι τα 

αποτελέσματα αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έτος 2011), δηλαδή, έξι έτη 

μετά την πρώτη  υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΠΧΠ. Αυτό θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα περιορισμό. Μπορεί να δώσει μια παραπλανητική αντίληψη για τη 

συμπεριφορά συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι 

οι γνωστοποιήσεις αυξάνονται με το χρόνο (Hassan et al, 2006; Peng et al, 2008). 

Έτσι, τα σχετικά χαμηλά επίπεδα των γνωστοποιήσεων που προσδιορίζονται μπορεί 

να είναι το αποτέλεσμα της χαμηλής εξοικείωσης των συντακτών με τις υποχρεώσεις 

δημοσιοποίησης των νέων προτύπων. Κατά συνέπεια, τα επίπεδα συμμόρφωσης 

μπορεί να βελτιωθούν στο μέλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 28: Συνοπτική παρουσίαση διαφόρων μελετών της πολιτικής των γνωστοποιήσεων 
Α/Α Συγγρεφέ

ας και 

χώρα 

Country of 

Study 

Ανεξάρτητη και Εξαρτημένη μεταβλητή Μεθοδολογία 

1 Singhvi 

(1968) 

Αμερική και 

Ινδία 

Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης,  Κερδοφορία, Αριθμός μετοχών, Είδος 

διαχείρισης 
Εξαρτημένη 

Σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

Μονομεταβλητή 

ανάλυση  

2 Singhvi 
και 

Desai(197

1) 

Αμερική Ανεξάρτητη 
Μέγεθος επιχείρησης, Εισηγμένη ή μη εισηγμένη, 

Κερδοφορία, Ελεγκτική εταιρεία, Αριθμός μετόχων 

Εξαρτημένη 
Σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

Μονομεταβλητή 
ανάλυση και 

Γραμμική 

Παλινδρόμηση 

3 Buzby(19

75) 

 

Αμερική 

Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης, Εισηγμένη ή μη εισηγμένη 

Εξαρτημένη 
Σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

Μονομεταβλητή 

ανάλυση και σχέση 

ανά ζεύγη 

4 Firth 

(1979) 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης, Εισηγμένη ή μη εισηγμένη, Ελεγκτική 
εταιρεία 

Εξαρτημένη 

Σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

Μονομεταβλητή 

ανάλυση 

5 McNally 
et al 

(1982) 

New Zealκαι Ανεξάρτητη 
Μέγεθος επιχείρησης, επιτόκιο απόδοσης, ελεγκτική εταιρεία, 

Κλάδος 

Εξαρτημένη 
Σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

Μονομεταβλητή 
ανάλυση, Kruskal-

Wallis, βαθμωτός 

συντελεστής σχέσης 

6 Chow και 

Wong-
Boren 

(1987) 

Μεξικό Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης, βαθμός μόχλευσης, ενεργητικό 
Εξαρτημένη 

Σταθμισμένο και μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

Μονομεταβλητή 

ανάλυση, 
διμεταβλητή 

ανάλυση σχέσης και 

Πολλαπλή 
παλινδρόμηση 

7 Wallace 

(1988) 

Νιγηρία Ανεξάρτητη 

Various user groups 
Εξαρτημένη 

Σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

Περιγραφική 

8 Cooke(19

89) 

Σουηδία Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης, Εισηγμένη ή μη εισηγμένη, Κλάδος και 
σχέση με τη μητρική επιχείρηση 

Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 
βαρύτητα/διχοτόμος) 

Μονομεταβλητή 

ανάλυση, Γραμμική 
Παλινδρόμηση 

 

9 Cooke(19

92) 

Ιαπωνία Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης, Εισηγμένη ή μη εισηγμένη, Κλάδος. 
Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Μονομεταβλητή 

ανάλυση, Γραμμική 
Παλινδρόμηση  

10 Cooke(19
93) 

Ιαπωνία Ανεξάρτητη 
Εισηγμένη ή μη εισηγμένη 

Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 
βαρύτητα/διχοτόμος) 

Μονομεταβλητή 
ανάλυση 

11 Malone et 

al(1993) 

Αμερική Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης, Εισηγμένη ή μη εισηγμένη, 
Κερδοφορία, μόχλευση, Ελεγκτική εταιρεία, Αριθμός μετόχων 

Εξαρτημένη 

Σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

Βηματική γραμμική 

παλινδρόμηση 

12 Wallace et 
al(1994) 

Ισπανία Ανεξάρτητη 
Μέγεθος επιχείρησης, Κερδοφορία, Εισηγμένη ή μη 

εισηγμένη, Κλάδος, ρευστότητα, Ελεγκτική εταιρεία, gearing. 
Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Πολυμεταβλητή 
παλινδρόμηση  

13 Meek et 
al(1995) 

Ηνωμένο 
Βασίλειο, 

Αμερική, 

Γαλλία, 
Γερμανία, 

Ολλανδία 

Ανεξάρτητη 
Μέγεθος επιχείρησης, Κερδοφορία, χώρα, Εισηγμένη ή μη 

εισηγμένη, Κλάδος, μόχλευση, multinationality. 

Εξαρτημένη 
Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Γραμμική 
Παλινδρόμηση   
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14 Raffournie

r(1995) 

Ελβετία Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης, Κερδοφορία, δομή ιδιοκτησία, 
πολυενθνική η μη, Κλάδος, μόχλευση, ελεγκτική εταιρεία 

Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 
βαρύτητα/διχοτόμος) 

Μονομεταβλητή 

ανάλυση και 
Πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση 

15 Wallace 

και 

Naser(199
5) 

Χονγκ Κονγκ Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης, Κερδοφορία, Ελεγκτική εταιρεία, sales, 

ρευστότητα, απόδοση, μόχλευση 
Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Γραμμική 

παλινδρόμηση 

16 Inchausti(

1997) 

Ισπανία Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης, Χρηματιστηριακή αγορά, Κλάδος, 

Κερδοφορία, μόχλευση, ελεγκτική εταιρεία, μερίσματα 
Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Σχέση και βηματική 

παλινδρόμηση 

18 Owusu-
Ansah 

(1998) 

Ζιμπάμπουε Ανεξάρτητη 
Μέγεθος επιχείρησης, ελεγκτική εταιρεία, ιδιοκτησία, 

Κλάδος, Ηλικία επιχείρησης, Κερδοφορία, ρευστότητα 

Εξαρτημένη 
Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Γραμμική 
παλινδρόμηση 

19 Entwistle(
1999) 

Καναδάς Ανεξάρτητη Variables 
Εισηγμένη ή μη εισηγμένη, μέγεθος, Κλάδος, δομή κεφαλαίου 

 

Εξαρτημένη Variable 
Αριθμός προτάσεων 

Πολλαπλή γραμμική 
παλινδρόμηση 

20 Tower et 

al(1999) 

Αυστραλία, 

Χονγκ 
Κονγκ, 

Μαλεσία, 

Φιλιππίνες, 
Σιγκαπούρη 

και Ταϋλάνδη 

Ανεξάρτητη Variables 

Χώρα, μέγεθος, μόχλευση, κέρδος, Κλάδος 
 

Εξαρτημένη Variable 

Ποσοστό γνωστοποιήσεων 

Μονομεταβλητή 

ανάλυση και 
πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση 

21 Depoers 

(2000) 

Γαλλία Ανεξάρτητη 

Μέγεθος επιχείρησης, εργατικό δυναμικό, μόχλευση, δομή 
ιδιοκτησίας, Ελεγκτική εταιρεία. 

Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 
βαρύτητα/διχοτόμος) 

Πολλαπλή 

Γραμμική 
Παλινδρόμηση, 

Βηματική 

παλινδρόμηση 

23 Street και 

Gray(2001
) 

Κίνα, Γαλλία, 

Γερμανία, 
Ελβετία, 

χώρες δυτικής 

Εωρώπης, 
Αφρική, 

Μέση 

Ανατολή 
 

Ανεξάρτητη 

Εισηγμένη ή μη εισηγμένη, Μέγεθος επιχείρησης, 
Κερδοφορία, Κλάδος, ελεγκτική εταιρεία, είδος λογιστικών 

προτύπων που χρησιμοποιούν, χώρα προέλευσης, μέγεθος 

χρηματιστηριακής αγοράς 
Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Πολλαπλή 

παλινδρόμηση, 
Σχέση, Ανάλυση 

διακύμανσης και 

Μονομεταβλητή 
ανάλυση 

24 Bujaki και 

McConom

y(2002) 

Καναδάς Ανεξάρτητη Variables 

Κερδοφορία, αριθμός μετοχών, κλάδος, μέγεθος 

 

Εξαρτημένη Variable 

Αριθμός γνωστοποιήσεων 

Γραμμική 

Παλινδρόμηση 

25 Chow και 
Gray(2002

) 

Χονγκ Κονγκ 
και 

Σιγκαπούρη 

Ανεξάρτητη 
Δομή ιδιοκτησίας, μέγεθος, μόχλευση, Ελεγκτική εταιρεία, 

πολυεθνική,  Κλάδος και Κερδοφορία. 

Εξαρτημένη 
Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Γραμμική 
Παλινδρόμηση 

26 Naser et 
al(2002) 

Ιορδανία Ανεξάρτητη 
Μέγεθος επιχείρησης, Ρευστότητα, μόχλευση, πωλήσεις, 

Κερδοφορία, Αριθμός μετόχων, ελεγκτική εταιρεία, κλάδος, 

περιθώριο κέρδους, αριθμός εργαζομένων 
Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Πολλάπλή 
Γραμμική 

Παλινδρόμηση, 

Σχέση και 
Μονομεταβλητή 

ανάλυση 
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27 Camfferm

an και 
Cooke(20

02) 

Ηνωμένο 

Βασίλειο και 
Ολλανδία 

Ανεξάρτητη 

Κλάδος, μέγεθος, καθαρό κέρδος, ρευστότητα, ενεργητικό  
και ελεγκτική εταιρεία 

Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 
βαρύτητα/διχοτόμος) 

Έλεγχος Mann-

Whitney μη 
παραμετρική 

στατιστική  και 

ανάλυση 
παλινδρόμησης 

28 Ferguson, 
Lam και 

Lee(2002) 

Χονγκ Κονγκ Ανεξάρτητη 
Κλάδος, Μέγεθος επιχείρησης, μόχλευση, χρηματιστηριακές 

αγορές 

Εξαρτημένη 
Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Μονομεταβλητή 
ανάλυση και 

Γραμμική 

παλινδρόμηση 
ελαχίστων 

τετραγώνων 

29 Eng και 

Mak(2003

) 

Σινγκαπούρη Ανεξάρτητη 

Ιδιοκτησία, διοικητικό συμβούλιο, μέγεθος, μόχλευση, 

Κλάδος, Ελεγκτική εταιρεία, αναλυτές, κερδοφορία. 
Εξαρτημένη 

Σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

Γραμμική 

παλινδρόμηση 

ελαχίστων 
τετραγώνων 

30 Glaum και 
Street 

(2003) 

Γερμανία Ανεξάρτητη 
Μέγεθος επιχείρησης, Κλάδος, Κερδοφορία,πολυεθνικές, 

δομή ιδιοκτησίας, εισηγμένη ή μη. 
Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Μονομεταβλητή 
ανάλυση και 

μέθοδος ελαχίστων 
τετραγώνων 

31 Ali et 

al(2004) 

Ινδία, 

Πακιστάν και 
Μπαγκλαντές 

Ανεξάρτητη 

Size, financial leverage, multinational, size of external auditor 
και Κερδοφορία. 

Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 
βαρύτητα/διχοτόμος) 

Μονομεταβλητή 

ανάλυση, Γραμμική 
πολλαπλή 

παλινδρόμηση, 

Σχέση και ανάλυση 
παραγόντων 

32 Prencipe(2

004) 

Ιταλία Ανεξάρτητη 

Correspondence between segments, growth rate, Εισηγμένη ή 

μη εισηγμένη, age, ownership dilution, Κερδοφορία, size, 
leverage. 

Εξαρτημένη 

Σταθμισμένο και μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων 

Γραμμική 

παλινδρόμηση 

ελαχίστων 
τετραγώνων 

33 Akhtarudd
in (2005) 

Μπαγκλαντές Ανεξάρτητη 
Μέγεθος επιχείρησης, Ηλικία επιχείρησης, Κλάδος type, 

Κερδοφορία. 

Εξαρτημένη 
Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Μονομεταβλητή 
ανάλυση και 

Γραμμική 

παλινδρόμηση 
ελαχίστων 

τετραγώνων 

34 Al-
Shammari

(2005) 

Μπαχρέιν, 
Αμάν, 

Κουβέιτ, 

Σαουδική 
Αραβία, 

Αραβικά 

Εμιράτα 

Ανεξάρτητη 
Μέγεθος επιχείρησης, χώρα, Κλάδος, Κερδοφορία, μόχλευση, 

ρευστότητα, ελεγκτική εταιρεία, πολυεθνική, ιδιοκτησία, 

Ηλικία επιχείρησης. 
Εξαρτημένη 

Μη σταθμισμένο ευρετήριο γνωστοποιήσεων (ίση 

βαρύτητα/διχοτόμος) 

Πολυμεταβλητή 
γραμμική 

παλινδρόμηση 

35 Daske και 

Gebhardt(

2006) 

Γερμανία, 

Ελβετία και 

Αυστρία 

Ενεργητικό, μέσος αριθμός αναλυτών, total debt to 

κεφαλαιοποίηση αγοράς, PPE προς σύνολο ενεργητικού και 

απόδοση ενεργητικού 

Πολλαπλή 

Γραμμική 

Παλινδρόμηση, 
Σχέση και 

Μονομεταβλητή 

ανάλυση 

36 Iatridis 
(2006) 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ανεξάρτητη 
Μέγεθος, Κερδοφορία, ρευστότητα, μόχλευση, φορολογία, 

διοίκηση 

Εξαρτημένη 
Διχοτόμος ανάλυση 

Διχοτομική 
λογιστική 

παλινδρόμηση και 

Kruskal-Wallis 
έλεγχος. 
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Πίνακας 29: Ευρετήριο υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων 

Α/Α ΔΛΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΔΛΠ 23 Η λογιστική πολιτική που χρησιμοποιήθηκε για το κόστος δανεισμού 

2 ΔΛΠ 23 Το ποσό του κόστους δανεισμού που κεφαλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 

3 ΔΛΠ 23 Το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης που έχει χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί το ποσό του κόστους δανεισμού που πληροί 
τα κριτήρια για κεφαλαιοποίηση 

4 ΔΛΠ 17 Μισθωτής: Διάκριση σε χρηματοδοτικές μισθώσεις και λειτουργικές μισθώσεις.  Για κάθε μια κατηγορία οι παρακάτω 
γνωστοποιήσεις. 

5 ΔΛΠ 17 Μισθωτής:Λογιστική αξία της κάθε κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού που έχουν μισθωθεί με χρηματοδοτική 
μίσθωση 

6 ΔΛΠ 17 Μισθωτής:Συμφωνία του ελάχιστου συνόλου μισθωμάτων με την παρούσα αξία των στοιχείων για περιόδους α)εντός 
1 έτους  β)μετά τον 1ο χρόνο και όχι αργότερα του 5ου έτους γ)μετά το 5ο έτους 

7 ΔΛΠ 17 Μισθωτής:Ενδεχόμενα ενοίκια που αναγνωρίστηκαν ως έξοδα κατά την περίοδο 

8 ΔΛΠ 17 Μισθωτής:Σύνολο μελλοντικών υπομισθωμάτων που αναμένεται να εισπραχθούν 

9 ΔΛΠ 17 Μισθωτής:Γενική περιγραφή των βασικών όρων κάθε σημαντικής συμφωνίας μίσθωσης 

10 ΔΛΠ 17 Εκμισθωτής:Διάκριση σε χρηματοδοτικές μισθώσεις και λειτουργικές μισθώσεις.  Για κάθε μια κατηγορία οι παρακάτω 
γνωστοποιήσεις. 

11 ΔΛΠ 17 Εκμισθωτής:Μισθώσεις  για περιόδους α)εντός 1 έτους  β)μετά τον 1ο χρόνο και όχι αργότερα του 5ου έτους γ)μετά το 
5ο έτους 

12 ΔΛΠ 17 Εκμισθωτής:Μη δεδουλευμένο χρηματοοικονομικό εισόδημα 

13 ΔΛΠ 17 Εκμισθωτής:Μη εγγυημένη υπολειμματική αξία που δικαιούται ο εκμισθωτής 

14 ΔΛΠ 17 Εκμισθωτής:Συσσωρευμένη πρόβλεψη για μη-εισπρακτέα ελάχιστα μισθώματα 

15 ΔΛΠ 17 Εκμισθωτής:Ενδεχόμενα ενοίκια που αναγνωστίστηκαν ως έσοδα κατά την περίοδο 

16 ΔΛΠ 17 Εκμισθωτής:Γενική περιγραφή των βασικών όρων κάθε σημαντικής συμφωνίας μίσθωσης 

17 ΔΛΠ 18 Λογιστική πολιτική για αναγνώριση εσόδων 

18 ΔΛΠ 18 Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ποσοστού ολοκλήρωσης 

19 ΔΛΠ 18 Ποσό εσόδων που πηγάζει από πωλήσεις αγαθών 

20 ΔΛΠ 18 Ποσό εσόδων που πηγάζει από παροχή υπηρεσιών 

21 ΔΛΠ 18 Ποσό εσόδων που πηγάζει από τόκους 

22 ΔΛΠ 18 Ποσό εσόδων που πηγάζει από δικαιώματα εκμετάλλευσης 

23 ΔΛΠ 18 Ποσό εσόδων που πηγάζει από μερίσματα 

24 ΔΛΠ 2 Λογιστική πολιτική για την επιμέτρηση των αποθεμάτων 

25 ΔΛΠ 2 Κοστολογικός τύπος για την αναγνώριση των αποθεμάτων 

26 ΔΛΠ 2 Λογιστική αξία αποθεμάτων ανά κατηγορία 

27 ΔΛΠ 2 Λογιστική αξία αποθεμάτων που επιμετρήθηκε στη δίκαιη αξία μείον κόστη μέχρι την πώλησή τους 

28 ΔΛΠ 2 Ποσό αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο 

29 ΔΛΠ 2 Ποσό μείωσης αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο 

30 ΔΛΠ 2 Ποσό αναστροφής μείωσης αποθεμάτων 

31 ΔΛΠ 2 Συνθήκες που οδήγησαν στην αναστροφή της ζημιάς επιμέτρησης 

32 ΔΛΠ 2 Ενεχυρίαση αποθεμάτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 

33 ΔΛΠ 38 Για κάθε κατηγορία άυλου κατά πόσο οι ωφέλιμες ζωές είναι απροσδιόριστες 

34 ΔΛΠ 38 Για κάθε κατηγορία άυλου οι μέθοδοι χρεωλυσίας που χρησιμοποιούνται 

35 ΔΛΠ 38 Για κάθε κατηγορία άυλου η ακαθάριστη λογιστική αξία και τα συσσωρευμένα χρεωλύσια 

36 ΔΛΠ 38 Για κάθε κατηγορία άυλου η θέση του ποσού χρεωλυσίας στο κέρδος ή ζημιά 

37 ΔΛΠ 38 Συμφωνία της λογιστικής αξία κατά την έναρξη και λήξη περιόδου σχετικά με προσθήκες, κατεχόμενα προς πώληση, 
αποσύρσεις, ζημιές απομείωσης, συναλλαγματικές διαφορές κ.λπ 

38 ΔΛΠ 38 Λογιστική αξία και λόγοι σε περίπτωσης απροσδιόριστης ωφέλιμης ζωής 

39 ΔΛΠ 38 Φύση, λογιστική αξία και υπόλοιπη ζωή άυλων στοιχείων 

40 ΔΛΠ 38 Για άυλα στοιχεία ενεργητικού που αποκτούνται με κυβερνητική επιχορήγηση αρχική δίκαιη αξία, λογιστική αξία, 

41 ΔΛΠ 38 Άυλα στοιχεία που έχουν υποθηκευτεί ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις 

42 ΔΛΠ 38 Συμβατικές δεσμεύσεις για απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού 

43 ΔΛΠ 16 Για κάθε κατηγορία υλικών πάγιων η βάση επιμέτρησης της μικτής λογιστικής αξίας 

44 ΔΛΠ 16 Για κάθε κατηγορία υλικών πάγιων οι μέθοδοι απόσβεσης 

45 ΔΛΠ 16 Για κάθε κατηγορία υλικών πάγιων οι ωφέλιμες ζωές ή οι συντελεστές απόσβεσης 

46 ΔΛΠ 16 Για κάθε κατηγορία υλικών πάγιων η μικτή λογιστική αξία και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις 

47 ΔΛΠ 16 Για κάθε κατηγορία υλικών πάγιων συμφωνία της λογιστικής αξίας στην αρχή και τέλος περιόδου για προσθήκες, 
κατεχόμενα προς πώληση,επιχειρηματικές συνενώσεις, ζημιές απομείωσης 
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48 ΔΛΠ 16 Ποσά  που αφορούν περιορισμούς στον τίτλο ιδιοκτησίας για υλικά πάγια 

49 ΔΛΠ 16 Ποσά δαπανών  που έχουν αναγνωριστεί στη λογιστική αξία κατά τη διαδικασία κατασκευής για υλικά πάγια 

50 ΔΛΠ 16 Ποσά συμβατικών δεσμέσεων για υλικά πάγια 

51 ΔΛΠ 16 Ημερομηνία επανεκτίμησης  για υλικά πάγια 

52 ΔΛΠ 16 Για υλικά πάγια εάν η επανεκτίμηση έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή 

53 ΔΛΠ 16 Για υλικά πάγια που επανεκτιμήθηκαν οι μέθοδοι για τον υπολογισμό των δίκαιων αξιών 

54 ΔΛΠ 16 Για υλικά πάγια που επανεκτιμήθηκαν η έκταση στην οποία οι δίκαιες αξίες καθορίστηκαν σε ενεργό αγορά 

55 ΔΛΠ 16 Για υλικά πάγια που επανεκτιμήθηκαν η λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί εάν δεν είχε γίνει επανεκτίμηση 

56 ΔΛΠ 16 Για υλικά πάγια που επανεκτιμήθηκαν το αποθεματικό επανεκτίμησης 

57 ΔΛΠ 36 Για κάθε στοιχείο ενεργητικού το ποσό της ζημιάς απομείωσης που έχει αναγνωριστεί στο κέρδος ή ζημιά 

58 ΔΛΠ 36 Για κάθε στοιχείο ενεργητικού το ποσό της αναστροφής της ζημιάς απομείωσης που αναγνωρίστηκε στο κέρδος ή 
ζημιά 

59 ΔΛΠ 36 Για κάθε στοιχείο ενεργητικού το ποσό της ζημιάς απομείωσης και της αναστροφής της ζημιάς απομείωσης που έχει 
αναγνωριστεί στα άλλα πλρήση εισοδήματα αναφορικά με στοιχεία ενεργητικού που έχουν επανεκτιμηθεί 

60 ΔΛΠ 40 Εάν εφαρμόζεται το μοντέλο δίκαιης αξίας ή το μοντέλο κόστους στα ακίνητα για επένδυση 

61 ΔΛΠ 40 Εάν εφαρμόζεται το μοντέλο της δίκαιης αξίας κατά πόσο και υπό ποιες συνθήκες τα ακίνητα που μισθώνονται με 
λειτουργικές μισθώσεις ταξινομούνται και λογιστικοποιούνται ως ακίνητα για επένδυση 

62 ΔΛΠ 40 Όταν η ταξινόμηση των ακινήτων είναι σχετικά δύσκολη, τα κριτήρια που εφαρμόζονται για το διαχωρισμό των 
ακινήτων για επένδυση από τα ιδιοκατειλημμένα ακίνητα 

63 ΔΛΠ 40 Οι μέθοδοι και σημαντικές παραδοχές για τον καθορισμό της δίκαιης αξίας των ακινήτων 

64 ΔΛΠ 40 Σε ποιο βαθμό η δίκαιη αξία των ακινήτων βασίστηκε σε εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή με πιστοποιημένο 
επαγγελματικό τίτλο και σχετική εμπειρία 

65 ΔΛΠ 40 Τα ποσά που καταχωρίζονται στο κέρδος ή ζημία ως ενοίκια εισπρακτέα από ακίνητα για επένδυσης 

66 ΔΛΠ 40 Τα ποσά που καταχωρίζονται στο κέρδος ή ζημία ως καθαρά λειτουργικά έξοδα για ακίνητα για επένδυση που 
απέφεραν εισοδήματα από ενοίκια 

67 ΔΛΠ 40 Τα ποσά που καταχωρίζονται στο κέρδος ή ζημία ως καθαρά λειτουργικά έξοδα για τα ακίνητα που δεν επέφεραν 
εισοδήματα από ενοίκια 

68 ΔΛΠ 40 Τα ποσά που καταχωρίζονται στο κέρδος ή ζημία ως συσσωρευμένη μεταβολή στη δίκαι αξία που αναγνωρίζεται στο 
κέρδος ή ζημία 

69 ΔΛΠ 40 Να αναφέρεται η ύπαρξη και τα σχετικά ποσά που αφορούν σε περιορισμούς στην πώληση των ακιντήτων ή στην 
είσπρξη ενοικίων 

70 ΔΛΠ 40 Να αναφέρεται η ύπαρξη συμβατικών δεσμεύσεων για την αγορά, κατασκευή ή ανάπτυξη ακινήτων για επένδυση 

71 ΔΛΠ 12 Τρέχον φορολογικό έξοδο 

72 ΔΛΠ 12 Αναπροσαρμογές τρέχουσας φορολογίας προγενέστερων περιόδων 

73 ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενο φορολογικό έξοδο δημιουργίας ή αναστροφής προσωρινών διαφορών 

74 ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενο φορολογικό έξοδο από μεταβολη στους φορολογικούς συντελεστές 

75 ΔΛΠ 12 Οφελος από προηγούμενες μη αναγνωρισμένες ζημιές 

76 ΔΛΠ 12 Φορολογικό έξοδο που αφορά στην αλλαγή σε λογιστική πολιτική 

77 ΔΛΠ 12 Το ποσό της τρέχουσας και της αναβαλλόμενης φορολογίας το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

78 ΔΛΠ 12 Το ποσό του φορολογικού εξόδου του κάθε στοιχείου των άλλων πλήρων εισοδημάτων 

79 ΔΛΠ 12 Επεξήγηση της σχέσης μεταξύ του λογιστικού κέρδους και του φορολογικού εξόδου 

80 ΔΛΠ 12 Εξήγηση των αλλαγών στους συντελεστές που ισχύουν σε σχέση με την προηγούμενη λογιστική περίοδο 

81 ΔΛΠ 12 Το ποσό και την ημερομηνίας λήξης όλων των αφαιρετέων προσωρινών διαφορών, αχρησιμοποίητων φορολογικών 
ζημιών και αχρησιμοποίητων φορολογικών πιστώσεων 

82 ΔΛΠ 12 Το συνολικό ποσό προσωρινών διαφορών που προκύπτουν από θυγατρικές, συνδεδεμένες, υποκαταστήματα για τις 
οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί οποιεσδήποτε ανβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

83 ΔΛΠ 12 Για κάθε προσωρινή διαφορά, αρχρησιμοποίητη φορολογική ζημιά και αχρησιμοποίητη φορολογική πίστωση να 
γνωστοποιούνται οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και τα αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία του 
ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν στις καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης 

84 ΔΛΠ 12 Για κάθε προσωρινή διαφορά, αρχρησιμοποίητη φορολογική ζημιά και αχρησιμοποίητη φορολογική πίστωση να 
γνωστοποιείται το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο κέρδος ή ζημιά  

85 ΔΛΠ 12 Για διακοπείσες δραστηριότητες, το φορολογικό έξοδο σε σχέση με το κέρδος ή ζημιά από τη διακοπή 

86 ΔΛΠ 12 Για διακοπείσες δραστηριότητες, το φορολογικό έξοδο σε σχέση με το κέρδος ή ζημιά από τις συνήθεις εργασίες της 
διακοπείσας δραστηριότητας 

87 ΔΛΠ 12 Τις φορολογικές επιπτώσεις των μερισμάτων που προτάθηκαν  πριν από την έγκριση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν ως υποχρεώσεις 

88 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία προβλέψεων η λογιστική αξία στην αρχή και στο τέλος της λογιστικής περιόδου 

89 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία προβλέψεων η αύξηση στα ποσά υφιστάμενων προβλέψεων  

90 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία προβλέψεων ποσά προβλέψεων που έχουν πραγματοποιηθεί 

91 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία προβλέψεων ποσά προβλέψεων που έχουν αναστραφεί 

92 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία προβλέψεων μεταβολές στην παρούσα αξία υφιστάμενων προβλέψεων λόγω μεταβολής στο 
προεξοφλητικό επιτόκιο 
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93 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία προβλέψεων αύξηση της λογιστικής αξίας των προβλέψεων λόγω παρόδου χρόνου 

94 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία προβλέψεων περιγραφή της φύσης των υποχρεώσεων και ο αναμενόμενος χρόνος διακανονισμού 

95 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία προβλέψεων ενδείξεις της φύσης αβέβαιων παραγόντων που επηρεάζουν τον υπολογισμό των 
ποσών των προβλέψεων και του χρόνου διακανονισμού τους 

96 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία προβλέψεων το ποσό τυχόν καλύψεων με λεπτομέρειες για την καταχώρησή τους ως στοιχείων 
ενεργητικού 

97 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία ενδεχόμενων υποχρεώσεων συνοπτική περιγραφή της φύσης της ενδεχόμενης υποχρέωσης 

98 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία ενδεχόμενων υποχρεώσεων οι αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την ενδεχόμενη 
υποχρέωση 

99 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία ενδεχόμενων υποχρεώσεων ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος 

100 ΔΛΠ 37 Για κάθε κατηγορία ενδεχόμενων υποχρεώσεων η πιθανότητα για τυχόν καλύψεις 

101 ΔΛΠ 20 Η λογιστική πολιτική που χρησιμοποιείται για αναγνώριση των κυβερνητικών επιχορηγήσεων και η μέθοδος 
παρουσίασης που επιλέχθηκε 

102 ΔΛΠ 20 Η φύση και το μέγεθος των επιχορηγήσεων που αναγνωρίστηκαν 

103 ΔΛΠ 20 Η περιγραφή άλλων ειδών κυβερνητικών επιχορηγήσεων 

104 ΔΛΠ 20 Ανεκπλήρωτοι όροι και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με κυβερνητική υποστήριξη που αναγνωρίστηκε 

105 ΔΛΠ 10 Ημερομηνία έγκρισης για έκδοση των χκ 

106 ΔΛΠ 10 Επικαιροποίηση των γνωστοποιήσεων για συνθήκες που ίσχυαν κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς 

107 ΔΛΠ 10 Λεπτομέρειες και φύση μη διορθρωτικών γεγονότων μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 

108 ΔΛΠ 10 Εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων μη διορθρωτικών γεγονότων μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 

109 ΔΛΠ 24 Οι σχέσεις μεταξύ μητρικών και θυγατρικών πρέπει να γνωστοποιούνται ανεξάρτητα από το εάν έχουν γίνει 
συναλλαγές 

110 ΔΛΠ 24 Γνωστοποίηση του ονόματος της μητρικής  

111 ΔΛΠ 24 Αμοιβές  βασικών διευθυντικών στελεχών για βραχυπρόθεσμα ωφελήματα προσωπικού 

112 ΔΛΠ 24 Αμοιβές  βασικών διευθυντικών στελεχών για ωφελήματα μετά την αφυπηρέτηση 

113 ΔΛΠ 24 Αμοιβές  βασικών διευθυντικών στελεχών για άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα 

114 ΔΛΠ 24 Αμοιβές  βασικών διευθυντικών στελεχών για ωφελήματα τερματισμού υπηρεσιών 

115 ΔΛΠ 24 Αμοιβές  βασικών διευθυντικών στελεχών για κεφαλαιουχικά ωφελήματα 

116 ΔΛΠ 24 Όπου υπάρχει έλεγχος να γνωστοποιείται η σχέση μεταξύ συνδεδεμένων μερών  

117 ΔΛΠ 24 Για συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων  να γνωστοποιείται το ποσό των συναλλαγών 

118 ΔΛΠ 24 Για συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων  να γνωστοποιείται το ποσό των εκκρεμούντων υπολοίπων 

119 ΔΛΠ 24 Για συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων  να γνωστοποιούνται προβλέψεις  για επισφαλείς χρεώστες 

120 ΔΛΠ 24 Για συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων  να γνωστοποιείται το έξοδο για επισφαλείς πελάτες σε συνδεδεμένα πρόσωπα 

121 ΔΛΠ 27 Η φύση της σχέσης μεταξύ της μητρικής και θυγατρικής όταν η μητρική δεν κατέχει πέραν του 50% των ψήφων 

122 ΔΛΠ 27 Γιατί η ιδιοκτησία πέραν του 50% των ψήφων από ένα επενδυοδόχο δεν του δίνει δικαίωμα για έλεγχο 

123 ΔΛΠ 27 Γνωστοποίηση λόγου διαφορετικής ημερομηνίας για την ετοιμασία των χκ μεταξύ θυγατρικής και μητρικής 

124 ΔΛΠ 27 Η φύση και η έκταση περιορισμών  στη δυνατότητα των θυγατρικών να μεταφέρουν κεφάλαια στη μητρική υπο 
μορφή μερισμάτων ή ως αποπληρωμή δανείων 

125 ΔΛΠ 27 Πίνακας που να παρουσιάζει τις επιπτώσεις  μεταβολών στο ιδιοκτησιακό συμφέρον της μητρικής στη θυγατρική που 
δεν οδηγεί σε απώλεια ελέγχου στα ίδια κεφάλαια αποδοτέα στους ιδιοκτήτες της μητρικής 

126 ΔΛΠ 27 Εάν χάνεται ο έλεγχος σε μια θυγατρική, η μητρική πρέπει να γνωστοποιήσει την αύξηση ή ζημιά 

127 ΔΛΠ 28 Η δίκαιη αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες 

128 ΔΛΠ 28 Περιληπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για συνδεδεμένες όπως ποσά για τα στοιχεία του ενεργητικού, 
υποχρεώσεις, έσοδα, κέρδος ή ζημιά 

129 ΔΛΠ 28 Οι λόγοι για τους οποίους επενδυτές που κατέχουν ποσοστο χαμηλότερο του 20% ψήφων έχει σημαντική επιρροή 

130 ΔΛΠ 28 Οι λόγοι για τους οποίους επενδυτές που κατέχουν ποσοστο υψηλότερο  του 20% ψήφων συμπεραίνεται ότι δεν έχει 
σημαντική επιρροή 

131 ΔΛΠ 28 Λόγοι διαφορετικής περιόδου αναφοράς της συνδεδεμένης 

132 ΔΛΠ 28 Φύση και έκταση περιορισμών στη δυνατότητα των συνδεδεμένων να μεταφέρουν κεφάλαια στον επενδυτή υπό 
μορφή μερισμάτων ή αποπληρωμής δανείων 

133 ΔΛΠ 28 Το μη αναγνωρισμένο ποσοστό στις ζημιές της συνδεδεμένης 

134 ΔΛΠ 28 Το γεγονός ότι η συνδεδεμένη δεν λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

135 ΔΛΠ 28 Περιληπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για συνδεδεμένες οι οποίες δεν λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης 

136 ΔΛΠ 28 Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας πρέπει να 
ταξινομούνται ως στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού και να γνωστοποιείται το ποσοστό του επενδυτή στο 
κέρδος ή ζημία της συνδεδεμένης 

137 ΔΛΠ 28 Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας πρέπει να 
ταξινομούνται ως στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού και να γνωστοποιείταιη λογιστική αξία της επένδυσης στη  
συνδεδεμένη 

138 ΔΛΠ 28 Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας πρέπει να 
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ταξινομούνται ως στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού και να γνωστοποιείται το ποσοστό του επενδυτή σε 
διακοπείσες δραστηριότητες της συνδεδεμένης 

139 ΔΛΠ 28 Το ποσοστό του επενδυτή στις μεταβολές που αναγνωρίστηκαν στα άλλα πλήρη εισοδήματα της συνδεδεμένης 

140 ΔΠΧΠ 2 Περιγραφή κάθε τύπου διακανονισμού ΠΣΜ (πληρωμή σε συνάρτηση με μετοχές) κατά τη διάρκεια της περιόδου 

141 ΔΠΧΠ 2 Τον αριθμό και τις μεσοστατθμικές τιμές εξάσκησης των ΔΠ (δικαιωμάτων προαίρεσης) των εκκρεμούντων στην αρχή 
της περιόδου 

142 ΔΠΧΠ 2 Τον αριθμό και τις μεσοστατθμικές τιμές εξάσκησης των ΔΠ (δικαιωμάτων προαίρεσης) των εκχωρηθέντων στη 
διάρκεια της περιόδου 

143 ΔΠΧΠ 2 Τον αριθμό και τις μεσοστατθμικές τιμές εξάσκησης των ΔΠ (δικαιωμάτων προαίρεσης) των κατασχεθέντων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 

144 ΔΠΧΠ 2 Τον αριθμό και τις μεσοστατθμικές τιμές εξάσκησης των ΔΠ (δικαιωμάτων προαίρεσης) των εξασκηθέντων  κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 

145 ΔΠΧΠ 2 Τον αριθμό και τις μεσοστατθμικές τιμές εξάσκησης των ΔΠ (δικαιωμάτων προαίρεσης) των ληξάντων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 

146 ΔΠΧΠ 2 Τον αριθμό και τις μεσοστατθμικές τιμές εξάσκησης των ΔΠ (δικαιωμάτων προαίρεσης) των εκκρεμούντων στο τέλος  
της περιόδου 

147 ΔΠΧΠ 2 Τον αριθμό και τις μεσοστατθμικές τιμές εξάσκησης των ΔΠ (δικαιωμάτων προαίρεσης) των εξασκήσιμων στο τέλος  
της περιόδου 

148 ΔΠΧΠ 2 Για ΔΠ που εξασκήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, τη μεσοσταθμική τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνάι 
εξάσκησης 

149 ΔΠΧΠ 2 Για ΔΠ που εκκρεμούν στο τέλος της περιόδου το εύρος των τιμών εξάσκησης και την υπόλοιπη μεσοσταθμική 
συμβαντική τους ζωη 

150 ΔΛΠ 19 Ποσό που αναγνωρίστηκε ως έξοδο για  ΣΚΣ (σχέδια καθορισμένης συνεισφοράς) 

151 ΔΛΠ 19 Λογιστική πολιτική αναγνώρισης αναλογιστικών αυξήσεων  και ζημιών για κάθε ΣΚΩ (σχέδιο καθορισμένου 
ωφελήματος) 

152 ΔΛΠ 19 Γενική περιγραφή του τύπου κάθε ΣΚΩ 

153 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της παρούσας αξίας της υποχρέωσης ΣΚΩ που να εμφανίζει χωριστά τις 
επιπτώσεις στο τρέχον κόστος υπηρεσιών 

154 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της παρούσας αξίας της υποχρέωσης ΣΚΩ που να εμφανίζει χωριστά τις 
επιπτώσεις στο κόστος τόκων 

155 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της παρούσας αξίας της υποχρέωσης ΣΚΩ που να εμφανίζει χωριστά τις 
επιπτώσεις στις συνεισφορές από τους συμμετέχοντες στο σχέδιο 

156 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της παρούσας αξίας της υποχρέωσης ΣΚΩ που να εμφανίζει χωριστά τις 
επιπτώσεις στις αναλογιστικές αυξήσεις και ζημιές 

157 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της παρούσας αξίας της υποχρέωσης ΣΚΩ που να εμφανίζει χωριστά τις 
επιπτώσεις στις μεταβολές σε ισοτιμίες  ξένου συναλλάγματος 

158 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της παρούσας αξίας της υποχρέωσης ΣΚΩ που να εμφανίζει χωριστά τις 
επιπτώσεις των ωφελημάτων που πληρώθηκαν 

159 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της παρούσας αξίας της υποχρέωσης ΣΚΩ που να εμφανίζει χωριστά τις 
επιπτώσεις στο κόστος προηγούμενων υπηρεσιών 

160 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της παρούσας αξίας της υποχρέωσης ΣΚΩ που να εμφανίζει χωριστά τις 
επιπτώσεις στις επιχειρηματικές συνενώσεις 

161 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της παρούσας αξίας της υποχρέωσης ΣΚΩ που να εμφανίζει χωριστά τις 
επιπτώσεις στις περικοπές 

162 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της παρούσας αξίας της υποχρέωσης ΣΚΩ που να εμφανίζει χωριστά τις 
επιπτώσεις στους διακανονισμούς 

163 ΔΛΠ 19 Ανάλυση υποχρέωσης ΣΚΩ σε ποσά που προκύπτουν από σχέδια που δεν χρηματοδοτούνται 

164 ΔΛΠ 19 Συμφωνία αρχικών και τελικών υπολοίπτων της δίκαιης αξίας των στοιχείων ενεργηστικού του ΣΚΩ 

165 ΔΛΠ 19 Συνολικό ποσό που έχει αναγνωριστεί ως έξοδο στο κέρδος ή ζημιά  

166 ΔΛΠ 19 Γραμμή στοιχείου που έχει αναγνωριστεί ως έξοδο στο κέρδος ή ζημιά στην οποία έχει συμπεριληφθεί το τρέχον 
κόστους υπηρεσιών 

167 ΔΛΠ 19 Γραμμή στοιχείου που έχει αναγνωριστεί ως έξοδο στο κέρδος ή ζημιά στην οποία έχει συμπεριληφθεί το 
χρηματοοικονομικό κόστος 

168 ΔΛΠ 19 Γραμμή στοιχείου που έχει αναγνωριστεί ως έξοδο στο κέρδος ή ζημιά στην οποία έχει συμπεριληφθεί η αναμενόμενη 
απόδοση στα στοιχεία ενεργητικού 

169 ΔΛΠ 19 Γραμμή στοιχείου που έχει αναγνωριστεί ως έξοδο στο κέρδος ή ζημιά στην οποία έχει συμπεριληφθεί η αναμενόμενη 
απόδοση στα στοιχεία ενεργητικού 

170 ΔΛΠ 19 Γραμμή στοιχείου που έχει αναγνωριστεί ως έξοδο στο κέρδος ή ζημιά στην οποία έχει συμπεριληφθεί αναλοστικές 
αυξήσεις και ζημιές 

171 ΔΛΠ 19 Γραμμή στοιχείου που έχει αναγνωριστεί ως έξοδο στο κέρδος ή ζημιά στην οποία έχει συμπεριληφθεί κόστος 
προηγούμενων υπηρεσιών 

172 ΔΛΠ 19 Γραμμή στοιχείου που έχει αναγνωριστεί ως έξοδο στο κέρδος ή ζημιά στην οποία έχει συμπεριληφθεί  επιδράσεις 
περικοπών ή διακανονισμών 

173 ΔΛΠ 19 Το συνολικό εισόδημα που έχει αναγνωριστεί στην κατάσταση πλήρων εισοδημάτων για αναλογιστικές αυξήσεις και 
ζημιές 

174 ΔΛΠ 19 Το συσσωρευμένο ποσό αναλογιστικών αυξήσεων και ζημιών που έχει αναγνωριστεί στην κατάσταση πλήρων 
εισοδημάτων  για περιπτώσεις που αναγνωρίζουν τις αναλογιστικές αυξήσεις και ζημιές στα άλλα πλήρη εισοδήματα 

175 ΔΛΠ 19 Το ποσό που κάθε κύρια κατηγορία ΣΚΩ αποτελεί στην δίκαιη αξία των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού 
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176 ΔΛΠ 19 Τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στη δίκαιη αξία των στοιχείων ενεργητικού για κάθε κατηγορία 
χρηματοοικονομικών εργαλείων 

177 ΔΛΠ 19 Τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στη δίκαιη αξία των στοιχείων ενεργητικού για οποιαδήποτε ακίνητα που 
κατέχονται 

178 ΔΛΠ 19 Περιγραφή της βάσης που έχει χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της αναμενόμενης απόδοσης των στοιχείων 
ενεργητικού 

179 ΔΛΠ 19 Η πραγματική απόδοση των στοιχείων ενεργητικού 

180 ΔΛΠ 19 Υποθέσεις αναλογιστικής εκτίμησης με αναφορά σε προεξοφλητικούς συντελεστές 

181 ΔΛΠ 19 Υποθέσεις αναλογιστικής εκτίμησης με αναφορά σε αναμενόμενες αποδόσεις σε οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού 

182 ΔΛΠ 19 Υποθέσεις αναλογιστικής εκτίμησης με αναφορά σε αναμενόμενες αποδόσεις σε οποιαδήποτε δικαιώματα 
επιστροφής χρημάτων  τα οποία αναγνωρίστηκαν ως στοιχείο ενεργητικού 

183 ΔΛΠ 19 Υποθέσεις αναλογιστικής εκτίμησης με αναφορά σε αναμενόμενες αυξήσεις μισθών 

184 ΔΛΠ 19 Υποθέσεις αναλογιστικής εκτίμησης με αναφορά σε τάσεις αύξησης-μείωσης στο κόστος ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης 

185 ΔΛΠ 19 Η επίπτωση της αύξησης και της μείωσης κατά μια ποσοστιαία μονάδα στην αναμενόμενη τάση μεταβολών 
ιατροφαρμακευτικού κόστους 

186 ΔΛΠ 19 Τα ποσά της τρέχουσας ετήσιας περιόδου και των τεσσάρων προηγούμενων περιόδων για την παρούσα αξία της 
υποχρέωσης ΣΚΩ 

187 ΔΛΠ 19 Την καλύτερη εκτίμηση του εργοδότη των αναμενόμενων συνεισφορών που θα καταβληθούν στο ΣΚΩ κατά την ετήσια 
περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς 

188 ΔΛΠ 8 Τη φύση του λάθους της προηγούμενης περιόδου 

189 ΔΛΠ 8 Το ποσό διόρθωσης για κάθε συνοπτικό στοιχείο γραμμής των χκ το οποίο επηρεάζεται 

190 ΔΛΠ 8 Το ποσό της διόρθωσης στο βασικό και αμβλυνόμενο κέρδος ανά μετοχή 

191 ΔΛΠ 8 Το ποσό της διόρθωσης στην αρχή της παλαιότερης προγενέστερης περιόδου που παρουσιάζεται 

192 ΔΛΠ 8 Εάν η αναδρομική εφαρμογή είναι ανέφικτη για μια συγκεκριμένη περίοδο, στις συνθήκες που οδήγησαν στην ύπαρξη 
αυτού του γεγονότος και περιγραφή του πως και πότε διορθώθηκε το λάθος 

193 ΔΠΧΠ 5 Ποσό στην κατάσταση πλήρων εισοδημάτων που να αποτελεί το σύνολο του κέρδους ή ζημιάς μετά τη φορολογία της 
διακοπείσας δραστηριότητας 

194 ΔΠΧΠ 5 Ανάλυση του ποσού σε έσοδα, έξοδα και κέρδος ή ζημιά πριν τη φορολογία της διακοπείσας δραστηριότητας 

195 ΔΠΧΠ 5 Καθαρές ταμειακές ροές που είναι αποδοτέες στις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες της 
διακοπείσας δραστηριότητας 

196 ΔΠΧΠ 3 Πληροφορίες για τη φύση και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις μιας επιχειρηματικής συνένωσης 

197 ΔΠΧΠ 3 Για κάθε επιχειρηματική συνένωση το όνομα και μια περιγραφή της εξαγοραζόμενης 

198 ΔΠΧΠ 3 Ημερομηνία εξαγοράς 

199 ΔΠΧΠ 3 Ποσοστό συμφερόντων ιδίων κεφαλαίων με δικαίωμα ελέγχου που εξαγοράζεται 

200 ΔΠΧΠ 3 Λόγοι για τη δημιουργία συνένωσης 

201 ΔΠΧΠ 3 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η εξαγοράζουσα απέκτησε τον έλεγχο της εξαγοραζόμενης 

202 ΔΠΧΠ 3 Ποιοτική περιγραφή των παραγόντων που συνιστούν την υπεραξία που αναγνωρίζεται 

203 ΔΠΧΠ 3 Τη δίκαιη αξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς, του συνολικού τιμήματος που μεταβιβάζεται και τη δίκαι αξία κατά την 
ημερομηνία εξαγοράς, κάθε κύριας κατηγορίας τιμήματος 

204 ΔΠΧΠ 3 Ποσά για διευθετήσεις ενδεχόμενου τιμήματος για για αποζημιωτικά στοιχεία ενεργητικού 

205 ΔΠΧΠ 3 Ποσά για εξαγοραζόμενα εισπρακτέα 

206 ΔΠΧΠ 3 Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν κατά την ημερομηνία εξαγοράς, για κάθε κύρια κατηγορία εξαγορασθέντων στοιχείων 
ενεργητικού 

207 ΔΠΧΠ 3 Για κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση που αναγνωρίζεται,τις πληροφορίες που απαιτούνται από το ΔΛΠ 37 

208 ΔΠΧΠ 3 Το συνολικό ποσό της υπεραξίας που αναμένεται να είναι αφαιρετέο για φορολογικούς σκοπούς 

209 ΔΠΧΠ 3 Περιγραφή της κάθε συναλλαγής για συναλλαγές που αναγνωρίζονται ξεχωριστά από την εξαγορά στοιχ.  Ενεργητ. 

210 ΔΠΧΠ 3 Πως η εξαγοράζουσα λογιστικοποίησε στην κάθε συναλλαγή για συναλλαγές που αναγνωρίζονται ξεχωριστά από την 
εξαγορά στοιχείων ενεργητικού 

211 ΔΠΧΠ 3 Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν για κάθε συναλλαγή και το στοιχείο γραμμής στις χκ για συναλλαγές που 
αναγνωρίζονται ξεχωριστά από την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού 

212 ΔΠΧΠ 3 Εάν η συναλλαγή αποτελεί τον αποτελεσματικό διακανονισμό προϋπάρχουσας σχέσης, τη μέθοδο καθορισμού του 
ποσού του διακανονισμού για συναλλαγές που αναγνωρίζονται ξεχωριστά από την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού 

213 ΔΠΧΠ 3 Ξεχωριστά το ποσό του κόστους εξαγοράς και ξεχωριστά το ποσό του που αναγνωρίστηκε ως έξοδο και τα αντίστοιχα 
στοιχεία γραμμής για συναλλαγές που αναγνωρίζονται ξεχωριστά από την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού 

214 ΔΠΧΠ 3 Για ευκαιριακές αγορές το στοιχείο γραμμής που αναγνωρίστηκε οποιαδήποτε αύξηση στην κατάσταση πλήρων 
εισοδημάτων 

215 ΔΠΧΠ 3 Το ποσό συμφέροντος άνευ ελέγχου στην εξαγοραζόμενη που αναγνωρίστηκε κατά την ημερομηνία εξαγοράς και τη 
βάση επιμέτρησής του για κάθε επιχειρηματική συνένωση που η εξαγοράζουσα κατέχει λιγότερο του 100% των 
συμφερόντων ιδίων κεφαλαίων της εξαγοραζόμενης 

216 ΔΠΧΠ 3 Πληροφορίες για επιχειρηματικές συνενώσεις που ολοκληρώθηκαν σταδιακά 

217 ΔΠΧΠ 3 Τα ποσά εσόδων και κέρδους ή ζημιάς της εξαγοραζόμενης, μετά την ημερομηνία εξαγοράς, τα οποία 
συμπεριλήφθηκαν στην ενοποιημένη κατάσταση πλήρων εισοδημάτων 

218 ΔΠΧΠ 3 Τα έσοδα και το κέρδος ή ζημιά της συνενωθείσα οντότητας για την τρέχουσα περίοδο αναφοράς 
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