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Περίληψη 
 

Η παρούσα διατριβή εξετάζει θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική υιοθέτηση των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) από το σύνολο 

των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), κατά τα έτη 

2003-2004 (προ-υιοθέτησης περίοδο) και 2005-2012 (μετά-υιοθέτησης περίοδο).  

Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης από το ένα λογιστικό σύστημα 

(Ελληνικές Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές) στο άλλο (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ), ως 

αποτέλεσμα των διαφορών που προέκυψαν κατά τη σύνταξη των πρώτων 

οικονομικών καταστάσεων το έτος 2005. Εν συνεχεία η παρούσα μελέτη ερευνά δύο 

διαφορετικές πτυχές του εν λόγω σημαντικού γεγονότος. Πρώτον, διερευνά τα άμεσα 

επακόλουθα από την αναγκαστική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ στις οικονομικές 

καταστάσεις εξαιτίας των σημαντικών λογιστικών διαφοροποιήσεων στην προ-

υιοθέτησης περίοδο, κάνοντας χρήση των μεταβατικών καταστάσεων όπως 

προσδιορίζεται από το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». Δεύτερον, ερευνά τις επιπτώσεις που 

προκύπτουν λόγω της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ και τα επακόλουθα αυτής στη σχετική 

δίκαιη αξία των λογιστικών αριθμών, μετά την καταγραφή και τον συμψηφισμό των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία 

κατάρτισης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ομίλων, όπως 

μετακίνηση αγαθών και ανταλλαγή παγίων (Δ.Λ.Π. 27, 28, 31, και Δ.Π.Χ.Π. 3).  

Η έρευνα επικεντρώνεται σκοπίμως στο πρώτο έτος της αναγκαστικής υιοθέτησης 

των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ λόγω της ανεξάρτητης μελέτης αυτών των ζητημάτων καθώς και 

της διερεύνησης των δεσμών μεταξύ αυτών των διαστάσεων. 

Βασιζόμενοι στην ανάλυση όλων των παραπάνω προέκυψαν τα ακόλουθα. 

Αναφορικά με το πρώτο επίπεδο της έρευνας διαπιστώθηκε σημαντικός βαθμός 

επίδρασης στις οικονομικές καταστάσεις, μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. 

Κατά το δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση τόσο στην 

λογιστική αξία των επιχειρήσεων όσο και στα καθαρά κέρδη (κέρδη ανά μετοχή), με 

σημαντικές μεταβολές στη σχετική αξία των λογιστικών πληροφοριών μεταξύ των 

δύο περιόδων εξέτασης 2003-2004 και 2005-2012. 

Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα τα οποία παρήχθησαν μέσω της παραπάνω 

ανάλυσης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα  ότι η εν λόγω διατριβή συνεισφέρει στη 
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σχετική βιβλιογραφία και στην εφαρμογή μελλοντικών πολιτικών από τα όργανα 

επιβολής των πλαισίων. Ταυτόχρονα, προτείνει νέα πεδία μελλοντικής έρευνας, όσον 

αφορά τις μεθόδους και τους τρόπους επιμέτρησης λογιστικών μεγεθών σε 

συνάρτηση με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις όπως αυτές επιβάλλονται από τα 

ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.  
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Abstract  
 

The present thesis examines issues relating to the mandatory adoption of International 

Financial Reporting Standards (IFRS) by a large number of companies listed in the 

Athens Stock Exchange (ASE), during the year 2005. The sample consists of all the 

companies listed in the Greek Stock Exchange. 

Specifically, we examine the effect of the transition from the one accounting system 

(Greek GAAP) to another (IAS / IFRS), as a result of the differences arising during 

the preparation of the first financial statements in the year 2005. Thereafter, the 

present study investigates two different aspects of this important event. Firstly, it 

explores the immediate effect of the compulsory adoption of the IFRS in the financial 

statements due to the significant accounting differences in the pre-adoption period, 

using transition statements as determined by the IFRS 1 "First time adoption of 

International Financial Reporting Standards". Secondly, it explores the implications 

arising from the adoption of the IFRS and the consequences of them in the relative 

fair value of accounting numbers after the recording and settlement of intercompany 

transactions, which take place during the preparation of the consolidated financial 

statements of the group company, such as exchange of goods and exchange of assets 

(IAS 27, 28, 31 and IFRS 3). 

The research focuses purposely on the first year of the compulsory adoption of the 

IAS / IFRS (transition year), due to the independent study of these issues and the 

investigation of the linkage between these dimensions. 

Based on the analysis of all the above, we resulted in the following. Regarding the 

first level of research, it was reported a significant degree of influence on the financial 

statements after the adoption of the IAS / IFRS. During the second level of the 

analysis, it was reported a significant effect on the firms both book value and the net 

profits (earnings per share), with significant changes in the relative value of the 

accounting information between the periods 2003-2004 and 2005-2012. 

Based on the results of the above analysis, we conclude that the present study 

contributes to the literature and in the implementation of future policies by 

enforcement frameworks. Simultaneously, it proposes new areas for future research, 

on methods and ways of measuring accounting figures in relation to mandatory 

disclosures as required by IAS / IFRS. 
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Ι.Α.Η International Accounting 
Harmonization 

Διεθνής Λογιστική Εναρμόνιση 

I.A.S International Accounting 
Standards 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

I.A.S.B International Accounting 
Standards Board 

Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

I.A.S.C International Accounting 
Standards Committee 

Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

I.F.R.I.C International Financial 
Reporting Interpretation 
Committee 

Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 

I.F.R.S International Financial 
Reporting Standards 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 

NI Net Income Καθαρά Κέρδη 
NPV Net Present Value Καθαρά Παρούσα Αξία 
PVED Present value of all future 

dividends 
παρούσα αξία όλων των μελλοντικών μερισμάτων  

R.I.V Residual Income 
Valuation 

Υπόδειγμα Αποτίμησης Υπολειμματικού 
Εισοδήματος 

S.E.C Securities & Exchange 
Commission  

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Η.Π.Α) 

Sassets  Ενδοεπιχειρησιακές ανταλλαγές παγίων μεταξύ των 
εταιριών του ομίλου 

Sgoods  Ενδοεπιχειρησιακές ανταλλαγές αγαθών/προϊόντων 
μεταξύ των εταιριών του ομίλου 

S.I.C Standing Interpretation 
Committee 

Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών 

Δ.Λ.Π  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Δ.Π.Χ.Π  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
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Πληροφόρησης 
Ε.Γ.Λ.Σ  Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
Ε.Ε  Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ε.Λ.Π  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
Κ.Α.Μ Earnings per Share Κέρδη Ανά Μετοχή 
Π.Δ  Προεδρικό Διάταγμα 
Χ.Α.Α  Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
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Πρόλογος 
 

Κάθε κράτος αποτελείται από το δικό του νομικό σύστημα, γεγονός το οποίο είχε ως 

συνέπεια μέχρι και πριν από λίγα χρόνια κάθε κράτος να κάνει χρήση των δικών του 

Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP), οι οποίες σκόπευαν στην κάλυψη 

των αναγκών και των απαιτήσεων της νομοθεσίας του κράτους. Εντούτοις, μέσω της 

ανάπτυξης των διεθνών επενδύσεων και του εμπορίου, επήλθε η παγκοσμιοποίηση 

των αγορών, η οποία δημιούργησε την αναγκαιότητα για διοχέτευση συγκρίσιμων και 

αξιόπιστων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Συνεπώς, η αναγκαιότητα 

καταπολέμησης αυτών των διαφορών, μεταξύ των ποικίλων λογιστικών πρακτικών, 

είχε ως συνέπεια την αναγκαστική υιοθέτηση κοινών λογιστικών αρχών και 

πρακτικών αναφοράς, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). 

Η υποχρεωτική επιβολή υιοθέτησης των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

θεωρείται ως ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα στην ιστορία της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής αναφοράς, γεγονός που συνετέλεσε ώστε τα ΔΛΠ / 

ΔΠΧΠ να θεωρούνται τα ποιο ευρέως αποδεκτά πρότυπα χρηματοοικονομικής 

λογιστικής στον κόσμο. Η υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, είχε ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία άμεσης ανάγκης για τους διαχειριστές επενδύσεων και τους επενδυτές, 

ώστε να κατανοήσουν τα επακόλουθα τα οποία προκύπτουν οφειλόμενα στην 

υιοθέτηση, κυρίως σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και 

η Ελλάδα, των οποίων τα λογιστικά συστήματα έχουν σημαντική διαφοροποίηση ως 

προς τον προσανατολισμό τους .  

Ο σχεδιασμός της εν λόγω διατριβής στοχεύει στην παρουσίαση δύο διαφορετικών 

λογιστικών πλαισίων και στην καταγραφή και ανάλυση των επιπτώσεων από την 

υποχρεωτική υιοθέτηση κατά το έτος 2005.  Η ιδιαιτερότητα της έρευνας αφορά στον 

έλεγχο του βαθμού επίδρασης της εφαρμογής των αναγκαστικών γνωστοποιήσεων 

από τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Επιπροσθέτως, η μεθοδολογία της 

παρούσας διατριβής είχε σημαντική διαφοροποίηση από το αρχικό υπόδειγμα, 

συνεισφέροντας σημαντικά στην βιβλιογραφική επέκτασή της.  
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Κεφάλαιο 1ο  – Κίνητρα, Στόχοι και Επισκόπηση της 
Μελέτης   

1.1  Κίνητρα ∆ιατριβής  

Οι εισηγμένες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επιχειρήσεις, από 1η Ιανουαρίου 2005 

και έπειτα, ήταν αναγκασμένες στην επιβεβλημένη υιοθέτηση, κατάρτιση και 

δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών τους αναφορών (καταστάσεων) με βάση τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π τα οποία μετονομάσθηκαν σε Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  - Δ.Π.Χ.Π)1. 

Η εν λόγω απόφαση προήλθε εξαιτίας του μειωμένου βαθμού συγκρισιμότητας των 

λογιστικών πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα 

επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσκοπώντας στην βελτίωση του 

συγκρατημένου βαθμού επίτευξης της διαδικασίας της εναρμόνισης μέσω των 

ντιρεκτίβων της Ε.Ε., η οποία είχε πραγματοποιηθεί ως ένα βαθμό μέχρι εκείνη τη 

στιγμή. 

Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ πραγματοποιήθηκε από 9.000 εταιρίες σε 28 χώρες της Ε.Ε. 

(25 κράτη - μέλη και τρεις χώρες από την διευρυμένη οικονομική περιοχή) κατά την 

ίδια χρονική περίοδο (Whittington, 2005). Η εν λόγω εκπλήρωση παρουσιάστηκε ως 

το σπουδαιότερο συμβάν στα χρονικά της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Επιπροσθέτως, το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των ΔΠΧΠ από 

χώρες που δεν ανήκαν στην Ε.Ε. (είτε σε άμεσο χρονικό διάστημα είτε σχετικά 

βραχυπρόθεσμα), στηριζόμενες στην ποιοτική ανωτερότητα των ΔΠΧΠ απ’ ότι σε 

σχέση με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα.   Κατά συνέπεια, η επίτευξη της λογιστικής 

συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων είχε ως κατάληξη την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές.  Τα εν λόγω γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα 85 

δικαιοδοσίες τώρα να απαιτούν την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

των εισηγμένων εταιριών με βάση τα ΔΠΧΠ, 4 έχουν την απαίτηση ορισμένες 

εισηγμένες να προβούν στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων 

με βάση τα ΔΠΧΠ και 24 εγκρίνουν σε όλες ή σε ορισμένες εισηγμένες εταιρίες να 

συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, 

                                                 
1 Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) Νο 1606/2002 του Ευρωκοινοβουλίου, στις 19 
Ιουλίου του 2002, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την επιτροπή των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) και υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB),  αντικαθίστανται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(IFRS).  
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28 εκ των δικαιοδοσιών επιτρέπουν σε όλες ή σε ορισμένες μη εισηγμένες εταιρίες 

την σύνταξη των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΠ 

(Teixeira, 2009).  

Ωστόσο, όχι αναίτια, ο μεγάλος αριθμός των νομικών συστημάτων-δικαιοδοσιών 

λόγω της αναγκαστικής υιοθέτησης των ΔΠΧΠ προκάλεσε αυξημένες ανησυχίες. Τα 

κυρίαρχα αίτια των ανησυχιών ήταν παρόμοια με εκείνα που δυσκόλευαν την 

ολοκλήρωση ενός ικανοποιητικού βαθμού συγκρισιμότητας, όπως αυτό καθοριζόταν 

μέσω των ντιρεκτίβων της Ε.Ε., παρέχοντας κίνητρα ή ευκαιρίες για ανόμοια 

εκτέλεση των ΔΠΧΠ μεταξύ διαφορετικών νομικών συστημάτων (Nobes, 2006). 

Σε μια προσπάθεια απλοποίησης των παραπάνω, τα λογιστικά πρότυπα κατέχουν 

μόνο ένα κομμάτι της αλυσίδας των χρηματοοικονομικών αναφορών στο εσωτερικό 

μιας χώρας (Damant, 2006: 30), καθώς υφίστανται παράγοντες όπως η κοινωνία, οι 

θεσμοί και η πολιτική. Οι αντιθέσεις στους κανόνες συμμόρφωσης και επιβολής, 

καθώς επίσης οι διαφοροποιήσεις του θεσμικού πλαισίου και της κουλτούρας, 

αποτελούν βασικά στοιχεία κατά την υλοποίηση της λογιστικής διαδικασίας καθώς 

και στο πως εκλαμβάνονται οι λογιστικές πληροφορίες (Schipper, 2005; Ball, 2006; 

Nobes, 2006; Larson and Street, 2004; Soderstrom and Sun, 2007; Zeff, 2007). 

Κατά συνέπεια, η ανομοιογένεια στο οικονομικό και κοινωνικό καθεστώς των 

κρατών μελών της Ε.Ε. καθώς και η επιρροή του από τη λογιστική, δεν είναι σε θέση 

να τροποποιηθεί μόνο από την αναγκαστική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Το συμπέρασμα 

αυτό ενισχύεται και από την μελέτη της Weetman (2006: 359), όπου διερευνάται «η 

αποτελεσματικότητα μέσω της λογιστικής τυποποίησης σε όρους  συγκρισιμότητας 

χωρίς την εναρμόνιση των κινήτρων των διευθυντικών στελεχών στο σύνολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επιπροσθέτως, ο μεγάλος αριθμός εκδόσεων και επιλογών 

(συγκεκριμένες ή εννοούμενες) οι οποίες προκύπτουν από τα ΔΠΧΠ, μπορεί να έχουν 

ως κατάληξη την απόκλιση μεταξύ των εφαρμογών και των πρακτικών των ΔΠΧΠ 

(Nobes, 2006).  

Ως επακόλουθα των προβληματισμών οι οποίοι καταγράφονται, καθώς επίσης και 

των  ευκαιριών μέσω της έρευνας, τα οποία προκύπτουν από την παραπάνω 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, η παρούσα μελέτη ερευνά δύο διαφορετικές πτυχές του 

εν λόγω σημαντικού γεγονότος. Πρώτον, διερευνά τα άμεσα επακόλουθα από την 

αναγκαστική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ στις οικονομικές καταστάσεις εξαιτίας των 

σημαντικών λογιστικών διαφοροποιήσεων στην προ-υιοθέτησης περίοδο (Nobes, 
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2006), κάνοντας χρήση των μεταβατικών καταστάσεων όπως προσδιορίζεται από το 

ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης». Δεύτερον, ερευνά τις επιπτώσεις που προκύπτουν λόγω της 

υιοθέτησης των ΔΠΧΠ και τα επακόλουθα αυτής στη σχετική δίκαιη αξία των 

λογιστικών αριθμών, μετά την καταγραφή και τον συμψηφισμό των ενδοεταιρικών 

συναλλαγών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία κατάρτισης των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ομίλων, όπως μετακίνηση 

αγαθών και ανταλλαγή παγίων. (Ball, 2006; Hung and Subramanyam, 2007; Barth et 

al., 2008; Leuz and Wysocki, 2008).  

Η έρευνα επικεντρώνεται, από το 2003 έως το 2012, συμπεριλαμβάνοντας το πρώτο 

έτος της αναγκαστικής υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ λόγω της ανεξάρτητης μελέτης 

αυτών των ζητημάτων καθώς και της διερεύνησης των δεσμών μεταξύ αυτών 

των διαστάσεων, καθώς επίσης και την περίοδο της οικονομικής κρίσης κατά την 

περίοδο 2010-2012. 

1.2  Οι υπό εξέταση διαστάσεις στο περιβάλλον της Ελλάδος  

Οι προαναφερθείσες διαπιστώσεις και γεγονότα, αναλύονται μέσω μιας εις βάθος 

μελέτη περίπτωσης της Ελλάδος. Η αρχική ιδέα είχε ως αφετηρία την διερεύνηση 

μιας συγκριτικής μελέτης με επίκεντρο ορισμένες από τις προαναφερθείσες 

διαστάσεις σχετικά με την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ανάμεσα 

σε δύο ή περισσότερα κράτη, η οποία τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του 

περιορισμένου πεδίου μελέτης σε μικρότερο αριθμό παραμέτρων (εξαιτίας της 

έλλειψης συγχρονισμού κατά την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.), συγκριτικά με την 

διευρυμένη και ουσιαστική έρευνα η οποία επιλέχθηκε τελικά στην εν λόγω 

διδακτορική διατριβή. 

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα μόνο κράτος, γεγονός που ενισχύεται από την 

μελέτη της Weetman (2006: 364), στην οποία παροτρύνει τους ερευνητές να 

προτιμήσουν την ανάλυση ενός μόνο κράτους και όχι ένα σύμπλεγμα κρατών, με 

στόχο την κατανόηση και συζήτηση του πλαισίου ανάπτυξης ενός κράτους, 

απαλλαγμένο από συγκρίσεις και παραλληλισμούς, με σκοπό να οδηγηθούν στην 

επιβεβαίωση ή κατάρριψη του συμπεράσματος (η εν λόγω μελέτη παρέχει όλο το 

πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής πραγματικότητας). Επιπροσθέτως, στην εν λόγω 
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διατριβή, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού κράτους, 

αναπτύσσοντας πάνω σ’ αυτές τις υπό εξέταση ερευνητικές υποθέσεις καθώς επίσης 

το σχολιασμό και την ερμηνεία των ευρημάτων μας.  Επιπλέον τονίζεται ότι οι 

έρευνες οι οποίες επικεντρώνονται σε ένα κράτος φανερώνουν/παρουσιάζουν την 

ικανότητα υλοποίησης των συγκριτικών μελετών σε μια διευρυμένη γεωγραφική 

περιοχή. Ωστόσο, στις έρευνες αυτές εμπεριέχονται εμπόδια λόγω περιορισμένου 

όγκου δεδομένων και αμφιβολίας αναφορικά με το κατά πόσο οι λογιστικές 

πληροφορίες είναι ποιοτικές. Παρ’ όλα αυτά, μέσω της υποχρεωτικής επιβολής των 

ΔΠΧΠ, δημιουργήθηκε η ευκαιρία προκειμένου να ξεπεραστεί ο πρώτος περιορισμός 

(Giner and Rees, 2005). Αναλυτικότερα, προσφέρεται η δυνατότητα για χρήση 

μεγάλων δειγμάτων σε επίπεδο κράτους, μέσω της ενέργειας συγκρίσεων αναφορικά 

με τις συνέπειες λόγω υιοθέτησης των ΔΠΧΠ. Γεγονός που δίνει τη δυνατότητα να 

εφαρμοστούν δυναμικές δοκιμές (τεστ) καθώς και την εξόρυξη συμπερασμάτων  

σχετικά με ότι συνέβαινε στην περίοδο προ αναγκαστικής υιοθέτησης ΔΠΧΠ. Τέλος, 

δίνεται η δυνατότητα ώστε να εξεταστούν οι πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες, οι 

οποίοι ασκούν επιρροή σε επενδυτικές συμπεριφορές, τόσο στον τρόπο υποβολής των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τις  επιχειρήσεις, όσο και των 

συμμετεχόντων στις αγορές. Ο έλεγχος αυτής της δυνατότητας θα συναντούσε 

δυσκολίες σε μια συγκριτική μελέτη εκτός συνόρων (Ruland et al., 2007).2 

Το ασθενές και σχετικά πρόσφατο ελεγκτικό και λογιστικό περιβάλλον της Ελλάδας, 

προξενεί εξαιρετικό προς εξέταση ενδιαφέρον (Baralexis, 2004)3. 

Αναφορικά με τους Leuz et al. (2003), η Ελλάδα τοποθετείται στην πρώτη θέση 

(μαζί με την Αυστρία), όπου ανάμεσα σε 31 χώρες κατέχει το υψηλότερο ποσοστό 

χειραγώγησης των κερδών. Το αποτέλεσμα αυτό, πηγάζει από την ύπαρξη μιας 

γενικευμένης δυσπιστίας αναφορικά με τα δημοσιευμένα λογιστικά αποτελέσματα 

(Παπάς, 1993, Μπάλλας, 1994,  Κοντογιάννη, 2005). Στη διοίκηση των εισηγμένων 

επιχειρήσεων απεικονίζεται ο αυξημένος βαθμός οικογενειοκρατίας, με αποτέλεσμα 

μια υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ ίσως να μην συνεπάγεται ένα διαφανέστερο 

                                                 
2 Φυσικά, ακόμη και σε μελέτες μίας χώρας, ο σχεδιασμός της έρευνας πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τυχόν μεροληψία δειγματοληψίας (Rulald et al., 2007). Η παρούσα μελέτη θεωρεί ότι αυτό το θέμα 
είναι πολύ αδύναμο (La Porta et al., 1998; Baralexis, 2004) καθώς η δημιουργική λογιστική αποτελεί 
δεδομένο (Polychroniadis, 2002; Spathis, 2002; Spathis et al., 2002; Baralexis, 2004).  
3 Ο Baralexis (2004: 440) σε έρευνά του ορίζει τη δημιουργική λογιστική ή τη χειραγώγηση κερδών  
«ως τη διαδικασία της εκ προθέσεως εκμετάλλευσης, ή της παραβίασης των Γενικών Παραδεκτών 
Λογιστικών Αρχών (GAAP) ή της  παραβίασης του νόμου, δημοσιοποιώντας οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με τα συμφέροντα κάποιου».  
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σύστημα δημοσιοποίησης λογιστικών πληροφοριών. Επιπροσθέτως, υπάρχουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές 

της Ελλάδας (GREEK GAAP) και στα ΔΠΧΠ (Ding et al, 2007.)4. Κατά συνέπεια η 

μετακίνηση των οικονομικών καταστάσεων των ελληνικών εταιριών στα ΔΠΧΠ, θα 

είναι αξιοσημείωτη. Επιπλέον, στην μελέτη του Hofstede (1983), η Ελλάδα 

κατατάσσεται ως το κράτος με την μεγαλύτερη βαθμολογία (από 52 κράτη) για την 

αποτροπή αστάθειας, εξαιτίας της διαφορετικότητας της ελληνικής κουλτούρας. 

Γεγονός που αντιτίθεται με την άποψη πως η Ελλάδα, από το 2000, θεωρείται ως μια 

ανεπτυγμένη αγορά (Mantikidis, 2000)5. Επιπλέον, το Μάρτιο του 2006 περίπου το 

ήμισυ της κεφαλαιοποίησης της αγοράς το κατείχαν ξένοι επενδυτές (Central Security 

Depository, 2006). Κατά συνέπεια, η ποιότητα των δημοσιευμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν ήταν αντικείμενο ενδιαφέροντος μόνο των 

ελλήνων επενδυτών αλλά και των ξένων επενδυτικών συμφερόντων.  

Στη μελέτη των Nobes και Parker (2008: 195) επισημαίνεται πως «η έλλειψη ενός 

ισχυρού νομοθετικού πλαισίου, η αδυναμία επαρκούς πληροφόρησης καθώς και η 

μειωμένη αποτελεσματικότητα ελέγχου, καθιστούν τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ, 

από ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθελοντική πράξη». 

Κατά συνέπεια, οι προαναφερθείσες εθνικές ιδιομορφίες προσδίδουν ανησυχία στο 

κατά πόσο οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να 

συμμορφωθούν στους μη προαιρετικούς κανόνες δημοσιοποίησης τους οποίους είναι 

εξαναγκασμένες να ακολουθήσουν λόγω των ΔΠΧΠ. Πέραν αυτής της εξέτασης, ένα 

εμπειρικό ερώτημα συνεχίζει να υφίσταται, κατά πόσο μέσω της υιοθέτησης των 

ΔΠΧΠ μπορεί να αλλάξει η τοποθέτηση των επενδυτών σχετικά με την  ποιότητα 

των οικονομικών καταστάσεων και κατά πόσο μπορεί να επιβληθεί η αυστηρή 

συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε θέματα αναφορικά με τις μεθόδους αποτίμησης.    

Αναλυτικότερα, μια εκ των ποιοτικών διαστάσεων της λογιστικής είναι η σχετικότητα 

της  αξία της λογιστικής πληροφόρησης, δηλαδή η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα 

                                                 
4 Ως Ελληνικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, εννοείται η κωδικοποίηση των λογιστικών κανόνων, 
ιδίως βάση του Ν. 2190/20 και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 186/92 (Φορολογικό Δίκαιο -
γνωστό επίσης ως Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων) και διακηρύξεις της Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) . Αυτό αποτελεί ένα στενό ορισμό των GREEK GAAP. Ο όρος 
«GAAP» σε άλλες χώρες μπορεί επίσης να παραπέμψει στην επαγγελματική δήλωση ή στη  
μη δημοσίευση, κατευθυντήριων γραμμών ή πρακτικών (cf. Evans, 2004). 
5 Τον Σεπτέμβριο του 2006, ο δείκτης FTSE κατέτασσε την Ελλάδα  στη «λίστα παρακολούθησης», 
που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει την κατάσταση σε «Αναβαθμισμένη αναδυόμενη αγορά». 
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στις τιμές της αγοράς και τη λογιστική αξία (Barth et al. 2008)6. Έτσι ενισχύεται η 

άποψη ότι η δημιουργική λογιστική πρακτική, η οποία αποτελεί δημιούργημα του 

πλαισίου των  Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (GREEK GAAP), αναμένεται να 

περιοριστεί λόγω της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι των 

χρηματοοικονομικών αναφορών να επιδείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα 

δημοσιευμένα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, αυτό θα συνεπαγόταν 

ότι η απήχηση εξαιτίας της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με όσα επιτάσσουν τα 

ΔΠΧΠ, θα ήταν έντονη λόγω των αξιόλογων διαφοροποιήσεων ανάμεσα στα ΔΠΧΠ 

και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς η σχετική αξία θα κατέγραφε οριακή 

αύξηση αναφορικά με την λογιστική αξία, που καταγράφηκε με βάση τα  ΔΠΧΠ το 

έτος 2005 και μετά. Επιπλέον, η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει επέλθει η 

χώρα κατά τα έτη 2010 - 2012, αποτελεί πρόκληση προς διερεύνηση της επίδρασης 

στην εφαρμογή των λογιστικών πρακτικών όπως αυτές προτείνονται σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α. 

Ωστόσο, ορισμένοι συνεχίζουν να στηρίζουν την άποψη ότι ο τρόπος αντιμετώπισης 

της δημιουργικής λογιστικής πρακτικής από τους λογιστές ελεγκτές, δεν είναι 

διατεθειμένος να αλλάξει εξαιτίας της αλλαγής των λογιστικών προτύπων (Weetman, 

2006, Nobes, 2006, Ball, 2006). Εφόσον το τελευταίο θέμα ληφθεί υπόψη από την 

πλευρά των επενδυτών, αναφορικά με την τοποθέτησή τους για τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των οικονομικών αναφορών, δεν θα σημειωθεί μεταβολή και κατά 

συνέπεια δεν θα προξενήσει καμιά τροποποίηση στη σχετική δίκαιη αξία της 

πληροφόρησης από τη λογιστική. Αναφορικά με την εν λόγω πρόταση, οι μετατροπές 

με στόχο να πραγματοποιηθεί η συμμόρφωση δεν δύναται να είναι σε ακολουθία με 

την αξία, εφόσον γίνονται αντιληπτές από τους επενδυτές ως απόρροια «ενός 

παντρέματος» το οποίο θεωρείται ως μεταβατικό σημείο, και όχι ουσιαστικές 

μετατροπές οι οποίες να πηγάζουν από την διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο 

καθεστώτα.      

Τέλος, υποστηρίζεται από τους ερευνητές ότι η διαδικασία της αποτίμησης δέχεται 

επιρροή από τις γνωστοποιήσεις των επιχειρήσεων (e.g. Hope, 2003a; Bushman et al., 

2004; Lundholm και Myers, 2002; Hussainey και Walker, 2009). Η αξίωση για 

γνωστοποιήσεις από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι λιγότερο σημαντικές 

συγκρινόμενες με εκείνες των ΔΠΧΠ, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την παροχή 

                                                 
6  Άλλες πτυχές της ποιότητας της λογιστικής περιλαμβάνει την έγκαιρη αναγνώριση και 
την χειραγώγηση των κερδών (Barth et al., 2008). 
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περιορισμένου όγκου επεξηγήσεων και γνωστοποιήσεων  επί των οικονομικών 

αναφορών (Βλάχος, 2001). 

Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ προσφέρει (εφόσον εφαρμόζεται ουσιαστικά) πιο 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση των επενδυτών διαμέσου της αξιόλογης αύξησης των 

γνωστοποιήσεων (Daske και Gebhardt, 2006). Συνεπώς, θα μπορεί να διερευνηθεί, εκ 

μέρους των επενδυτών, ο βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων  με τις αντίστοιχες 

προϋποθέσεις γνωστοποίησης κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Επίσης, ο 

βαθμός γνωστοποιήσεων έχει συνδεθεί με την αξία (αντικατοπτρίζοντας το εύρος των 

παρεχόμενων πληροφοριών), έχοντας ως κατάληξη τα διαφοροποιημένα 

αποτελέσματα αποτίμησης από επιχειρήσεις με υψηλό ή αντίθετα χαμηλό βαθμό 

συμμόρφωσης.    

Βασιζόμενοι στο ελληνικό πλαίσιο, διαπιστώνουμε ότι, διαμέσου της υποχρεωτικής 

υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, διερευνώντας ένα μόνο κράτος, υπάρχει δυνατότητα μέσω 

των αποτελεσμάτων να μειωθούν οι ανησυχίες που διατυπώνονται στη βιβλιογραφία, 

αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών πρακτικών.  

1.3  Ερευνητικά Ερωτήματα  

Με βάση τις προαναφερθείσες ερευνητικές ευκαιρίες, καθώς επίσης και τα 

γνωρίσματα που διέπουν το ελληνικό λογιστικό πλαίσιο, στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή, παραθέτουμε τα ερευνητικά ερωτήματα όπως παρακάτω:  

Ερ1. Ποιός ο βαθμός συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, κατά τον 

πρώτο χρόνο υιοθέτησης των ΔΠΧΑ;  

 

Ερ2. Υπάρχει αλλαγή στην ποιότητα της λογιστικής (όπως ορίζεται ως σχετική αξία 

της λογιστικής πληροφορίας) μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 

από την Ελλάδα;  

 

Ερ3. Ποιες είναι η συνέπειες στην αποτίμηση από την υποχρεωτική υιοθέτηση των 

ΔΠΧΠ στην Ελλάδα;  

 
Ερ4. Ποιες είναι οι συνέπειες στην αποτίμηση από την υποχρεωτική γνωστοποίηση 

των ενδοεταιρικών συναλλαγών των αγαθών και των παγίων μεταξύ των 

εταιρειών των ομίλων; 
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Ερ5. Ποιός ο βαθμός επίδρασης της οικονομικής κρίσης (2010-2012) στην 

σχετικότητα της αξίας των επιχειρήσεων; 

1.4  Ερευνητικοί Στόχοι – Συνεισφορά   

Οι απαντήσεις που παρατίθενται στα προαναφερθέντα ερωτήματα ολοκληρώνουν 

τους ερευνητικούς στόχους της εν λόγω διατριβής, έχοντας συγχρόνως σημαντική 

συνεισφορά και στην εξέλιξη της συναφούς βιβλιογραφίας. Γενικότερα, η 

συνεισφορά της εν λόγω διδακτορικής διατριβής επικεντρώνεται στη γνώση, μέσω 

της προσθήκης της μελέτης ενός κράτους, στην εξελισσόμενη βιβλιογραφία 

αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), με ανομοιογένεια στην κουλτούρα και στο νομοθετικό 

πλαίσιο, η οποία εμφανίζει ενδιαφέρον όχι μόνο στους κύκλους των ακαδημαϊκών και 

των νομοθετών αλλά και στην παρασκευαστική επιτροπή των προτύπων. Η 

περίπτωση της ελληνικής πραγματικότητας έχει αξιοσημείωτη βαρύτητα, κυρίως σε 

οικονομίες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο οι οποίες προσχώρησαν προσφάτως 

ή η αίτησής τους για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε 

διαδικαστικό στάδιο, καθώς επίσης και σε άλλα κράτη της Ε.Ε. (π.χ. Ισπανία, 

Πορτογαλία, Ιταλία), με τα οποία η Ελλάδα ταυτίζεται περισσότερο πολιτικά, 

πολιτιστικά και οικονομικά, απ’ ότι με τα υπόλοιπα γειτονικά  δυτικοευρωπαϊκά 

κράτη.  

Επίσης, τα ευρήματα της διατριβής θα μπορούσαν να κεντρίσουν την προσοχή σε 

κράτη τα οποία σκοπεύουν να εφαρμόσουν τα ΔΠΧΠ στο άμεσο μέλλον. 

Επιπροσθέτως, η έρευνα αυτή δίνει ουσιαστικές πληροφορίες στις ρυθμιστικές και 

νομοθετικές αρχές της χρηματαγοράς, σχετικά με το επίπεδο επιρροής της 

συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στα νέα λογιστικά πρότυπα και στις πεποιθήσεις 

των επενδυτών. Αναλυτικότερα, οι στόχοι της εν λόγω έρευνας αφορούν τη συνδρομή 

στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία στα ακόλουθα, καθώς μελετάται:  

 Η επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τη μετάβαση στα 

ΔΠΧΠ.  

 Ανάπτυξη θεωριών γνωστοποιήσεων στις ενδοεταιρικές συναλλαγές των 

ομίλων, και ο βαθμός συμμόρφωσης με αυτές.  
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 Η διερεύνηση της σχετικής αξίας και θεωρίας της αποτίμησης, 

προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

 Οι συνέπειες στην αποτίμηση των εταιρικών ομίλων και συνασπισμών, από 

την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. 

 Οι συνέπειες στην αποτίμηση των επιχειρήσεων από την οικονομική κρίση 

(2010-2012) σε συνάρτηση με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.   

 

1.4.1 Συμβολή στη βιβλιογραφία διερευνώντας τις οικονομικές επιπτώσεις από 

τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ  

Παρέχεται μια εις βάθος αντιπαράθεση των de jure διαφορών ανάμεσα στα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα και στα ΔΠΧΠ, προκειμένου να υπάρξει μια αξιόλογη αντίληψη 

των συνεπειών από την μετάβαση. 

Η διερεύνηση και η επεξήγηση των λογιστικών προτύπων, εκ των οποίων προήλθε η 

ουσιαστικότερη οικονομική επίδραση στην καθαρή θέση των εταιριών κατά τη 

μεταφορά στα ΔΠΧΠ, στοιχειοθετεί την απάντηση στην ερώτηση γιατί προέκυψαν οι 

τροποποιήσεις. 

Αναλυτικότερα, η εν λόγω έρευνα εξετάζει το ερώτημα του κατά πόσον η εισαγωγή 

των ΔΠΧΠ, είναι σε θέση να μετριάσει την πρακτική της δημιουργική λογιστικής, 

που εφήρμοζαν τα προηγούμενα έτη οι εισηγμένες εταιρίες στην Ελλάδα.  

Θα παρασχεθούν γνώσεις για μελλοντικές συγκριτικές μελέτες, μέσω των 

αποτελεσμάτων, αναφορικά με τη συνέχιση ύπαρξης αντιθέσεων μεταξύ των 

πρακτικών της λογιστικής και στην de facto εναρμόνιση τους (Nobes, 2006). Τα 

προαναφερθέντα, προβλέπεται να επιφέρουν ουσιαστική συνεισφορά και να είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικά για τους επενδυτές, τις εταιρίες, τις κανονιστικές αρχές καθώς 

επίσης και για το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.    

 

1.4.2 Συμβολή στη βιβλιογραφία σχετικά με τη συμμόρφωση των 

υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων των ΔΠΧΠ, μετά το 2005 

 

Η κατασκευή εφαρμόσιμων και εκτελεστέων λογιστικών προτύπων, αποτελεί μια από 

τις βασικές επιδιώξεις του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών (IASCF 
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Constitution, paragraph 2). Η επιβολή της εν λόγω επιδίωξης, επισημαίνεται 

ιδιαιτέρως, καθώς είναι εμφανές ότι οι εταιρίες δεν προτίθενται να συμμορφωθούν με 

την αναγκαστική εκτέλεση των γνωστοποιήσεων που καθορίζονται από τα λογιστικά 

πρότυπα, (Ali et al., 2004; Glaum και Street, 2003; Abd-Elsalam και Weetman, 2003; 

Akhtaruddin, 2005; Hodgdon et al., 2008) με συνέπεια η υιοθέτηση και η εκτέλεση 

ανωτέρας ποιότητας προτύπων (όπως τα ΔΠΧΠ θεωρείται πως είναι), να μην 

καταλήγει απαραίτητα σε ανώτερης ποιότητας σύνταξης λογιστικών αναφορών (Ball 

et al., 2003). 

Βασιζόμενοι στα προαναφερθέντα στοιχεία καθώς επίσης και στο γεγονός μη 

ύπαρξης ενός εγγυημένου νομοθετικού πλαισίου και ειδικού φορέα επιβολής της 

συμμόρφωσης αυτού (Yeoh, 2005), η ικανότητα ενιαίας εφαρμογής των ΔΠΧΠ 

ανάμεσα σε διαφορετικά νομικά συστήματα οδεύει προς αμφισβήτηση (Ball, 2006; 

Nobes, 2006; Larson and Street, 2004; Soderstrom and Sun, 2007; Zeff, 2007; 

Weetman, 2006).  

  

1.4.3 Συμβολή στη βιβλιογραφία σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των θεωριών 

γνωστοποίησης κατά την εξέταση της υποχρεωτικής συμμόρφωσης με τα 

ΔΠΧΠ   

Στην παρούσα διατριβή διερευνάται το επίπεδο συμμόρφωσης με τις αναγκαστικές 

γνωστοποιήσεις οι οποίες ορίζονται από τα ΔΠΧΠ. Δεν εξετάζονται ζητήματα που 

ασχολούνται με εθελοντικές γνωστοποιήσεις. Ο εν λόγω διαχωρισμός είναι 

σημαντικός αναφορικά με την πρόοδο των ερευνητικών υποθέσεων, καθώς και για 

την εξαγωγή των επικείμενων συμπερασμάτων.  

Το επίπεδο των αναγκαστικών γνωστοποιήσεων εμφανίζει αυξημένη συγκρισιμότητα 

όταν υπολογίζεται με βάση τις αξιώσεις των λογιστικών προτύπων και χαμηλότερο 

επίπεδο όταν υπολογίζεται από έναν εν δυνάμει υποκειμενικό δείκτη, τον οποίο έχουν 

κατασκευάσει διάφοροι μελετητές. Επιπροσθέτως, οι αναγκαστικές γνωστοποιήσεις 

επιβάλλουν στις εταιρίες την αναφορά σε δυναμικές πρακτικές και λογιστικά 

αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται μέσω των ταμειακών ροών, της 

κερδοφορίας και των περιουσιακών στοιχείων και όχι απλά σε προσδοκίες οι οποίες 

θα μπορούσαν, σε πολλές περιπτώσεις, να χαρακτηριστούν στατικές. (Leuz and 
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Wysocki, 2008: 68). Ως εκ τούτου, σε κάποιο βαθμό, η ύπαρξη ή μη αναμενόμενων 

γνωστοποιήσεων, δημιουργεί στους επενδυτές διαφοροποιημένα μηνύματα (Hassan et 

al., 2009), συγκριτικά με την ύπαρξη ή μη εθελοντικών γνωστοποιήσεων. Ως 

αποτέλεσμα του εν λόγω γεγονότος, είναι τα διευθυντικά στελέχη να προβούν σε 

διαφορετικές ενέργειες από εκείνες που θα έπρατταν εάν ο τρόπος εφαρμογής των 

γνωστοποιήσεων ήταν εθελοντικής φύσης. Ουσιαστικά, η κοινοποίηση των εν λόγω 

στοιχείων βασίζεται ολοκληρωτικά στις ίδιες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στην 

αντιμετώπιση και στη φιλοσοφία αυτών προς τους κανονισμούς συμμόρφωσης 

(Jenkinson, 1996). 

Αναφορικά με τον Adams (1994), ο καθορισμός της συμμόρφωσης πηγάζει από τη 

διαχείριση του «ρυθμιστικού κινδύνου», επομένως, ο κίνδυνος ενός νόμου ή 

κανονισμού εάν θα εφαρμοσθεί, διευκρινίζοντας ότι ο εν λόγω κίνδυνος απαρτίζεται 

από πληθώρα τμημάτων όπως, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος των 

αντιθέσεων, ο κίνδυνος υποχρέωσης σε ρυθμιστικό επίπεδο και ο κίνδυνος φήμης. 

Συνεπώς, οι διευθυντές επισημαίνουν και εκτιμούν τους εν λόγω κινδύνους, σε 

προγενέστερο στάδιο από αυτό της λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη 

συμμόρφωση. Επίσης, ένα ουσιαστικό κομμάτι σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί ο 

βαθμός επιβολής του στο εκάστοτε κράτος. Σε περίπτωση που το επίπεδο εφαρμογής 

είναι μειωμένο και ουσιαστικά η μη συμμόρφωση εγκυμονεί αμελητέο κόστος, όπως 

συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις θα 

μπορούσαν να θεωρούνται και ως εθελοντικές. 

Πάραυτα, σύμφωνα και με τις εξηγήσεις του Dye (2001), δεν υφίσταται μέχρι σήμερα 

διαθέσιμη θεωρία σχετικά με την εκτέλεση των αναγκαστικών γνωστοποιήσεων και 

πληροφοριών στον τομέα της λογιστικής. Συνεπώς, βασιζόμενοι στα παραπάνω και 

με βάση τους ανωτέρω ισχυρισμούς και τους περιορισμούς, χρησιμοποιούμε στην 

παρούσα έρευνα τις θεωρίες σχετικά με τις προαιρετικές γνωστοποιήσεις, 

διερευνώντας τους πιθανούς παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως να είναι σε θέση να 

ερμηνεύσουν τον καθορισμένο βαθμό συμμόρφωσης. Επομένως, αναφορικά με 

προηγούμενες έρευνες (Abd-Elsalam and Weetman, 2003; Hodgdon et al., 2008; 

Hassan et al., 2009; Ali et al., 2004), οι οποίες στηρίζονται σε θεωρίες συναφείς με 

την αγορά κεφαλαίων (capital market theory), τη θεωρία της αντιπροσώπευσης 

(agency theory and agency problem)και τη θεωρία του κόστους (cost theory), η εν 
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λόγω μελέτη διερευνά διάφορες μεταβλητές, ως σημείο αναφοράς, για τους 

παράγοντες που συνδέονται με τον προσδιορισμένο βαθμό συμμόρφωσης. Στους 

συγκεκριμένους παράγοντες συγκαταλέγονται, η αποδοτικότητα και η κερδοφορία. 

Πέραν τούτου η συγκεκριμένη μελέτη ενισχύει την συμπλήρωση και επέκταση της 

προγενέστερης βιβλιογραφίας όπως παρακάτω. Η μια και βασικότερη παράμετρος, 

δηλαδή η εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις αναγκαστικές γνωστοποιήσεις που 

υποχρεώνουν τα ΔΠΧΠ κατά τον πρώτο χρόνο της εκτέλεσής τους, επιτρέπει 

επιπλέον την διερεύνηση της δυνατότητας ότι η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων, υπό 

την έννοια της λογιστικής αξίας και των καθαρών κερδών υπό την μορφή των κερδών 

ανά μετοχή, ως συνέπεια της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, συγκαταλέγονται στους 

ερμηνευτικούς παράγοντες για το επίπεδο της συμμόρφωσης. Συνεπώς, η εν λόγω 

έρευνα θεωρεί ότι, μεταξύ των άλλων, όχι μόνο οικονομικά μεγέθη δύναται να 

συγκροτήσουν τη βάση αντιπαράθεσης για την ερμηνεία του επιπέδου συμμόρφωσης, 

όπως απορρέει μέσω των σχετικών θεωριών. Επιπροσθέτως, θεωρεί ότι, μια 

ουσιαστική μεταβολή στα βασικά οικονομικά μεγέθη, εξαιτίας της μεταβολής των 

αρχών και πρακτικών της λογιστικής, ενδέχεται επίσης να ερμηνεύσει το επίπεδο 

συμμόρφωσης.  

Σύμφωνα με τους Christensen et al., (2007) οι αναφερθείσες πληροφορίες σε 

αναδιατυπωμένες οικονομικές αναφορές, θεωρούνται ως αξιόλογες από τους 

επενδυτές, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, των οποίων οι σύνταξη έχει στηριχτεί στο πλαίσιο που οριοθετείται 

από τα ΔΠΧΠ.  Κατά συνέπεια, η συμπεριφορά των διευθυντικών στελεχών 

αναφορικά με το εύρος των παρεχόμενων συνολικών γνωστοποιήσεων που 

προβλέπονται, ενδέχεται να επηρεαστεί από την επιρροή των ΔΠΧΠ σε ουσιαστικά 

μεγέθη μέτρησης της εταιρίας, καθώς αυτά μπορούν να εκτιμηθούν διαμέσου των 

αναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2004 οι οποίες προβάλλουν  

εκ νέου τα συγκριτικά στοιχεία εκτίμησης. 

Αν για παράδειγμα τα ίδια κεφάλαια και τα καθαρά κέρδη των ελληνικών εταιριών 

προβλέπεται να εμφανίσουν σημαντική επιρροή λόγω της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, 

προβάλλοντας ως πρόφαση τη θεωρία της προεξαγγελίας (Signaling Theory), οι 

εταιρίες οι οποίες υφίστανται θετική επιρροή στα ανακοινωθέντα αποτελέσματα, ως 

αποτέλεσμα της μετακίνησης στα ΔΠΧΠ, αντιμετωπίζουν με προθυμία την παροχή 

υψηλότερου επιπέδου αναγκαστικών γνωστοποιήσεων, γεγονός που έχει ως συνέπεια 

την υψηλή αυτοπροβολή τους. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους διαχειριστές των 



 24

εταιριών να προφασιστούν, έμμεσα, ότι η άσχημη οικονομική θέση των εταιριών, την 

περίοδο χρήσης των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ήταν απόρροια της κακής 

ποιότητας των λογιστικών κανόνων και πρακτικών και όχι απόρροια της άσχημης 

διοίκησης. Το γεγονός αυτό θα είχε επίπτωση στις συμψηφιστικές καταστάσεις με 

θετική συσχέτιση, άμεσα, με το βαθμό των αναγκαστικών γνωστοποιήσεων των 

εταιριών.                                                  

Συνοπτικά, στην εν λόγω διατριβή υπάρχει ενασχόληση και ερμηνεία με τις θεωρίες 

των προαιρετικών γνωστοποιήσεων συγκρινόμενες με τις αναγκαστικές 

γνωστοποιήσεις. Αυτή η ερμηνεία των θεωριών σε συνδυασμό με τη χρήση της 

προγενέστερης διαθέσιμης βιβλιογραφίας, κατέχουν αξιοσημείωτο ρόλο στον 

προσδιορισμό πιθανόν συντελεστών που συνδέονται με το επίπεδο συμμόρφωσης των 

αναγκαστικών γνωστοποιήσεων, καθώς αυτές ορίζονται από την υιοθέτηση των 

ΔΠΧΠ και οι οποίες βοηθούν στον καταρτισμό των υπό διερεύνηση υποθέσεων. 

Ωστόσο, πέραν του προτεινόμενου υλικού της προγενέστερης βιβλιογραφίας, η εν 

λόγω μελέτη και η απορρέουσα ερευνητική μεθοδολογία λαμβάνουν χώρα κατά το 

χρονικό διάστημα 2003-2012, με έμφαση τόσο στον πρώτο χρόνο εφαρμογής των 

ΔΠΧΑ όσο και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μέσω της διερεύνησης των 

υποθέσεων καλύπτεται ένα ουσιαστικό κενό που υπάρχει στην βιβλιογραφία, 

αναφορικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με την έλλειψη συμμόρφωσης με τις 

αναγκαστικές γνωστοποιήσεις οι οποίες ορίζονται από την υποχρεωτική εφαρμογή 

των υπό εξέταση ΔΠΧΠ (ΔΠΧΠ 3, ΔΛΠ 24, ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 31) από το έτος 

2003 και έπειτα, για το σύνολο των εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό 

χρηματιστήριο. Επιπροσθέτως, διερευνάται η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην 

σχετικότητα της αξίας.    

   

1.4.4 Συνεισφορά στη βιβλιογραφία σχετικά με τη συνάφεια της αξίας και της 

θεωρίας της αποτίμησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ohlson (1995)  

 
 
1.4.4.1 Συνεισφορά σε σχετικές μελέτες και μετάβασης στα ΔΠΧΠ  
 

Με βάση τα προαναφερθέντα, οι επενδυτές θεωρούνται, από τα ΔΠΧΠ, ως οι βασικοί 

χρήστες των χρηματοοικονομικών αναφορών. Δεν συνθέτουν μια λογιστική πρακτική 
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επικεντρωμένη στην φορολογία, όπως το συντηρητικό λογιστικό σύστημα των 

κρατών της κεντρικής Ευρώπης το οποίο στηρίζεται στον κώδικα και τους νόμους 

(όπως συμβαίνει και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Το προαναφερθέν μοντέλο 

λογιστικής ονομάζεται και ως Γάλλο-Γερμανικό στο οποίο σημειώνεται ανάμιξη του 

κράτους, άμεσα, στην οικονομική λειτουργία, καθορίζοντας το φορολογικό εύρος και 

τον τρόπο διάθεσης των μερισμάτων. Σε αντιπαραβολή με το Αγγλοσαξονικό 

μοντέλο λογιστικής, σύμφωνα με το οποίο παροτρύνονται οι δεσμοί ανάμεσα στις 

εταιρίες και τους επενδυτές με την παροχή πληροφοριών στην αγορά. Υποθετικά, τα 

κέρδη και οι ζημίες απεικονίζονται με υψηλότερη εγκυρότητα στα ΔΠΧΠ, 

παρέχοντας  στις οικονομικές καταστάσεις σημαντικότερη ενημέρωση, σε αντίθεση 

με τους κανόνες λογιστικής των κρατών της ηπειρωτικής Ευρώπης (Ball, 2006; Barth 

et al., 2008).  Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι τα λογιστικά 

στοιχεία εμφανίζουν μεγαλύτερη συνοχή στην αποτίμηση της αξίας στα κράτη τα 

οποία προτιμούν την μετατροπή από κρατικό-κεντρικά προσανατολισμένο λογιστικό 

σύστημα (stakeholder oriented) σε επενδυτικό-κεντρικά προσανατολισμένο λογιστικό 

σύστημα (shareholder oriented), όπως τάσσονται τα ΔΠΧΠ. 

Πρόσφατη μελέτη διερεύνησε τα προαναφερθέντα ευρήματα (Capkun et al., 2008; 

Paananen, 2008), οδηγούμενη σε ανάμικτα συμπεράσματα, εφαρμόζοντας το μοντέλο 

του Ohlson (1995) στην λιγότερο σύνθετη έκφανση του, ενισχύοντας κατά αυτό τον 

τρόπο βιβλιογραφικά την παρούσα μελέτη, διερευνώντας την συνοχή στην αξία των 

λογιστικών αποτελεσμάτων,  κατά την περίοδο πριν αλλά και μετά την υιοθέτηση των 

ΔΠΧΠ. 

Με την διερεύνηση της προαναφερθείσας πρότασης για μεγαλύτερη συνάφεια της 

αξίας σε ένα έντονα κρατικό-κεντρικό (stakeholder oriented) λογιστικό καθεστώς, 

όπως το ελληνικό, η εν λόγω έρευνα συνεισφέρει στην αντιλογία αν το επενδυτικό-

κεντρικό λογιστικό καθεστώς (shareholder oriented) εμφανίζει μεγαλύτερη συνάφεια 

στην αξία των αποτελεσμάτων, συγκρινόμενο με τα τυπικά κρατικό-κεντρικά  

(stakeholder oriented) λογιστικά συστήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης (Ali και 

Hwang, 2000). Επιπροσθέτως, η εξέταση αυτή δίνει απάντηση στο ερώτημα που 

προέκυψε από τους Healy and Palepu (2001), «ποιος τύπος προτύπων δημιουργεί 

υψηλής ποιότητας λογιστικές καταστάσεις» (οριοθετώντας την λογιστική ποιότητα 

ως τη σύνδεση ανάμεσα στη λογιστική και στην αγοραίας αξία. Η λογιστική ποιότητα 

αυξάνεται, όσο πιο στενή είναι η σχέση ανάμεσα στα δύο μεγέθη(Barth et al., 2008)).   
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1.4.4.2 Συνεισφορά στη θεωρία της αποτίμησης με Linear Information Dynamics 

(LID)7 και στη βιβλιογραφία που εξετάζει την αποτίμηση των συνεπειών από 

την υποχρεωτική γνωστοποίηση πληροφοριών  

 

Το μοντέλο του Ohlson (1995) το οποίο περιέχει τρέχουσες λογιστικές πληροφορίες 

και προσδιοριστικούς παράγοντες αποτυπώνεται ως εξής:  

(1.1)                           P                                            3210it itititit eaNIaBVaa    

όπου Pit απεικονίζει στην αξία της επιχείρησης, BVit είναι η λογιστική αξία των ιδίων 

κεφαλαίων, ΝΙit απεικονίζει τα καθαρά κέρδη, η μεταβλητή Vit απεικονίζει τις «λοιπές 

πληροφορίες» οι οποίες είναι διαθέσιμες στους συμμετέχοντες στην αγορά και δεν 

έχουν ακόμη λογιστικοποιηθεί (γεγονότα τα οποία δεν έχουν ακόμη καμιά επίδραση 

στις μεταβλητές  BVit και ΝΙit ) (Myers, 1999) και ο συντελεστής eit απεικονίζει τον 

όρο στατιστικής διαταραχής.   

Ο συνηθέστερος τρόπος εφαρμογής του υποδείγματος του Ohlson στην βιβλιογραφία 

είναι παρακάμπτοντας τη μεταβλητή νit η οποία αφορά τις «λοιπές πληροφορίες» 

αναφορικά με την πρόβλεψη (Ohlson, 2001).  

(1.2)                                        P                                           210it ititit eNIaBVaa   

Ο Ohlson (2001), διευκρινίζει ότι η αποτύπωση του μοντέλου δίχως τη μεταβλητή νit 

μας οδηγεί στην εφαρμογή ενός πιο απλοϊκού σχετικά υποδείγματος, όπου αν κατά τη 

χρήση του υποθέσουμε ότι νit είναι ίσο με μηδέν, σημαίνει κατά τον καθορισμό των 

τιμών, ότι είναι αυξημένης βαρύτητας μόνο οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες της 

λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης των ιδίων κεφαλαίων και των καθαρών κερδών. 

Το παραπάνω αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι προσδοκίες για μελλοντικές αποδόσεις 

οι οποίες δεν αποτυπώνονται στις τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις, είναι άνευ 

σημασίας. Αυτό ενδέχεται να καταλήξει σε δυνητική ανακρίβεια των συμπερασμάτων  

σχετικά με τους συντελεστές  των μεταβλητών που περιέχονται στο υπόδειγμα (Hand, 

2001; Lo and Lys, 2000a).  

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

ανησυχία, εντάσσοντας διάφορες μεταβλητές, εν ηδύ υποκατάστατου, στις «λοιπές 

πληροφορίες». Παραδείγματα αυτών περιέχουν, τις προβλέψεις των 

χρηματοοικονομικών αναλυτών και το επίπεδο συμμόρφωση ή εναρμόνισης (Bryan 

and Tiras, 2007; Goncharov et al., 2006).  

Επιπροσθέτως, μια αξιοσημείωτη ομάδα μελετητών θεωρούν ότι οι γνωστοποιήσεις 

των πληροφοριών των εταιριών καθοδηγούν τις αγοραίες τιμές των μετοχών ή και 

την προβλεψιμότητα των κερδών, βελτιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών 

(Lundholm and Myers, 2002; Hope, 2003a; Hussainey and Walker, 2009).  

Συνεπώς, στηριζόμενοι στα παραπάνω αποτελέσματα των μελετών, το τελικό τμήμα 

της εν λόγω έρευνας στοιχειοθετείται στην ακόλουθη προσαρμογή του υποδείγματος.  

Το υπόδειγμα έχει μετασχηματιστεί ως εξής: 

 

it3210  itititit VaNIaBVaaP                                                    (1.3) 

 

Ο προσδιοριστικός παράγοντας των καθαρών κερδών (NI) μπορεί επίσης να 

εκφραστεί ως εξής: 

 

EPS
   


 ίώό

NI
NI                                          (1.4) 

 

Άρα ο προσδιοριστικός παράγοντας NI μπορεί να αντικατασταθεί στο υπόδειγμα του 

Ohlson με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS).  

Τέλος όσον αφορά τον προσδιοριστικό παράγοντα Vit ο οποίος αντιπροσωπεύει 

«λοιπές πληροφορίες» στο συγκεκριμένο υπό εξέταση θέμα, αναφέρεται σε τέσσερις 

επιμέρους παράγοντες οι οποίοι εκφράζονται ως ψευδομεταβλητές (dummy), στην 

πώληση αγαθών-προϊόντων (S goods), στην πώληση παγίων (S assets), στην 

επίδραση της μετάβασης στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IFRS) και στην επίδραση της οικονομικής 

κρίσης (Crisis). Οι δύο πρώτες αναφέρονται σε ενδοεταιρικές συναλλαγές, οι οποίες 

βάση, τόσο του καταργηθέντος ΔΛΠ 22, όσο και του ΔΠΧΠ 3, συμψηφίζονται κατά 

τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου. Ο μη 
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συμψηφισμός ή γνωστοποίηση των ενδοεταιρικών συναλλαγών, ειδικότερα κατά τις 

περιπτώσεις αγοραπωλησιών με περιθώριο κέρδους, οδηγούν σε στρέβλωση των 

αποτελεσμάτων και των δύο επιχειρήσεων (μητρικής και θυγατρικής) και κατ’ 

επέκταση σε πιθανές λάθος επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς, η εύλογη και δίκαιη 

τιμή της μετοχής θα έχει χειραγωγηθεί. Οι επιλέον μεταβλητές αφορούν στη 

σημαντικότητα της υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα 

2003-2004 (προ-υιοθέτηση περίοδο) και το διάστημα 2005-2012 (μετά-υιοθέτηση 

περίοδο). Τέλος, η μεταβλητή που προσδιορίζει την οικονομική κρίση (Crisis) αφορά 

την περίοδο 2010-2012. 

 

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, το υπόδειγμα του Ohlson μπορεί να 

αποτυπωθεί ισοδύναμα με την ακόλουθη σχέση: 

 

itititititititit eCRISISaIFRSaSassetsaSgoodsaEPSaBVaaP  6543210 (1.5) 

Όπου:  
P = η τιμή της μετοχής 31/3 του κάθε έτους  
BV= λογιστική αξία της μετοχής 
EPS= τα κέρδη ανά μετοχή 
Sgoods= ψευδομεταβλητή η οποία αφορά στην  πώληση αγαθών-προϊόντων 
Sassets= ψευδομεταβλητή η οποία αφορά στην  πώληση παγίων 
IFRS= ψευδομεταβλητή η οποία μας δείχνει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ    

στην συνάφεια της αξίας 
Crisis= ψευδομεταβλητή η οποία μας δείχνει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην 

συνάφεια της αξίας 

1.5 Πηγές ∆εδομένων  

Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία και δεδομένα τα οποία αφορούν το σύνολο 

των εισηγμένων επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το δείγμα κατά 

τα έτη 2003 έως 2012 αφορούσε 254 επιχειρήσεις, δηλαδή το σύνολο του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, από τις οποίες αποκλείσθηκαν όλες οι επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών (14 επιχειρήσεις, στο 

κεφάλαιο επιλογή δεδομένων και σχηματισμός δείγματος, αναλύεται η διαδικασία 

επιλογής). Επομένως το τελικό δείγμα της έρευνας αφορά σε 240 επιχειρήσεις  για τα 

έτη 2003 έως και 2012 και εξετάζεται στο σύνολο των υποθέσεων και υποδειγμάτων 

τα οποία παρουσιάστηκαν παραπάνω. 
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Τα ετήσια απολογιστικά δελτία του 2003 και 2004 (με βάση τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα) καθώς και της περιόδου 2005-2012 (με βάση τα ΔΠΧΑ) αποκτήθηκαν 

ηλεκτρονικά από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), από το τμήμα διάχυσης 

πληροφοριών. Επίσης, μέρος των δεδομένων αποκτήθηκαν από χρηματιστηριακές 

εταιρείες και τους ιστότοπους των επιχειρήσεων.  Εν συνεχεία, τα συγκριτικά 

δεδομένα τα οποία αναφέρονται στην έρευνα συλλέχθηκαν «με το χέρι» και 

μεταφέρθηκαν σε υπολογιστικά φύλλα προς επεξεργασία.  

1.6  Περιορισμοί   

Ο κυρίως περιορισμός της παρούσας μελέτης μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Ο 

βαθμός επίδρασης, από τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ, στις καταστάσεις συμψηφισμού, 

πιθανόν να αποτελεί αποτέλεσμα χειραγώγησης των λογιστικών πρακτικών, οι οποίες 

εφαρμόστηκαν πριν ή και κατά τη διάρκεια της περιόδου της μετάβασης.   Μπορεί 

επίσης να επηρεάστηκαν από τους συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων λόγω 

μη εξοικείωσης με τα ΔΠΧΠ, η οποία μπορεί και να οδήγησε σε εσφαλμένη ερμηνεία 

των απαιτήσεων των προτύπων, με αποτέλεσμα στη μη ορθή εφαρμογή τους.  

Αν και οι απαραίτητες διαδικασίες ακολουθήθηκαν, η εκτίμηση του βαθμού 

συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, συνεπάγεται, σχεδόν πάντα, ένα 

βαθμό υποκειμενικότητας. Το γεγονός αυτό μπορεί να εμποδίσει την αναπαραγωγή 

της έρευνας, με συνέπεια, από άλλους ερευνητές.  

Αντίστοιχα με παρόμοιες έρευνες, γίνεται δεκτό ότι οι επενδυτές κατανοούν και 

αξιολογούν τις επιπτώσεις και τις επιδράσεις της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ. Αυτό 

μπορεί να μην είναι (εντελώς) το ζητούμενο της πρώτης εισαγωγής των ΔΠΧΠ σε μια 

χώρα με εντελώς διαφορετική παράδοση στη λογιστική. Επιπλέον, η επιλεκτική ή 

ελλιπής παροχή στοιχείων και γνωστοποιήσεων μπορεί να παραπλανήσει τους 

επενδυτές, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το νέο λογιστικό καθεστώς.  

1.7  Οργάνωση της διατριβής   

Στο κεφάλαιο 2 παρατίθεται η βασική βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας 

διατριβής, η οποία αναφέρεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στις Κανονιστικές Αρχές-

Εκτελεστικά Όργανα των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Επιπλέον, παρατίθενται τα Πρότυπα τα οποία 
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εξετάζουν τις γνωστοποιήσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στις 

συνεννώσεις των επιχειρήσεων (Δ.Λ.Π. 24, 27, Δ.Π.Χ.Π. 3). Τέλος, παρατίθενται τα 

προβλήματα εναρμόνισης και η ανασκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας, 

επικεντρωμένη στις συναλλαγές των συνδεόμενων μερών, στις επιπτώσεις αυτών 

εξαιτίας των Δ.Λ.Π. καθώς και στη σχετική δίκαιη αξία των λογιστικών αριθμών. 

Στο κεφάλαιο 3, αναλύεται η προτεινόμενη μεθοδολογία, η οποία και οδήγησε στον 

σχηματισμό του τελικού υποδείγματος, βάση του οποίου εξετάζονται οι ερευνητικές 

υποθέσεις, οι οποίες και αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκε επιλογή και σχηματισμός του δείγματος ο οποίος βασίστηκε στο 

σύνολο των επιχειρήσεων του Χ.Α.Α. (Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) και τέλος, 

πραγματοποιούνται οι στατιστικοί έλεγχοι του δείγματος. 

Το κεφάλαιο 4 παρέχει τα αποτελέσματα των ελέγχων των υποδειγμάτων, αναφορικά  

με τις λογιστικές διαφορές και τις επιπτώσεις των διαφορών μεταξύ των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων και των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. κατά τον υπολογισμό της 

Λογιστικής αξίας και των Κερδών ανά Μετοχή. Επιπροσθέτως, παρέχεται εκτίμηση 

της σχετικότητας της αξίας, με βάση το υπόδειγμα του Ohlson (1995), μεταξύ των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Επιπλέον, παρατίθενται 

τα αποτελέσματα της σχετικής συνάφειας της αξίας, κάνοντας εκτίμηση των 

υποδειγμάτων με προδιαγραφές τιμών και αποπληθωρισμένων τιμών (αποδόσεων). 

Τέλος, στο κεφάλαιο 5, πραγματοποιείται διαμόρφωση των τελικών παρατηρήσεων 

και συμπερασμάτων της διατριβής, παραθέτοντας ταυτόχρονα και μια περίληψη των 

ερευνητικών στόχων και μεθόδων, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται μια περίληψη των 

βασικών ευρημάτων της έρευνας καθώς και η συνεισφορά και οι επιπτώσεις αυτής. 

Το τελευταίο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τους περιορισμούς και τις προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2ο –  Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 

2.1   ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.)  

 

2.1.1 Εισαγωγή 

 
Η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα και η παγκόσμια αγορά καλύπτουν μία νέα 

περίοδο, όπου έχουν διαμορφωθεί καινούργιοι  κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τη 

δράση τους. Στην Ελλάδα η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αποτέλεσε και αποτελεί πρόκληση για τις οικονομικές 

οντότητες οι οποίες κλήθηκαν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους στο διεθνές 

περιβάλλον. 

Τα Δ.Π.Χ.Α. δεν θεωρούνται πλέον απλώς μια υποχρέωση. Αποτελούν ένα 

απαραίτητο εργαλείο προκειμένου η αποτελεσματική διοικητική λειτουργία των 

οικονομικών οντοτήτων, εφόσον γίνει σωστή χρήση, να μπορέσει να αποτελέσει το 

συγκριτικό πλεονέκτημα  το οποίο θα τις διαφοροποιήσει και τις θα καθιερώσει στις 

συνθήκες  ανταγωνισμού που επικρατούν στις διεθνείς αγορές.   

Οι διοικήσεις και τα στελέχη των εταιριών στην Ελλάδα, ακόμα και πριν την έναρξη 

της διαδικασίας υιοθέτησης των Δ.Π.Χ.Α., είχαν γνωστοποιήσει την επιτακτικότητα 

της αγοράς για ουσιαστική ενημέρωση αναφορικά με την εφαρμογή των νέων 

Προτύπων. Η ανάγκη αυτή γιγαντώθηκε κατά την περίοδο μετάβασης, όπου ήταν 

πολυάριθμα τα ζητήματα και τα ερωτήματα που προέκυψαν. 

Πλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι, σταδιακά, έχουν ενημέρωση για τη νέα φιλοσοφία και 

τις αρχές οι οποίες εισάγονται από τα Δ.Π.Χ.Α. και γίνεται κατανοητή η 

πολυπλοκότητα των ζητημάτων τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η νέα 

πραγματικότητα είναι ήδη κατανοητό ότι έχει αυξήσει τις ευθύνες των εμπλεκόμενων, 

καθώς η δυσκολία της ομαλής μετάβασης και της συμμόρφωσης με την ισχύουσα 

νομοθεσία έχει μετατραπεί σε πρόβλημα γενικότερης επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Η δυναμική των Προτύπων δεν επιτρέπει περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η έγκαιρη 

ενημέρωση θεωρείται θεμελιώδης παράγοντας ενίσχυσης της επιχειρηματικής 

στρατηγικής. Τα Δ.Π.Χ.Α. στοχεύουν, μέσα από τη λογιστική επιστήμη, στην δίκαιη 

απεικόνιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και πλέον συμφέρει όλους να 

βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Σκοπός των Προτύπων αποτελούν: 

 Η κατανόηση της φιλοσοφίας της I.A.S.C. και του I.A.S.B. αναφορικά με τη 

σύνταξη των Προτύπων 

 Η παρουσίαση του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του κάθε Προτύπου. 

 Η σύνδεση ανάμεσα στις απαιτήσεις διαφορετικών Προτύπων και η 

αλληλοκάλυψη τους 

 Η ευρεία ανάλυση και η ερμηνεία  του θεωρητικού πλαισίου και των 

απαιτήσεων που προκύπτουν από κάθε Προτύπου 

 Ο τρόπος παρουσίασης των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων στις 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

2.1.2 Λογιστικό Πλαίσιο και λογιστικές εκτιμήσεις   

 
Η εφαρμογή των λογιστικών προτύπων, αναφορικά με την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων, περιέχει την ενσωμάτωση προσωπικών κρίσεων και εκτιμήσεων που 

κάνουν τα άτομα, τα οποία καλούνται να πραγματοποιήσουν την εφαρμογή των 

προτύπων.  Συνεπώς υπάρχει το ενδεχόμενο, το ίδιο γεγονός να επιδέχεται 

διαφορετικής ερμηνείας από διαφορετικούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα την κατάληξη 

σε διαφορετικό συμπέρασμα (Πρωτοψάλτης Γ.Ν., 2001; Φίλος Ι., 2008; ΣΟΕ). 

Επιπροσθέτως, υπάρχει το ενδεχόμενο προκατάληψης - μεροληψίας (bias) των 

οικονομικών καταστάσεων, η οποία είναι πιθανόν να εμφανιστεί σε μια ακολουθία 

οικονομικών μεγεθών και περιπτώσεων, οι οποίες και παρατίθενται ενδεικτικά:  

 Αποτίμηση κτηριακών εγκαταστάσεων, σε διαστήματα σημαντικών 

μεταβολών των τιμών 

 Διαχωρισμός των δαπανών έρευνας από τις δαπάνες ανάπτυξης ενός 

προϊόντος 

 Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως σήματα, δίκτυα διανομής, 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Εκτίμηση ύψους επισφαλών απαιτήσεων και αποτίμηση πιθανής ζημίας 

απομείωσης  
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Η σύνταξη και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, δέχεται την επίδραση της 

προσωπικής κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών, θέτοντας δύο κρίσιμα 

ζητήματα:   

 Περιορισμός της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων, εξαιτίας 

της  διαφορετικότητας στον τρόπο αναγνώρισης, αποτίμησης ή παρουσίαση 

του ίδιου μεγέθους ή συναλλαγής. 

 Το επίπεδο χειραγώγησης των οικονομικών μεγεθών (earnings management 

ή manipulation), με σκοπό την προβολή της εικόνας που θέλει να 

παρουσιάσει ο συντάκτης και όχι της αληθινής εικόνας.  

Η επιτυχία των ανωτέρω ουσιαστικά δεν δύναται να εξασφαλιστεί, ωστόσο ενδέχεται 

ο περιορισμός τους στον ελάχιστο βαθμό, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των 

λογιστικών αρχών και της ένταξης αυτών σε ένα ισχυρό πλαίσιο θεσμών που θα 

περικλείεται από σαφείς κανόνες υιοθέτησης και ελέγχου (Πρωτοψάλτης Γ.Ν., 2001; 

Φίλος Ι., 2008; ΣΟΕ).    

 

2.1.3 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 
Η ίδρυση της επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) έγινε το 1973, 

με στόχο την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων. Σκοπός των εν λόγω λογιστικών 

προτύπων είναι η ενίσχυση της ομοιογένειας και της ανάπτυξης των 

χρηματοοικονομικών αναφορών μεταξύ των διαφόρων κρατών (IASC, 2000). 

Οι στόχοι της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων επικεντρώνονται στα εξής:  

 Δημιουργία ενός παγκόσμιου λογιστικού συστήματος, το οποίο θα αποσκοπεί 

στην αποτελεσματική παρουσίαση, διαφάνεια και συγκρισιμότητα των 

οικονομικών μεγεθών, μέσω της ανάπτυξης λογιστικών προτύπων διεθνούς 

αναφοράς και εφαρμογής τα οποία θα προσφέρουν υψηλή ποιότητα και 

κατανόηση.  

 Να καταστούν τα εν λόγω λογιστικά πρότυπα εφαρμόσιμα. 

 Η εναρμόνιση και η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων με τα 

επιμέρους πρότυπα, διαμέσου της συνεργασίας με τις εθνικές λογιστικές αρχές. 

Επιπλέον, όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Διεθνούς Επιτροπής Λογιστικών 

Προτύπων (International Accounting Standards Board) αυτές αφορούν στην έγκριση, 
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την ανάπτυξη, την τροποποίηση ή την κατάργηση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 

Η ενεργή συμμετοχή της παγκόσμιας λογιστικής κοινότητας έχει συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην εξέλιξη των προτύπων, βασιζόμενη σε μια ταξινομημένη 

διαδικασία η οποία συγκροτείται από προτάσεις και παρατηρήσεις. Τα Δ.Π.Χ.Π. 

ταξινομούνται με βάση την επίσημη έκδοση των IASB 2008, η οποία απαρτίζεται από 

μια σειρά καθορισμένων προτύπων και διερμηνειών, όπως παρακάτω (IASC, 2000): 

 Τα Δ.Π.Χ.Π., η αρίθμηση αποτελείται με πρότυπα από το Νο1 έως το Νο8 

 Τα Δ.Λ.Π., η αρίθμηση αποτελείται με πρότυπα από το Νο1 έως το Νο41, 

(σημαντικός αριθμός ενδιάμεσων προτύπων έχει καταργηθεί) 

 Τις Διερμηνείες (S.I.C.), αποτελούμενες από 11 διερμηνείες σε ισχύ 

 Τις Διερμηνείες (I.F.R.I.C.), αποτελούμενες από 12 διερμηνείες σε ισχύ 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελεί έναν ιδιωτικό ανεξάρτητο μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό, που εδρεύει στο Λονδίνο (IASC, 2000). 

Τα χαρακτηριστικά της δομής του οργανισμού συνοψίζονται ακολούθως: 

 Η I.A.S.C. ως ανεξάρτητο ίδρυμα, αποτελούμενο από δύο κύρια εκτελεστικά 

σώματα, την Επιτροπή (Trustees) και το Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων 

(I.A.S.B.). Αναφορικά με την I.A.S.C. Foundation - Trustees, απαρτίζεται από 

19 μέλη, διαφορετικής γεωγραφικής και επιστημονικής προελεύσεως. Έχει ως 

αρμοδιότητα τον διορισμό των μελών της Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων 

(I.A.S.B.), της Επιτροπής Διερμηνειών (I.F.R.I.C.) και του Συμβουλίου 

(S.A.C.). Επιπροσθέτως, είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των οικονομικών, 

την πορεία και ανάπτυξη του προϋπολογισμού καθώς και για θέματα που 

αφορούν την οργάνωση και τις τροποποιήσεις. Τα μέλη των trustees έχουν την 

εξής γεωγραφική κατανομή: 5 μέλη από την βόρεια Αμερική, 5 μέλη από την 

Ευρώπη, 5 μέλη από την Ασία και Ωκεανία και 4 μέλη από λοιπές περιοχές. Η 

I.A.S.B. απαρτίζεται από 14 μέλη, τα οποία προέρχονται από εννέα χώρες και 

αποτελούνται από ακαδημαϊκούς, ελεγκτές, λογιστές καθώς και χρήστες 

οικονομικών καταστάσεων.    

 Το Συμβούλιο διορίζεται από τους επιτρόπους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για 

την επίβλεψή του καθώς και για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων. 

 Η αρμοδιότητα του συμβουλίου περιορίζεται στην ανάπτυξη λογιστικών 

προτύπων. 
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 Επιπροσθέτως, υπάρχουν τα εξής σώματα: η Επιτροπή Διερμηνειών 

(International Financial Interpretations Committee), η οποία ασχολείται με την 

έκδοση οδηγών και διερμηνειών για την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων 

καθώς και το Συμβουλευτικό Σώμα (Standards Advisory Council). Το εν λόγω 

σώμα έχει συμβουλευτικό ρόλο ως προς την επιτροπή, αναφορικά με θέματα 

ημερήσιας διάταξης της I.A.S.B., μεταφοράς των απόψεων των μελών του 

Συμβουλίου αναφορικά με σημαντικές μελέτες για την ετοιμασία, καθώς και 

την προσφορά συμβουλών στους Επιτρόπους και στην I.A.S.B.  

 

2.1.4  Σκοπός των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 
Με την διεύρυνση των κεφαλαιαγορών  και χρηματαγορών, η ικανότητα δανεισμού 

των εταιριών του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έχουν διεθνοποιηθεί, συνεπώς 

θεωρείται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής ενιαίων λογιστικών προτύπων, στον 

ιδιωτικό καθώς και στον δημόσιο τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 

πολύ περισσότερο από ότι παλαιότερα. 

Απόρροια των παραπάνω αποτελεί, οι δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των 

εταιριών να αποτελούν αντικείμενο εξέτασης σε διαφορετικά κράτη, στα οποία 

ισχύουν διαφορετικοί κανόνες μέτρησης της περιουσίας και του οικονομικού 

αποτελέσματος αναφορικά με την δραστηριότητάς τους. 

Συνεπώς, διαμέσου της εφαρμογής ενιαίων λογιστικών προτύπων διασφαλίζεται η 

δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των Οικονομικών Καταστάσεων που συντάσσονται 

από τις εταιρίες. Η επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιείται μέσω του 

περιορισμού του εύρους και της ποικιλίας των διαφορών η οποίες εντοπίζονται σε 

εναλλακτικές ισχύουσες λογιστικές πρακτικές και χειρισμούς (Grand Thornton 2009). 

Η χρήση κοινών λογιστικών προτύπων προτρέπει στην διευκόλυνση της 

παρουσίασης και της φιλοσοφίας που εφαρμόζεται κατά την προετοιμασία των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Επίσης, διαμέσου της χρήσης κοινών λογιστικών 

προτύπων, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνοχή στις λογιστικές καταστάσεις, καθώς η 

σύνταξή τους βασίζεται σε πρότυπα και διαδικασίες μεταξύ των οποίων υφίσταται 

μια λογική συνέχεια και συνέπεια. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην αποφυγή 

αντιφάσεων και αντιθέσεων. 
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Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως κύριο και πλέον αποδεκτό 

μέσο έκφρασης της λογιστικής επιστήμης, συνθέτουν μία κωδικοποιημένη μορφή 

λογιστικών πολιτικών και κανόνων η οποία οφείλεται να εφαρμόζονται κατά τη 

διαδικασία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Επιπροσθέτως, η 

συμμόρφωση με τους κανόνες που επιβάλλουν τα εν λόγω πρότυπα έχει σημαντική 

συμβολή στην εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Τον Μάρτιο του 2002 αποφασίστηκε ότι όλα τα Πρότυπα που θα εκδίδονται πλέον 

από το I.A.S.B., θα ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(International Financial Reporting Standards). Ωστόσο, τα Πρότυπα που είχαν 

εκδοθεί από την I.A.S.C. κατά το διάστημα 1973-2001, ονομάζονται Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards). 

Αναφορικά με το Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το 

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.», οι Οικονομικές Καταστάσεις, 

προκειμένου να μπορούν να θεωρηθούν ως συμμορφούμενες με τα Δ.Π.Χ.Α., 

οφείλουν να εναρμονίζονται με όλες τις απαιτήσεις που επιβάλουν τα Δ.Π.Χ.Α.  

Πεδίο Εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Τα Δ.Π.Χ.Α. έχουν την δυνατότητα εφαρμογής σχεδόν από το σύνολο των εταιριών. 

Παρόλο που ο σχεδιασμός τους αναφέρεται κυρίως σε συναλλαγές κερδοσκοπικών 

οικονομικών οντοτήτων (εμποροβιομηχανικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα,), ωστόσο δύναται να συντελέσουν μία βάση αναφοράς 

και για οικονομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού σκοπού (όπως επιχειρήσεις 

δημοσίου τομέα). 

Η επίτευξη των στόχων του I.A.S.B. πραγματοποιείται, κυρίως διαμέσου της 

διαδικασίας ανάπτυξης και δημοσίευσης των Δ.Π.Χ.Α., καθώς και την προώθηση της 

εφαρμογής των Προτύπων σε Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης και λοιπές 

χρηματοοικονομικές αναφορές.  

Οι λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες είναι 

διαθέσιμες εκτός των Οικονομικών Καταστάσεων γενικής χρήσης και ενισχύουν τους 

ενδιαφερομένους στο να κατανοήσουν μία ολοκληρωμένη σειρά Οικονομικών 

Καταστάσεων, καθώς και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβαίνουν σε 

αποδοτικές οικονομικές αποφάσεις (Grand Thornton 2009). 

Τα Δ.Π.Χ.Α. οριοθετούν ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών, αναγνώρισης, αποτίμησης, 

παρουσίασης και γνωστοποίησης των ουσιαστικών συναλλαγών και γεγονότων στις 
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Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης. Επίσης, εισαγάγουν και επιπρόσθετα, 

αρχές που στόχο έχουν την αποτύπωση συναλλαγών συγκεκριμένων κλάδων. 

Τα Δ.Π.Χ.Α. στηρίζονται σε γενικές αρχές, οι οποίες αναλύονται στο «Πλαίσιο 

Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων»  (“Framework for 

the Preparation and Presentation of Financial Statements”),  το οποίο εμπεριέχει 

γενικές έννοιες που περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε 

Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης. Το Πλαίσιο στοχεύει στην δημιουργία 

μιας βάσης αναφοράς της σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Επίσης το 

Πλαίσιο προσφέρει μία βάση αναφορικά με την μέθοδο επίλυσης λογιστικών 

ζητημάτων (Grand Thornton, 2009). 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης αφορούν πληθώρα χρηστών με 

διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις για πληροφόρηση (όπως μετόχους, πιστωτές, 

εποπτικές αρχές, εργαζόμενους, επενδυτές, προμηθευτές). 

Στις αρχές εφαρμογής που ορίζουν τα Δ.Π.Χ.Α., οι οικονομικές οντότητες οφείλουν 

να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν μία ολοκληρωμένη σειρά Οικονομικών 

Καταστάσεων (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, 

κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση των Ταμειακών Ροών και 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις). Στόχο μιας ολοκληρωμένης σειράς Οικονομικών 

Καταστάσεων αποτελεί η παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τη 

χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης, 

η οποία όπως προαναφέρθηκε ενισχύει τις οικονομικές αποφάσεις των 

ενδιαφερόμενων χρηστών.    

Τέλος, θεωρούμαι σκόπιμο να αναφερθεί πως ένα πρόβλημα που ενδέχεται να 

ανακύψει αναφορικά με τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων είναι ότι τα 

Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, δίνουν την δυνατότητα σε 

ορισμένες περιπτώσεις για επιλογή ανάμεσα σε δύο χειρισμούς, για την απεικόνιση 

ορισμένων γεγονότων (Grand Thornton, 2009). 
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2.2  Αναλυτική παρουσίαση των εμπλεκομένων στην ∆ιατριβή   

Προτύπων (∆.Λ.Π. 1, ∆.Λ.Π. 24, ∆.Λ.Π. 27, ∆.Π.Χ.Α. 3) 

2.2.1 ΔΛΠ 1 – «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» 

Το ΔΛΠ 1 αποσκοπεί στην περιγραφή της θεμελιώδους παρουσίασης οικονομικών 

καταστάσεων γενικού σκοπού, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συγκρισιμότητα δύο 

διαστάσεων, δηλαδή σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων  προηγουμένων 

περιόδων καθώς και σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων άλλων οικονομικών 

οντοτήτων (Grand Thornton 2009; Φίλος Ι., 2008; IASE, 2000; ΣΟΕ). 

Συνεπώς, είναι υψηλής σημασίας ο ορισμός κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με 

τη διάρθρωση των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η θέσπιση των ελάχιστων  

απαιτήσεων για το περιεχόμενό τους. 

Αναφορικά με το εύρος το οποίο καλύπτει το ΔΛΠ 1, σημειώνεται ότι δεν αποτελεί 

σκοπό του εν λόγω προτύπου η αναγνώριση, η επιμέτρηση και η γνωστοποίηση 

συγκεκριμένων συναλλαγών και γεγονότων. Επίσης το πρότυπο αυτό, δεν 

εφαρμόζεται στη δομή και στο περιεχόμενο συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων, η συγκεκριμένη εφαρμογή αφορά το ΔΛΠ 34. Σε αντίθεση με τα 

παραπάνω, το ΔΛΠ 1 τίθεται σε εφαρμογή σε ενδεχόμενη ανάγκη παροχής ιδιαίτερων 

οικονομικών καταστάσεων μητρικής εταιρείας, καθώς ορίζεται και από το ΔΛΠ 27, 

και επιπροσθέτως η ισχύς του προτύπου εκτείνεται και για τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, όπου οι επιπλέον απαιτήσεις ρυθμίζονται από το ΔΛΠ 30. 

Ο ορισμός των οικονομικών καταστάσεων, αποτελείται από μια δομημένη 

αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης και απόδοσης μιας επιχείρησης, με υψηλή 

χρησιμότητα αναφορικά με τις αποφάσεις οικονομικού ενδιαφέροντος ενός 

διευρυμένου συνόλου χρηστών, με σκοπό την αξιολόγηση των μελλοντικών 

ταμειακών ροών.   

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός των οικονομικών καταστάσεων, είναι 

απαραίτητη η παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα εξής:  

 Περιουσιακά στοιχεία 

 Υποχρεώσεις  

 Ίδια κεφάλαια 

 Έσοδα και δαπάνες, κέρδη και ζημίες 

 Μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων 
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 Ταμιακές ροές 

Αναφορικά με το ΔΛΠ 1, μια ολοκληρωμένη σειρά οικονομικών καταστάσεων 

αποτελείται από: 

 Τον ισολογισμό,  

 Την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, 

 Την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων,  

 Την κατάσταση ταμειακών ροών και 

 Τις σημειώσεις 

 Εντούτοις αρκετές επιχειρήσεις προβαίνουν και στην παρουσίαση μιας 

χρηματοοικονομικής επισκόπησης της διοίκησής τους. 

 

Στις σημειώσεις του ΔΛΠ 1 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Η σύνοψη των σπουδαιότερων λογιστικών πολιτικών, όπως είναι οι βάσεις 

επιμέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν, αποφάσεις που ελήφθησαν από τη 

διοίκηση κατά τη διαδικασία της εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών καθώς 

και οι βασικές πηγές αβεβαιότητας σημαντικών εκτιμήσεων, όπως για 

παράδειγμα η τεχνολογική απαξίωση αποθεμάτων. 

2. Στοιχεία προερχόμενα από περιγραφές ή αναλύσεις, τα οποία περιέχονται στις 

άλλες οικονομικές καταστάσεις και 

3. Πληροφορίες αναφορικά με στοιχεία, τα οποία δεν καλύπτουν τις 

προϋποθέσεις για αναγνώριση στις άλλες οικονομικές καταστάσεις. 

Οι γενικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες καθορίζονται από το ΔΛΠ 

1 είναι οι εξής: 

 Η αμερόληπτη παρουσίαση, η οποία  επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής των 

ΔΠΧΠ, καθώς και των συνολικών απαιτήσεων των ΔΠΧΠ και όχι μέσω της 

επιλεκτικής εφαρμογής, κάνοντας χρήση επιπρόσθετων γνωστοποιήσεων όταν 

είναι αναγκαίο. Επίσης, δεν υφίσταται αποκατάσταση, μέσω γνωστοποιήσεων 

ή σημειώσεων, ακατάλληλων λογιστικών πολιτικών. Ορισμένες παρεκκλίσεις 

από απαιτήσεις ενδέχεται να αιτιολογούνται, σπανίως και υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. 

 Η συνεχιζόμενη δραστηριότητα, εφόσον η διοίκηση δεν σκοπεύει να 

ρευστοποιήσει την επιχείρηση ή να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές και  

λειτουργίες της. 
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 Η εφαρμογή της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων - εξόδων, με προφανή 

εξαίρεση την κατάρτιση της κατάστασης ταμιακών ροών 

 Η συνέπεια κατά την παρουσίαση, από την μια περίοδο στην επόμενη. 

 Η περιεκτική πληροφόρηση, βάση της οποίας οποιαδήποτε αξιόλογη  

κατηγορία παρόμοιων στοιχείων οφείλεται να  απεικονίζεται ξεχωριστά, εκτός 

αν είναι μικρής σημασίας. Ωστόσο, ενδέχεται ένα στοιχείο να μην είναι 

υψηλής σημαντικότητας ώστε να επιδέχεται ξεχωριστής παρουσίασης στον 

ισολογισμό ή στην κατάσταση αποτελεσμάτων, αλλά να είναι αρκετά 

σημαντικό ώστε να επιδέχεται ξεχωριστής παρουσίασης στις σημειώσεις.   

 Η ύπαρξη δυνατότητας συμψηφισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία με τις 

υποχρεώσεις καθώς και τα έσοδα με τις δαπάνες, κατά κανόνα, δεν 

επιδέχονται συμψηφισμό, εκτός αν υπάρχει ρητή απαίτηση ή έγκριση από 

κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο.  

 Η συγκριτική πληροφόρηση, όπου περιλαμβάνονται όλες οι οικονομικές 

καταστάσεις και σημειώσεις, στο επίπεδο που η πληροφόρηση είναι αναγκαία, 

ώστε οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου να γίνουν 

κατανοητές. Ενδέχεται να απαιτείται αναδιατύπωση κονδυλίων.  

 

Αναφορικά με τα πρόσθετα σημεία του ΔΛΠ 1, σημειώνονται τα εξής: 

1. Παρέχεται αναφορά των στοιχείων του ισολογισμού, τα οποία οφείλουν να 

παρουσιάζονται σε ξεχωριστές γραμμές, καθώς και επιπρόσθετες 

υποκατηγορίες και αναλύσεις οφείλουν να περιέχονται στις σημειώσεις.  

2. Διάκριση μεταξύ των κυκλοφορούντων και των μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων,  βασιζόμενα σε συγκεκριμένα κριτήρια. 

3. Προσδιορισμός κριτηρίων για τον καθορισμό των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. 

4. Γνωστοποίηση καθορισμένων πληροφοριών, υποχρεωτικά, στον ισολογισμό ή 

στις σημειώσεις, αναφορικά με όλες τις κατηγορίες μετοχικού κεφαλαίου 

καθώς και  με το σκοπό και την κατηγορία όλων των αποθεματικών.    

5. Παρέχεται αναφορά, σχετικά με τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων 

τα οποία οφείλεται να παρουσιάζονται σε ξεχωριστές γραμμές, καθώς επίσης 

πραγματοποιείται πρόβλεψη αναφορικά με την κατάσταση αναγνωρισμένων 

εσόδων και εξόδων.    
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6. Πραγματοποιείται αναφορά, σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας τα οποία 

συνιστούν τμήμα των ιδίων κεφαλαίων. 

 

2.2.2 ΔΛΠ 24 – «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

 

Το παρόν πρότυπο αφορά τις συναλλαγές ανάμεσα σε μία επιχείρηση που καταρτίζει 

Οικονομικές Καταστάσεις και στα συνδεόμενα με αυτήν μέρη. Το εν λόγω Πρότυπο 

δεν περιλαμβάνει λογιστικούς χειρισμούς, ωστόσο έχει αυξημένη βαρύτητα καθώς οι 

γνωστοποιήσεις των συναλλαγών με συνδεόμενα μέρη προσφέρουν στους χρήστες 

των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συναλλαγές 

των διοικούντων με την επιχείρηση και σημαντικές ενδοεπιχειρησιακές  συναλλαγές 

(με θυγατρικές επιχειρήσεις, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες) (Grand 

Thornton, 2012). 

 

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις έχουν συμμετοχή σε πολύπλοκα 

και σε ορισμένες περιπτώσεις αδιαφανή σχήματα, είναι επιτακτική και αναγκαία ή 

εφαρμογή του παρόντος Δ.Λ.Π. Οι συναλλαγές ανάμεσα σε συνδεόμενα μέρη, 

ενδέχεται, να μην πραγματοποιείται στην εύλογη αξία. Συνεπώς, οι γνωστοποιήσεις 

που απαιτούνται από το Δ.Λ.Π. 24 να παρέχουν μια ένδειξη στους χρήστες των 

Οικονομικών Καταστάσεων αναφορικά με την επίδραση των παραπάνω συναλλαγών 

στις Οικονομικές Καταστάσεις των εταιριών. 

Μια σχέση προκειμένου να χαρακτηριστεί ως σχέση συνδεόμενων μερών, θα πρέπει 

να εξετάζεται η οικονομική ουσία και όχι ο νομικός τύπος της σχέσης αυτής (Grand 

Thornton, 2012),  

 

2.2.2.1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 24 
 
Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι οι Οικονομικές 

Καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και 

γνωστοποιήσεις που είναι απαραίτητες αναφορικά με την ύπαρξη συνδεόμενων 

μερών και πιθανές συναλλαγές που ενδέχεται να διενεργούνται με αυτά τα μέρη. 

Αναλυτικότερα, πρέπει να περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, ώστε οι 

χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων μιας εταιρίας να μπορούν να κατανοήσουν 
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αν η χρηματοοικονομική θέση το κέρδος ή η ζημία της δύνανται να έχουν επηρεαστεί 

από την ύπαρξη συνδεόμενων μερών καθώς και από τις συναλλαγές και τα 

ανεξόφλητα υπόλοιπα που αφορούν τα εν λόγω μέρη (Grand Thornton, 2012). 

Οι χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων ενδέχεται να επηρεαστούν από 

παραδείγματα συναλλαγών όπως τα ακόλουθα: 

 Αγοραπωλησίες ανάμεσα σε μια εταιρία και άλλες εταιρίες μέσα σε έναν όμιλο 

εταιριών, όπου οι εν λόγω συναλλαγές ενδέχεται να πραγματοποιούνται με 

προνομιακούς όρους, με συνέπεια την επίτευξη κερδών. 

 Συναλλαγές συνδεόμενων μερών υπό προνομιακούς όρους, όπως εκπτώσεις ή 

χορηγήσεις χρηματοδοτήσεων.  

 

Το πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 24 αφορά: 

 την επισήμανση των σχέσεων και των συναλλαγών ανάμεσα στα συνδεόμενα  

μέρη, 

 την επισήμανση των ανεξόφλητων υπολοίπων που αφορούν την επιχείρηση και τα 

συνδεόμενα με αυτήν μέρη, 

 την επισήμανση των συνθηκών υπό τις οποίες αποτελεί απαίτηση η 

γνωστοποίηση των προαναφερθέντων στοιχείων,  

 τον καθορισμό των γνωστοποιήσεων που απαιτείται να γίνονται για τα εν λόγω 

στοιχεία, στις Επεξηγηματικές Καταστάσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της 

εταιρίας.  

Οι συναλλαγές συνδεόμενων μερών και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με άλλες εταιρίες 

του ίδιου ομίλου, γνωστοποιούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας. 

Ωστόσο, οι συναλλαγές εντός του ιδίου ομίλου καθώς και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα 

συμψηφίζονται κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

του ομίλου.  

 

Στο εν λόγω σημείο θεωρείται σκόπιμο, πριν την αναλυτική παράθεση των 

απαιτήσεων του Προτύπου,  να παρουσιαστούν ορισμένες βασικές έννοιες οι οποίες 

συνδέονται με το Δ.Λ.Π. 24 και σκοπό έχουν την καλύτερη κατανόηση των όσων θα 

αναφερθούν παρακάτω. 

Συνδεδεμένο μέρος  είναι το μέρος το οποίο συνδέεται με την οικονομική οντότητα 

εάν: 
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 άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει την επιχείρηση, ελέγχεται από την επιχείρηση ή τελεί 

υπό κοινό έλεγχο με την επιχείρηση (όπου συμπεριλαμβάνονται οι μητρικές και οι 

θυγατρικές εταιρείες καθώς και οι αδελφές θυγατρικές εταιρείες, άμεσα ή έμμεσα 

στον όμιλο), 

 έχει συμμετοχή στην επιχείρηση που του δίνει τη δυνατότητα να ασκήσει 

σημαντική επιρροή πάνω σε αυτήν ή ελέγχει από κοινού με άλλο μέρος την 

επιχείρηση, 

 το μέρος είναι συγγενής (όπως ορίζεται από το «Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις») εταιρεία της επιχείρησης, 

 το μέρος αποτελεί κοινοπραξία στην οποία η επιχείρηση είναι μέλος (όπως 

καθορίζεται από το «Δ.Λ.Π. 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες»), 

 το μέρος είναι βασικό διοικητικό στέλεχος της επιχείρησης ή της μητρικής της 

εταιρείας, 

 το μέρος είναι στενό συγγενικό πρόσωπο του ατόμου που αναφέρθηκε στην 

πρώτη, στην δεύτερη ή την πέμπτη προαναφερθείσα περίπτωση, 

 το μέρος είναι επιχείρηση που ελέγχεται, ελέγχεται από κοινού, επηρεάζεται 

σημαντικά από οποιοδήποτε άτομο αναφέρεται στην πέμπτη και έκτη παραπάνω 

περίπτωση  ή στην οποία το άτομο αυτό έχει σημαντικά δικαιώματα ψήφου, τα 

οποία κατέχονται άμεσα ή έμμεσα ή, 

 το μέρος είναι πρόγραμμα καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία προς όφελος των εργαζομένων της επιχείρησης (ή κάθε επιχείρησης που 

συνδέεται με εκείνη την επιχείρηση).  

Η συναλλαγή συνδεόμενων μερών αποτελεί μια μεταφορά πόρων, υπηρεσιών ή 

δεσμεύσεων μεταξύ των συνδεόμενων μερών, ανεξάρτητα αν επιβαρύνεται με τίμημα 

ή όχι (Grand Thornton, 2012). 

 

2.2.2.2 Σκοπός των γνωστοποιήσεων των συνδεόμενων μερών του Δ.Λ.Π. 24 

Οι σχέσεις που αφορούν συνδεόμενα μέρη αποτελούν ένα κοινό εμπορικό και 

επιχειρηματικό χαρακτηριστικό. Οι επιχειρήσεις συχνά διενεργούν μέρος των 

δραστηριοτήτων τους μέσω θυγατρικών, κοινοπραξιών και συγγενών εταιρειών. 

Συνεπώς, η δυνατότητα της επιχείρησης να επηρεάσει τις οικονομικές και 

επιχειρηματικές πολιτικές της εκδότριας εταιρείας επιτυγχάνεται διαμέσου του 

ελέγχου, του από κοινού ελέγχου ή της άσκησης σημαντικής επιρροής. 
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Η σχέση ανάμεσα στα συνδεόμενα μέρη ενδέχεται να επηρεάσει το κέρδος ή τη ζημία 

και την οικονομική θέση μιας επιχείρησης. Τα συνδεόμενα μέρη ενδέχεται να 

προβούν σε συναλλαγές στις οποίες μη συνδεόμενα μέρη δεν θα προέβαιναν. 

Συνεπώς, η επιχείρηση η οποία πουλά αγαθά στη μητρική της εταιρεία στο κόστος 

ενδέχεται να μην πωλεί σε άλλους πελάτες με τους ίδιους όρους. Επιπλέον, οι 

συναλλαγές ανάμεσα σε συνδεόμενα μέρη ενδέχεται να μην ανέρχονταν στα ίδια 

ποσά, αν δεν υπήρχε η σχέση ανάμεσα στα συνδεόμενα μέρη. 

Τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση της επιχείρησης ενδέχεται να δεχθούν 

επιρροή εξαιτίας της σχέσης με συνδεόμενο μέρος, ακόμη και αν δεν υπάρχουν 

συναλλαγές με το εν λόγω μέρος. Η ύπαρξη και μόνο της παραπάνω σχέσης ενδέχεται 

να είναι ικανή ώστε να επηρεάζει τις συναλλαγές ανάμεσα στην επιχείρηση και στα 

άλλα μέρη. Συνεπώς, μια θυγατρική εταιρία μπορεί να παύσει τις σχέσεις με έναν 

εμπορικό εταίρο εξαιτίας απόκτησης από τη μητρική εταιρεία μιας αδελφής 

θυγατρικής η οποία πραγματοποιεί όμοιες δραστηριότητες, όπως ο πρώην εμπορικός 

εταίρος. Επιπροσθέτως, ένα συνδεόμενο μέρος ενδέχεται να απέχει από την ενεργό 

δράση, εξαιτίας της σημαντικής επιρροής ενός άλλου. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε 

να αποτελέσει μια θυγατρική εταιρία η οποία μπορεί να λάβει οδηγίες από τη μητρική 

της εταιρεία ώστε να παύσει την ενασχόληση με την έρευνα και την ανάπτυξη. 

Οι παραπάνω λόγοι ενισχύουν τη γνωστοποίηση των συναλλαγών ανάμεσα σε 

συνδεόμενα μέρη, ανεξόφλητα υπόλοιπα και σχέσεις, που ενδέχεται να έχουν 

επίδραση, ακόμα και να κατευθύνουν τις αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης 

της εκτίμησης των κινδύνων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζει η οικονομική 

οντότητα (Grand Thornton, 2012). 

Γνωστοποιήσεις 

Οι σχέσεις ανάμεσα στις μητρικές και θυγατρικές οικονομικές οντότητες 

γνωστοποιούνται, ανεξάρτητα από το αν έχουν υπάρξει συναλλαγές ανάμεσα στα 

συνδεόμενα μέρη. Η επιχείρηση καλείται να γνωστοποιήσει το όνομα της μητρικής 

εταιρείας της οικονομικής οντότητας και, εφόσον διαφοροποιείται, της τελικής 

ελέγχουσας οικονομικής οντότητας. Σε περίπτωση που ούτε η μητρική εταιρεία της 

οικονομικής οντότητας ούτε η τελική ελέγχουσα οικονομική οντότητα δεν 
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προβαίνουν στην δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, πραγματοποιείται επιπλέον  

γνωστοποίηση του ονόματος της αμέσως ανώτερης μητρικής επιχείρησης που 

δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις. 

Οφείλεται να σημειωθεί πως ο προσδιορισμός των σχέσεων συνδεόμενων μερών 

ανάμεσα στη μητρική και θυγατρική εταιρεία θεωρείται επιπρόσθετη των απαιτήσεων 

γνωστοποίησης που επιβάλλουν τα Δ.Λ.Π. 27, Δ.Λ.Π. 28 και Δ.Λ.Π. 31 και απαιτεί 

κατάλληλη γνωστοποίηση σε λίστα και περιγραφή των σημαντικών επενδύσεων των 

θυγατρικών, σε συγγενείς και κοινοπραξίες. 

Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται συναλλαγές ανάμεσα σε συνδεόμενα μέρη, η 

επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί τη φύση της σχέσης, καθώς και πληροφορίες 

αναφορικά με τις συναλλαγές και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, που είναι αναγκαίες για 

την κατανόηση των δυνητικών συνεπειών στην σχέση της επιχείρησης. Στις 

γνωστοποιήσεις περιέχονται τα ακόλουθα: 

 το ποσό των συναλλαγών, 

 το ποσό των ανεξόφλητων υπολοίπων, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτών, 

συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο είναι εξασφαλισμένα και η φύση του 

ανταλλάγματος με το οποίο θα πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός και οι  

λεπτομέρειες των εγγυήσεων που δόθηκαν ή ελήφθησαν, 

 οι προβλέψεις αναφορικά με επισφαλείς απαιτήσεις που αφορούν το ποσό των 

ανεξόφλητων υπολοίπων που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης, και 

 το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην παρουσιαζόμενη περίοδο και αφορά 

επισφάλειες ή επισφαλείς απαιτήσεις συνδεόμενων μερών. 

Οι προαναφερθείσες πραγματοποιούνται χωριστά για κάθε μία από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 τη μητρική οικονομική οντότητα, 

 τις επιχειρήσεις που ελέγχουν από κοινού την οικονομική οντότητα ή ασκούν 

ουσιώδη επιρροή σε αυτήν, 

 τις θυγατρικές, τις συγγενείς επιχειρήσεις, τις κοινοπραξίες στις οποίες η 

οικονομική οντότητα συμμετέχει καθώς και τα βασικά διοικητικά στελέχη της 
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οικονομικής οντότητας ή της μητρικής της εταιρείας και τέλος τα άλλα 

συνδεδεμένα μέρη.  

Η κατάταξη των ποσών πληρωτέων σε ή εισπρακτέων από συνδεόμενα μέρη σε 

διαφορετικές κατηγορίες, αποτελεί διεύρυνση της απαίτησης του «Δ.Λ.Π. 1 

Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» για γνωστοποίηση των πληροφοριών 

που παρουσιάζονται είτε στον ισολογισμό είτε στις σημειώσεις. Η κατηγορίες έχουν 

επεκταθεί ώστε να παρέχουν μια περισσότερο περιεκτική ανάλυση των υπολοίπων 

μεταξύ συνδεόμενων μερών και να εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ αυτών. 

Παραδείγματα συναλλαγών που γνωστοποιούνται αν έχουν γίνει με συνδεδεμένο 
μέρος: 

 αγορές ή/και πωλήσεις αγαθών/προϊόντων  

 αγορές ή/και πωλήσεις ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων 

 παροχή ή/και λήψη υπηρεσιών 

 μισθώσεις 

 μεταβίβαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από έρευνα και ανάπτυξη 

 μεταβιβάσεις βάσει συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων 

 μεταβιβάσεις βάσει χρηματοδοτήσεων (δάνεια και εισφορές κεφαλαίων τοις 

μετρητοίς ή σε είδος) 

 προβλέψεις για εγγυήσεις ή ενέχυρα και 

 ο διακανονισμός των υποχρεώσεων για λογαριασμό της επιχείρησης ή από την 

επιχείρηση για λογαριασμού ενός συνδεδεμένου μέρους. 

Στο πλαίσιο αυτού του Προτύπου, τα ακόλουθα μέρη δεν θεωρούνται απαραίτητα 

συνδεδεμένα: 

α) δύο οικονομικές οντότητες μόνον επειδή έχουν ένα κοινό διευθυντή ή άλλο βασικό 

διοικητικό στέλεχος, παρά του προαναφερθέντος ορισμού του «συνδεόμενου μέρους» 

β) δύο κοινοπρακτούντες επειδή έχουν κοινό έλεγχο σε μια κοινοπραξία 

γ) χρηματοδότες, συνδικάτα, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και κρατικές υπηρεσίες 

και όργανα, (παρόλο που ενδέχεται να περιορίσουν την ελευθερία δράσης μιας 

επιχείρησης ή να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αυτής). 
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δ) ένας πελάτης, προμηθευτής, δικαιοπάροχος, διανομέας ή γενικός πράκτορας, με 

τον οποίον η οικονομική οντότητα διεξάγει ένα σημαντικό όγκο επιχειρηματικών 

συναλλαγών λόγω της προκύπτουσας οικονομικής εξάρτησης και μόνο. 

 

2.2.3 ΔΛΠ 27 – «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί η αντικατάσταση της ονομασίας 

του παρόντος Προτύπου, βάση του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1254/2012, από 

«Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική των συμμετοχών σε 

θυγατρική» σε «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (Grand Thornton, 2012). 

   

2.2.3.1   Στόχος και Πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 27 

Στόχο του εν λόγω Προτύπου αποτελεί ο καθορισμός του λογιστικού χειρισμού και 

των απαιτήσεων γνωστοποίησης αναφορικά με επενδύσεις σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η επιχείρηση καταρτίζει ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις. Ο λογιστικός χειρισμός των επενδύσεων σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις πραγματοποιείται όταν η επιχείρηση επιλέγει 

να παρουσιάσει ατομικές οικονομικές καταστάσεις ή όταν αυτό αποτελεί υποχρέωση 

των τοπικών κανονισμών. Ωστόσο, το εν λόγω Πρότυπο δεν καθορίζει ποιές 

επιχειρήσεις δημοσιεύουν ατομικές οικονομικές καταστάσεις, ενώ τίθεται σε 

εφαρμογή όταν ή επιχείρηση συντάσσει ατομικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες 

είναι σύμμορφες με τα Δ.Π.Χ.Α. 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 27, πραγματοποιείται χρήση ορισμένων όρων των οποίων οι 

έννοιες προσδιορίζονται ακολούθως: 

Με το όρο Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θεωρούμαι τις οικονομικές 

καταστάσεις του ομίλου όπου τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα 

έξοδα και οι ταμειακές ροές της μητρικής και των θυγατρικών οικονομικών 

οντοτήτων παρουσιάζονται ως εάν επρόκειτο για μία ενιαία οντότητα. 

Ως Ατομικές οικονομικές καταστάσεις θεωρούμαι τις καταστάσεις που εμφανίζονται 

από την μητρική (συνεπώς επενδυτή με ελέγχουσα συμμετοχή σε θυγατρική 

επιχείρηση) ή επενδυτή που ασκεί από κοινού έλεγχο, ή σημαντική επιρροή, σε 
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εκδότρια, όπου οι επενδύσεις λογίζονται στο κόστος ή με βάση το «Δ.Π.Χ.Α. 9 

Χρηματοοικονομικά μέσα». Επίσης, ως Ατομικές οικονομικές καταστάσεις θεωρούμε 

εκείνες οι οποίες παρουσιάζονται επιπρόσθετα των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, ή επιπλέον των οικονομικών καταστάσεων στις οποίες οι επενδύσεις 

σε συγγενείς εταιρίες ή σε κοινοπραξίες χρίζουν λογιστικής αντιμετώπισης με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι Ατομικές οικονομικές καταστάσεις δεν οφείλεται να 

επισυνάπτονται ή να συνοδεύουν τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις. Οι 

οικονομικές καταστάσεις όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης δεν 

αποτελούν ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Οπότε, οι οικονομικές καταστάσεις 

επιχείρησης η οποία δεν έχει θυγατρική, συγγενή εταιρία ή δικαίωμα 

κοινοπρακτούντος σε κοινοπραξία δεν θεωρούνται ατομικές οικονομικές καταστάσεις 

(Grand Thornton, 2012). 

Τέλος, επιχείρηση η οποία δεν υποχρεούται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 από την 

ενοποίηση ή βάση του Δ.Λ.Π. 28 (κατόπιν τροποποίησης το έτος 2011), από την 

εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις ως τις μόνες οικονομικές της καταστάσεις. 

 

2.2.3.2  Κατάρτιση Ατομικών οικονομικών καταστάσεων βάση του Δ.Λ.Π. 27  

Σύμφωνα με το εν λόγω Πρότυπο η κατάρτιση των ατομικών οικονομικών 

καταστάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με όλα τα Δ.Π.Χ.Α. που βρίσκονται σε 

ισχύ, εκτός των ακολούθων περιπτώσεων: 

Μια επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί κατάρτιση ατομικών οικονομικών  

καταστάσεων, οφείλει να λογιστικοποιεί επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς επιχειρήσεις είτε: 

 με βάση το κόστος, είτε 

 με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 9 

Η επιχείρηση πραγματοποιεί την ίδια λογιστική για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων. 

Οι επενδύσεις των οποίων η λογιστικοποίηση πραγματοποιείται στο κόστος, 

λογιστικοποιούνται με βάση το «Δ.Π.Χ.Α. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
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Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» όταν 

ταξινομούνται ως κατεχόμενες προς πώληση (ή συγκαταλέγονται σε ομάδα διάθεσης 

η οποία ταξινομείται ως κατεχόμενη προς πώληση). Η επιμέτρηση των επενδύσεων οι 

οποίες λογιστικοποιούνται με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 9 δεν διαφοροποιείται κάτω από 

αυτές τις συνθήκες (Grand Thornton, 2012). 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει, βάση του Δ.Λ.Π. 28 (κατόπιν τροποποίησης 

το 2011), να προβεί σε επιμέτρηση των επενδύσεων  σε συγγενείς επιχειρήσεις ή 

κοινοπραξίες στην εύλογη αξία διαμέσου των αποτελεσμάτων με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 

9, πραγματοποιεί επίσης λογιστικοποίηση των επενδύσεων αυτών κατά τον ίδιο 

τρόπο στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις αυτής. 

Επιπροσθέτως, η επιχείρηση πραγματοποιεί αναγνώριση των μερισμάτων από 

θυγατρική επιχείρηση, κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση στα αποτελέσματα των 

ατομικών της οικονομικών καταστάσεων εφόσον υπάρχει θεμελίωση του 

δικαιώματος είσπραξης του μερίσματος. 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν όλα τα Δ.Π.Χ.Α. (που είναι εφαρμόσιμα)  

όταν παρέχουν γνωστοποιήσεις στις ατομικές οικονομικές τους καταστάσεις, 

συγκαταλεγόμενων των  ακόλουθων προϋποθέσεων: 

Η μητρική οντότητα αναπροσαρμόζει τη διάρθρωση του ομίλου της θεσπίζοντας μια 

νέα οικονομική εταιρία ως μητρική της, με τρόπο ώστε να πληροί τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

 η νέα μητρική οντότητα αναλαμβάνει τον έλεγχο της αρχικής μητρικής μέσω 

της έκδοσης συμμετοχικών τίτλων ως αντιστάθμισμα των υπαρχόντων 

συμμετοχικών τίτλων της αρχικής μητρικής της 

 αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του νέου ομίλου 

και του αρχικού ομίλου δεν σημειώνουν κάποια μεταβολή πριν και μετά την 

αναδιάρθρωση και 

 αναφορικά με τους ιδιοκτήτες της αρχικής μητρικής εταιρίας πριν από την 

αναδιοργάνωση έχουν την ίδια απόλυτη και σχετική συμμετοχή στα καθαρά 

περιουσιακά στοιχεία του αρχικού ομίλου και του νέου ομίλου αμέσως πριν 

και μετά την αναδιάρθρωση, 
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 τέλος, αναφορικά με τη νέα μητρική οντότητα λογιστικοποιεί την επένδυσή 

της στην αρχική μητρική οντότητα, με βάση τα προαναφερθέντα, στις 

ατομικές της οικονομικές καταστάσεις, επίσης η νέα μητρική οντότητα 

πραγματοποιεί επιμέτρηση του κόστους στην λογιστική αξία του μεριδίου της 

στα στοιχεία της καθαρής θέσης που εμφανίζονται στις ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις της αρχικής μητρικής οντότητας κατά την ημερομηνία της 

αναδιάρθρωσης. 

Συνεπώς, μια οικονομική εταιρία η οποία δεν αποτελεί μητρική εταιρεία δύναται να 

τοποθετήσει μια νέα οικονομική οντότητα ως μητρική της εταιρεία έτσι ώστε να 

πληροί τα παραπάνω κριτήρια (Grand Thornton, 2012).  

2.2.3.3  Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 27 

Μια επιχείρηση θέτει σε εφαρμογή όλα τα εφαρμοστέα Δ.Π.Χ.Α. κατά την παροχή  

γνωστοποιήσεων στις ατομικές οικονομικές της καταστάσεις. Στις εν λόγω 

γνωστοποιήσεις  συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 10, όπου μία μητρική επιχείρηση επιλέγει 

να μην προβεί στην κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αλλά στην 

κατάρτιση ατομικών οικονομικών καταστάσεων, στις εν λόγω καταστάσεις οφείλει 

να γνωστοποιεί: 

α) το γεγονός ότι οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις, το ότι έχει γίνει χρήση της απαλλαγής από την ενοποίηση. Η ονομασία 

και η χώρα ίδρυσης ή εγκατάστασης της επιχείρησης της οποίας οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν παραχθεί για δημόσια χρήση καθώς και τη 

διεύθυνση δημοσιοποίησης των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων. 

β) τον κατάλογο των σπουδαιότερων επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, 

κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, ο οποίος οφείλει να περιέχει τα ακόλουθα: 

 την επωνυμία των εκδοτριών αυτών, 

 τον κύριο τόπο εγκατάστασης (και τη χώρα σύστασης, εφόσον είναι 

διαφορετική) των εν λόγω εκδοτριών, 
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 την αναλογία του δικαιώματος κυριότητας (και, αν είναι διαφορετική, την 

αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου) που κατέχει στις εν λόγω εκδότριες, 

γ) καταγραφή της μεθόδου της οποίας έγινε χρήση για τη λογιστικοποίηση των 

επενδύσεων της άνωθεν παραμέτρου (β). 

Τέλος, σε περίπτωση όπου η μητρική οντότητα (εξαιρουμένης εκείνης η οποία 

εξετάζεται παραπάνω) ή επενδυτής με από κοινού έλεγχο, ή σημαντική επιρροή, σε 

εκδότρια πραγματοποιεί κατάρτιση ατομικών οικονομικών καταστάσεων, η μητρική 

οντότητα ή ο επενδυτής καθορίζουν τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν 

καταρτιστεί με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 10, το Δ.Π.Χ.Α. 11 ή το Δ.Λ.Π. 28 (κατόπιν 

τροποποίησης το 2011) όπου αναφέρονται. Η μητρική οντότητα ή ο επενδυτής 

πραγματοποιούν στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις τις ακόλουθες 

γνωστοποιήσεις (Grand Thornton, 2012): 

α) ότι οι καταστάσεις είναι ατομικές οικονομικές καταστάσεις και τους λόγους 

κατάρτισης αυτών αν δεν απαιτείται από το νόμο, 

β) τον κατάλογο των σημαντικότερων επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς επιχειρήσεις, ο οποίος οφείλει να  περιλαμβάνει στοιχεία ίδια με αυτά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

2.2.4 ΔΠΧΑ 3 - «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

 
2.2.4.1 Σκοπός και Πεδίο εφαρμογής του Προτύπου 

Σκοπό του εν λόγω Δ.Π.Χ.Α., αποτελεί η εξέλιξη της συνάφειας, της αξιοπιστίας και 

της συγκρισιμότητας των στοιχείων τα οποία παρέχονται από μια αναφέρουσα 

επιχείρηση στις οικονομικές της καταστάσεις, αναφορικά με μια συνένωση εταιριών  

και τις επιδράσεις της εν λόγω συνένωσης. Το παρόν Δ.Π.Χ.Α. ορίζει ακολούθως τις 

αρχές και τις απαιτήσεις αναφορικά με τον τρόπο που ο αποκτών: 

 πραγματοποιεί την αναγνώριση και την επιμέτρηση, στις οικονομικές του 

καταστάσεις, των αναγνωρίσιμων αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων, τις 
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αναληφθείσες υποχρεώσεις καθώς και τυχόν μη ελέγχουσες συμμετοχές στον 

αποκτώμενο, 

 πραγματοποιεί την αναγνώριση και την επιμέτρηση της υπεραξίας η οποία 

αποκτήθηκε κατά την συνένωση επιχειρήσεων ή το κέρδος μιας αγοράς 

ευκαιρίας και 

 καθορίζει τις πληροφορίες οι οποίες οφείλεται να γνωστοποιηθούν έτσι ώστε 

οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να μπορούν να εκτιμήσουν τη 

φύση και τη χρηματοοικονομική επίπτωση της συνένωσης επιχειρήσεων. 

Η ισχύς του εν λόγω Δ.Π.Χ.Α. αναφέρεται σε συναλλαγή ή άλλο γεγονός το οποίο 

καλύπτει τον ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων. Ωστόσο το παρόν Πρότυπο δεν 

βρίσκει εφαρμογή στα ακόλουθα: 

 Την ίδρυση κοινοπραξίας. 

 Την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων τα 

οποία δεν συγκροτούν επιχείρηση. 

 Την συνένωση οικονομικών οντοτήτων ή εταιριών υπό κοινό έλεγχο. 

  

2.2.4.2 Αναγνώριση της Συνένωσης Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 3  

Η επιχείρηση οφείλει να προβεί στον προσδιορισμό του κατά πόσο μια συναλλαγή ή 

κάποιο άλλο γεγονότος αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας τον ορισμό 

του εν λόγω Δ.Π.Χ.Α., το οποίο προϋποθέτει τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία 

και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις να αποτελούν μια επιχείρηση. Σε περίπτωση που τα 

αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν επιχείρηση, η αναφέρουσα εταιρία 

θα πραγματοποιεί λογιστικοποίηση της συναλλαγής ή κάποιου άλλου γεγονότος ως 

απόκτηση περιουσιακού στοιχείου (Grand Thornton, 2012).  

Η μέθοδος της απόκτησης 

Η επιχείρηση οφείλει να πραγματοποιεί λογιστικοποίηση κάθε συνένωση 

επιχειρήσεων εφαρμόζοντας τη μέθοδο απόκτησης, η οποία απαιτεί τα ακόλουθα: 

 αναγνώριση του αποκτώντος, 

 καθορισμό της ημερομηνίας απόκτησης, 
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 αναγνώριση και επιμέτρηση των αναγνωρίσιμων αποκτώμενων περιουσιακών 

στοιχείων, των αναληφθεισών υποχρεώσεων καθώς και τυχόν μη ελεγχουσών 

συμμετοχών στον αποκτώμενο και 

 αναγνώριση και επιμέτρηση της υπεραξίας ή του κέρδους μιας αγοράς 

ευκαιρίας. 

Η αναγνώριση του αποκτώντος 

Μία εκ των συνεννούμενων εταιριών θα αναγνωρίζεται ως αποκτών για κάθε 

συνένωση επιχειρήσεων. Η αναγνώριση του αποκτώντος θα πραγματοποιείται βάση 

των οδηγιών του Δ.Λ.Π. 27. Ο αποκτών καθορίζει την ημερομηνία της απόκτησης, η 

οποία θεωρείται ως η ημερομηνία που ουσιαστικά αποκτά τον έλεγχο της 

αποκτώμενης οικονομικής οντότητας. Δηλαδή, η ημερομηνία βάση της οποίας ο 

αποκτών εκχωρεί νομίμως το αντάλλαγμα, αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία και 

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του αποκτωμένου, κατά συνέπεια η ημερομηνία 

κλεισίματος. Ωστόσο, ο αποκτών είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ανάληψη του 

έλεγχου κατά μια ημερομηνία νωρίτερα ή αργότερα της ημερομηνίας κλεισίματος. 

Συνεπώς, ο αποκτών θα λάβει υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και συνθήκες για τον 

προσδιορισμό της ημερομηνίας απόκτησης. 

Αρχή της αναγνώρισης 

Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ο αποκτών οφείλει να αναγνωρίσει, ξεχωριστά 

από την υπεραξία, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, τις 

αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις καθώς και ενδεχόμενες μη ελέγχουσες συμμετοχές 

στον αποκτώμενο. Η αναγνώριση των αποκτώμενων αναγνωρίσιμων περιουσιακών 

στοιχείων και αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, υπόκεινται στους παρακάτω όρους: 

 Οφείλεται να πληρούν τα κριτήρια της αναγνώρισης ως τμήμα της εφαρμογής 

της μεθόδου απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία 

και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις, πρέπει να ανταποκρίνονται κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης στους ορισμούς των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων, του Πλαισίου για την Κατάρτιση και Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων.  
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 Επίσης, αποτελώντας τμήμα της εφαρμογής της μεθόδου απόκτησης, τα 

αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και οι αναληφθείσες 

υποχρεώσεις απαιτείται να αποτελούν μέρος των όσων αντάλλαξαν ο 

αποκτών και ο αποκτώμενος (ή οι πρώην ιδιοκτήτες του) κατά τη συναλλαγή 

της συνένωσης εταιριών, και να μην αποτελούν προϊόν ξεχωριστών 

συναλλαγών.  

Η αρχή της επιμέτρησης 

Η εν λόγω αρχή ορίζει ότι ο αποκτών οφείλει να επιμετρά τα αποκτηθέντα 

αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στις εύλογες 

αξίες τους κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της απόκτησής τους. 

Επιπροσθέτως, αναφορικά με τις συνενώσεις οικονομικών οντοτήτων,  ο αποκτών θα 

οφείλει να επιμετρά τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε στην 

εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, 

των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου. 

  

Περίοδος επιμέτρησης 

Η περίοδος επιμέτρησης αφορά το διάστημα έπειτα από την ημερομηνία απόκτησης 

όπου ο αποκτών μπορεί να προσαρμόσει τα προσωρινά ποσά τα οποία 

αναγνωρίζονται σε μια συνένωση εταιριών. Η περίοδος επιμέτρησης προσφέρει στον 

αποκτώντα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η λήψη των 

απαραίτητων πληροφοριών αναφορικά με την αναγνώριση και επιμέτρηση των 

παρακάτω στοιχείων από την ημερομηνία απόκτησης, σύμφωνα με τις αξιώσεις του 

εν λόγω Δ.Π.Χ.Α.: 

α) τα αναγνωρίσιμα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία, τις αναλαμβανόμενες 

υποχρεώσεις καθώς και τυχόν μη ελέγχουσες συμμετοχές στον αποκτώμενο, 

β) το μεταβιβαζόμενο αντάλλαγμα του αποκτώμενου (ή το άλλο ποσό που 

χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υπεραξίας), 

γ) σε ενδεχόμενο επίτευξης συνένωσης επιχειρήσεων σταδιακά, τα συμμετοχικά 

δικαιώματα στον αποκτώμενο που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών και 
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δ) σε μια αγορά ευκαιρίας, την προκύπτουσα υπεραξία ή το κέρδος. 

Εφόσον παρέλθει το διάστημα της επιμέτρησης, ο αποκτών θα αναθεωρήσει τη 

λογιστικοποίηση αναφορικά με μια συνένωση εταιριών αποκλειστικά για διόρθωση 

λάθους, με βάση  το «Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών 

Εκτιμήσεων και Λάθη». 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση και λογιστικοποίηση  

Σε γενικές γραμμές, ο αποκτών θα πραγματοποιεί επιμέτρηση και λογιστικοποίηση 

μεταγενέστερα των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, των αναληφθεισών ή 

δημιουργηθεισών υποχρεώσεων και των εκδοθέντων συμμετοχικών τίτλων σε μια 

συνένωση επιχειρήσεων με βάση άλλα Δ.Π.Χ.Α. τα οποία βρίσκονται σε ισχύ για τα  

εν λόγω στοιχεία, ανάλογα με τη φύση τους. Ωστόσο, το εν λόγω Δ.Π.Χ.Α. παρέχει 

οδηγίες αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση και λογιστικοποίηση για τα 

ακόλουθα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, αναληφθείσες ή δημιουργηθείσες 

υποχρεώσεις και εκδοθέντες συμμετοχικούς τίτλους σε μια συνένωση επιχειρήσεων: 

 επαναποκτηθέντα δικαιώματα, 

 ενδεχόμενες υποχρεώσεις των οποίων η αναγνώριση πραγματοποιείται κατά 

την ημερομηνία απόκτησης, 

 περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης και 

 ενδεχόμενο αντάλλαγμα. 

Εξαιρέσεις στις αρχές αναγνώρισης ή επιμέτρησης του παρόντος Προτύπου 

Αναφορικά με τους Φόρους Εισοδήματος, ο αποκτών οφείλει την αναγνώριση και την 

επιμέτρηση ενός αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης η οποία προκύπτει από τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και τις 

αναληφθείσες υποχρεώσεις σε περίπτωση  συνένωσης επιχειρήσεων, με βάση το 

«Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήματος». Επιπροσθέτως, ο αποκτών πραγματοποιεί 

λογιστικοποίηση των εν δυνάμει φορολογικών επιδράσεων των προσωρινών 

διαφορών και άλλων μεταφερόμενων ενός αποκτώμενου που υφίστανται κατά την 

ημερομηνία απόκτησης, ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απόκτησης, με βάση το  

Δ.Λ.Π. 12 (Grand Thornton, 2012). 
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2.2.4.3 Γνωστοποιήσεις με βάση το παρόν Πρότυπο 

Ο αποκτών οφείλει να γνωστοποιεί πληροφορίες που να επιτρέπουν στους χρήστες 

των οικονομικών του καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση και την οικονομική 

επίδραση μιας συνένωσης επιχειρήσεων η οποία πραγματοποιείται ακολούθως: 

Α) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, ή 

Β) μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς αλλά πριν οι οικονομικές καταστάσεις 

εγκριθούν για έκδοση. 

Ο αποκτών οφείλει να γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των 

οικονομικών του καταστάσεων να εκτιμήσουν τη χρηματοοικονομική επίδραση των 

προσαρμογών που αναγνωρίστηκαν στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς και που 

σχετίζονται με συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην 

τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους αναφοράς. 

Εφόσον οι συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το εν λόγω καθώς και 

άλλα Δ.Π.Χ.Α. δεν καλύπτουν τους στόχους που παρατίθενται στις παραπάνω 

παραγράφους, ο αποκτών οφείλει να γνωστοποιεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 

απαιτείται για την εκπλήρωση αυτών των στόχων (Grand Thornton, 2012). 

 

2.3 Εναρμόνιση 

2.3.1 Θεμελιώδη στοιχεία Εναρμόνισης 

Η ερμηνευτική προσέγγιση έχει ως σκοπό, ο ερευνητής να εξηγήσει την 

αρθρογραφική ανασκόπηση, την ανθρώπινη επιρροή, τις αξίες και τους κανόνες μιας 

διαδικασίας ώστε να αποδοθεί καλύτερα η κατανόηση ενός ζητήματος.  Σύμφωνα με 

το ερμηνευτικό πλαίσιο, ο στόχος είναι  να επιτευχθεί μια πιο ολιστική αντίληψη του 

αντικειμένου της έρευνας (Ericsson et.al. 1999). 

 

Η βασική υπόθεση σε μια σειρά από ερευνητικές αναλύσεις, είναι πως η χρήση των 

ίδιων λογιστικών επιλογών από διαφορετικές εταιρίες μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο 
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βαθμό την συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων (Van der Tas 1988 1992; 

Emenyonu et.al 1992; Archer et.al. 1996; Hermann et.al. 1995).  

Οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές παρέχουν μια σχεδόν ομόφωνη ερμηνεία της εν 

λόγω διαδικασίας μέσω της οποίας η συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων, 

πέραν των εθνικών συνόρων, αυξάνεται όλο και περισσότερο (Perramon J. et.al 2005).   

Όταν οι εταιρίες υιοθετούν παρεμφερείς ορισμούς και κανόνες ώστε να υπάρχει 

επικοινωνία μεταξύ των οικονομικών πληροφοριών, τότε μπορούν να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητα της εν λόγω επικοινωνίας περιορίζοντας το κόστος των χρηστών, 

αυτή η υπόθεση έχει ως αποτέλεσμα την πίεση για εναρμόνιση των λογιστικών 

πληροφοριών μεταξύ όλων των εταιριών καθιστώντας την επιθυμητό τέχνασμα.  

Ωστόσο ορισμένοι συγγραφείς έχουν εκφράσει την ανάγκη προσοχής σχετικά με την 

επίτευξη της διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης (Goeltz, 1991).   

 

Η θέσπιση ορίων στην ανομοιογένεια των οικονομικών καταστάσεων, μέσω της 

δημιουργίας προτύπων, δημιουργεί ένα μέσο όχι μόνο για την επίτευξη της 

εναρμόνισης, αλλά και ως σκοπό αυτής (Van der Tas 1988). Επιπλέον, η ερώτηση 

που τίθεται είναι μέχρι πιο σημείο μπορεί να προχωρήσει η εναρμόνιση.   

Επειδή πολλές εθνικές και διεθνείς εταιρίες δεσμεύονται για την διαδικασία της 

εναρμόνισης, είναι απαραίτητο να  μελετηθεί η αντίληψη - φιλοσοφία της 

εναρμόνισης (harmonization), της ομαλοποίησης (normalization) και της 

τυποποίησης (standardization)  και πότε αυτές συνδέονται με την ομοιομορφία 

(uniformity).  

Η εναρμόνιση οδηγεί σε συμβιβασμούς μεταξύ διαφόρων απόψεων και μεθόδων, έτσι 

ώστε να αποφευχθούν μη-αναστρέψιμες συγκρούσεις.  

Οι Tay et.al. (1992) ισχυρίζονται ότι η εναρμόνιση επιτρέπει την προσαρμοστικότητα 

(flexibility) ενώ ο Van der Tas (1992) αναφέρεται στον λιγότερο αυστηρό χαρακτήρα 

των λογιστικών κανόνων. Η εναρμόνιση εξαλείφει τις λογικές συγκρούσεις 

(αντιπαραθέσεις) και συνεισφέρει στην συγκρισιμότητα των οικονομικών 

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

Ο Barbu E (2004) παραθέτει δύο ενδεχομένως συνυπάρχουσες κατηγορίες 

εναρμόνισης: Συνδυασμός «Ισχυρών» ορισμών με «αδύναμους» ορισμούς.  οι οποίοι 

θεωρούν ότι η εναρμόνιση είναι μια διαδικασία που μειώνει τις εναλλακτικές 

λογιστικές επιλογές και αυξάνει την ομοιομορφία των λογιστικών πρακτικών.  
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Οι Choi et.al. (2002 pp. 257) υποστηρίζουν πως το εύρος των λογιστικών επιλογών 

πρέπει να μειωθεί, κάνοντας τις επιλογές αυτές πιο συγκρίσιμες.  

Συγγραφείς, οι οποίοι συμφωνούν με την παραπάνω άποψη (εκτίμηση), υποστηρίζουν 

την λογική των μη-αντικρούσιμων λογιστικών πρακτικών.  

Οι Meek και Saudagaran (1990) ανήκουν στην εν λόγω εκτίμηση. Αυτή η κατηγορία 

εναρμόνισης δεν εμποδίζει την ύπαρξη επιλογών, μεταξύ διαφορετικών λογιστικών 

πρακτικών.  

 

Ομαλοποίηση. Ο εν λόγω όρος φαίνεται να είναι ισοδύναμος με τον όρο τυποποίηση 

λόγω της Αγγλικής λέξης «πρότυπο», η οποία μεταφράστηκε στα Γαλλικά ως 

‘norme’. Συνεπώς, η έννοια της λέξης τυποποίηση συχνά παραφράζεται ως 

ομαλοποίηση.  Αυτή η παράφραση της ορολογίας (κονστρουκτιβισμός), τοποθετεί 

τον όρο ομαλοποίηση ανάμεσα στους όρους εναρμόνιση και τυποποίηση.   

Στην εναρμόνιση υπάρχουν λογιστικοί κανόνες, οι οποίοι όμως δεν είναι αυστηροί, 

αφήνοντας περιθώρια επιλογών. Καθώς η διαδικασία της Διεθνούς Λογιστικής 

Εναρμόνισης (ΙΑΗ) προχωράει, οι κανόνες  βασίζονται στην ομαλοποίησης, έχοντας 

ως συνέπεια την μείωση του αριθμού των επιλογών.   

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

ομοιομορφία. Όμως  υπάρχει πιθανότητα, η ομοιομορφία να είναι εφικτή μόνο μέσα 

από μια περίοδο τυποποίησης και όχι ομαλοποίησης, συνεπώς η ομοιομορφία 

αποτελεί κομμάτι μέσα στην εναρμόνιση και την τυποποίηση.    

 

Η τυποποίηση προάγει την ομοιομορφία και παράγει μεγαλύτερη σταθερότητα μέσω 

της εφαρμογής ενός απλού λογιστικού κανόνα με καθολική υιοθέτηση. Η έννοια της 

τυποποίησης φαίνεται να σχετίζεται με «την μείωση ή τον αποκλεισμό της επιλογής» 

(Van der Tas 1992). Η τυποποίηση, ορίζεται ως μια διαδικασία που στοχεύει στην 

ομοιομορφία ή κοντά σε αυτή. Επιπροσθέτως, είναι πιο φιλόδοξη διαδικασία απ’ ότι 

η εναρμόνιση ή η ομαλοποίηση, επειδή προϋποθέτει την εφαρμογή μιας 

ανυπέρβλητης λογιστικής νομοθεσίας (Barbu E 2004). 

Choi et.al. (2002 pp. 257), Samuel et.al (1985 pp. 56) και Cañibano et.al. (2000 pp. 

351-352), ισχυρίζονται ότι η τυποποίηση αποτελεί προτεραιότητα στην διαδικασία 

Διεθνούς Λογιστικής Εναρμόνισης (IAH).   

Οι Tay και Parker (1992 pp.218) επισημαίνουν ότι κατά την περίοδο της τυποποίησης 

δεν υφίστανται λογιστικές επιλογές.  
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Η διαδικασία της εναρμόνισης επιτυγχάνεται μέσω μιας περιόδου ομαλοποίησης, η 

οποία με την σειρά της επιτυγχάνεται μέσω του σταδίου της τυποποίησης.  Πρέπει να 

τονίσουμε, ότι η τυποποίηση μπορεί να υφίσταται χωρίς εναρμόνιση, σε περίπτωση 

που δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών, με τις λογιστικές μεθόδους να είναι 

αποτέλεσμα διεθνών συμφωνιών και γενικής υιοθέτησης. Το αντίθετο είναι επίσης 

πιθανό, όταν υπάρχει άρση συγκεκριμένων λογιστικών περιορισμών με ταυτόχρονη 

αύξηση στη χρήσης μιας συγκεκριμένης λογιστικής μεθόδου (McLeay S et.al 1999). 

Επίσης, είναι σημαντική η επισήμανση της διαφοροποίησης ανάμεσα στην 

εναρμόνιση και στο επίπεδο των ρυθμίσεων (κανονισμών), συγκρινόμενες με το 

επίπεδο των επικρατουσών συνθηκών. Υποθέτοντας ότι, το πρωταρχικό μέλημα είναι 

η ανύψωση της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων προς τα 

ενδιαφερόμενα μέλη, και στη συνέχεια, η εκτίμηση εάν το πλαίσιο της διεθνούς 

εναρμόνισης ή τυποποίησης είναι επιτυχώς προσαρμοσμένο σε de facto λογιστικές 

πολιτικές.  

 

Τέλος, όλες οι έννοιες συγκλίνουν «σε ένα ευρύ φάσμα πρακτικών οι οποίες 

κινούνται από την πλήρη ευελιξία και πολυμορφία προς την πλήρη ομοιομορφία»  

(Emenyonu, E.N.  et al.  1996). 

 

2.3.2 Η εναρμόνιση και η τυποποίηση μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών : 

Επιπτώσεις/Συνέπειες   

Μεγάλη έμφαση δίνεται στις αυξανόμενες προκλήσεις, σε τοπικό επίπεδο, για την 

εφαρμογή των ΔΠΧΠ καθώς και σε συναφή θέματα των θεσμικών μηχανισμών που 

απαιτούνται για την επίτευξη συνεπούς εφαρμογής των ΔΠΧΠ σε όλες τις χώρες.  Με 

αποτέλεσμα,  σε πολλές χώρες, οι ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να επιλύσουν 

νομικές λογιστικές διατάξεις.    

Με αυτό τον τρόπο, ζητήματα εφαρμογής για μια χώρα, απαιτούν την προσαρμογή 

του εθνικού νομοθετικού πλαισίου στις απαιτήσεις των ΔΠΧΠ, γεγονός που μπορεί 

να περιλαμβάνει μια σειρά νομοθετικών μέτρων επηρεαζόμενα από την εν λόγω 

προσαρμογή.  

Η ουσιαστική εφαρμογή προϋποθέτει επίσης, την διαμόρφωση ενός μηχανισμού  για 

την συνεχή αμοιβαία επίδραση μεταξύ των ρυθμιστικών παραγόντων (standard setter) 

και των εθνικών νομοθετών (national regulators). Προσφάτως, η  IASB εξέδωσε ένα 
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υπόμνημα οδηγιών για «Κατανόηση του ρόλου των Λογιστικών Ρυθμιστικών 

Παραγόντων και την σχέση αυτών με την IASB», αυξάνοντας τα οφέλη από την 

συνάφεια και την συνέπεια της εφαρμογής των ΔΠΧΠ και των εθνικών κανονισμών 

(United Nations, 2006 Review).  

Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα, αποτελώντας μια προφανή αξίωση - απαίτηση. Δεν θα υπήρχαν 

λογιστικά πρότυπα εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε θα υπήρχε μια σειρά από 

εθνικά πρότυπα με διαφοροποίηση στον βαθμό εκλέπτυνσης, κύρους και πληρότητας, 

επιτρέποντας την επικοινωνίας διαφορετικών πολιτισμών και θεσμικών κανόνων-

οδηγιών (Whittington G., 2005).  

 

Το 2005 υπήρχαν 15 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 10 ακόμη χώρες θα 

εντάσσονταν το 2006, οπότε, συνολικά 25 χώρες είχαν την δυνατότητα να κάνουν 

χρήση διαφορετικών λογιστικών μεθόδων, χωρίς να παρέχουν συγκρίσιμα στοιχεία 

στις αγορές κεφαλαίων. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με το 

ενδεχόμενο για δημιουργία είτε δικής της κοινής λογιστικής πολιτικής, μέσω μιας 

νέας Ευρωπαϊκής Λογιστικής Ρυθμιστικής Αρχής, είτε μέσω της υιοθέτησης των 

ΔΠΧΠ. Η δεύτερη επιλογή είχε δύο ηχηρά πλεονεκτήματα. Πρώτον , ένα σταθερό 

σύνολο από λογιστικούς κανόνες (πρότυπα) ήταν ήδη διαθέσιμο, και δεύτερον τα 

ΔΠΧΠ είχαν ιδρυθεί από εξουσιοδοτημένους φορείς με παγκόσμια αξιοπιστία και 

υποστήριξη, έτσι οι υιοθέτησή τους από τους Ευρωπαίους θα επιτάχυνε  την 

προσβασιμότητα στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

ενδιαφερόταν για πολιτική «άμεσου ελέγχου», με αποτέλεσμα την υιοθέτηση των 

ΔΠΧΠ, μέσω μιας διαδικασίας διαδοχικής έγκρισης των προτύπων.      

Η διαδικασία εναρμόνισης έχει λάβει την μορφή οδηγιών, όπως νομοθετικές πράξεις, 

με τις οποίες όλα τα λογιστικά πρότυπα είναι νομίμως επιβεβλημένα.  

 

Αναφορικά με την άποψη των Whittington και Thorell (1994), «υπάρχουν τρία 

σημεία κατά την υιοθέτηση της λογιστικής εναρμόνισης μέσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τα οποία χρειάζονται προσοχή κατά την μελλοντική ανάπτυξη (σε 

μελλοντικό στάδιο): αυτά είναι τα προνόμια-επιλογές (options), τα κενά (gaps) και η 

εξέλιξη (new development)». «Επιλογές-Προνόμια», αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες 

των κρατών-μελών κατά την διάρκεια της περιόδου δημοσίευσης, οι ανάγκες αυτές 

περιλαμβάνονται στην Τέταρτη και Έβδομη οδηγία. «Τα κενά» αποκαλύφθηκαν όταν 
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οι οδηγίες δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά συγκεκριμένα ζητήματα 

λογιστικής, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, τα οποία θα παρουσιάσουμε στην 

συνέχεια.  «Εξέλιξη», είναι η προσπάθεια για αναθεώρηση των κενών που 

δημιουργήθηκαν, όμως το σημαντικότερο είναι η αποδοχή ότι οι οδηγίες δεν 

μπόρεσαν  να εναρμονίσουν αποτελεσματικά το νέο λογιστικό περιβάλλον.   

 

Ακολούθως παρουσιάζονται διάφορες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως 

της Τετάρτης και της Έβδομης οδηγίας, καθώς και την εφαρμογή της Τετάρτης και 

της Έβδομης οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, αναφορικά με τους Chairas I.Y και Radianto 

W.E.D (2001).  

 

Η Τέταρτη Οδηγία 

Η τέταρτη οδηγία αντιμετωπίζει τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων και εξηγεί 

όλες τις πτυχές των ετήσιων λογαριασμών. Η τέταρτη οδηγία έχει θεσπίσει 

σημαντικές αλλαγές στη λογιστική νομοθεσία σε χώρες μέλη της Ε.Ε.. Επισήμως, η 

τέταρτη οδηγία είναι ο νόμος της Λογιστικής πολιτικής της Ε.Ε. και αντικειμενικά 

είναι η εναρμόνιση των λογιστικών αρχών για την παρουσίαση, δημοσίευση και τον 

έλεγχο μέσω της επιβολής ελάχιστων προτύπων για τα κράτη μέλη. Δεύτερον είναι η 

προώθηση του δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων των κρατών της Ε.Ε.; 

καθοδηγώντας τα διευθυντικά στελέχη στη γνωστοποίηση περισσοτέρων 

επιχειρηματικών διαδικασιών διευκολύνοντας την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, όπως επενδυτές, πιστωτές, και προμηθευτές.  

 

Ωστόσο, η Ομοσπονδία Εμπειρογνωμόνων Comptables Européens (FEE) έχει 

παρουσιάσει έρευνες/μελέτες δημοσιευμένων λογαριασμών ώστε να εκτιμηθεί η 

έκταση της εναρμόνισης. Αμφιβόλως, οι σχετικές αποδείξεις για τις επιπτώσεις 

εναρμόνισης της/προς την τέταρτης οδηγίας αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν πολλοί 

τομείς στους οποίους η Ε.Ε. δεν έχει ακόμη εναρμονίσει τη λογιστική πρακτική, 

δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε..  

Συνεπώς, η τέταρτη οδηγία έχει φτάσει σε έναν ελάχιστο βαθμό λογιστικής 

εναρμόνισης. Η παρούσα οδηγία αναφέρεται στα πεταχτά/ξεπετάει στα γρήγορα 

θέματα όπως,  οικονομικές καταστάσεις, μεθόδους αποτίμησης, το περιεχόμενο των 

ετήσιων εκθέσεων, καθώς και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

(Chairas I.Y and Radianto W.E.D, 2001). 
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Έβδομη Οδηγία 

Η έβδομη οδηγία ήταν προϊόν επέκτασης των απαιτήσεων της τέταρτης οδηγίας, 

αναφορικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς ομίλων. Η παρούσα οδηγία εξετάζει 

τη διαδικασία/εξέλιξη του πλαισίου ενοποίησης. Την ίδια στιγμή υπήρχαν χώρες οι 

οποίες είχαν απαιτήσεις για ενοποιημένους λογαριασμούς όταν η έβδομη οδηγία 

εξεδόθη. Συνεπώς, η έβδομη οδηγία, όπως και η τέταρτη, ήταν μια διαδικασία 

προσαρμογής/συμφιλίωσης μεταξύ των υπαρχουσών λογιστικών πολιτικών των 

διαφόρων κρατών μελών. Επίσης, ο σκοπός της έβδομης οδηγίας είναι πολύ 

σημαντικός για το πλαίσιο της εναρμόνισης, με γνώμονα την ισοδυναμία. Η οδηγία 

αυτή καθορίζει λεπτομερώς τη μορφή και το περιεχόμενο των παρεχόμενων 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την αντιμετώπιση σημαντικών 

διατάξεων λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα  ελέγχου και δημοσίευσης, υπακούοντας σε 

ορισμένες μεταβατικές διαδικασίες.  

 

Οι Jaafar A. et.al.(2007), προϋποθέτουν ότι παρόμοιες περιστάσεις δημιουργούν 

ίδιους λογιστικούς χειρισμούς, αξιολογώντας το βαθμό εναρμόνισης μετά τη θέσπιση 

των ευρωπαϊκών οδηγιών. «Το καθεστώς των ΔΠΧΠ δεν πρέπει να παραβλέπει τα 

ειδικά εταιρικά χαρακτηριστικά σε μεμονωμένες χώρες». Συνεπώς, οι ρυθμιστικές 

αρχές (νομοθέτες) και κάθε εκτελεστικό σώμα θα πρέπει να ενημερώνεται με ζωτικής 

σημασίας (κρίσιμες) πληροφορίες για ειδικούς-εταιρικούς λόγους/κίνητρα των 

επιλογών λογιστικής πολιτικής.  

 

Το περιεχόμενο των ευρωπαϊκών οδηγιών, είναι σε συμφωνία με την αντίληψη της 

αληθινής και δίκαιης άποψης της "εναρμόνισης", το οποίο σημαίνει διαφάνεια και 

συγκρισιμότητα (Frost C, 1994). Προγενέστερα, σε έρευνα του ο Walton (1993) 

ισχυρίζεται ότι «κάθε χώρα μεταφράζει τις έννοιες της ΕΕ όπως νομίζει ή οι χώρες 

τείνουν να ερμηνεύουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα με βάση το πλαίσιο της εθνικής 

κουλτούρας, της λογιστικής παράδοσης και των εθνικών λογιστικών προτύπων.  Ως 

εκ τούτου, δεν είναι σαφές/ξεκάθαρο ότι η σύγκλιση για εφαρμογή της λογιστικής θα 

μπορούσε να αποτελεί  γεγονός.  

 

Αξιολογώντας μια διαφορετική άποψη, τριών χωρών, Αυστρίας, Γερμανίας και 

Ελβετίας, με παρόμοιο λογιστικό σύστημα, παράδοση και κοινωνικοοικονομικού 
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περιβάλλοντος, τα στοιχεία εμφανίζουν σημαντική αύξηση της ποιότητας 

γνωστοποίησης, σύμφωνα με το καθεστώς των ΔΠΧΠ.  

 

Ο Artsberg Κ. (2002), σε μια " vis-à-vis " εξέταση της ευρωπαϊκής λογιστικής 

εναρμόνισης, έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την επιτυχή καθοδήγηση ως προς 

το πλαίσιο των αρχών αποτίμησης των ετήσιων λογαριασμών, όπως αυτά 

επισημοποιούνται με την τέταρτη οδηγία.  

 

Αναφορικά με μια νέα προσέγγιση της Επιτροπής Επαφών με τις ευρωπαϊκές 

λογιστικές οδηγίες, εκπονήθηκε  μία συγκριτική μελέτη για το εάν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των προτύπων της IASC και των οδηγιών της Ε.Ε.. Παραδόξως, δεν 

υπήρχαν διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων, αν και τα δύο κανονιστικά 

(ερμηνευτικά) συστήματα χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο τις επιλογές που 

περιέχουν. Κατά συνέπεια, μια πιθανή αστοχία σύνδεσης μεταξύ, Ε.Ε και IASC, 

ενδέχεται να παρουσιαστεί στην κοινοτική εταιρική νομοθεσία. Παρόμοιες ανησυχίες 

αναφορικά με  την τροφοδοσία λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής, 

των μηχανισμών σύγκλισης,  εκφράστηκαν από την Schipper K. (2005), δεδομένου 

ότι προέβει σε πρόβλεψη δύο πιθανών επιπτώσεων. Πρώτον η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ, 

ιδίως μετά το 2005 θα αυξήσει δραματικά τη ζήτηση για λεπτομερείς οδηγίες 

εφαρμογής, λόγω της μεγάλης ανομοιογένειας «από την άποψη της δικαιοδοσίας, του 

μεγέθους, της διάρθρωσης του κεφαλαίου, της ιδιοκτησιακή δομής και του βαθμού 

πολυπλοκότητας της λογιστικής». Δεύτερον η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ θα οδηγήσει στη 

δημιουργία ενός «ενιαίου ευρωπαϊκού οργάνου επιβολής της λογιστικής». Έχει ήδη 

προταθεί ένα σώμα το οποίο καλείται ως η ευρωπαϊκή εκτελεστική συντονιστική 

επιτροπή, με σκοπό να διαμορφώσει «ένα συγκρίσιμο εκτελεστικό χρηματοπιστωτικό 

περιβάλλον», επιδιώκοντας ταυτόχρονα το συντονισμό των διαφόρων νομικών 

πλαισίων. Ως εκ τούτου δεν προκαλεί έκπληξη, η Ε.Ε. ως Διεθνής παράγοντας να 

επιδιώκει ένα θεμελιώδη εκτελεστικό ρόλο, καθώς επίσης και την επιβολή της 

παρουσίας της, απέναντι στο «ρυθμιζόμενο καπιταλισμό» των ΗΠΑ. 

Κρίνεται, επομένως αναγκαίο, σύμφωνα με τον Artsberg K. (2002), μια θετική 

ρύθμιση συνεργασίας, αντί των συγκρούσεων ή των τροποποιήσεων, καταλήγοντας  

σε «χρήσιμα μοντέλα μέσω της μετάδοση εμπειρικών στοιχείων και κανονιστικών 

ιδεών». 
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2.3.3 Λογιστική Εναρμόνιση: Κατηγορίες/Τύποι και εναλλακτικές λύσεις 

Ο στόχος της διεθνούς εναρμόνισης είναι να μειωθούν ή να ξεπεραστούν οι 

λογιστικές διαφορές σε όλη την υφήλιο, προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη 

διεθνής συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων (Choi et al. 2002).  

 

Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η διαφορετικότητα στην πληροφόρηση οδηγεί 

σε λογιστικές δυσκολίες στην επιχειρησιακή παραγωγικότητα, κυρίως στις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ενώ, ταυτόχρονα, για πολλούς επενδυτές, η λογιστική 

ποικιλομορφία είναι εμπόδιο στη λήψη αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, η 

εναρμόνιση μπορεί να χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία: την ουσιώδης και την τυπική 

εναρμόνιση.  

 

Η Ουσιώδης Εναρμόνιση, περιγράφει την εναρμόνιση των λογιστικών πρακτικών που 

εφαρμόζονται από διαφορετικές εταιρίες. Πρόκειται για τη συνοχή στην πραγματική 

εφαρμογή (Rahman et al. 1996). 

 

Η Τυπική Εναρμόνιση, περιγράφει την εναρμόνιση των κανόνων και των κανονισμών. 

Προβαλλόμενη από θεωρητική σκοπιά, επισημαίνει τις ομοιότητες και τις 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των κανόνων και των κανονισμών των διαφόρων χωρών, 

των συμπλεγμάτων  ή των ομάδων (Rahman et al.1996).  

 

Πολλές μελέτες ασχολούνται με την εναρμόνιση, αναφέροντας την τυπική 

εναρμόνιση ως «de jure» και την εμπειρική εναρμόνιση ως «de facto» Tay et al. 

(1990). Ο Van der Tas (1988) διαφοροποιείται μεταξύ της de jure και της de facto 

εναρμόνισης. Η πρώτη περιλαμβάνει κανόνες και πρότυπα που περιέχονται στη 

νομοθεσία ή στα επαγγελματικά σώματα, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τις τρέχουσες 

πρακτικές και οι δύο ερευνητές, ταυτίζονται με την ουσία της διεθνούς 

χρηματοοικονομικής συγκρισιμότητας και των σχετικών λειτουργικών εμποδίων, τα 

οποία συνηγορούν υπέρ της de facto εναρμόνισης ως το πιο κατάλληλο για μέτρηση. 

 

Οι Tower et al. (1999) ορίζουν την «de facto εναρμόνιση ως σύνδεσμο με τις 

πρακτικές της εταιρείας ενώ την de jure εναρμόνιση ως λογιστική νομοθεσία». 

Εναρμόνιση θεωρείται επίσης ο βαθμός γνωστοποίησης που ονομάζεται ως η 
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εναρμόνιση της γνωστοποίησης, ενώ η υιοθέτηση των λογιστικών μεθόδων θα 

ονομαστεί η εναρμόνιση των μετρήσεων. 

 

Η ουσιώδης μετρήσιμη εναρμόνιση, αποτελεί αύξηση του βαθμού συγκρισιμότητας 

και αναφέρεται στις εταιρείες που υπό τις ίδιες συνθήκες υιοθετούν τις ίδιες 

λογιστικές μεθόδους ως προς ένα γεγονός ή παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες με 

τέτοιο τρόπο ώστε οι οικονομικές εκθέσεις των περισσοτέρων εταιρειών να μπορούν 

να καταστούν συγκρίσιμες. 

 

Πίνακας 1: Η διαφορετικότητα των εννοιών Εναρμόνισης και Αρμονίας 

De Jure μελέτες αρμονίας  

-σύγκριση των κανονισμών μεταξύ δύο ή 

και περισσοτέρων κρατών κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα   

 

De Jure μελέτες εναρμόνισης 

- σύγκριση της κατάστασης της σχετικής 

αρμονίας μεταξύ των διαφορετικών 

κανονισμών κρατών σε διαφορετικά 

χρονικά διαστήματα 

 

De Facto μελέτες αρμονίας 

-σύγκριση των επιχειρηματικών 

πρακτικών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

χωρών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα  

 

De Facto μελέτες εναρμόνισης 

  - σύγκριση των επιχειρηματικών 

πρακτικών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων  

χωρών σε διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα 

 

Πηγή: Astami E et al. (2004) 

 

Επιπλέον,  ο  Uddin S. (2005) αναφέρεται σε ένα εναλλακτικό  πρότυπο εναρμόνισης: 

την αμοιβαία αναγνώριση και τον συμψηφισμό. Η πρώτη δέχεται ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, έχουν γίνει αποδεκτές στο εξωτερικό, 

ακόμη και αν δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες λογιστικές αρχές, 

ιδίως σε ορισμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Η μόνη ανησυχία είναι ότι οι 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό 

εξοικείωσης με τη διαφορετικότητα των λογιστικών προτύπων. Το τελευταίο 
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περιλαμβάνει ένα λογιστικό μηχανισμό ο οποίος αναπροσαρμόζει κριτικά τα 

λογιστικά μεγέθη, όπως τα καθαρά κέρδη και τα ίδια κεφάλαια. Ωστόσο η διαδικασία 

αυτή, ενώ κάνει πιο εύκολη τη σύγκριση για του χρήστες, δεν μπορεί να προσφέρει 

μια συνολική εικόνα της επιχείρησης. Ακόμη μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο 

διακριτική όσο και άδικη.    

 

2.3.4 Δυσχέρειες και οφέλη από το καθεστώς της εναρμόνισης  

Πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στη διαδικασία της σύγκλισης των 

οικονομικών πληροφοριών και των δυνητικών εμποδίων, ωστόσο λαμβάνοντας 

υπόψη τη συνύπαρξη των ΔΠΧΠ και των εθνικών λογιστικών προτύπων  στον τομέα 

του εξορθολογισμού των εναλλακτικών πρακτικών παρουσίασης των οικονομικών 

εκθέσεων σε όλη των Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα αναγνωρίσουμε τα οφέλη τα οποία 

προέρχονται από την εναρμόνιση.  

Στη συνέχεια παρέχονται , εν συντομία, οι αντιφατικές πτυχές των ερευνητών σε δύο 

τμήματα.  

Επιχειρήματα υπέρ της Διεθνούς Λογιστικής Εναρμόνισης 

 Εξοικονόμηση κόστους για τις πολυεθνικές εταιρείες, όπως για τις επιχειρήσεις 

με περιορισμένους πόρους, στις οποίες θα παρέχονται χαμηλού κόστους 

χρηματοοικονομικά λογιστικά πρότυπα. 

 Παρέχεται πληρότητα και συγκρισιμότητα σε εθνικές και διεθνείς οικονομικές 

εκθέσεις. 

 Ευρεία διάδοση των υψηλής ποιότητας λογιστικών προτύπων και πρακτικών, 

ενώ τα λογιστικά πρότυπα σε ολόκληρο τον κόσμο θα φτάσουν στο υψηλότερο 

δυνατό επίπεδο και θα είναι συνεπείς με τις εγχώριες οικονομικές, νομικές και 

κοινωνικές συνθήκες. 

 Σημαντικά αυξανόμενη και η κοινή οικονομική γλώσσα αναφοράς, παρέχονται 

προκειμένου οι οικονομικές καταστάσεις να παράγουν παρόμοιας σημασίας 

αποτελέσματα και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού και του Ατλαντικού. (Turner 

1983; Tan 1996) 

 Ενισχύεται η συγκρισιμότητα των οικονομικών εκθέσεων που εκδίδονται σε 

διαφορετικές χώρες και παρέχονται στους χρήστες καλύτερης ποιότητας 

πληροφορίες, ως βάση για τις επενδύσεις και τις πιστοληπτικές αποφάσεις. 
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 Απομακρύνει τα εμπόδια στις διεθνείς ροές κεφαλαίων, μειώνοντας τις 

διαφορές στις οικονομικές απαιτήσεις αναφοράς (in financial reporting claims) 

για τους συμμετέχοντες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

 Διευκολύνει την ουσιαστικότερη σύγκριση των οικονομικών επιδόσεων και της 

οικονομικής θέσης και βελτιώνει την ποιότητα των οικονομικών εκθέσεων. 

 

Ο Vansteeger V. (2005) υποστηρίζει σθεναρά την εναρμόνιση, την οποία περιγράφει 

ως υψηλής ποιότητας λογιστική, διατυπώνοντας βιβλιογραφικά την ανυπέρβλητη 

ποιότητα των ΔΠΧΠ έναντι των εθνικών  GAAP, εκτίμηση η οποία υποστηρίζεται σε 

μια σειρά από μελέτες (Niskanen et al. 2000). Βασιζόμενοι  στις διαπιστώσεις του 

Auer (1996), τα κέρδη μέσω των ΔΠΧΠ περιέχουν υψηλότερης εγκυρότητας 

πληροφορίες, συγκρινόμενα με τα κέρδη των εθνικών Ελβετικών Προτύπων. Οι 

Ashbaugh et.al. (2000) αναδεικνύουν ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες των 

εταιρειών γίνονται όλο και πιο απαραίτητες μετά την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ, ως 

συνέπεια των περιορισμένων επιλογών σχετικά με την πολιτική της γνωστοποίησης.  

Οι Leuz et.al. (2000) διαπίστωσαν ότι η ασυμμετρία της πληροφόρησης που 

σχετίζονται με το κόστος  κεφαλαίου μειώνεται, λόγω της βελτίωσης του επιπέδου 

γνωστοποίησης. Οι Ball et al. (2000) και ο Ashbaugh et al.(2000) δηλώνουν ότι η 

υιοθέτηση των ΔΠΧΠ (θεωρείται) σε μεγάλο βαθμό ότι ικανοποιεί ένα μεγάλο μέρος 

του κοινού ποινικού δικαίου, και οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί λογιστικοί κανόνες 

αποτελούν κώδικα νόμων. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα ΔΠΧΠ είναι 

υψηλότερης ποιότητας από τα περισσότερα εθνικά πρότυπα. 

 

Χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου 

Ένα άλλο γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ως απαίτηση για την αποδοχή των 

ΔΠΧΠ στις δηλώσεις του νόμου (νόμιμες δηλώσεις) είναι η επίδραση των 

γνωστοποιήσεων των πληροφοριών στο κόστος του κεφαλαίου, όπως θεωρούνται οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών βάσει της Συνθήκης της Βασιλείας (Βασιλεία 

ΙΙ).  

Η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ, απαιτεί μια αξιολόγηση του συνόλου των οφειλετών 

ώστε να υπολογιστεί η κατάλληλη κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου των δανείων των 

τραπεζών. Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο, καθώς είναι δυνατόν οι 

οργανισμοί αξιολόγησης ή τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, να υποκινήσουν τις 
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επιχειρήσεις ώστε να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΠ (Haller 2002 p. 182). Οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις τείνουν να έχουν χαμηλή κεφαλαιακή βάση και να εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από την τραπεζική χρηματοδότηση. Αν δεν επεξεργάζονται αναλόγως 

τις τεκμηριώσεις τους, μπορεί να βρεθούν με ανεπαρκή αξιολόγηση από τους 

οργανισμούς. Επίσης, οι Cokee και Hayes (1990) απέδειξαν ότι οι μικρές εταιρείες 

που χρησιμοποιούν φόρο-εισοδηματικής βάσης εκθέσεις θεωρούνται πιο 

ριψοκίνδυνες (πχ Ελλάδα).  

Ύπαρξη μεγάλης διαφοράς  

Χωρίς αμφιβολία η εναρμόνιση της χρηματοοικονομικής λογιστικής σε όλη την 

Ευρώπη ενισχύεται λόγω της εφαρμογής των ΔΠΧΠ, ωστόσο, καθώς ο υποχρεωτικός 

χαρακτήρας είναι μόνο για τις εισηγμένες εταιρείες και ιδιαιτέρως για τις 

συμμετοχικές (ενοποίηση ισολογισμών), υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί ένα ευρύ 

χάσμα μεταξύ των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρικών ομίλων 

(με βάση την οικονομική πραγματικότητα ) και των ατομικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, οι οποίες θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σε φόρο-κεντρικό λογιστικό 

σύστημα κανόνων, όπου για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί το βασικό 

λογιστικό τους σύστημα, οδηγώντας σε μικρότερου βαθμού εναρμόνισης στην 

Ευρώπη. 

 

Η προοπτική της συνύπαρξης πολλών καθεστώτων χρηματοοικονομικής αναφοράς , 

θα οδηγήσει στην δίχως νόημα οικονομική και χρηματοοικονομική πολιτική των 

γνωστοποιήσεων, την οποία επιβάλλουν τα ΔΠΧΠ, εξυπηρετώντας κυρίως 

εταιρικούς φορολογικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό σημαντική παράμετρος κατά 

την εφαρμογή των ΔΠΧΠ είναι η καθολική αποδοχή και χρήση αυτών. 

 

Πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα 

Η διαμόρφωση ενιαίων λογιστικών αρχών και κανόνων για ατομικούς και ομαδικούς 

λογαριασμούς θα διευκόλυνε τη λειτουργία των  ομαδικών λογαριασμών (Hahn 2001 

p. 1268 and Busse von Colbe 2002 p.168). Οι επιχειρήσεις ως μέρος των 

ενοποιημένων ομίλων, πρέπει τώρα να προετοιμάζουν τουλάχιστον δύο οικονομικές 

καταστάσεις, μία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ εξυπηρετώντας τις ενοποιημένες αναφορές 

και μία με βάση τα Εθνικά Πρότυπα λόγω της υποχρεωτικής αναφοράς. Η υιοθέτηση 

ενός συνολικού ρυθμιστικού συστήματος εναρμόνισης, θα μειώσει το κόστος για 

αυτές τις εταιρείες.  
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Επιχειρήματα κατά της Διεθνούς Λογιστικής Εναρμόνισης 

Αν ήμασταν προδιατεθειμένοι κατά της λογιστικής εναρμόνισης τότε θα εστιάζαμε 

στο πόσο περίπλοκο ζήτημα είναι η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων 

υπερτιμώντας  τα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τα εμπόδια κατά την εξέταση της 

διεθνούς λογιστικής εναρμόνισης. Ο πυρήνας από τους συμμετέχοντες στις 

λογιστικές πληροφορίες είναι διαφορετικός μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, οι χρήστες, είναι επενδυτές καθώς το 

επιχειρηματικό περιβάλλον είναι προσανατολισμένο στην αγορά (market-orienting). 

Από την άλλη πλευρά, στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι κύριοι 

χρήστες είναι οι φορολογικές αρχές και η κυβέρνηση, όπου και οι δύο έχουν πιο 

σημαντική θέση. Οι ομάδες χρηστών με διαφορετικό στόχο απαιτούν διαφορετικές 

πληροφορίες. Οι επενδυτές αναζητούν πληροφορίες, σχετικά με επενδυτικές 

αποφάσεις. Οι φορολογικές αρχές χρειάζονται πληροφορίες που παρέχονται με τη 

φορολογική νομοθεσία, ενώ οι κυβερνήσεις θέλουν πληροφορίες που παράγονται με 

βάση τον εθνικό τυποποιημένο σχεδιασμό. Κάτω από διαφορετικό νομικό καθεστώς, 

είναι ανέφικτο όλοι οι νόμοι να ταιριάζουν σε όλα τα έθνη. Συνεπώς, ορισμένα 

πρότυπα μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον ορισμένων κρατών.  Το νομικό 

σύστημα έχει άμεσο αντίκτυπο στη λογιστική. Για χώρες που έχουν ήδη ανεξάρτητο 

ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι ευκολότερο να χρησιμοποιούν τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα, σε αντίθεση με χώρες που χρησιμοποιούν κυβερνητικές κατευθύνσεις.   

 

Η διαδικασία της λογιστικής εναρμόνισης καθίσταται χρονοβόρα για την επίτευξη 

ενός διεθνούς προτύπου, απαιτούνται τουλάχιστον μήνες ή και χρόνια. Ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών για την προσέλκυση επενδυτών μπορεί να οδηγήσει 

σε γρήγορες κινήσεις, και μια σύντομης διάρκειας εναρμονισμένη πολιτική έχει 

πολλές φορές υψηλό κόστος. 

 

Η εναρμόνιση πραγματοποιείται υποθέτοντας ότι οι χώρες είναι ίσες όσον αφορά την 

οικονομική τους κατάσταση. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν μεγάλες διαφορές 

μεταξύ των χωρών. Στον υποανάπτυκτο  κόσμο, η υιοθέτηση των προτύπων μπορεί 

να είναι αδύνατη. Το κόστος πρόσληψης επαγγελματιών λογιστών μπορεί να υπερβεί 

των ωφελειών της εναρμόνισης. Επίσης, ακόμη και ο Vansteeger V (2005) θερμός 
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εκφραστής της Διεθνούς Λογιστικής Εναρμόνισης θέτει σημαντικές ανησυχίες, 

κυρίως όσον αφορά το επίπεδο της εξέτασης για βελτίωση. Το επιχείρημα του 

κόστους, μέσω έρευνας σε 73 εισηγμένες βελγικές επιχειρήσεις που 

πραγματοποιήθηκε από την Βελγική Επιτροπή Τραπεζικών, Χρηματοοικονομικής και 

Ασφαλιστικής (CBFA, 2004), σχετικά με τις δυσκολίες και τις δαπάνες που 

σχετίζονται με τη σύγκλιση (ΔΠΧΠ), κατέληξε ότι η σύγκλιση είναι πολύ δαπανηρή. 

Ειδικότερα, το εκτιμώμενο κόστος για τις επιχειρήσεις του δείκτη BEL-20 

υπολογίστηκε μεταξύ 600 χιλιάδες και 6.2 εκατομμυρίων Ευρώ, αποτελώντας το 63% 

των εισηγμένων επιχειρήσεων. Το αναλογικό κόστος εφαρμογής θα είναι ακόμη 

εντονότερο για τις μικρότερες επιχειρήσεις, εξαιτίας των λιγότερων δυνητικών 

χρηστών των οικονομικών πληροφοριών, το οποίο θα καταλήξει σε μικρότερη πιθανή 

πρόοδο και υψηλότερο λογιστικό κόστος. (Bollen 1995, p. 39).  

 

Φορολογική Λογιστική. Το 2002, έξι αρκετά μεγάλες εταιρείες λογιστών, 

παρουσίασαν μια έρευνα αναφορικά με τη σύγκλιση στις Γενικές Παραδεκτές 

Λογιστικές Αρχές (GAAP), η οποία δίνει στοιχεία για την αναποφασιστικότητα των 

περισσότερων χωρών της Ε.Ε. να συγκλίνουν τα εθνικά GAAP  με τα ΔΠΧΠ, για 

τους ατομικούς λογαριασμούς. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό λόγω της υψηλής 

συσχέτισης της λογιστικής των επιχειρήσεων, με την κυβερνητική πολιτική της 

φορολογικής λογιστικής, που επιβάλλουν τα κράτη, στην ηπειρωτική Ευρώπη. Τα 

στοιχεία αυτά είναι συμβατά με προηγούμενη έρευνα, η οποία προϋποθέτει την 

αμφίδρομη ενέργεια μεταξύ των φορολογικών και οικονομικών εκθέσεων σχετικά με 

τη λογιστική εναρμόνιση (Guenther and Hussein, 1995 και Lamb et al., 1998). Έτσι, 

το ερώτημα για το πώς θα πρέπει να οργανωθεί ο τρόπος υπολογισμού του φόρου, 

καθίστανται στρατηγικής σημασίας για το μέλλον.   

Συνεπώς, η βελτίωση του εθνικού φορολογικού συστήματος πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

επιτακτική για να εξασφαλιστεί η φορολογική ουδετερότητα. Από την άλλη πλευρά, ο 

κύριος στόχος των ΔΠΧΠ, είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο του IASB, για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των αγορών κεφαλαίου. Καθώς οι επενδυτές έχουν 

διαφορετικές ανάγκες ενημέρωσης, από τις φορολογικές αρχές, είναι απαραίτητο να 

γίνουν αποδεκτές οι πολλαπλές χρήσεις των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και της 

φορολογικής λογιστικής. Διαφορετικά, η σύγκλιση με τα ΔΠΧΠ μπορεί να μην είναι 

εφικτή, ιδίως για τις ΜΜΕ (Street and Larson 2004, p. 23). 
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Διαφορετικές ανάγκες των χρηστών 

Ο εξαναγκασμός των μη εισηγμένων ΜΜΕ να έρθουν σε συμφωνία με τα ΔΠΧΠ, θα 

μπορούσε να τις εκθέσει σε υπερβολικές διοικητικές και λογιστικές δαπάνες, γεγονός 

που τις καθιστά πιο ευάλωτες οικονομικά. Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή 

«διπλού συστήματος προτύπων» θα έχει ως αποτέλεσμα την παραπλάνηση των 

εσόδων και του μετοχικού κεφαλαίου, τις αποκλίσεις για τα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού, καθώς και απόκλιση από τις αρχές αποτίμησης (Haller 2002. p. 181). 

Επομένως υπάρχει πραγματικό πρόβλημα συγκρισιμότητας των πληροφοριών μεταξύ 

των μικρών και των πολυεθνικών εταιρειών, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις που 

δίδονται, συνεχίζουν να είναι ένα επιπλέον σημαντικό θέμα που δικαιολογεί τις 

διαφορές στους λογιστικούς κανόνες, για τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, 

ιδιωτικές και δημόσιες, στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή. 

 

Οι Hussey και Hussey (1997), επίσης παρατήρησαν ότι οι τράπεζες και οι 

διαχειριστές των εταιρειών είναι οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

των ΜΜΕ. Οι Chaveau et al. (1996) εμφάνισαν παρόμοια ευρήματα. Ισχυρίζονται ότι  

οι οικονομικές εκθέσεις των μικρών επιχειρήσεων, είναι οι πλέον κατάλληλες για 

εσωτερική και εξωτερική διαχείριση (τράπεζες, διάφοροι πιστωτές). Υπάρχουν 

διαφορετικά στοιχεία για την επωφελή συμβολή των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων στους κύριους χρήστες των λογαριασμών των ΜΜΕ.  

Οι John και Healeas (2000) αναφέρουν ότι οι εταιρικοί λογαριασμοί δεν θεωρούνται 

ως "δυναμικοί" για τη λήψη αποφάσεων, καθώς τα διευθυντικά στελέχη θα 

προτιμούσαν να τους χρησιμοποιούν όπως τους διαχειριστικούς λογαριασμούς και τις 

προβλέψεις των ταμειακών ροών. Ο McMahon (2001), σε έρευνα του, με δείγμα 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου στην Αυστραλία, εξέτασε την 

επίδραση των λογιστικών πρακτικών στην ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι μεγαλύτερες ΜΜΕ, οι οποίες αναπτύσσονται 

ταχύτερα, έχουν μεγαλύτερη ζήτηση για συχνή χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Αυτό πάλι, δείχνει τη διαφορά στις ανάγκες λογιστικών πληροφοριών για τις 

μικρότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 
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2.4   Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας  

2.4.1 Η επίδραση των Δ.Λ.Π. στις συναλλαγές των συνδεόμενων μερών 

Ένα λογιστικό μέγεθος μπορεί να θεωρηθεί ότι ενισχύει-καταγράφει την σχετική 

δίκαιη αξία (value relevant), εάν συνδέεται με τις προβλέψεις στις αξίες των 

μετοχικών κεφαλαίων της αγοράς. Η προϋπόθεση για την ενίσχυση της σχετικής 

δίκαιης αξίας από τα λογιστικά μεγέθη, σχετίζεται με την σπουδαιότητα της 

πρόβλεψης αναφορικά με τις τιμές των μετοχών, καθώς και εάν τα εν λόγω μεγέθη 

απεικονίζουν σημαντικές/χρήσιμες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με την 

αποτίμηση των εταιρειών. 

Αναφορικά με τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, των οποίων η ιεράρχηση 

είναι ουσιαστικά αδύνατη,  θα μπορούσαμε να τους κατηγοριοποιήσουμε σε δύο 

ευρείες ομάδες, αυτοί που βρίσκονται εντός και εκείνοι που βρίσκονται εκτός της 

επιχείρησης (σχήμα 1), καθώς και τις ροές λογιστικών πληροφοριών μεταξύ αυτών 

(σχήμα 2) :  

Σχήμα 1: 

Χρήστες

Εσωτερικοί χρήστες

Εξωτερικοί χρήστες

∆ιοίκηση

Πελάτες

Πιστωτές

Επενδυτές

Μέτοχοι

Κύριοι
Επενδυτές

∆ανειστές
Τράπεζες

Προμηθευτές

Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Ανταγωνιστές

Αναλυτές
Επενδύσεων

Εργαζόμενοι

Εκπρόσωποι των
Εργαζομένων

Εργατικό
Συμβούλιο

Συνδικάτα

Θεσμικές
Υπηρεσίες

Οικονομικές
Υπηρεσίες
(εφορία)  

Ευρύ Κοινό

 
Πηγή: Αθιανός, Σ. και Κωσταντινούδης, Κ. (2012) 

 

Σχήμα 2: 
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Εξασφάλιση φυσικών
και πνευματικών

πόρων

Πελάτες

Μη - χρηματοοικονομικοί

(βασικοί Προμηθευτές)

Έσοδα

Αξία Προϊόντων

Εσωτερικές και εξωτερικές

Λογιστικές ΠληροφορίεςΕξασφάλιση χρημ/κών
πόρων

Ροή Κεφαλαίων

Μερίσματα και
Τόκοι πληρωτέοι

Επιχειρηματική
∆ραστηριότητα

Πληρωμές

∆ράσεις & 
Αποφάσεις

Αγορά χρηματοοικονομικών
πόρων

Μέτοχοι ∆ανειστέ
ς

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στόχων, 
δράσεων, 
αποτελεσμάτων
, απόδοση, 
προοπτικές κλπ

 
Πηγή: Αθιανός, Σ. και Κωσταντινούδης, Κ. (2012) 

 

Αναφορικά με τους εξωτερικούς ή έμμεσους χρήστες των λογιστικών πληροφοριών, 

αυτοί αποτελούνται από τους μετόχους, τους τραπεζίτες, τους δανειστές, τους 

επενδυτές, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις κρατικές υπηρεσίες, τους 

ανταγωνιστές και το ευρύ κοινό. 

 

Αναλυτικότερα, οι μέτοχοι-επενδυτές ενδιαφέρονται για το μέγεθος του κινδύνου 

(risk averse) που αναλαμβάνουν καθώς και για την απόδοση που τους παρέχει η 

επένδυση ή ενδιαφέρονται πρώτα για την απόδοση που τους παρέχει η επένδυση και 

μετά για το μέγεθος του κινδύνου που αναλαμβάνουν (risk takers). Η χρησιμότητα 

της πληροφορίας αφορά τον καθορισμό του πότε να προβούν σε αγορά, πώληση ή 

διακράτηση καθώς επίσης ενδιαφέρονται και για πληροφορίες σχετικά με την 

δυνατότητα της επιχείρησης να αποδώσει μερίσματα. Οι πληροφορίες τους, πηγάζουν 

από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και από πρόσθετες δημοσιευμένες 

πληροφορίες, σχετίζονται με την πορεία της επιχείρησης.  

 

Αναφορικά με τους δανειοδότες και τις τράπεζες, ενδιαφέρονται για πληροφορίες με 

το αν υπάρχει, κατ’ αρχήν δυνατότητα χρηματοδότησης, αν μπορούν και πότε θα 

αποπληρωθούν τα δάνεια και οι τόκοι από την επιχείρηση, αντλώντας πληροφορίες 

από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προηγούμενων ετών καθώς και από 

προβλέψεις. Επιπλέον σε περιπτώσεις πρώτου δανεισμού της επιχείρησης, οι 
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τράπεζες ζητούν επιπλέον στοιχεία της τρέχουσας χρήσης πριν αυτά ακόμη 

δημοσιοποιηθούν στο ευρύ κοινό. Όπως γίνεται αντιληπτό αυτή η πρακτική είναι 

σύνηθες καθώς μια δρώσα οικονομική μονάδα μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση στο 

μέσο της χρονιάς, επομένως θα πρέπει να προσκομίσει στην τράπεζα ότι πιο 

ενημερωμένο υπάρχει σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

το αίτημα χρηματοδότησης. 

 

Σχετικά με τους προμηθευτές και τους άλλους πιστωτές, των οποίων οι πληροφορίες 

πηγάζουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ενημέρωσή τους αφορά το 

πότε θα αποδοθούν τα κεφάλαιά τους ή αν παραμένει η ικανότητα της επιχείρησης να 

τα αποδώσει. Οι εμπορικοί πιστωτές αντιμετωπίζουν την επιχείρηση βραχυχρόνια σε 

αντίθεση με τους δανειστές εκτός και αν εξετάζουν τη συνέχεια των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης. 

Οι πελάτες, οι οποίοι ενημερώνονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικά με τη λογιστική αρχή της συνέχειας των 

δραστηριοτήτων, ειδικά όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμη εμπλοκή ή εξάρτηση από 

τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 

τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, όπως και οι εν ενεργεία προμηθευτές. Η πρόσβασή 

τους σε πληροφορίες συμπίπτει με αυτή των προμηθευτών, και αναφέρεται σε άμεσα 

διασταυρωμένες πληροφορίες από τις οποίες προσπαθούν να εκμαιεύσουν τυχόν 

ευκαιρίες ή προβλήματα.  

 

Αναφορικά με τους ανταγωνιστές, κύριο μέλημά τους είναι η σύγκριση του βαθμού 

αποδοτικότητας, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω μιας βάσης δεδομένων από 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν καλή γνώση του οικονομικού 

περιβάλλοντος. Επιπλέον, μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες στο ετήσιο απογραφικό τους δελτίο να αναφέρουν 

την κατά τομέα απόδοση τους (segment reporting), είτε πρόκειται για γεωγραφική 

κατανομή των πωλήσεων και των εσόδων είτε ανά θυγατρική εταιρεία που πιθανόν 

να δραστηριοποιείται εκτός εθνικών συνόρων. Η συγκεκριμένη οδηγία έχει 

προκαλέσει την έντονη αντίδραση των επιχειρήσεων καθώς υποχρεούνται να 

γνωστοποιήσουν «κρυφά χαρτιά» προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον των 

ανταγωνιστών οι οποίοι ωφελούνται άμεσα από: 
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 Την ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου που πρόκειται να αναλάβουν 

επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους σε χώρες του εξωτερικού και 

 Την βελτιστοποίηση των μεθόδων πωλήσεων και προώθησης σε περιοχές που 

είναι πλέον γνωστό το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα προϊόντα.  

 

Σχετικά με τις κρατικές υπηρεσίες, ενδιαφέρονται για τον καταμερισμό των πηγών 

και επομένως θέλουν να γνωρίζουν για τις συνολικές δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων, επιπλέον χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να παρακινούν, έμμεσα, 

την οικονομία, καθορίζοντας νέες πολιτικές. Βασικό βεβαίως κομμάτι αποτελεί η 

διαμόρφωση του φορολογικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η αντίστοιχη 

συλλογή των φόρων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Ελλάδας όπου χαρακτηρίζεται 

από την εφαρμογή του γαλλογερμανικού λογιστικού μοντέλου, (το οποίο είναι φόρο-

κεντρικό και ταυτόχρονα βασίζεται στις κρατικές επιχορηγήσεις, ως ανταπόδοση) και 

όχι του άγγλο-σαξονικού μοντέλου (στο επίκεντρο βρίσκονται οι μέτοχοι – επενδυτές 

και όχι το κράτος, με την ταυτόχρονη ανυπαρξία των κρατικών επιχορηγήσεων), ο 

ρόλος των κρατικών υπηρεσιών είναι πρωταγωνιστικός. Τέλος χρησιμοποιούν τις 

πληροφορίες για την εξαγωγή στατιστικών μελετών και αποτελεσμάτων. 

Καταλήγοντας με τους εξωτερικούς χρήστες των λογιστικών πληροφοριών, το ευρύ 

κοινό ανήκει σε αυτήν την κατηγοριοποίηση, η ενημέρωση των οποίων προκύπτει 

από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιχειρήσεις επηρεάζουν το ευρύ κοινό 

ξεχωριστά και επιλεκτικά. Συνεπώς η επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια τοπική 

κοινωνία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία με διάφορους τρόπους, 

όπως την απασχόληση εργατικού δυναμικού και τη δημιουργία προμηθευτών. Επίσης 

βοηθούν το κοινό διοχετεύοντας πληροφορίες σχετικά την τάση τις προσδοκίες και το 

πεδίο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Δεν είναι τυχαίο η εξάπλωση του 

κοινωνικού ρόλο των επιχειρήσεων, μέσω της Ε.Κ.Ε – εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 

σύμφωνα με την οποία, έστω και άτυπα, οι επιχειρήσεις υποκαθιστούν σε σημαντικά 

θέματα κοινωνικών παροχών το ίδιο το κράτος. Πολλά είναι τα παραδείγματα ακόμη 

και στην χώρα μας όπου επιχειρήσεις έχουν κατασκευάσει σχολεία, δρόμους, 

νοσοκομεία (Γ. Ν. Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, σχολεία στα μειονοτικά χωριά 

από την κατασκευαστική εταιρεία Μηχανική, παιδικοί σταθμοί και δρόμοι από τη 

Δ.Ε.Η στο νομό Κοζάνης  κλπ), έργα τα οποία αποτελούν βασικές κρατικές 

κοινωνικές παροχές.   
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Αναφορικά με τους εσωτερικούς ή άμεσους χρήστες των λογιστικών πληροφοριών 

είναι οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της επιχείρησης.  

 Οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται σε πληροφορίες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σχετικά με τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα των εργαζομένων, 

καθώς και με τη δυνατότητα της επιχείρησης να παρέχει ασφάλιστρα και 

συνταξιοδοτικά οφέλη και επαγγελματικές ευκαιρίες. Ενώ στην περίπτωση της 

διοίκησης, όπου οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλη τη διάρκεια της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, καλύπτονται ανάγκες επιχειρηματικού σχεδιασμού, 

στρατηγικής κατανομής αποφάσεων και ελέγχου. 

      

Τα λογιστικά αποτελέσματα είναι κατάλληλα για τους παραπάνω χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μόνο όταν έχουν τη δυνατότητα να 

διαφοροποιούν τις αποφάσεις αυτών (χρηστών). Οι πληροφορίες δεν πρέπει να είναι 

αναγκαστικά πρόσφατες (όπως ούτως ή άλλως δεν είναι, καθώς οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιοποιούνται στους εξωτερικούς χρήστες 

τουλάχιστον τρεις μήνες μετά τη σύνταξη τους),  ώστε να είναι ωφέλιμες για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη των οικονομικών καταστάσεων. Ούτως ή άλλως η σωστή 

αξιολόγηση της ιστορίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο πρόβλεψης. Υπάρχει 

διαφοροποίηση μεταξύ των αρχών που διέπουν την καταλληλότητα στον καθορισμό 

των αξιών (τιμών) από αυτή των αποφάσεων (Barth et al., 2001). 

 

Η μελέτη της σχετικής δίκαιης αξίας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για έναν ευρύ 

αριθμό συμβαλλομένων: όχι μόνο των ακαδημαϊκών, αλλά και για όσους θέτουν 

κριτήρια/πρότυπα, όπως η διεθνής επιτροπή λογιστικών προτύπων (IASB), τους 

δημιουργούς πολιτικής και τους νομοθέτες, διοικητές εταιρειών και τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων (Barth et al., 2001). 

 

Η έρευνα των Barth et al. (2001), αναφορικά με την σχετική δίκαιη αξία καθώς και 

την σχετικότητα αυτής, είναι αποτέλεσμα σύγκρισης με προϋπάρχουσα έρευνα των 

Holthausen and Watts (2001). 

Αναλυτικότερα, στην έρευνα τους οι Holthausen and Watts (2001) καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η μελέτη της σχετικής δίκαιης αξίας προσφέρει ελάχιστη ή καθόλου 

πληροφόρηση στην διαμόρφωση προτύπων. Σε αντίθεση με το προαναφερθέν 
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συμπέρασμα, στη μελέτη τους οι Barth et al. (2001) καταλήγουν ότι η ανάπτυξη της 

ερευνητικής αρθρογραφίας αναφορικά με τη σχετική δίκαιη αξία προσφέρει 

σημαντικές, χρήσιμες και καρποφόρες πληροφορίες στην διαμόρφωση προτύπων. Το 

εν λόγω συμπέρασμα από τους  Barth et al. προκύπτει μέσω έξι σημείων τα οποία 

αντιπαραβάλλονται σε αυτά του ισχυρισμού των Holthausen and Watts (2001). 

Τα εν λόγω σημεία είναι τα εξής: Πρώτον, η έρευνα αναφορικά με την σχετική δίκαιη 

αξία προσφέρει πληροφόρηση, ενημέρωση into questions of interest στους 

διαμορφωτές προτύπων και σε άλλα μη-ακαδημαϊκά μέλη. Δεύτερον, ο βασικός 

στόχος της Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων (FASB) καθώς και όσων 

διαμορφώνουν τα πρότυπα είναι οι επενδύσεις μετοχικών κεφαλαίων (equity 

investments). Παρόλο που η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί 

εργαλείο λήψης αποφάσεων, παρέχοντας μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, πέραν των 

επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου, όπως για παράδειγμα η διαχείριση μισθοδοσίας 

(management compensation) και τα συμβόλαια οφειλών-υποχρεώσεων (debt 

contracts), οι προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν μειώνουν την 

σημαντικότητα της μελέτης της σχετικής δίκαιης αξίας. Τρίτον, εμπειρικές εφαρμογές 

υπαρχόντων μοντέλων αποτίμησης μπορούν  να χρησιμοποιηθούν για να θέσουν 

ερωτήματα πάνω στη σχετική δίκαιη αξία, παρ’ όλες τις απλουστευμένες υποθέσεις 

που περικλείουν τα εν λόγω μοντέλα. Τέταρτον, η μελέτη της σχετικής δίκαιης αξίας 

χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό, και μπορεί να γίνει χρήση αυτού για την μελέτη 

των περιπτώσεων συντηρητισμού στην σχέση ανάμεσα στα λογιστικά μεγέθη και στις 

τιμές του μετοχικού κεφαλαίου (equity). Στην πραγματικότητα, η μελέτη της σχετικής 

δίκαιης αξίας αποτελεί βάση για την απόδειξη ότι ορισμένες πρακτικές 

χρηματοοικονομικής λογιστικής εκλαμβάνονται από τους επενδυτές του μετοχικού 

κεφαλαίου (equity investors) ως συντηρητικές. Πέμπτον, η μελέτη της σχετικής 

δίκαιης αξίας σχεδιάστηκε για να καθορίζει, πότε συγκεκριμένα λογιστικά μεγέθη 

απεικονίζουν πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές κατά την 

αποτίμηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών και όχι για την αποτίμηση της 

εταιρίας συνολικά. Έκτον, ανάπτυξη νέων οικονομετρικών τεχνικών οι οποίες 

αναπτύσσονται και εφαρμόζονται κατά τη μελέτη της σχετικής δίκαιης αξίας, έχοντας 

ως στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή κοινών 

οικονομετρικών υποδειγμάτων, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα 

ελαχιστοποιούσαν την εγκυρότητα των εξαγομένων συμπερασμάτων. 
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Η έρευνα των  Barth et al. (2001), βασίστηκε στο μοντέλο των Holthausen and Watts 

(2001), περί ορισμού του βέλτιστου λογιστικού συστήματος, το οποίο βασίζεται στο 

ρόλο της τέλειας και ολοκληρωμένης αγοράς, στην αποτελεσματικότητα των αγορών, 

στην αρχή της κερδοφορίας, στην επίδραση της τάσης της οικονομικού 

περιβάλλοντος,  καθώς επίσης στην αρχή της μη-γραμμικότητας, του διαχωρισμού 

της δυνατότητας πώλησης των παγίων (assets separability and salability) και της 

αρχής του συντηρητισμού.  

 

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων βασίστηκε κυρίως στο υπόδειγμα του Ohlson (1995), 

καθώς και σε ακόλουθες βελτιώσεις αυτού. 

Αναφορικά, το μοντέλο του  Ohlson (1995), απεικονίζει την αξία της εταιρίας ως 

γραμμική συνάρτηση της λογιστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου και της 

παρούσας αξίας των προσδοκώμενων μελλοντικών αφύσικων κερδών (abnormal 

earnings). Το εν λόγω υπόδειγμα θεωρεί τις αγορές κεφαλαίου ως τέλειες, όμως 

επιτρέπει την ατέλεια στις αγορές αγαθών για ένα περιορισμένο (finite) αριθμό 

περιόδων. Κάνοντας πρόσθετες υποθέσεις ως προς την δυναμική των γραμμικών 

πληροφοριών (linear information dynamics), η αξία της εταιρίας επαναπροσδιορίζεται 

ως μια γραμμική λειτουργία της λογιστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου (equity 

book value), των καθαρών εσόδων (net income), των μερισμάτων και άλλων 

πληροφοριών.  

 

Στη μελέτη του ο Ohlson (1995) θεωρεί, ότι τα μοντέλα αποτίμησης τα οποία 

βασίζονται στους ισολογισμούς και στα κέρδη αποτυπώνουν δύο ακραίες 

καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τον περιορισμό των υποθέσεων λόγω της 

επιμονής τους στις αφύσικες αποδόσεις των κερδών. Το μοντέλο του Ohlson δεν 

εξαρτάται από την αρχή των μόνιμων κερδών ή της αξίας των παγίων και των 

υποχρεώσεων, το μοντέλο εκφράζεται σε όρους λογιστικών κερδών και λογιστικής 

αξίας μετοχικού κεφαλαίου. Γι’ αυτό εμπειρικές εφαρμογές, κάνοντας χρήση του 

μοντέλου του  Ohlson, δεν απαιτούν συγκεκριμένη σύνδεση ανάμεσα σε λογιστικά 

μεγέθη και σε οικονομικά μεγέθη όπως τα μόνιμα κέρδη. Το παρόν μοντέλο, όπως 

και άλλα μοντέλα, βασίζεται στην απλούστευση των υποθέσεων, επιτρέποντας 

φειδωλές αναπαραστάσεις του πολύπλοκου πραγματικού κόσμου.  
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Αναφορικά με την προηγούμενη έρευνα, η υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π. συμβάλλει 

θετικά καταλήγοντας σε λογιστική εναρμόνιση με αποτέλεσμα τα λογιστικά μεγέθη 

να παρουσιάζουν συγκρισιμότητα και ποιότητα, ανάπτυξη των επενδύσεων και 

βελτίωση στο κόστος κεφαλαίου (Barth et al., 2005). Η μείωση της χειραγώγησης 

των κερδών είναι αποτέλεσμα της υιοθέτησης των Δ.Π.Χ.Π. (Renders και 

Gaeremynck, 2007). 

 

Αναλυτικότερα, στην  έρευνα τους οι Renders και Gaeremynck (2007) εξέτασαν την  

υιοθέτησης των Δ.Π.Χ.Π. από μια εσωτερική οπτική, συνδέοντας την ελαχιστοποίηση 

των ωφελειών που προκύπτουν από τον προσωπικό εταιρικό έλεγχο σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά ενός νέου πολυμετοχικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.   Η εν 

λόγω έρευνα θεωρείται από τις πρώτες που καταγράφει μια σχέση ανάμεσα στους 

κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης και στην επιλογή λογιστικών προτύπων. Επίσης η 

παρούσα έρευνα διοχετεύει πληροφορίες, σε σχέση με τις διοικητικές ευκαιρίες και 

τις εταιρικές επιλογές, οι οποίες με τη σειρά τους επιδρούν  στην διαφάνεια των 

αγορών κεφαλαίου (capital markets). Επιπροσθέτως, μέσω της παρούσας έρευνας 

προσφέρονται στοιχεία σχετικά με το πώς το κόστος της υιοθέτησης των 

υποχρεωτικών Δ.Π.Χ.Π διαφοροποιείται μεταξύ των χωρών.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 1563 εταιρίες, στις οποίες επιτράπηκε να 

εφαρμόσουν τα Δ.Π.Χ.Π. το 2001. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι εταιρείες 

ήταν πρόθυμες να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΠ κατά τις περιπτώσεις όπου η προστασία 

των επενδυτών αυξανόταν και η αποκόμιση προσωπικών ενδοεταιρικών 

συμφερόντων μειώνονταν. Επιπλέον, τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι οι 

κανονισμοί και οι υποδείξεις-συστάσεις είναι εξίσου αποτελεσματικά στο να  

εμποδίζουν την παρουσία προσωπικών συμφερόντων τα οποία προκύπτουν από τον 

έλεγχο της εταιρείας, εντείνοντας την πιθανότητα εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π. Επίσης 

κατέληξαν ότι οι υποδείξεις εταιρικής διακυβέρνησης και υιοθέτησης κανονισμών, 

αποτελούν κίνητρα για πρώιμη υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π. κυρίως σε χώρες με αδύναμο 

νομικό σύστημα. 

Καταλήγοντας, οι Render και Gaeremynck (2007) διαπίστωσαν ότι στην εφαρμογή 

των ΔΠΧΠ δεν επιδρά το σύνολο των υποδείξεων εταιρικής διακυβέρνησης και 

κανονισμών. Για παράδειγμα, οι υποδείξεις με έμφαση σε συγκεκριμένα δικαιώματα 

των μετόχων, όπως ο κανόνας μία μετοχή/μία ψήφος, δεν έχουν σημαντική επίδραση 

στην υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π.    
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Η απόδοση των εταιρειών που εμφανίζουν συναλλαγές με συναλλασσόμενα μέρη 

τελεί υπό αμφισβήτηση. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον η διερεύνηση κατά πόσο υπάρχει 

σύνδεση ανάμεσα στις συναλλαγές των συναλλασσόμενων (συνδεόμενων) μερών και 

στην ύπαρξη ή δημιουργία κινήτρων για την χειραγώγηση των κερδών. Η παραπάνω 

διαπίστωση είναι αποτέλεσμα των ερευνών των  (Bushman και Smith, 2001; Gordon 

και Henry, 2003; Sherman και Young, 2001).  

Αναλυτικότερα, στην  έρευνα τους οι Gordon and Henry (2003), ορίζουν ως 

ενδοεταιρικές συναλλαγές αυτές ανάμεσα στην εταιρία και στους διοικητές, 

διευθυντές, προϊσταμένους ή μέλη αυτής. Οι εν λόγω συναλλαγές, οι οποίες 

ποικίλουν και είναι σύνθετες, απεικονίζουν και συστήνουν την έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης, ένα από τα βασικότερα θέματα προς έρευνα της τελευταίας δεκαετίας. 

Οι Gordon και Henry (2003), επικεντρώνονται στην χρηματοοικονομική δομή των 

ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών, και τις επιπτώσεις τους στην ερευνητική 

αρθρογραφία. 

Στη μελέτη τους εξετάζουν δύο εναλλακτικές πλευρές αυτών των συναλλαγών. 

Πρώτον, την άποψη ότι οι εν λόγω συναλλαγές αποτελούν σύγκρουση ενδιαφέροντος, 

μεταξύ μετόχων, διευθυντών και διοικητικού συμβουλίου, παραχωρώντας την ευθύνη 

διοίκησης και την λειτουργία παρακολούθησης της επιχείρησης στους μετόχους 

(shareholders). Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για τη διαπίστωση ύπαρξης του 

φαινομένου της αντιπροσώπευσης (agency theory), γεγονός το οποίο είναι εμφανές 

κατά τη διαδικασία δραστηριότητας ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών.   Δεύτερον, 

την άποψη ότι οι εν λόγω συναλλαγές είναι αποτελεσματικές, ικανοποιώντας την 

οικονομική φύση των συναλλαγών από μέρους της επιχείρησης, επιβεβαιώνοντας την 

εις βάθος γνώση της εταιρείας για τα επικείμενα αποτελέσματα.   

Το δείγμα περιορίστηκε στην επιλογή εταιρειών οι οποίες κατά το οικονομικό έτος 

2000 – 2001 είχαν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν στις πωλήσεις, τα 

κέρδη, την αγοραία ή τρέχουσα αξία και οποιαδήποτε άλλη οικονομική διαθέσιμη 

πληροφορία.  

Η αρχική επιλογή του δείγματος, που ικανοποιούσε την παραπάνω παραδοχή, 

αφορούσε σε 448 επιχειρήσεις, αριθμός ο οποίος κατανέμεται σε 20 διαφορετικούς 

κλάδους δραστηριότητας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του πληθυσμού. Το 

συγκεκριμένο δείγμα περιορίστηκε στις 112 επιχειρήσεις καθώς αποκλείστηκαν 

όποιες δήλωναν κλείσιμο οικονομικού έτους διαφορετικό του Δεκεμβρίου και του 
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Ιανουαρίου. Επίσης, αποκλείστηκαν από την επιλογή όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου 

των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς υπόκεινται σε διαφορετικό νομικό 

καθεστώς και επιχειρήσεις των οποίων τα υπό εξέταση μεγέθη είχαν μη επαρκεί 

αριθμό παρατηρήσεων (λιγότερο των 50). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως η οικονομική φύση των ενδοεταιρικών 

συναλλαγών δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς οι εν λόγω συναλλαγές προκαλούν 

σύγκρουση ενδιαφέροντος ενώ αντίθετα θεωρούνται αποτελεσματικές, έχοντας ως 

αποτέλεσμα η κάθε άποψη να έχει εντελώς διαφορετική επίπτωση στους μετόχους. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις ενδοεταιρικές συναλλαγές των εταιριών του 

δείγματος είναι πως οι εν λόγω συναλλαγές είναι κοινές, ποικίλουν και έχουν μεγάλο 

εύρος. Αναλυτικότερα, το 80% των εταιρειών γνωστοποιούν τουλάχιστον μία 

ενδοεταιρική συναλλαγή, με μέσο 3.9. Συναλλαγές με την εμπλοκή επιτελικών ή μη 

στελεχών, του διοικητικού συμβουλίου, αποτελούν περίπου το 47% επί του συνόλου. 

Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει τη σημαντικότητα να κατανοήσουμε τις συνέπειες 

της  διαφορετικότητας των οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ 

επιτελικών και μη επιτελικών στελεχών, μελών του διοικητικού συμβουλίου.     

Οι τύποι των συναλλαγών με τις οποίες εμπλέκονται οι εταιρίες διαφοροποιούνται, 

παρόλα αυτά περίπου το 20% των εταιριών αναφέρει τουλάχιστον έναν εκ των 

παρακάτω τύπων συναλλαγών: Άμεση ανταλλαγή υπηρεσιών όπου το ένα μέρος της 

συναλλαγής θα αφορά σε διοικητικό επιτελικό μέλος της εταιρίας, σύνηθες αγορές 

από ένα συνδεόμενο μέρος, συναλλαγές με ακίνητα-είτε ενοικίαση είτε αγορά, αγορές 

προϊόντων από συνδεόμενα μέρη, καθώς και δανειοδοτήσεις μεταξύ συνδεόμενων 

μερών για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς της αγοράς αποθεμάτων και ακινήτων.     

 

Αναφορικά με την έρευνα των Sherman και Young (2001), στην οποία εξετάζουν το 

τρέχων οικονομικό κλίμα, υποστηρίζουν ότι υπάρχει έντονη πίεση, καθώς και 

προσωπικά κίνητρα για τους μάνατζερ, για επίτευξη της ανάπτυξης των πωλήσεων με 

σκοπό να πετύχουν τις προσδοκίες αναφορικά με τα έσοδα των επενδυτών. Σύμφωνα 

με την SEC, αποτελεί συνέπεια των παραπάνω, όλο και περισσότερες εταιρίες  να 

εκδίδουν παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις, κυρίως μέσω της εμπλοκής 

«παιχνιδιών» γύρω από τα κέρδη. Αποτέλεσμα αυτών των επιθετικών λογιστικών 

στρατηγικών είναι ο αποπροσανατολισμός των μετόχων, οι οποίοι δεν αποκομίζουν 

την πραγματική αίσθηση της οικονομικής υγείας της εταιρίας, καθώς την στιγμή που 
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τα προβλήματα έρχονται στο φως, η αξία των μετοχών τις οποίες διαθέτουν 

σημειώνουν κατακόρυφη πτώση.  

Επομένως, το ερώτημα που γεννάται είναι πώς θα μπορέσουν οι επενδυτές και οι 

αντιπρόσωποι αυτών στα εταιρικά συμβούλια (corporate boards) να εντοπίζουν τους 

κινδύνους πριν αυτοί «σκάσουν» στο πρόσωπό τους.  

Αναφορικά με τους  Sherman και Young (2001), οι επενδυτές και οι αντιπρόσωποί 

τους, θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα 

ακόλουθα έξι σημεία: τη μέτρηση και αναγνώριση εσόδων (revenue), στην πρόβλεψη 

και επιφύλαξη για ασταθή μελλοντικά κόστη, στην αποτίμηση παγίων, στα 

χρηματοοικονομικά παράγωγα, στις ενδοεταιρικές συναλλαγές, καθώς και στις  

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των επιδόσεων του συστήματος 

(bench-marking performance). Τα παραπάνω αποτελούν τα πεδία κατά τα οποία είναι 

πιθανόν να καταγραφεί η οποιαδήποτε πιθανή απάτη εις βάρος των μετόχων.  

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την πηγή κινδύνου-ρίσκου σε καθένα από τα παρακάτω 

πεδία, χρησιμοποιώντας μελέτες περιπτώσεων όπως η Metallgesellschaft, η Xerox, η 

MicroStrategy, και οι Lernout & Hauspie. Επίσης στην έρευνα τους χρησιμοποιείται 

ένα σετ ερωτήσεων με στόχο τον προσδιορισμό του πότε οι λογιστικές πρακτικές μιας 

εταιρίας είναι πιθανό να εμφανίζονται υπερβολικά επιθετικές. Επιπροσθέτως, 

θεωρούν ότι, οι αναλυτές οι οποίοι έχουν ως κύριο ενδιαφέρον την  αμερόληπτη 

αποτίμηση της εταιρίας – και όχι μια ωραιοποιημένη παρουσίαση, το σετ των 

ερωτήσεων το οποίο παρέχεται κατά την έρευνα, αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας 

ενάντια στην δημιουργική λογιστική (creative accounting). Τέλος, οι Sherman και 

Young (2001) θεωρούν απαραίτητο προσόν, τα μέλη των εταιρικών συμβουλίων να 

διαθέτουν χρηματοοικονομική μόρφωση.  

    

2.4.2 Συναλλαγές συνδεόμενων μερών 

Οι Kohlbeck και Mayhew (2010) σε έρευνα τους, διαπίστωσαν ότι, εταιρείες με 

συνδεόμενα μέρη έχουν σημαντικά χαμηλότερη αποτίμηση, ενώ εταιρείες χωρίς 

συνδεόμενα μέρη καταγράφουν οριακά χαμηλότερες διαδοχικές αποδόσεις. Επίσης 

δήλωσαν ότι μέσω των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη παρέχεται δυνατότητα 

στους μετόχους να καταγράφουν κέρδη (ευημερία) χρεώνοντας τα ενδιαφερόμενα 

μέρη (stakeholders). Αντιθέτως, αναφορικά με τις εν λόγω συναλλαγές μπορεί να 
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επιτευχθεί παραγωγικός στρατηγικός συνεταιρισμός, να προαχθεί ο διαχωρισμός του 

ρίσκου και η διευκόλυνση των περιορισμών.  

 

Αναλυτικότερα, στην έρευνά τους οι Kohlbeck και Mayhew (2010) εξετάζουν την 

αποτίμηση της αγοράς μετοχών για εταιρίες με ενδοεταιρικές συναλλαγές. 

Σημαντικός αριθμός εταιριών έχουν εμπλοκή σε σύγχρονες περιπτώσεις απάτης, ενώ 

την ίδια στιγμή εμφανίζουν ενδοεταιρικές συναλλαγές στις οικονομικές τους 

καταστάσεις. 

Το κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών αντέδρασε στην εν λόγω προφανή συσχέτιση, 

μπλοκάροντας τα ενδοεταιρικά δάνεια προς τους υπαλλήλους και τους διευθυντές ως 

μέρος της νομοθετικής πράξης Sarbanes-Oxley (SOX) του έτους 2002.  

Η εν λόγω μελέτη ερευνά την αποτίμηση εταιριών που κατέγραψαν 

ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές το 2001, δηλαδή προγενέστερα της αποκάλυψης των 

περιστατικών απάτης (Enron, Tyco, WorldCom και Adelphia) και της απαγόρευσης 

του κογκρέσου με σκοπό την εξασφάλιση αμερόληπτης αξιολόγησης των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών. Επίσης ερευνώνται οι αποδόσεις της αγοράς (market 

returns) για το έτος 2002, ώστε να αξιολογηθεί εάν τα αποτελέσματα της αποτίμησης 

απεικονίζουν συσχέτιση μεταξύ αποδόσεων και υποκείμενου αναλαμβανόμενου  

ρίσκου.  

 

Η εξέταση των ενδοεταιρικών συναλλαγών πραγματοποιήθηκε αξιολογώντας εάν 

υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στην αποτίμηση της αγοράς (market valuation) και (1) 

στις συναλλαγές μεταξύ των συνδεόμενων μερών, η γνωστοποίηση των οποίων έχει 

μικρή ή και καθόλου σχέση με την αποτίμηση των αποδόσεων της επιχείρησης, (2) 

και στην διοίκηση ή στις εσωτερικές καιροσκοπίες έχοντας ως αποτέλεσμα την 

μειωμένη αποτίμηση της εταιρίας, ή (3) με τις εν λόγω συναλλαγές να υπερτιμούν την 

αξία της εταιρίας.  

Το δείγμα της μελέτης αποτελείτο από εταιρίες που περιλαμβάνονται στον δείκτη 

S&P 1500 για το έτος 2001. Το έτος 2001 επιλέχθηκε ως το τελευταίο έτος πριν από 

την ενεργοποίηση της νομοθετικής πράξης Sarbanes-Oxley, η οποία έθεσε φραγή στα 

περισσότερα ενδοεταιρικά δάνεια.  Η έρευνα βασιζόμενη στο έτος 2001, αναμένεται 

να έχει σημαντική επίδραση στην νομοθεσία, καθώς και στη συνοχή αναφορικά με τα 

κίνητρα για παροχή εμπειρικών αποτελεσμάτων που θα σχετίζονται με την αντίληψη 

της αγοράς για εταιρίες με συνδεόμενα μέρη. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας δηλώνουν ότι η αγορά καταγράφει χαμηλότερη αξία 

για εταιρίες με ενδοεταιρικές συναλλαγές. Οι Kohlbeck και Mayhew (2010) 

κατέγραψαν χαμηλότερη αξιολόγηση και αποδόσεις για εταιρίες με συνδεόμενα μέρη.               

Η περαιτέρω ανάλυση αναδεικνύει διαφοροποιήσεις στους τύπους συναλλαγών οι 

οποίες διαπιστώνονται σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν συναλλαγές μεταξύ των 

διευθυντικών στελεχών, των προϊσταμένων και των μετόχων. Τα ευρήματα που 

καταγράφονται για αυτού του τύπου των συναλλαγών είναι η αρνητική αξιολόγηση 

των αποδόσεων.   Επίσης, η απαγόρευση των δανείων μεταξύ συνδεόμενων μερών, η 

οποία επιβλήθηκε από τη νομοθετική πράξη SΟΧ, εμφανίζει να έχει ιδιαίτερα έντονες 

αρνητικές συνέπειες κατά την αποτίμηση, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οριακές 

αρνητικές αποδόσεις. Ωστόσο, η αγορά, σε γενικές γραμμές, δεν είναι διατεθειμένη 

να προβεί σε αρνητικές αξιολογήσεις και αποτιμήσεις σύνθετων ενδοεταιρικών 

συναλλαγών ή συναλλαγών που περιλαμβάνουν επιχειρηματικές επενδύσεις υπό τη 

μορφή του συνεταιρισμού και των κοινοπραξιών. Αν και αποδεικνύεται ότι δεν 

υπάρχει κάποια άγνωστη μεταβλητή που να αποτρέπει την αρνητική αποτίμηση, είναι 

προφανές ότι υπάρχουν βασικοί παράγοντες που αποτελούν την κινητήρια δύναμη 

ώστε να επιβεβαιώνεται η παραπάνω προτεινόμενη συνθήκη. 

Οι Kohlbeck και Mayhew (2010), κατέληξαν σε μια ενδιαφέρουσα ισορροπία μεταξύ 

της αποτίμησης των συναλλαγών με συνδεόμενα μέρη και της μείωσης της αξίας της 

εταιρείας. Επιπροσθέτως, βρήκαν ότι εταιρείες με συναλλασσόμενα μέρη και η 

αποτίμηση αυτών, έχουν αρνητική συσχέτιση, γεγονός που συνιστά διαφορετική 

αξιολόγηση των εταιρειών με τα εν λόγω μέρη, το οποίο είναι στατιστικά και 

οικονομικά σημαντικό. Μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας, κατέληξαν ότι η 

αγορά αποτιμά τα εναπομείναντα έσοδα (residual income) περισσότερο για εταιρείες 

χωρίς συναλλασσόμενα μέρη, απ’ ότι για εταιρείες με τα εν λόγω μέρη. Η διαπίστωση 

των υπολειπόμενων εσόδων (residual income) επικυρώνει ότι οι επενδυτές εκτιμούν 

με μικρότερη εμπιστοσύνη τα αναφερόμενα/καταγεγραμμένα έσοδα και μειώνουν τις 

αποδόσεις των μετόχων από τα μελλοντικά έσοδα. Αναφορικά με διεθνείς έρευνες, η 

ενσωμάτωση των παγίων μέσω του ελέγχου των συμμετοχών, εξασθενεί τη 

μειοψηφία των μετόχων, γεγονός που προκαλεί μείωση στην αξία των τιμών των 

μετοχών και των αποδόσεων τους, για εκείνες τις εταιρείες που έχουν πρόσβαση στις 

εν λόγω συναλλαγές (Johnson et al., 2000; Jiang et al., 2005; Jiang και Wong, 2010).  
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Αναλυτικότερα, η έρευνα των Jiang and Wong (2010), βασίστηκε σε δείγμα που 

αφορά Κινέζικες εισηγμένες εταιρίες. Η υπό εξέταση περίοδος αναφέρεται στα έτη 

1998 μέχρι 2002, με στόχο την παροχή στοιχείων τα οποία βασίζονται στην 

ενίσχυση-υποστήριξη (propping) των ενδοεταιρικών συναλλαγών. Η Κίνα 

ενδείκνυται για την ανάπτυξη  έρευνας στο πεδίο αναφορικά με την μετατόπιση της 

περιουσίας (resources) μεταξύ των ιδιοκτητών (controlling owners) και των 

εισηγμένων επιχειρήσεων, λόγω της υποανάπτυκτης αγοράς κεφαλαίων, των 

προϊόντων και της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα διαθέτει κανονιστικό πλαίσιο 

που ενθαρρύνει επιχειρηματικές κινήσεις όπως η έκδοση και η απόσυρση μετοχών 

καθώς επίσης και αδύναμο νομικό και θεσμικό πλαίσιο. 

Τα στοιχεία της αγοράς έδειξαν, πως οι ιδιοκτήτες (controlling owners) των 

εισηγμένων κινεζικών εταιριών εμπλέκονται στην ενίσχυση-υποστήριξη μέσω των 

ενδοεταιρικών (συνδεόμενων) πωλήσεων. Η αύξηση στις συνδεόμενες πωλήσεις 

σχετίζεται με υψηλότερα λειτουργικά κέρδη, ενώ παράλληλα γίνεται χρήση των εν 

λόγω πωλήσεων ώστε να προκαλείται εξασθένηση των αρνητικών αποτελεσμάτων 

(shocks) στα κλαδικά κέρδη, κατά την περίπτωση όπου οι εισηγμένες εταιρίες 

παρουσιάζουν κίνητρα για χειραγώγηση (manage) των κερδών. Οι ιδιοκτήτες των 

εταιρειών μέσω των ενδοεταιρικών συναλλαγών, επιτυγχάνουν τους στόχους της 

κερδοφορίας, όπως ορίζονται από τις εποπτεύουσες αρχές (regulation authorities), 

διατηρώντας με τον τρόπο αυτό είτε το κύρος της εισηγμένης εταιρείας είτε 

πληρώντας τις προϋποθέσεις για νέα έκδοση δικαιωμάτων.  

 

Η ενίσχυση-υποστήριξη μέσω των ενδοεταιρικών πωλήσεων, μπορεί να είναι 

αποτελεσματική όταν οι συναλλαγές βασίζονται σε διαθέσιμα μετρητά (cash),  παρά 

στη αρχή των δεδουλευμένων (accrual-based). Οι ενδοεταιρικές πωλήσεις και τα 

διακριτά δεδουλευμένα αποδείχθηκε ότι αποτελούν υποκατάστατα ενεργειών της 

χειραγώγησης των κερδών (earnings management).  

 

Γενικότερα, όταν οι εταιρίες καταγράφουν πωλήσεις με τα συνδεόμενα μέρη ή έχουν 

θετικές αφύσικες (abnormal) ενδοεταιρικές πωλήσεις, δύναται να έχουν ασθενή τάση 

για χρήση των διακριτών δεδουλευμένων, τα οποία θα ικανοποιούσαν τους στόχους 

αναφορικά με τα κέρδη. Ωστόσο οι Jiang και Wong (2010) απέδειξαν ότι οι εταιρίες 

τελικά έχουν ισχυρότερη τάση για χρήση των διακριτών δεδουλευμένων, με σκοπό να 

επηρεάσουν τα κέρδη, στην περίπτωση που δεν έχουν ενδοεταιρικές πωλήσεις ή όταν 
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δεν υπάρχει εμπλοκή στην διαχείριση ενδοεταιρικών πωλήσεων (related sales 

management). Επίσης, η ενίσχυση-υποστήριξη, βασιζόμενη σε διαθέσιμα μετρητά 

μέσω των συνδεόμενων πωλήσεων, σχετίζεται με την μεταφορά μετρητών πίσω 

στους ιδιοκτήτες διαμέσου του ενδοεταιρικού δανεισμού (related lending). Επομένως, 

από τη στιγμή που η διαχείριση-διοίκηση των διακριτών δεδουλευμένων δεν 

εμπεριέχει ταμειακά εμβάσματα (cash), η εν λόγω ενέργεια διαχείρισης κερδών δεν 

συνδέεται με διαδοχικές μεταφορές μετρητών. Τέλος, οι Jiang και Wong (2010) 

κατέληξαν, ότι ο βαθμός ενίσχυσης-υποστήριξης είναι σημαντικά χαμηλότερος σε 

περιοχές με ισχυρούς οικονομικά σχηματισμούς, παρά σε περιοχές με αδύναμους.      

Επιπροσθέτως, οι χρηματιστηριακές αγορές καθορίζουν νέους νόμους σύμφωνα με 

τους οποίους απαιτούν γνωστοποίηση των ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών, 

επιτυγχάνοντας την άμεση συσχέτιση με τις ανεπτυγμένες παγκόσμιες χρηματαγορές. 

(Djankov et al., 2008; La porta et al., 2006). 

Αναλυτικότερα, η έρευνα των La porta et al. (2006), εξετάζει νομοθεσίες 

χρηματαγορών (securities) από 49 χώρες, εστιάζοντας κυρίως στο πως η νομοθεσία 

ρυθμίζει την έκδοση και δημοσιοποίηση νέων μετοχικών κεφαλαίων (equity) στο 

κοινό. Η έκδοση χρεογράφων είναι γνωστή υπό τον όρο «πρόβλημα διάθεσης» 

(Mahoney (1995))- δηλαδή το ρίσκο που υπάρχει όταν οι εταιρικοί εκδότες (corporate 

issuers) διαθέτουν προβληματικά χρεόγραφα στο κοινό, καθώς και εάν το ρίσκο αυτό 

καλύπτεται από όλες τις νομοθεσίες. Η έρευνα αναλύει συγκεκριμένες διατάξεις στην 

νομοθεσία χρεογράφων που επιδρούν στις IPO’s κάθε χώρας, εξετάζοντας την σχέση 

ανάμεσα στις εν λόγω επιδράσεις και σε διάφορα κριτήρια ανάπτυξης των μετοχικών 

αγορών και επιπλέον ερμηνεύει τις αποδείξεις με βάση τις διαθέσιμες θεωρίες περί  

νομοθεσίας χρεογράφων.  

 

Αναφορικά με τις αγορές χρεογράφων, οι εναλλακτικές θεωρίες των βέλτιστων 

νομικών ρυθμίσεων μπορούν να βασιστούν στις τρεις ακόλουθες γενικές υποθέσεις. 

Σύμφωνα με την αρχική υπόθεση, η οποία ταυτίζεται με αυτή του Coase (1990), η 

βέλτιστη κυβερνητική πολιτική είναι να αφήσει τις αγορές χρεογράφων χωρίς 

κανόνες-ρυθμίσεις. Οι εκδότες χρεογράφων έχουν ως κίνητρο την γνωστοποίηση 

όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε να πετύχουν υψηλότερες τιμές, απλώς και 

μόνον επειδή μια αποτυχία γνωστοποίησης θα προκαλούσε τους επενδυτές να 

σκεφτούν τα χειρότερα (Grossman (1981), Grossman και Hart (1980)). Οι επενδυτές 

μπορούν να βασιστούν σε αυτές τις γνωστοποιήσεις όταν έχουν : καλή φημολογία, 
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νομιμότητα, συμβατικές κυρώσεις για την μη-καταγραφή, ανέξοδη  εξακρίβωση της 

ορθότητας, ή όταν η καταγραφή της ορθότητας (ακρίβεια) στηρίζεται σε εγγυήσεις. 

Όταν η πιστοποίηση περιέχει κόστος, οι εκδότες «αξιόλογων» χρεογράφων μπορούν 

να καταφύγουν σε επιπρόσθετους μηχανισμούς ώστε να διακρίνουν την ποιότητα 

αυτών (Ross et al., (1979)). Για παράδειγμα οι ανάδοχοι της έκδοσης και οι ελεγκτές 

μπορούν με αξιοπιστία να πιστοποιήσουν την ποιότητα των χρεογράφων που 

προσφέρονται, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την φήμη και να αποφύγουν 

μειονεκτήματα, μέσω συμβολαίων ή επιζήμιας (tort) νομοθεσίας (Benston (1985), 

Chemmanur και Fulghieri (1994)). Ομοίως, τα χρηματιστήρια (stock exchanges) 

μπορούν να κατευθύνουν τις ευνοϊκές γνωστοποιήσεις και να παρακολουθήσουν την 

συμμόρφωση των εισηγμένων εταιριών ώστε να διευκολύνουν τις εμπορικές 

συναλλαγές (Benston (1985), και Grossman (1981)). Οι εν λόγω μηχανισμοί 

επαρκούν ώστε οι εκδόσεις χρεογράφων να επιτύχουν οικονομικά. 

Η νομοθεσία χρεογράφων είναι, είτε ακατάλληλη (δεδομένου ότι κωδικοποιεί τους 

υπάρχοντες κανονισμούς της αγοράς ή τους περιορίζει) είτε ζημιογόνα, από την 

στιγμή που αυξάνει το κόστος συμβολαίων (contracting costs) και προσελκύει 

κρατική ανάμειξη στις αγορές (Coase (1990). 

 

Οι δύο εναλλακτικές υποθέσεις υποστηρίζουν ότι η νομοθεσία χρεογράφων «έχει 

ουσία». Αμφότερες, φήμη και περιορισμοί καθώς και επιζήμια νομοθεσία είναι 

επαρκής ώστε να συγκρατήσουν τους διαθέτες από το να εξαπατήσουν τους 

επενδυτές, δεδομένου ότι οι αποδόσεις από την εξαπάτηση είναι πολύ υψηλές καθώς 

και επειδή η ιδιωτική ζημία και η αντιδικία είναι πολύ ακριβά και πολύ ασταθή ώστε 

να δημιουργήσουν εμπόδιο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να εισαγάγει ένα περιοριστικό 

πλαίσιο, για τον καθορισμό νομοθεσίας χρεογράφων, ώστε να μειωθεί η επιβολή 

δαπανών και οι ωφελιμιστικές συμπεριφορές. Οι δύο εναλλακτικές υποθέσεις 

διαφοροποιούνται, αναφορικά με το ποιος θα ήταν ο ευνοϊκότερος βαθμός 

παρέμβασης του κράτους στο εν λόγω πλαίσιο.   

Με βάση την πρώτη άποψη, η κυβέρνηση μπορεί να τυποποιήσει ένα ιδιωτικό 

περιοριστικό πλαίσιο ώστε να βελτιώσει την πειθαρχία της αγοράς και την ιδιωτική 

αντιδικία. Δίχως την εν λόγω τυποποίηση, η αντιδικία κατευθύνεται από περιοριστική 

και άδικη νομοθεσία, με σοβαρή αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα, επειδή τέτοια 

θέματα έντασης και απροσεξίας πρέπει να μπαίνουν σε τάξη στα δικαστήρια 

(Easterbrook και Fischel (1984)).  
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Η έρευνα των La porta et al., 2006, εξετάζει δύο περιπτώσεις τυποποίησης. Πρώτον, 

η νομοθεσία μπορεί να καταγράφει-γνωστοποιεί λεπτομερής πληροφορίες, όπως 

κερδοφορία και δομή ιδιοκτησίας, στο μέλλον (prospectus). Σε περίπτωση που 

ακολουθούν οι πληροφορίες, γίνεται ευκολότερο για τους επενδυτές η αποτίμηση των 

εταιριών και υπάρχει προθυμία για επενδύσεις. Σε περίπτωση αθέτησης, 

δημιουργείται προφανές μειονέκτημα των κριτηρίων που αντιμετωπίζουν οι εκδότες 

και οι intermediaries, όταν οι επενδυτές προσπαθούν να ανακτήσουν τις ζημίες των 

εταιριών μέσω θετικών κανόνων καταγραφής-γνωστοποίησης, αλλά υπάρχει 

αδυναμία να αποκαλύψουν σημαντικές πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό, η 

νομοθεσία μπορεί να μειώσει την αβεβαιότητα και το κόστος ιδιωτικής αντιδικίας, με 

σκοπό να ωφεληθούν οι αγορές. 

Βάση της τελευταίας υπόθεσης, θεωρώντας ως δεδομένο ότι η νομοθεσία των 

χρεογράφων θα συμπεριλάβει την καταγραφή των υποχρεώσεων των διαφόρων 

μερών, αλλά και υποχρεωτικά κριτήρια, τα κίνητρα ιδιωτικής επιβολής είναι συχνά 

ανεπαρκή ώστε να αποσπάσουν την ειλικρίνεια των εκδοτών. Αυτό το οποίο 

χρειάζεται για την ενίσχυση του εμπορίου είναι μια αρχή δημόσιας επιβολής όπως η 

SEC. Η εν λόγω αρχή, θα ήταν δυνατό να επιβάλλει ex ante, μέσω της διευκρίνησης 

των δημοσίων υποχρεώσεων και διαμέσου της επιβολής προστίμων ή δικαστικών 

υποθέσεων. Η δημόσια επιβολή θα λειτουργούσε, διότι η αρχή είναι ανεξάρτητη και 

εστιασμένη, συνεπώς μπορεί να ρυθμίσει τις αγορές χωρίς πολιτικές παρέμβασης. 

Βάση αυτής της υπόθεσης, η δύναμη της εισαγωγής μιας δημόσιας επιβολής, από την 

νομοθεσία των χρεογράφων, έχει τα περισσότερα προνόμια για την ανάπτυξη της 

αγοράς. 

Η διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων, επετεύχθη μέσω της συνεργασίας με 

δικηγόρους από 49 χώρες, έτσι δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων από κανόνες και 

ρυθμίσεις που σχετίζονται με την έκδοση χρεογράφων. Τα στοιχεία 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία ποιοτικών δεδομένων της νομοθεσίας 

χρεογράφων, με έμφαση στην υποχρεωτική καταγραφή-γνωστοποίηση, στα 

υποχρεωτικά πρότυπα και στην δημόσια επιβολή-ενίσχυση. Τέλος εξετάσθηκε η 

σχέση ανάμεσα στα εν λόγω δεδομένα της νομοθεσίας χρεογράφων και σε 

αριθμητικούς δείκτες προερχόμενοι από την ανάπτυξη της αγοράς μετοχών (stock 

market).         
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Σε συνέχεια, οι Gordon et al. (2007), δήλωσαν ότι οι ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές, 

θεωρούνται ως φυσική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς η υψηλή συχνότητα 

συναλλαγών πραγματοποιείται από τις εταιρείες χωρίς να διαπράττεται λογιστική ή 

οικονομική απάτη. 

Αναλυτικότερα, η έρευνα των Gordon et al. (2007), εξετάζει θέματα σχετικά με τον 

έλεγχο (auditing) των ενδοεταιρικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα, η έρευνα 

καταγράφει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αναγνώριση, την εξέταση και την 

καταγραφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών, παραθέτοντας ζητήματα και 

επιστημονικές αποδείξεις που συνδέονται με την μη-γνωστοποίηση (non-disclosure) 

και εμπιστοσύνη στους ισχυρισμούς των μάνατζερ, στην αξιολόγηση του ρίσκου, 

στην αναγνώριση απάτης, την επιρροή των ενδοεταιρικών συναλλαγών στην εταιρική 

διαχείριση καθώς και σε διεθνή ελεγκτικά θέματα. Γενικότερα, θεωρούν πως τα 

αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας και η σημαντικότητα των ενδοεταιρικών 

συναλλαγών στις πρόσφατες εταιρικές απάτες είναι σε συνοχή με την επανεξέταση 

του PCAOB’s (Public Company Accounting Oversight Board)8  αναφορικά με τον 

έλεγχο των ενδοεταιρικών συναλλαγών.    

 

Η χειραγώγηση (manipulation) μέσω της λογιστικής αρχής των δεδουλευμένων 

(accruals principle) μπορεί να μεταφέρει κέρδη από το ένα οικονομικό έτος στο 

επόμενο, έχοντας ως αποτέλεσμα τα πραγματοποιηθέντα κέρδη των μελλοντικών 

ετών να μην επηρεαστούν από αυτήν την ενέργεια. Συνεπώς, η χειραγώγηση από την 

μεταφορά των ποσών (prices), η οποία προκύπτει από τις ενδοεπιχειρησιακές 

συναλλαγές να αποτελεί μια μόνιμη τροποποίηση εσόδων (earnings modification). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Jian και Wong (2008), οι ιδιοκτήτες (controlling owners) 

των εισηγμένων εταιρειών στο κινεζικό χρηματιστήριο, χρησιμοποιούν τις 

ενδοεταιρικές πωλήσεις (related sales) για να συγκρατήσουν τα έσοδα. Επίσης, οι 

διακριτοί ενδοεταιρικοί εισπρακτέοι λογαριασμοί, δεν είναι στατιστικά σημαντικά 

θετικοί, κατά την περίπτωση όπου οι εταιρείες έχουν κίνητρα ώστε να πετύχουν 

συγκεκριμένους στόχους αναφορικά με τα έσοδα. Οι αφύσικα υψηλές πωλήσεις των 

συναλλασσόμενων που καταγράφονται στην έρευνά τους, δεν αποτελεί απόλυτα 

                                                 
8 Η PCAOB είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία ιδρύθηκε από το Κογκρέσο για την εποπτεία των ελέγχων 
των δημόσιων επιχειρήσεων, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των επενδυτών και την προώθηση του 
δημοσίου συμφέροντος κατά την προετοιμασία ενημερωτικών σημειωμάτων, με ακρίβεια και ανεξάρτητων 
εκθέσεων ελέγχου. Η PCAOB επιβλέπει επίσης τους ελέγχους των χρηματιστών-διαπραγματευτών, 
συμπεριλαμβανομένου των εκθέσεων συμμόρφωσης που υποβάλλεται σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς νόμους 
χρεογράφων, για την προώθηση της προστασίας των επενδυτών. 
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αποτέλεσμα των αφύσικα δεδουλευμένων αυξημένων πωλήσεων (accrued sales), 

γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει στατιστικά σημαντικά θετικούς διακριτούς  

εισπρακτέους λογαριασμούς των συνδεόμενων μερών; αντιθέτως, οι αφύσικες 

(abnormal) πωλήσεις των συνδεόμενων μερών, μπορούν να εμφανιστούν επίσης ως 

χρηματικές ροές (cash) από πωλήσεις των εισηγμένων εταιρειών προς τους ιδιοκτήτες 

αυτών (controlling owners). Γενικότερα, η προγενέστερη ακαδημαϊκή έρευνα έχει 

επικεντρωθεί περισσότερο στην διοχέτευση/καθοδήγηση (tunneling) απ’ ότι με την 

ενίσχυση/στήριξη (propping) των ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών.  

Η διοχέτευση/καθοδήγηση (tunneling) και η ενίσχυση/στήριξη (propping) των 

ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών είναι ιδιαίτερης σημασίας σε εταιρείες με 

συγκεντρωμένη ιδιοκτησία. Η δομή της συγκεντρωμένης ιδιοκτησίας παρατηρείται 

πολύ συχνά σε πολλές χώρες του κόσμου και ιδιαιτέρως στην Ανατολική Ασία (La 

Porta et al., 1999; Claessens et al., 2000). Ο έλεγχος των μετόχων στις εν λόγω 

εταιρείες έχει την δύναμη να ενσωματώσει τη μειοψηφία των μετόχων αλλά και να 

χρησιμοποιήσει τον προσωπικό πλούτο τους για ενίσχυση/στήριξη (propping) των 

εταιρειών σε περιόδους ύφεσης (distress).  

 

Αναλυτικότερα, στην έρευνά τους οι La Porta et al.(1999), χρησιμοποίησαν  

δεδομένα που αφορούσαν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, εταιρειών που 

δραστηριοποιούνταν σε 27 αναπτυγμένες οικονομίες, έτσι ώστε να προσδιορίσουν 

τον τέλειο τρόπο ελέγχου των μετόχων, αυτών των εταιριών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας, κατέδειξαν ότι, ελάχιστες από τις εταιρείες του δείγματος είχαν 

αναπτυγμένο δημόσιο προφίλ, σύμφωνα με το πρότυπο προβολής του ιδιοκτησιακού 

προφίλ των σύγχρονων επιχειρήσεων, όπως αυτό αναφέρεται από τους Berle και 

Meann’s (1932). Η παραπάνω διαπίστωση αποκλείει το δείγμα των επιχειρήσεων οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε χώρες με αναπτυγμένο κανονιστικό πλαίσιο περί 

προστασίας των επενδυτών.  Επιπλέον οι επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη προβολής 

του ιδιοκτησιακού προτύπου, ο τρόπος διοίκησης και ο έλεγχος τους βασίζεται 

συνήθως στην οικογενειοκρατία και στον κρατικό παρεμβατισμό. Ο έλεγχος του 

μετοχικού κεφαλαίου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι πολύ λιγότερο 

συνηθισμένος, με του μετόχους να έχουν συνήθως αυξημένη επιρροή πάνω στις 

επιχειρήσεις, σε σημαντικά θέματα όπως τις ταμειακές ροές, κυρίως μέσω της χρήσης 

των πυραμίδων και της συμμετοχής στην διοίκηση.  
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Αναλυτικότερα, στην έρευνά τους οι Claessens et al., (2000), εξετάζουν τον 

διαχωρισμό της ιδιοκτησίας και του ελέγχου μέσω 2980 εταιριών σε εννέα χώρες της 

Ανατολικής Ασίας. Σε όλες τις χώρες, τα δικαιώματα ψήφου συχνά υπερβαίνουν τα 

δικαιώματα στις ταμειακές ροές μέσω διαρθρωτικών πυραμίδων και cross-holding. Ο 

διαχωρισμός της ιδιοκτησίας και του ελέγχου είναι πιο έντονος μεταξύ των 

οικογενειοκρατούμενων εταιριών και των μικρών εταιριών. Περισσότερο από τα δύο 

τρίτα των επιχειρήσεων ελέγχονται από ένα μέτοχο. Διευθυντές εταιριών με στενή 

εξουσία, τείνουν να είναι συγγενείς της οικογένειας του ελέγχοντος μετόχου. Οι 

παλαιότερες επιχειρήσεις είναι γενικότερα οικογενειοκρατούμενες, καταρρίπτοντας 

την άποψη πως η ιδιοκτησία διασπείρεται με την πάροδο του χρόνου. Τέλος, ο 

σημαντικός εταιρικός πλούτος στην Ανατολική Ασία είναι συγκεντρωμένος μεταξύ 

λίγων επιχειρήσεων.    

Δύο είναι οι σχετικές επικρατούσες απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία.  

Η πρώτη, προσπάθησε να μετρήσει την ενσωμάτωση (expropriation) της μειοψηφίας 

των μετόχων έμμεσα, κάνοντας χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων για τον βαθμό 

ενσωμάτωσης. Οι εν λόγω έρευνες δεν εξετάζουν κατά πόσον η αξία της μειοψηφίας 

των μετόχων (shareholdings) έχει μειωθεί ακολουθώντας συγκεκριμένες εταιρικές 

λειτουργίες. Κάποιες έρευνες χρησιμοποιούν το νομικό (νόμιμο) σύστημα 

(συγκεκριμένα της προστασίας του επενδυτή) ως προσέγγιση για την πιθανότητα 

ενσωμάτωσης (La porta et al., 1998; 2000b; Johnson, 2000; Djankov et al., 2008).  

Αναλυτικότερα, στην έρευνα τους οι Bertrand et al., (2002), αναφέρουν ότι οι 

ιδιοκτήτες επιχειρηματικών ομίλων συχνά κατηγορούνται για ενσωμάτωση 

μειοψηφίας ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της διοχέτευσης/καθοδήγησης πόρων από 

εταιρίες οι οποίες έχουν χαμηλές ταμειακές ροές σε εταιρίες με υψηλές ταμειακές 

ροές. Στην παρούσα έρευνα προτείνουν μια γενική μεθοδολογία για τη μέτρηση της 

έκτασης των δραστηριοτήτων καθοδήγησης/διοχέτευσης. Η μεθοδολογία στηρίζεται 

στην απομόνωση και στη συνέχεια τη δοκιμή των διακριτικών επιπτώσεων/συνεπειών 

των υποθέσεων καθοδήγησης, κατά τη διάδοση διαταραχών στα κέρδη μεταξύ των 

επιχειρήσεων ενός ομίλου. Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας σε ομίλους 

επιχειρήσεων, στην Ινδία, εντοπίζεται ένα σημαντικό ποσό διοχέτευσης/καθοδήγησης, 

μεγάλο μέρος του οποίου εμφανίζεται μέσω μη-λειτουργικών συστατικών των 

κερδών. 
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Η δεύτερη, εξετάζει ενέργειες των ελεγχόμενων μετόχων οι οποίες έχουν άμεση 

επίδραση στην εταιρεία που ελέγχουν, τυπικά μέσω συναλλαγών με τα 

συναλλασσόμενα μέρη ανάμεσα στις δημοσίως εισηγμένες εταιρείες και τους 

ελέγχοντες μετόχους (controlling shareholders). Η βιβλιογραφία αναγνωρίζει τρία 

κίνητρα πίσω από τις συναλλαγές με τα συναλλασσόμενα μέρη, συγκεκριμένα την 

καθοδήγηση, την ενίσχυση και την διαχείριση των κερδών. Αναφορικά με την 

καθοδήγηση αποδεικνύεται ότι η αξία της μειοψηφίας των μετόχων έχει μειωθεί ως 

αποτέλεσμα των συγκεκριμένων συναλλαγών με τα συγγενή μέρη.  

Οι Cheung et al. (2006), ερεύνησαν μια μεγάλη ομάδα από συναλλαγές 

συναλλασσόμενων μερών ανάμεσα σε εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο του 

Χονγκ Κονγκ και στους ελέγχοντες μετόχους (controlling shareholders). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, πως κατά μέσο όρο οι εταιρείες εισπράττουν 

σημαντικά αρνητικές αποδόσεις, τόσο κατά την αρχική αναγγελία όσο και κατά την 

δωδεκάμηνη περίοδο που ακολουθεί την αναγγελία των συνδεόμενων συναλλαγών 

έχοντας ως a priori αποτέλεσμα την ενσωμάτωση της μειοψηφίας των μετόχων.  

 

Ειδικότερα, αναφέρουν άμεσες αποδείξεις ενσωμάτωσης μετόχων μειοψηφίας, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από συνδεόμενες  συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που 

περιλαμβάνονται στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και των βασικών μετόχων ή 

διευθυντών των εν λόγω επιχειρήσεων, την περίοδο 1998-2000. Σε αντίθεση με 

προηγούμενες μελέτες, οι οποίες χρησιμοποιούν έμμεσα σημεία αναφοράς για την 

πιθανότητα ενσωμάτωσης (Claessens, Djankov, Fan, και Lang, 2002;Lemmon και 

Lins, 2003; Joh, 2003), αναλύουν συγκεκριμένες συναλλαγές που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε ενσωμάτωση και να τεκμηριώσουν την παρουσία πραγματικής 

καθοδήγησης/διοχέτευσης στην αγορά μετοχών του Χονγκ Κονγκ. Ως διαπίστωση οι 

μέτοχοι μειοψηφίας παρουσίασαν σημαντικές απώλειες (στην αξία των επιχειρήσεων), 

όταν οι εταιρείες αναλαμβάνουν συνδεόμενες συναλλαγές, και μέσω των δεδομένων 

διερευνήθηκε λεπτομερώς ο μηχανισμός μέσω του οποίου η ενσωμάτωση έλαβε  

χώρα. Τα αποτελέσματα παρέχουν στήριξη σε ορισμένες παλαιότερες μελέτες. Η 

επίδραση του νομικού συστήματος στις ενσωματώσεις (Johnson, La Porta, Lopez-de-

Silanes, και Shleifer, 2000) επισημαίνεται στα δεδομένα της έρευνας από την 

υψηλότερη πιθανότητα συνδεόμενων συναλλαγών από επιχειρήσεις των οποίων η 

συνολική ιδιοκτησία μπορεί να εντοπιστεί στην ηπειρωτική Κίνα, και επομένως 
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προστατεύονται εν μέρει από αντιδικίες μεταφοράς παγίων εκτός της δικαιοδοσίας 

των δικαστηρίων του Χονγκ Κονγκ.  

Οι Bertrand, Mehta, και Mullainathan (2002) υποδεικνύουν ότι η 

διοχέτευση/καθοδήγηση λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω των μη-λειτουργικών κερδών. 

Τα στοιχεία της έρευνας υποστηρίζουν αυτή την άποψη, διότι λιγότερο από το 15% 

των συναλλαγών του δείγματός θα επηρέαζαν τα λειτουργικά κέρδη και η πλειοψηφία 

των συναλλαγών θα προκαλούσε (δημιουργούσε) εξαιρετικά μη λειτουργικά κέρδη. 

Τέλος, σύμφωνα με τους Bae, Kang, και Kim (2002), διαπιστώνεται ότι οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν χρηματική βοήθεια (βοήθεια σε μετρητά) σε συνδεόμενα 

μέρη εμφανίζουν απώλειες.  

Σε αντίθεση με τους Buysschaert, Deloof, και Jegers (2004), οι οποίοι δεν βρήκαν 

καμία απόδειξη ενσωμάτωσης μειοψηφίας μετόχων σε μεταφορά μετοχικών 

κεφαλαίων σε βέλγικους  επιχειρηματικούς ομίλους, η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι οι 

πωλήσεις μετοχών σε συνδεδεμένα πρόσωπα/μέρη στο Χονγκ Κονγκ συνδέεται με 

μεγάλες απώλειες για μειοψηφία μετόχων. Αυτό δείχνει ότι τα αποτελέσματά των 

Buysschaert, Deloof, και Jegers (2004), μπορεί να έχουν προκύψει από βέλγικους 

ομίλους που βρίσκονταν στη διαδικασία απλούστευσης των πολύπλοκων δομών 

πολλαπλής ιδιοκτησίας στα τέλη της δεκαετίας του 1990.  

 

Πιο συγκεκριμένα, προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις της 

Ανατολικής Ασίας συναλλάσσονται με μειωμένες τιμές, το οποίο διαστρωματικά 

σχετίζεται με την διαφορά ανάμεσα στις ταμειακές ροές και στα δικαιώματα ελέγχου 

των βασικών μετόχων (Claessens, Djankov, Fan, και Lang, 2002; Lemmon and Lins, 

2003; Joh, 2003). Το γεγονός αυτό διαχωρίζει τις εκδοχές για την πιθανότητα 

ενσωμάτωσης. Αν και η απόκλιση μεταξύ των ταμειακών ροών και του ελέγχου των 

δικαιωμάτων θα μπορούσε να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενσωμάτωσης που 

δεν αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα της έρευνας (μικρές πράξεις που εμπίπτουν κάτω 

από το όριο που απαιτεί το χρηματιστήριο γνωστοποίηση ή παράνομες συναλλαγές 

ότι οι εταιρείες δεν γνωστοποιούν), δεν ήταν εφικτό να βρούμε αυτές τις επιχειρήσεις 

στις οποίες οι ελέγχοντες μέτοχοι ενσωματώνουν συναλλαγές σε μειωμένες τιμές σε 

σχέση με άλλες επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ του δείγματος (με εξαίρεση 

επιχειρήσεις των οποίων ο τελικός ιδιοκτήτης μπορεί να εντοπιστεί στην ηπειρωτική 

Κίνα).  
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Ενώ η αγορά φαίνεται να τιμωρεί τις επιχειρήσεις για επεισόδια διοχέτευσης, δεν 

φαίνεται να υπάρχει μια συστηματική μείωση της τιμής όταν εξετάστηκαν άμεσα οι 

εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους συναλλαγές. 

Για αυτή την αντίφαση μπορεί να δοθούν ορισμένες εξηγήσεις. Πρώτον, η μείωση 

της τιμής που παρατηρήθηκε, όταν η απόκλιση μεταξύ των ταμειακών ροών και του 

ελέγχου των δικαιωμάτων χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για ενσωμάτωση, 

είτε ενδέχεται να σχετίζεται με διαφορετικούς παράγοντες από την ενσωμάτωση είτε 

ενδέχεται να εμπλέκεται σε μορφές ενσωμάτωσης την οποία τα δεδομένα μας δεν 

συλλαμβάνουν. Δεύτερον, οι επενδυτές θα μπορούσαν να είναι υπερβολικά 

αισιόδοξοι, υποεκτιμώντας συστηματικά την πιθανότητα οι επιχειρήσεις να 

συμμετάσχουν στην ενσωμάτωση πλούτου από μειοψηφία μετόχων. Κατά συνέπεια, 

οι επιχειρήσεις επανεκτιμώνται μόνο όταν πραγματικά συμβαίνει 

διοχέτευση/καθοδήγηση. Τρίτον, η αντίφαση θα μπορούσε να προκύψει ως 

αποτέλεσμα της βέλτιστης firm contracting. Για παράδειγμα, ενώ οι ελέγχοντες 

μέτοχοι θα μπορούσαν να εξάγουν πλούτο σε περιόδους που η οικονομία είναι 

σταθερή, θα μπορούσαν να επιλέξουν να στηρίξουν/ενισχύσουν τις επιχειρήσεις σε 

περιόδους μακροοικονομικών διαταραχών. 

Συνολικά, επομένως, δεν θα δούμε τους επενδυτές να προεξοφλούν ως a priori τις 

επιχειρήσεις με την δυνατότητα ενσωμάτωσης.  

Συνοψίζοντας, στην ανάλυση τους, μας επιτρέπεται να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια τους τρόπους μέσω των οποίων η ενσωμάτωση των μειοψηφούντων 

μετόχων πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις με συγκέντρωση ιδιοκτησίας. Δεδομένου 

ότι οι συναλλαγές που συνδέονται μεταξύ τους,  κατέχουν εξέχουσα θέση σε πολλά 

πρόσφατα εταιρικά σκάνδαλα σε όλο τον κόσμο, όπως η κατάρρευση της Enron στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, μια συστηματική ανάλυση των εν λόγω συναλλαγών μπορούν 

να βελτιώσουν την κατανόηση των διαφόρων τύπων κόστους αντιπροσώπευσης. 

 

Σε συνέχεια, οι La porta et al. (2003), ερευνούν δανειοδοτήσεις από Μεξικάνικες 

τράπεζες σε εταιρείες που ελέγχονται από ιδιοκτήτες των τραπεζών. Αποκαλύπτουν 

ότι τα συγγενή δάνεια φέρουν χαμηλότερα επιτόκια, συγκρινόμενα με 

μακροπρόθεσμα (arm’s length) δάνεια; είναι πιο πιθανά σε αθέτηση και έχουν 

χαμηλότερο βαθμό ανάκτησης (recovery rate) μετά την αθέτηση.  

Αρκετές πρόσφατες μελέτες, ερευνούν την Κινεζική αγορά κάνοντας χρήση 

διαφορετικών προσεγγίσεων για την καθοδήγηση (tunneling). Οι Berkman et al. 
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(2008) μελετούν εγγυήσεις δανείων που εκδίδονται από τις Κινεζικές εταιρείες προς 

τους ελέγχοντες μετόχους και δείχνουν ότι οι εν λόγω συναλλαγές είναι λιγότερο 

πιθανές σε κρατικές εταιρείες. 

 

Οι Gao and Kling (2008), χρησιμοποιούν την διαφορά ανάμεσα στους πληρωτέους 

και στους εισπρακτέους λογαριασμούς προς τα συναλλασσόμενα μέρη ως προσέγγιση 

για την καθοδήγηση (tunneling) και αποδεικνύουν ότι το παρόν μέτρο σχετίζεται με 

τα χαρακτηριστικά της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Αναλυτικότερα, αποδεικνύουν έναν υψηλό βαθμό επιχειρησιακής 

διοχέτευση/καθοδήγησης, καθώς περίπου το 4% του συνολικού ενεργητικού (παγίων) 

είχε υπεξαιρεθεί/καταχραστεί. Ωστόσο, η κατάσταση έχει βελτιωθεί, επειδή η έκταση 

της διοχέτευσης/καθοδήγησης μειώθηκε μεταξύ 1998 - 2002 από 5,68% σε 4,04%, 

και μόνο το 45,04% των επιχειρήσεων υποφέρουν από οικειοποίηση στοιχείων του 

ενεργητικού το 2002 σε σύγκριση με 67,19% το 1998. Στην εμπειρική τους ανάλυση 

καθόρισαν τέσσερις βασικούς μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η εσωτερική και εξωτερική 

δομή διακυβέρνησης στην Κίνα και στη μείωση της διοχέτευσης/καθοδήγησης. Οι 

λογιστικοί έλεγχοι με καθαρή άποψη οικονομικής υγείας και ορθή διακυβέρνηση 

μειώνουν την έκταση οικειοποίησης των παγίων στοιχείων από 2,83% έως 14,69%. 

Επιπλέον, η κυριότητα μετοχών των ανώτερων διευθυντικών στελεχών αποτελεί 

εγγύηση για την πρόληψη της διοχέτευσης/καθοδήγησης. Η ενίσχυση δηλαδή, της 

κατοχής μετοχών (δηλαδή από τα προγράμματα προαίρεσης αγοράς μετοχών) 

αποτέλεσε για τους Gao and Kling (2008) τη δεύτερη σύσταση πολιτικής τους. 

Αντιθέτως, η θεσμική ιδιοκτησία μόνη της δεν ενθαρρύνει την εσωτερική 

διακυβέρνηση των μηχανισμών για τη μείωση των λειτουργικών 

διοχετεύσεων/καθοδηγήσεων. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τους ελέγχους 

αιτιωδών αντιδράσεων κατά Granger (Granger causality tests) τα οποία 

αποκαλύπτουν ότι οι θεσμικοί επενδυτές διαλέγουν μετοχές των εταιρειών με ορθή 

διακυβέρνηση. Συνεπώς, το επιχείρημα ότι η θεσμική ιδιοκτησία θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται για την εγκατάσταση καλύτερων μηχανισμών διακυβέρνησης δεν 

μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, τα παραπάνω είναι σε διαφωνία με τα ευρήματα  

των Tang et al. (2004), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η θεσμική ιδιοκτησία ενισχύει τη 

διοχέτευση/καθοδήγηση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το κράτος ή οι κρατικές 

επιχειρήσεις ως βασικοί μέτοχοι δεν επηρεάζουν σημαντικά τις πιστώσεις του 
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ενεργητικού, ως εκ τούτου, η διοχέτευση/καθοδήγηση, δεν φαίνεται να οδηγείται από 

την επιρροή του κράτους ως κύριος μέτοχος. Ωστόσο, πολλοί συνδυασμοί-

συμμετοχής μετόχων που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο μιας εταιρείας κάνουν την 

υπεξαίρεση λιγότερο πιθανή-αν και ο οικονομικός αντίκτυπος είναι σχετικά χαμηλός. 

Επομένως, τα αποτελέσματά της έρευνας δεν επιβεβαιώνουν την απαισιόδοξη άποψη 

των Chen et al. (2007) ότι το κράτος ως κύριος μέτοχος διευκολύνει την 

διοχέτευση/καθοδήγηση. Ενώ, αποκαλύπτεται ότι το έτος 2001, στο οποίο συνέβησαν 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις, η διοχέτευση/καθοδήγηση μειώθηκε. Συνεπώς, οι 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις, όπως η προσπάθεια βελτίωσης της εταιρικής 

διακυβέρνηση και ο περιορισμός επιρροής του κράτους στις εισηγμένες εταιρείες 

συνιστάται και θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης 

στο μέλλον. 

 

Όσον αφορά τις ενδοεταιρικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου σχήματος, 

σε έρευνά τους οι Kwon και Song (1996), θεωρούν ότι ο σκοπός των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων είναι να παρουσιάσουν, κυρίως προς όφελος των μετόχων 

και των πιστωτών της μητρικής εταιρίας, τα αποτελέσματα των εργασιών 

(λειτουργιών) και την οικονομική κατάσταση της μητρικής εταιρίας και των 

θυγατρικών της, ουσιαστικά σαν να ήταν μια και μόνη εταιρία με ένα ή περισσότερα 

τμήματα ή κλάδους και όχι σαν όμιλο (group). Συνεπώς, οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις αγνοούν την διάκριση μεταξύ των ξεχωριστών νομικών προσώπων και 

διαχειρίζονται την μητρική καθώς και τις θυγατρικές εταιρίες ως ενιαία οικονομική 

οντότητα. Δεδομένου ότι οι συναλλαγές ανάμεσα στις συνδεόμενες εταιρίες είναι 

στην ουσία ενδοεταιρικές συναλλαγές, από την άποψη της ενοποιημένης εταιρίας, με 

αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των διεταιρικών  συναλλαγών πρέπει να εξαλειφθούν κατά 

την διαδικασία ενοποίησης. Οι περισσότερες χώρες απαιτούν την κατάρτιση 

ενοποιημένων λογαριασμών για τις δημόσια εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες, 

δηλαδή ότι συμβαίνει με τις βασικές (κύριες) οικονομικές καταστάσεις.     

 

Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα, η Κορέα απαιτούσε οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών να συμπεριλαμβάνονται ως συμπληρωματικές 

πληροφορίες στις καταστάσεις που κοινοποιούνται.  

Οι κύριοι (βασικοί) χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί δεν ήταν ενοποιημένοι, οπότε 

οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις (equity investees) 
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συμπεριλαμβανόντουσαν με βάση το κόστος. Εφόσον ο έλεγχος δεν ήταν νομικά 

επιβεβλημένος στους εν λόγω ενοποιημένους λογαριασμούς, οι ενοποιημένες 

πληροφορίες θεωρούνταν αναξιόπιστες.  

Τον Απρίλιο του 1992, η κυβέρνηση της Κορέας τροποποίησε τα λογιστικά πρότυπα 

με την Κορεάτικη νομοθετική πράξη ανταλλαγής χρεογράφων (Korean Security 

Exchange Act) και απαίτησε από όλες τις εισηγμένες εταιρίες να καταρτίζουν και να 

γνωστοποιούν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν υποστεί έλεγχο, 

επιπρόσθετα από τις μητρικές οικονομικές καταστάσεις.   

Το 1993, η Κορεάτικη κυβέρνηση επέκτεινε τις απαιτήσεις ενοποιήσεων σε όλες τις 

επιχειρήσεις, εισηγμένες και μη, οι οποίες υπόκεινται σε εξωτερικό έλεγχο από το 

Joint-stock Companies Act.   

Ωστόσο, παρά την βελτίωση των λογιστικών προτύπων των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, τα ισχύοντα πρότυπα ενοποίησης επικρίθηκαν για την 

αδυναμία τους να απεικονίσουν την πραγματική εικόνα των ομίλων (group 

companies) στην Κορέα (e.g.Kang (1993)). 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Κορεάτικοι όμιλοι, οι επονομαζόμενες «κλαδικές 

εταιρίες» (Chaebol/Conglomerates), έχουν την πλήρη ιδιοκτησία και διοικητική 

διάρθρωση.    

Ένα άτομο μπορεί να ελέγχει μια εταιρία στην οποία διατηρεί μειοψηφικό πακέτο 

δικαιωμάτων ψήφων (ownership of minority voting interest) (π.χ. 10%), αλλά 

ταυτόχρονα να ελέγχει την εν λόγω επιχείρηση μέσω πλειοψηφικών πακέτων σε 

τυχόν θυγατρικές της εταιρείες, οι οποίες να έχουν και τον έλεγχο των δικαιωμάτων 

ψήφου. Συνεπώς, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη της οικογενείας του, μπορούν να ελέγχουν 

όλες τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου και της 

διαμόρφωσης των τιμών (pricing), χωρίς δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ των 

συνδεόμενων εταιριών.   

Δεδομένου ότι ο πρόεδρος του ομίλου ασκεί τον πραγματικό έλεγχο σε ολόκληρο τον 

όμιλο, οι εταιρίες μέλη του ομίλου μπορεί να είναι οικονομικά αλληλοεξαρτώμενες. 

Εάν οι εταιρίες μέλη ενός ομίλου συνθέτουν μια ενιαία (κοινή) οικονομική εταιρική 

καταγραφή, τότε οι συναλλαγές  μεταξύ των εταιριών  θα πρέπει να αγνοηθούν.  

Ωστόσο, καταρτίζονται διαφορετικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις 

εταιρίες-μέλη του ίδιου ομίλου, από την στιγμή που ο ιδιοκτήτης του ομίλου δεν 

φέρει καμία ευθύνη για την προετοιμασία των καταστάσεων αυτών.  
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Συνεπώς, οι συνέπειες από τις συναλλαγές ανάμεσα στα συνδεόμενα μέλη δεν 

εξαλείφονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ακόμα και αν οι 

συναλλαγές μπορεί να είναι intracompany transactions.  

 

Ο Nam (1992) υποστηρίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις όλων των εταιριών-μελών 

θα πρέπει να είναι ενοποιημένες, σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί η οικονομική 

θέση και τα αποτελέσματα από την λειτουργία κάθε ομίλου (Chaebol/Conglomerates). 

Το ερώτημα είναι, κατά πόσο οι εταιρίες μέλη είναι πραγματικά οικονομικώς 

αλληλοεξαρτώμενες, ώστε να μπορούν να θεωρηθούν ως μια οικονομική εταιρία 

(οντότητα).    

Επειδή οι καταγεγραμμένες εταιρίες στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

ξεπερνούν τα νομικά όρια των μονοπρόσωπων εταιριών-μελών, η φύση των 

ενοποιημένων εταιρικών καταγραφών αποτελεί πρωτεύον ζήτημα. Θέσαμε την 

οικονομική αλληλεξάρτηση των θυγατρικών, όπως για παράδειγμα είναι οι 

ενδοεταιρικές συναλλαγές και οι εγγυήσεις χρέους, ως γνώμονα για την εγκυρότητα 

των εταιριών αυτών.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι συνδεόμενες εταιρίες έχουν την 

υψηλότερη συχνότητα, όταν τα συναλλασσόμενα μέρη αποτελούνται από 

συγχωνευμένες και συνενωμένες εταιρίες. Γεγονός που δείχνει πως όσο πιο 

ολοκληρωμένες είναι οι λειτουργίες των συνδεόμενων εταιριών, τόσο πιθανότερο 

είναι να εμφανίζουν περισσότερες ενδοεταιρικές συναλλαγές και εγγυήσεις χρεών.  

Αυτό βέβαια αποτελεί και ένα από τα σημαντικά κίνητρα για τη διενέργεια εξαγορών 

ή και συγχωνεύσεων, ειδικότερα κατά την περίπτωση των κάθετων διαδικασιών στις 

οποίες αυτοσκοπό των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, αποτελεί η απόκτηση εταιρείας 

με σχέση προμηθευτή ή πελάτη προς την εξαγοράστρια επιχείρηση.  

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι μη-συγχωνευμένες εταιρίες και ο συνδυασμός 

εταιριών δεν είναι οικονομικά αλληλοεξαρτώμενοι  με τις συνενωμένες εταιρίες, 

γεγονός που δεν ισχύει με τις συγχωνευμένες εταιρίες (κατά τη συγχώνευση η 

εξαγορασθείσα επιχείρηση μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα παύει να 

υφίσταται, τόσο οικονομικά όσο και ως επιχειρηματική οντότητα).  

Γεγονός που είναι σύμφωνο με την εξήγηση πως ορισμένες θυγατρικές εταιρίες 

εξαιρούνται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, και ότι πολλές 

οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται μέσα σε μία εταιρία του ομίλου καθώς όλες οι 

θυγατρικές εταιρίες αντιμετωπίζονται σαν μια εταιρία (οντότητα).    
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Φαίνεται ότι η πολιτική των ενοποιήσεων καθορίζεται ενδογενώς από την 

οργανωτική δομή του ομίλου και από την οικονομική αλληλεξάρτηση των 

θυγατρικών μελών, σε αντίθεση με την εκδήλωση καιροσκοπικών συμπεριφορών. 

Αυτό επίσης ενισχύει την άποψη, πως η εισαγωγή των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων θα χειροτερέψει την κατανόηση των οικονομικών πληροφοριών, 

αναφερόμενο στους ομίλους αλλά και στις θυγατρικές εταιρίες. 

 Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να ερμηνευτούν προσέχοντας  στις 

ακόλουθες δύο πτυχές. Πρώτον, τα αρχικά τεστ επικεντρώνονται στις διαφορές του 

μέσου όρου, όπου ένα υποσύνολο παρατηρήσεων παρουσιάζει τις μη-ενοποιημένες 

εταιρίες να έχουν μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση με τις συνενωμένες εταιρίες απ’ ότι με 

τις συγχωνευμένες εταιρίες.  Δεύτερον, ορισμένες εκδοχές αναφορικά με την 

οικονομική αλληλεξάρτηση, παρουσιάζουν τις μη-συγχωνευμένες και συνδυασμένες 

εταιρίες ως μια οικονομική οντότητα με συνενωμένες εταιρίες.    

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η πιθανότητα για περαιτέρω αύξηση 

των γνωστοποιήσεων των πληροφοριών από τις ενοποιήσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων κρίνεται επιτακτική. Οι γνωστοποιήσεις αυτές 

ενσωματώνουν πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες από τους επενδυτές, για την καλύτερη 

κατανόηση των αποτελεσμάτων.  

 

2.4.3 Δ.Λ.Π. : Υποχρεώσεις, Οφέλη και Εμπόδια 

Στις αρχές του 2005, όλες οι εισηγμένες εταιρίες της Ευρώπης απαιτούνταν να 

ετοιμάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(Δ.Λ.Π.). Η υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ως ένα από 

τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία των χρηματοοικονομικών αναφορών, 

κατηγοριοποιώντας τα Δ.Λ.Π. ως τα πιο ευρέως αποδεκτά χρηματοοικονομικά 

λογιστικά πρότυπα. Αφότου υιοθετήθηκαν τα Δ.Λ.Π. γεννήθηκε μια μεγάλη ανάγκη 

στους κύκλους των μάνατζερ και των επενδυτών για συμμόρφωση με τα αν λόγω 

πρότυπα, ιδιαιτέρως σε χώρες της Ευρώπης που τα λογιστικά συστήματα ήταν 

βασισμένα στους stakeholders (όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ελλάδα). Χώρες οι 

οποίες είναι επικεντρωμένες στους stakeholders αναμένεται να είναι πιο 

αποτελεσματική η υιοθέτηση των Δ.Λ.Π., επειδή τα εν λόγω πρότυπα έχουν επιρροή 

από τα Αγγλοσαξονικά λογιστικά πρότυπα που είναι βασισμένα στους μετόχους 
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(shareholders), ενώ τα εθνικά πρότυπα στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών 

έχουν υψηλότερους περιορισμούς προσαρμογής (contracting adaptation) και 

επηρεάζονται από την υπακοή σε φορολογικούς κανονισμούς. 

Η ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και η εισχώρηση των ξένων μετοχών και 

των χρεωστικών αγορών (debt markets) έχουν αυξήσει την αναγκαιότητα για 

παγκοσμίως αποδεκτά λογιστικά πρότυπα. Οι πολυεθνικές εταιρίες βρίσκονται σε 

συνεχή έρευνα για παγκόσμιες πηγές, γεγονός που ενισχύει την δυνατότητα των 

επενδυτών και των πιστωτών στην απαίτηση ενός διεθνούς λογιστικού συστήματος. 

Γεγονός που έχει ως συνέπεια την αυξανόμενη προσπάθεια πολλών οργανισμών, 

ώστε να μειώσουν τις διαφορές μεταξύ των λογιστικών συστημάτων τα οποία ήδη 

ισχύουν. Από το 1973 έως 2001, οι αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που 

προέρχονταν από το συμβούλιο της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASC) ορίζονταν ως «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα». Αναφορικά με τους Epstein και 

Mirza (1997), η ανάπτυξη της IASC ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια: (1) από το 1973 

έως το 1988, η δημιουργία ενός κοινού σώματος από πρότυπα, (2) από το 1989 έως 

το 1995, η ανάπτυξη και η εξέλιξη ενός σχεδίου έλαβε χώρα, (3) από το 1995 έως 

σήμερα, η εφαρμογή των υπαρχουσών προτύπων. 

Εταιρίες οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη, έχουν αυξημένη 

δυσκολία κατά τον έλεγχο, λόγω της διαφοροποίησης των λογιστικών κανόνων και 

των οικονομικών μέτρων. Επίσης, η λειτουργική ανάπτυξη των εταιριών σε 

παγκόσμιο επίπεδο θα έκανε ευκολότερη την παρακολούθηση της κερδοφορίας των 

πιστωτών, καθώς και της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

αυτών, κάτω από ένα ομοιόμορφο λογιστικό σύνολο προτύπων, το οποίο αποτελεί 

τον σκοπό της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC). Το κεφάλαιο των 

επενδυτών θα ήταν αποτελεσματικότερα κατανεμημένο, εξασφαλίζοντας πιο 

συναφείς, συγκρίσιμες, σχετικές και αξιόπιστες πληροφορίες για τις προσκείμενες 

επενδύσεις, διαμέσου της υιοθέτησης ενός παγκόσμια αποδεκτού λογιστικού 

συστήματος, πετυχαίνοντας διασυνοριακές ροές κεφαλαίων και υψηλής ποιότητας 

και αξιοπιστίας πληροφορίες, προσφερόμενες στους συμμετέχοντες στις κεφαλαιακές 

αγορές (capital markets) (Ding et al., 2006). Οι Athianos et al., (2005), αναφέρουν ότι 

μια επενδυτική δραστηριότητα για να έχει διάρκεια, είναι αναγκαία η συγκρισιμότητα 

των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η εναρμόνιση όταν αυτές παρουσιάζονται. 

Συνεπώς τα Δ.Λ.Π. θεωρούνται μια «κοινή γλώσσα» ώστε να ερμηνεύονται οι 

οικονομικές καταστάσεις με ακριβή και διαφανή τρόπο. 
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Αναλυτικότερα, στην έρευνα των Athianos et al., (2006) αναφέρεται ότι η υιοθέτηση 

των ΔΛΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην 

ιστορία της χρηματοοικονομικής αναφοράς και αυτό θα κάνει τα ΔΛΠ τα πιο ευρέως 

αποδεκτά πρότυπα χρηματοοικονομικής λογιστικής στον κόσμο. Από την υιοθέτηση 

των ΔΛΠ, υπάρχει άμεση ανάγκη για τους διευθυντές και τους επενδυτές να 

κατανοήσουν τις επιπτώσεις των ΔΛΠ, ιδιαίτερα σε χώρες της Ευρώπης με γνώμονα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη λογιστικών συστημάτων (όπως Γερμανία, Γαλλία και 

Ελλάδα). Η υιοθέτηση των ΔΛΠ αναμένεται να έχει ορισμένες σημαντικές επιρροές 

και επιδράσεις στην αναφορά/καταγραφή των οικονομικών καταστάσεων των 

εταιρειών, επικεντρώνοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη των χωρών δεδομένου ότι τα 

ΔΛΠ επηρεάζονται από τις αγγλοσαξονικές λογιστικές αρχές προσανατολισμένες 

στους μετόχους, ενώ τα εθνικά πρότυπα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν κυρίως 

συστελλόμενο προσανατολισμό και επηρεάζονται από τις εκτιμήσεις συμμόρφωσης 

φορολογικών βιβλίων που είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για μια χώρα να 

υιοθετήσει ΔΛΠ. Στην συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποίησαν δείγμα 40 ελληνικών 

επιχειρήσεων οι οποίες υιοθέτησαν τα ΔΛΠ για πρώτη φορά το 2003 με στόχο να 

εξετάσουν τις  επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις από την υιοθέτηση των ΔΛΠ 

στις ευρωπαϊκές χώρες, με γνώμονα τα ενδιαφερόμενα μέρη λογιστικών συστημάτων. 

Ειδικότερα, διερεύνησαν τις επιπτώσεις υιοθέτησης των ΔΛΠ στις οικονομικές 

καταστάσεις, μέσω της εξέτασης αυτών των αλλαγών, καθώς επίσης την επίδραση σε 

βασικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες. Επιπλέον, εξέτασαν τη σχετική δίκαιη 

αξία των πληροφοριών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η υιοθέτηση των 

ΔΛΠ έχει έμμεσες επιπτώσεις, όπως η αύξηση της ρευστότητας της αγοράς και η 

μείωση του κόστους κεφαλαίου, καθώς και άμεσες επιπτώσεις, όπως οι 

μεταβληθείσες οικονομικές καταστάσεις και οι αντίστοιχες γνωστοποιήσεις των 

υποσημειώσεων. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η έρευνά τους περιορίστηκε 

στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου, με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων, τα οποία θα 

είχαν δημιουργηθεί από τη σύγκριση χωρών με διαφορετικό θεσμικό περιβάλλον. Ο 

σχεδιασμός της έρευνας των Athianos et al., επιτρέπει τη σύγκριση  των άμεσων 

λογιστικών αριθμών, οι οποίοι ετοιμάστηκαν με βάση τις Ελληνικές Γενικά 

Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP), με εκείνες των ΔΛΠ για την ίδια χρονική 

περίοδο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σύγκριση κατέστη δυνατή, επειδή πολλές 

ελληνικές επιχειρήσεις επαναδιατύπωσαν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα 

με τα ΔΛΠ για τα έτη πριν από την υιοθέτηση, με συνέπεια την παροχή οικονομικών 
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καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ αλλά και σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα για το έτος πριν από την υιοθέτηση. Επιπλέον, το μοντέλο τους ελέγχει για 

διαστρωματικές και χρονολογικές διαφορές μεταξύ των χρηστών των ΔΛΠ αλλά και 

των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 

έρευνά τους πραγματοποιήθηκε για τα δύο αυτά έτη (2003-2004), επειδή οι 

περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν επαναδιατύπωσαν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ πριν από το 2003. Η ανάλυση της σχετικής δίκαιης 

αξίας δείχνει ότι τα ΔΛΠ συνεχώς μειώνουν την επιμονή του εισοδήματος. Ο κύριος 

λόγος της μείωσης αυτής είναι η σχετικά μεγαλύτερη έμφαση στην εύλογη αξία αλλά 

και η μικρότερη έμφαση στην εξομάλυνση του εισοδήματος. Σύμφωνα με την 

παρούσα ένδειξη, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η λογιστική αξία είναι πιο σημαντική 

σύμφωνα με τα ΔΛΠ απ’ ότι με βάσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αλλά και 

αντίστροφα τα καθαρά έσοδα είναι μικρότερης σημασίας σύμφωνα με τα ΔΛΠ απ’ 

ότι με βάσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δεν μπορεί να βρεθεί καμία απόδειξη 

που να δείχνει ότι τα ΔΛΠ βελτιώνουν τη σχετική δίκαιη αξίας της λογιστικής αξίας 

του μετοχικού κεφαλαίου και των καθαρών κερδών, είτε χωριστά είτε σε συνδυασμό. 

Η στοιχειώδης ανάλυση της σχετικής δίκαιης αξίας μας δείχνει ότι παρόλο που οι 

προσαρμογές των ΔΛΠ στη λογιστική αξία μπορεί να είναι σημαντικές, οι 

προσαρμογές στα κέρδη είναι μικρότερης σημασίας με αποτέλεσμα την υποβάθμιση 

της σχετικής δίκαιης αξίας. Γενικότερα, τα αποτελέσματα της σχετικής δίκαιης αξίας 

των ΔΛΠ διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισολογισμό και την εύλογη αξία ενώ των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, σύμφωνα με την εξομάλυνση του εισοδήματος. 

Παρόλο που επικεντρώνεται στην εύλογη αξία αντί της εξομάλυνσης του 

εισοδήματος, η οποία αυξάνει τη σχετική σημασία της λογιστικής αξίας έναντι των 

καθαρών εσόδων, δεν φαίνεται πολύ σημαντική η βελτίωση, χωριστά ή σε 

συνδυασμό. Επίσης, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις του δείγματός τους δεν 

αντιπροσωπεύουν μια τυχαία επιλογή των ελληνικών επιχειρήσεων, επειδή έχουν 

οικειοθελώς υιοθετήσει τα ΔΛΠ πριν την υποχρεωτική ημερομηνία υιοθέτησης  των 

ΔΛΠ. Για την αξιολόγηση των συνεπειών στα αποτελέσματα της σχετικής δίκαιης 

αξίας, εφαρμόστηκε η διαδικασία παλινδρόμησης δύο σταδίων, προτεινόμενη  από 

τον Heckman (1979). Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής δείχνουν ότι ενώ το 

μέγεθος των επιχειρήσεων αλλά και οι χρηματοδοτικές ανάγκες οδηγούν σε 

αποφάσεις υιοθέτησης των ΔΛΠ, όλα τα συμπεράσματα πραγματοποιήθηκαν υπό την 

επίδραση της αυτό-επιλεγόμενης αμεροληψίας του δείγματος. Η εν λόγω έρευνα 
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συμβάλει σε διάφορες διαστάσεις της βιβλιογραφίας. Αρχικά, παρουσιάζονται 

στοιχεία σχετικά με τις συνέπειες των οικονομικών καταστάσεων από την υιοθέτηση 

των ΔΛΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι ένα από τα πιο σημαντικότερα 

γεγονότα στην ιστορία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Εστιάζοντας στην 

Ελλάδα, μελετάται μια χώρα η οποία πραγματοποίησε μια σημαντική αλλαγή 

προσανατολισμού, από τα ενδιαφερόμενα μέρη των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων στους μετόχους των ΔΛΠ. Στο παρελθόν, υπήρχαν πολλές μελέτες που 

παρουσίασαν τις πιθανές επιπτώσεις από την υιοθέτηση των ΔΛΠ σε οικονομίες με 

γνώμονα τα ενδιαφερόμενα μέρη λογιστικών συστημάτων, αλλά η έλλειψη στοιχείων 

προκάλεσε τον περιορισμό αυτών των ερευνών από (τον ερχομό σε) ασφαλή 

συμπεράσματα (Joos and Lang, 1994). Κατά τη διερεύνηση, έγινε χρήση δεδομένων 

τα οποία συλλέχθηκαν  από τις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών του δείγματος, 

παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις από την 

υιοθέτηση των ΔΛΠ σε μια χώρα που έχει ως γνώμονα τα ενδιαφερόμενα μέρη του 

λογιστικού συστήματος, όπως η Ελλάδα. Τελευταίες έρευνες, οι οποίες μελέτησαν το 

εν λόγω θέμα, βασισμένες σε διαστρωματικές συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών 

χωρών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα με προσανατολισμό τους 

μετόχους έχει μεγαλύτερη σχετική δίκαιη αξία από ότι το μοντέλο με γνώμονα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (Ali and Hwang, 2000; Ball et al., 2000). Ωστόσο, η 

βιβλιογραφία δεν είναι σε θέση να διακρίνει αν το αποτέλεσμα αυτό οδηγείται από τη 

διαφορά στα λογιστικά συστήματα ή από άλλους θεσμικούς παράγοντες, όπως η 

προστασία των μετόχων ή η ανάπτυξη της αγοράς. Αντίστροφα, το μοντέλο της 

παραπάνω έρευνας εστιάζει σε μία μόνο χώρα και κάνει συγκρίσεις μεταξύ δύο 

εναλλακτικών λογιστικών συστημάτων για την ίδια χρονική περίοδο. Η έρευνα 

εξετάζει τις λογιστικές διαφορές υπό όρους ceteris paribus, οι οποίες μπορούν να 

ελέγξουν τις χρονολογικές σειρές και διαστρωματικές διαφορές σε θεσμικούς 

παράγοντες πολλών χωρών. Τέλος, εξετάζονται η σχετική δίκαιη αξία των ΔΛΠ, 

όπως σε προηγούμενες μελέτες (Harris και Muller, 1999), με επίκεντρο την περίοδο 

(2003-2004) στην Ελλάδα, που είναι πριν από την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ . 

Σε αυτήν την περίοδο, τα βασικά πρότυπα αλλάζουν ήδη την αναγνώριση της 

λογιστικής και τους κανόνες μέτρησης που περιλαμβάνονται στα ΔΛΠ και 

θεωρούνται ως μια "αληθινή" παρουσίαση των ΔΛΠ. 

Ειδικότερα, καταγράφονται τρία βασικά συμπεράσματα: (1) το σύνολο του 

ενεργητικού και η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων καθώς και η διακύμανση στη 
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λογιστική αξία και τα καθαρά κέρδη είναι σημαντικά υψηλότερα με βάσει ΔΛΠ από 

ότι με βάσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα; (2) η λογιστική αξία (καθαρά κέρδη) 

παίζει μεγαλύτερο (μικρότερο) ρόλο στην αποτίμηση σύμφωνα με τα ΔΛΠ από ότι με 

βάσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και (3) οι προσαρμογές των ΔΛΠ στη 

λογιστική αξία έχουν μεγαλύτερη σχετική δίκαιη αξία, ενώ οι προσαρμογές των ΔΛΠ 

στα καθαρά κέρδη έχουν μικρότερη σχετική δίκαιη αξία. 

 

Η υιοθέτηση ενός διεθνούς λογιστικού συστήματος αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη: για 

την μείωση των επενδυτικών ρίσκων και του κόστους κεφαλαίων σε ολόκληρο τον 

κόσμο, της μείωσης του κόστους οφειλόμενο στις πολλαπλές καταγραφές, την 

εξάλειψη της σύγχυσης λόγω των διαφορετικών λογιστικών κριτηρίων μεταξύ των 

χωρών, ενίσχυση των διεθνών επενδύσεων και την αποτελεσματική κατανομή των 

διεθνών κερδών (Sharpe, 1998).  

Adhikari και Tondkar (1992), υποστηρίζουν ότι η διαφάνεια κατά την παρουσίαση 

των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να ωθήσει το σώμα λογιστικής αξιολόγησης 

μιας χώρας στο να αλλάξει τα λογιστικά της πρότυπα και να υιοθετήσει τα Δ.Λ.Π. Οι 

νέες αγορές οικονομικής επέκτασης, με χρήστες από διαφορετικές λογιστικές αρχές, 

κουλτούρες, νόμους κλπ , μπορούν να ενθαρρύνουν μέλη τα οποία ενδιαφέρονται για 

την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και στο να υιοθετήσουν ένα ενιαίο 

λογιστικό σύστημα (Vazakidis and Athianos, 2010). 

 

Αναλυτικότερα, στην έρευνά τους εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στη χρήση των 

διεθνών προτύπων και το επίπεδο εξωτερικής χρηματοδότησης μιας εταιρίας. Στην εν 

λόγω μελέτη ερευνήθηκε, κατά πόσο οι εταιρίες που έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό 

εξωτερικής χρηματοδότησης θα ήταν πιο πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν τα διεθνή 

πρότυπα, τα οποία θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν μια πιο διαφανή, αξιόπιστη 

και συγκρίσιμη παρουσίαση των οικονομικών τους καταστάσεων, αναφορικά με τους 

εξωτερικούς χρήστες. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι οι εξωτερικοί χρηματοδότες δεν 

έχουν εσωτερικές πληροφορίες της εταιρίας, καθώς δεν έχουν προνομιακή σχέση με 

αυτήν, ο μόνος τρόπος για να ενημερωθούν είναι από τις δημόσια προσφερόμενες  

οικονομικές εκθέσεις. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που είναι ευρέως διαθέσιμες 

πρέπει να είναι κατανοητές, και γραμμένες σε μια κοινή λογιστική "γλώσσα", με 

σκοπό όλοι οι χρήστες να είναι εξοικειωμένοι με τα οικονομικά δεδομένα που 

απαιτούνται για να έχουν μία ολοκληρωμένη άποψη της απόδοσης της εταιρίας. 
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Προγενέστερη έρευνα, αναφορικά με τη σχέση μεταξύ κεφαλαιακής διάρθρωσης της 

εταιρίας και τη γνωστοποίηση των λογιστικών στοιχείων έχει καταγραφεί εδώ (Choi, 

1973; Verrecchia et al., 1991; Botosan, 2000). 

Το δείγμα, αφορούσε σε 60 μεγάλες Ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, το οποίο 

βασίστηκε στη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίησή τους (Οι μεγαλύτερες εταιρίες είναι 

πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τα διεθνή πρότυπα, Ashbaugh, 2001; Tarca, 2004;. 

Tarca et al., 2006). Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρίες αποκλείστηκαν λόγω 

της ιδιαιτερότητας των υποχρεώσεών τους. Επιπλέον, μερικές εταιρίες 

αποκλείστηκαν, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις τους δεν ελήφθησαν (εκδόθηκαν 

για πρώτη φορά στις 14 Φεβρουαρίου του 2006, ή, ήταν υπό την επίβλεψη για το 

2005). Οι ετήσιες εκθέσεις για το 2004 και το 2005 ελήφθησαν μέσω των δικτυακών 

τόπων των επιχειρήσεων και της βάσης δεδομένων του ΧΑ (Χρηματιστήριο Αθηνών). 

Το τελικό δείγμα ήταν 46 εταιρίες; 38 από αυτές παρουσίασαν τις εκθέσεις τους 

χρησιμοποιώντας την ελληνική και την αγγλική γλώσσα και 8 εταιρίες 

χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικά, για το έτος 2004. Για το έτος 2005, 45 εταιρίες 

παρουσίασαν τις οικονομικές τους καταστάσεις χρησιμοποιώντας την ελληνική και 

την αγγλική γλώσσα και 1 εταιρία χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικά. Φαίνεται ότι οι 

ελληνικές εταιρίες που παρουσιάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις τόσο στην 

ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα ενδιαφέρονται περισσότερο για διεθνείς 

συναλλαγές. Η έρευνα βασίζεται στο μοντέλο του Nobe’s, (1998), υποστηρίζοντας 

ότι οι εταιρίες που έχουν περισσότερη εξωτερική χρηματοδότηση προέρχονται από 

μια αδύναμη αγορά ιδίων κεφαλαίων και ανήκουν σε μια κατηγορία λογιστικού 

συστήματος Β (ενδιαφέρονται περισσότερο για τους πιστωτές και τους φόρους) και 

είναι πιθανότερο να αλλάξουν σε ένα λογιστικό σύστημα κλάσης Α, (ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τους μετόχους και τους επενδυτές, και γενικότερα για εκείνους που 

δεν έχουμε εσωτερική σχέση με την εταιρία).  

Η Ελλάδα είναι μια αδύναμη αγορά ιδίων κεφαλαίων, βασιζόμενη σε τραπεζικά 

δάνεια και σε κεφάλαια της κυβέρνησης, έτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να 

αποκτήσουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για τις επενδύσεις τους. Τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα βασίζονται στους φόρους και κυρίως την προστασία των 

δικαιωμάτων των πιστωτών. Η πλειοψηφία των εταιρειών κατέχεται από μέλη  

οικογενειών, το οποίο σημαίνει, ότι οι κύριοι επενδυτές έχουν εσωτερική σχέση με 

την εταιρεία; έχοντας άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται 

προκειμένου να λάβουν γνώση των επιδόσεων της εταιρείας. Η θέση αυτή, η οποία 
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επιτρέπει μόνο τους προνομιούχους να προσεγγίζουν πληροφορίες, έχει αλλάξει 

εντελώς μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Η Ελλάδα από ένα λογιστικό 

σύστημα κλάσης Β (εθνικά πρότυπα) έχει αλλάξει σε ένα λογιστικό σύστημα κλάσης 

Α (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ). 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή την έρευνα, υποστηρίζουν την αρχική 

υπόθεση, ότι: «Σε εταιρείες με σχετικά περισσότερη εξωτερική χρηματοδότηση είναι 

πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα». Είχε αναφερθεί ότι οι 

εταιρίες με περισσότερη εξωτερική χρηματοδότηση είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν 

τα διεθνή πρότυπα (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ή GAAP των ΗΠΑ). Outfinance ορίζεται ως η 

αναλογία του εξωτερικού μετοχικού κεφαλαίου-ιδίων κεφαλαίων (ο αριθμός των 

μετοχών που κατέχουν εξωτερικοί επενδυτές) και η αναλογία του εξωτερικού χρέους 

(το μακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος). Επιπροσθέτως, οι εταιρίες που χρησιμοποιούν 

τα διεθνή πρότυπα έχουν χαμηλότερο επίπεδο μόχλευσης, υψηλότερη αναλογία 

ξένων εσόδων και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν έναν εκπρόσωπο της τράπεζας στο 

εποπτικό τους συμβούλιο. Τα αποτελέσματα που βρέθηκαν για την Ελλάδα είναι 

σύμφωνα με εκείνα που αναφέρθηκαν από τους Tarca, Moy και Morris, (2006) για τη 

Γερμανία. Οι εταιρείες φαίνεται να έχουν, στο μεγαλύτερο τμήμα τους, τα ίδια 

χαρακτηριστικά και τις ίδιες ανάγκες. 

 

Επιπλέον, η αναγκαιότητα για παγκόσμια λογιστικά πρότυπα είναι θεμελιώδης για 

τους επενδυτές, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις οικονομικές καταστάσεις ξένων 

χωρών , από τις οποίες πιθανόν να θελήσουν να αγοράσουν μετοχές (Iqbal, Melcher 

and Elmallah, 1997). Αναφορικά με τους Athianos et al., (2007), υπάρχει ανάγκη για 

ενιαία λογιστικά πρότυπα, εξαιτίας της ανομοιογένειας η οποία εμφανίζεται μεταξύ 

των χωρών στην λογιστική για διαφορετικά αντικείμενα, όπως απογραφές (inventory), 

αποσβέσεις, φόρους, πάγια, φήμη και πελατεία (goodwill) κλπ. Συνεπώς είναι 

αδύνατο για τους επενδυτές, τους μετόχους και τους πιστωτές να ελέγξουν την 

χρηματοοικονομική επίδοση των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό 

σημειώνοντας υπερβολικές διασυνοριακές συναλλαγές, γεγονός που λαμβάνει χώρα 

στις περισσότερες πολυεθνικές εταιρίες.   

Αναλυτικότερα στην έρευνά τους οι Athianos et al., (2007), εξετάζουν την επίδραση 

στην εναρμόνιση των λογιστικών πρακτικών, σε ένα δείγμα ελληνικών εισηγμένων 

εταιρειών, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).   Επιπλέον αναλύουν την τάση στο δείκτη Η, ο 
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οποίος έχει δημιουργηθεί από τον Van der Tas (1998), με σκοπό να καθορίσουν αν η 

υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) από τις επιχειρήσεις του 

δείγματος έχει αυξήσει το βαθμό εναρμόνισης της παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

των οικονομικών καταστάσεων.  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των υπό εξέταση εταιρειών, αποκτήθηκαν από 

τη βάση δεδομένων των επιχειρήσεων, αποτελώντας την θεμελίωση της εν λόγω 

έρευνας. Τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν αφορούν σε ιστορικά και τρέχοντα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία, αριθμοδείκτες, εταιρικά προφίλ, πληροφορίες για τις 

τιμές των μετοχών καθώς και από επιλογές λογιστικών πρακτικών. Ο δείγμα των 

λογιστικών πρακτικών περιλαμβάνει, τις μεθόδους αποσβέσεων, τη φήμη και 

πελατεία (goodwill), την έρευνα και ανάπτυξη και τις αποσβέσεις. Το ελληνικό 

λογιστικό σύστημα αποτελείται από μεγάλο αριθμό πρακτικών οι οποίες θα 

μπορούσαν να περιληφθούν στην έρευνα. Με σκοπό να εξεταστεί η εναρμόνιση των 

λογιστικών διαδικασιών που επελέγησαν, έπρεπε να εξασφαλισθεί ένα υποσύνολο 

από μεθόδους, οι οποίες να είναι κοινές στις ομάδες των εισηγμένων εταιριών. Εάν 

σχεδιάζαμε πρακτικές οι οποίες δεν θα περιέχονταν σε κοινό υποσύνολο πρακτικών,  

τα αποτελέσματα θα δημιουργούσαν ποικιλομορφία και έλλειψη εναρμόνισης. Κάθε 

μία από τις παρακάτω διαδικασίες που επελέγησαν ικανοποιεί τα κριτήρια: 

αποσβέσεις, αποθέματα, χρηματοοικονομικές καταστάσεις.      

Προκειμένου να καθοριστεί εάν η υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. έχει αυξήσει το επίπεδο 

εναρμόνισης, ήταν σημαντικό να συγκεντρώσουν δεδομένα πριν αλλά και μετά την 

υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ.  Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

αφορούν τα έτη 2003 και 2004 (προ-υιοθέτησης), παρέχοντας τη δυνατότητα 

σύγκρισης με τις λογιστικές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν μετά την υιοθέτηση 

των ΔΠΧΠ το 2005.  Το δείγμα αποτελούνταν από 46 εισηγμένες εταιρείες στο 

ελληνικό χρηματιστήριο. Η περίοδο εξέτασης κατατμήθηκε σε δύο υποπεριόδους, η 

πρώτη αφορούσε την 2003 – 2004, κατά την οποία οι 45 εταιρείες του δείγματος 

χρησιμοποιούσαν ελληνικά λογιστικά πρότυπα και μόνο 1 εταιρεία χρησιμοποιούσε, 

εθελοντικά ΔΠΧΠ και η δεύτερη το έτος 2005 κατά το οποίο το σύνολο του 

δείγματος χρησιμοποιούσε ΔΠΧΠ. Ο παραπάνω διαχωρισμός των υποπεριόδων 

χρησιμοποιήθηκε ώστε να προσδιορισθεί, πρώτα ο βαθμός εναρμόνισης και δεύτερον 

εάν η αλλαγή στο βαθμό εναρμόνισης ήταν αποτέλεσμα της μετάβασης από τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα ΔΠΧΠ. 
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Οι λογιστικές πρακτικές μέσω των οποίων εξετάσθηκε ο βαθμός εναρμόνισης, 

αφορούσε σε, μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων (LIFO, FIFO, σταθμισμένος 

μέσος, Successive Balance, χαμηλής τιμής), σε μεθόδους που χρησιμοποιούνται για 

την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (Cost Basis method, το ιστορικό κόστος) 

και σε μεθόδους υπολογισμού των αποσβέσεων. 

Συνοψίζοντας οι Athianos et al., (2007), υποδεικνύουν ότι κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο των τριών ετών  η πλειοψηφία των συγκρίσεων των δεικτών Η ήταν θετική 

και ταυτόχρονα στατιστικά σημαντική. 

Οι διαφορές στις μεθόδους αποσβέσεων έδειξαν ότι υπάρχει βελτίωση στα μοντέλα 

εναρμόνισης σε ποσοστό 47,4%. Καθώς το ίδιο συμβαίνει και κατά την αποτίμηση 

αποθεμάτων, η τάση είναι πάνω από 50% (51,6%) και η σύγκριση μεταξύ μόνο των 

ελληνικών GAAP και μόνο των Δ.Λ.Π. εμφανίζει εναρμόνιση.    

Τα αποτελέσματα ως προς την διαφορά στις αναφορές των οικονομικών 

καταστάσεων  έχουν την ίδια τάση. Το ποσοστό της τάξης του 42,3% υποδηλώνει 

πως οι εταιρίες πέτυχαν σημαντική εναρμόνιση.    

Βασιζόμενοι στους Nobes και Parker (2000), θα ήταν αποτελεσματικό για χώρες 

χωρίς λογιστικά πρότυπα να υιοθετήσουν ένα κοινό λογιστικό σύστημα, 

διευκολύνοντας τους επενδυτές, τους οικονομικούς αναλυτές και τους ξένους 

δανειστές ώστε να συλλέξουν ξένο κεφάλαιο μέσω της καλύτερης κατανόησης των 

ξένων οικονομικών καταστάσεων. Συνεπώς τα Δ.Λ.Π. θεωρείται πως είναι «η 

επίσημη γλώσσα των χρηματιστηρίων» ανά τον κόσμο, γι’ αυτό γίνονται αποδεκτά 

για διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστήρια, στοχεύοντας στην εναρμόνιση της 

διαδικασίας των λογιστικών κανόνων σε παγκόσμια κλίμακα. Τέλος, αναφορικά με 

την εναλλαγή στις λογιστικές πρακτικές, αυτή περιορίζεται μέσω της αυξημένης 

συμβατότητας την οποία προσφέρει η εναρμόνιση.  

Συνήθως όταν υπάρχουν πλεονεκτήματα, συναντάμε και τα μειονεκτήματα. Τα πιο 

σημαντικά εμπόδια για την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. είναι : η έλλειψη καθοδήγησης 

κατά  την πρώτη εφαρμογή των προτύπων, το ανεπαρκές περιβάλλον κάποιον 

συναλλαγών (συντάξεις και άλλα μετά-συνταξιοδοτικά οφέλη), καθώς και σε 

λογιστικά συστήματα τα οποία είναι καθοδηγούμενα από την φορολογία 

εμφανίζοντας έντονο σύστημα εθνικής συγκέντρωσης. Αρκετές χώρες υποχρεώνονται 

σε χρηματοοικονομικά όργανα και αρχές οι οποίες περιλαμβάνουν την εξασθένηση 

(impairment) του φόρου εισοδήματος, των παγίων και οφελών των εργαζομένων. 

Επίσης η IASC αντιμετώπισε έντονη κριτική εξαιτίας της αυξημένης έλλειψης 
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συγκρισιμότητας μεταξύ των χωρών (Athianos et al.,2006). Οι Aisbitt (2001); Evans 

(2003) αναφέρουν ότι πολλά προβλήματα ήρθαν στο φως λόγω της μετάφρασης των 

λογιστικών αρχών και της λογιστικής ορολογίας, σε διάφορες Ευρωπαϊκές γλώσσες. 

Αναλυτικότερα, στην έρευνά τους ο Aisbitt (2001) εξετάζουν την εφαρμογή της 

αληθινής και δίκαιης παρουσίασης των απαιτήσεων στους νόμους της Αυστρίας, της 

Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Στηρίχτηκαν σε προγενέστερη 

ανάλυση των 12 κρατών μελών της ΕΕ που είχαν εφαρμόσει στο παρελθόν την εν 

λόγω απαίτηση. Διαπίστωσαν ότι τρεις από τις τέσσερις χώρες παρεκκλίνουν από τη 

διατύπωση των κατάλληλων γλωσσικών εκδόσεων της τέταρτης οδηγίας. Επίσης, δύο 

από τις χώρες δεν εφαρμόζουν την «υπέρβαση», και οι άλλες δύο την εφαρμόζουν 

κατά τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει, επιφυλάσσοντας στο κράτος μέλος τον 

προσδιορισμό της επιτρεπόμενης αποκλίσεως. 

Επιπλέον, οι Bloomer (1999); Street και Gray (1999) δηλώνουν ότι σύμφωνα με 

έρευνες, η σύγκλιση έχει ολοκληρωθεί.  

Αναλυτικότερα, η έρευνα των Street και Gray (1999) έχει ως στόχος να περιλάβει τον 

προσδιορισμό των σημαντικών περιοχών της διαφοράς μεταξύ των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των GAAP των ΗΠΑ, μετά από το Σχέδιο 

Συγκρισιμότητας της IASC και το πιο πρόσφατο σχέδιο των IASC και FASB για 

αυτά τα ζητήματα. Επιπλέον, η μελέτη τους αξιολογεί τη συνοχή των πρακτικών των 

ΗΠΑ με τα αναθεωρημένα ΔΛΠ μέσω του Σχεδίου Συγκρισιμότητας. Για το σκοπό 

αυτό, εξετάζονται οι ετήσιες εκθέσεις του έτους 1996 από 38 μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρείες των ΗΠΑ και πραγματοποιείται μια εμπειρική ανάλυση των πρακτικών των 

εκθέσεων αναφοράς. Τέλος, αξιολογείται το εναπομείναντα κενό μεταξύ των ΔΛΠ 

και των GAAP των ΗΠΑ και λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της πολιτικής για τις 

IASC και FASB.  

Το συμπέρασμά τους, είναι ότι ενώ υπάρχουν ακόμη μερικά σημαντικά ζητήματα που 

πρέπει να επιλυθούν, κυρίως όσον αφορά τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών / 

ζημιών της περιόδου, την έρευνα και ανάπτυξη, τις αλλαγές στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, καθώς και στις συνενώσεις/ενοποιήσεις επιχειρήσεων, οι εν λόγω διαφορές 

δεν είναι ανυπέρβλητες.  

Αναφορικά με τον Haller (2002), η Ευρωπαϊκή εντολή προς όλες τις εισηγμένες 

εταιρίες είναι να παρουσιάσουν τις συνενωμένες οικονομικές καταστάσεις σε 

συμφωνία με τα Δ.Λ.Π., ενώ οι ατομικοί λογαριασμοί κάθε χώρας είναι επιτρεπτό να 

παρουσιαστούν με βάση τα εθνικά πρότυπα, γεγονός που αύξησε την πολυπλοκότητα 
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και μείωσε την αποδοτικότητα. Οι Nobes και Parker (2002) αναφέρουν, την 

ανεπάρκεια επαγγελματικών λογιστικών σωμάτων σε πολλές χώρες και την 

διαφοροποίηση ανάμεσα στα πολιτικά και οικονομικά συστήματα. Επίσης, τα Δ.Λ.Π. 

αντιμετωπίζουν μια διαφοροποίηση στην κυβερνητική εμπλοκή μεταξύ των χωρών 

(Athianos et al., 2007) και στις ανάγκες των χρηστών (Wyatt, 1997). Επιπροσθέτως, 

πληροφορίες οι οποίες δεν στηρίζονται σε χρηματοοικονομική βάση, όπως κοινωνική 

και εργατική πολιτική, περιβαλλοντολογικές πολιτικές και απασχόληση, αυξάνουν 

την έλλειψη συγκρισιμότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

(Jacob και Madu, 2004).  

Αναλυτικότερα, στην έρευνά τους οι Jacob και Madu, 2004 θεωρούν πως είναι 

αυτονόητο ότι ο κόσμος χρειάζεται μια σειρά από υψηλής ποιότητας διεθνή λογιστικά 

πρότυπα που θα οδηγήσουν σε σχετικές, διαφανείς, συγκρίσιμες, και χρήσιμες για τις 

αποφάσεις πληροφορίες. Επενδυτές, πιστωτές, και άλλοι οι οποίοι παίρνουν 

παρόμοιες αποφάσεις θα επωφελούνταν σαφώς από αυτό. Επίσης, οι ρυθμιστικές 

αρχές κεφαλαιαγοράς και οι εθνικοί καθοριστές προτύπων αναγνωρίζουν την 

επείγουσα ανάγκη για την επίτευξη μιας καθολικής οικονομικής γλώσσας αναφοράς.  

 

Πολλά επιχειρήματα ενισχύουν την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. Έμμεσα αποτελέσματα της 

υιοθέτησης των Δ.Λ.Π. αποτελούν η υψηλή ρευστότητα των αγορών ή το 

χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, ενώ οι τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 

οι συνδεόμενες υποσημειώσεις, θεωρούνται ως άμεσα αποτελέσματα (Athianos et al., 

2007). Αναφορικά με τους Tarca Ann, Moy Melissa και Morris Richard D. (2006), τα 

διεθνή πρότυπα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν από εταιρίες με 

εξωτερική χρηματοδότηση. Επίσης, εταιρίες οι οποίες κάνουν χρήση των διεθνών 

προτύπων είναι πιθανότερο να καταγράψουν υψηλότερο επίπεδο εξωτερικών 

πωλήσεων και χαμηλότερο επίπεδο μόχλευσης (leverage), αντιθέτως υπάρχουν και 

λιγότερες πιθανότητες να έχουν έναν τραπεζίτη ως μέλος του συμβουλίου εποπτείας.  

Αναφορικά με τους Athianos et al., (2007), μια σταθερή μείωση της επιμονής 

εισοδήματος (income persistence) παρατηρείται κατά την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. 

Βασιζόμενοι στην σχετική δίκαιη αξία  (value relevance), η πιο σημαντική αιτία 

αυτής της μείωσης είναι η σχετικά μεγαλύτερη έμφαση στην εύλογη αξία (fair value) 

και η λιγότερη έμφαση στην ομαλοποίηση/ εξομάλυνση  των εσόδων. Επομένως, η 

λογιστική αξία (book value) έχει σημαντικότερο ρόλο για τα Δ.Λ.Π. απ’ ότι για τα 

Ελληνικά Πρότυπα. Ενώ αντιστρόφως, τα καθαρά έσοδα (net income) έχουν 
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μικρότερη επιρροή υπό τα Δ.Λ.Π. συγκρινόμενα με τα Ελληνικά Πρότυπα. 

Γενικότερα, αποτελέσματα βασισμένα στην σχετικότητα της αξίας (value relevant), 

υπό τα Δ.Λ.Π. καταγράφονται με έμφαση στον ισολογισμό και την εύλογη αξία και 

στα Ελληνικά Πρότυπα με έμφαση στην εξομάλυνση των εσόδων.  

Τελειώνοντας, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θεωρούνται ως η πιο βολική και 

αναγκαία επιλογή στοχεύοντας στην σύνθεση ενός κοινού παρονομαστή, ο οποίος θα 

οδηγεί στην συνεργασία των διεθνών αγορών. Ο αντικειμενικός στόχος της 

Ελληνικής οικονομίας είναι η συνεργασία με τις ώριμες οικονομίες των άλλων 

κρατών . Οι ελληνικές εταιρίες είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με τα Δ.Λ.Π., 

κυρίως όσες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. , προφέροντας στην δημιουργίας ενός 

απλού χρηματιστηρίου. Οι εισηγμένες θα αναπτύξουν την γενική εικόνα του Χ.Α.Α. 

μέσω της εφαρμογής των Δ.Λ.Π. και ενισχύοντας την Ελληνική οικονομία μέσω της 

προσέλκυσης ξένων επενδυτών.  

2.4.4 Η σχετική δίκαιη αξία (value relevance) των Λογιστικών αριθμών 

Ο ορισμός της σχετικής δίκαιης αξίας (value relevance) χρησιμοποιείται 

αναφερόμενος στην ικανότητα της περιεκτικότητας των λογιστικών αριθμών, με 

σκοπό να πετύχουν την απαιτούμενη οικονομική αξία της εταιρίας την οποία μετράμε 

μέσα από τις τρέχουσες τιμές των μετοχών. Στο παρελθόν, θέματα αναφορικά με την 

σχετική δίκαιη αξία, συνήθιζαν να μετρώνται από τους ερευνητές μέσω του επιπέδου 

των τιμών ή αλλαγών στις αποδόσεις. Οι Kothari και Zimmerman (1995) αναφέρουν 

ότι η συγκεκριμενοποίηση των αποδόσεων είναι λιγότερο βολική συγκρινόμενη με 

την συγκεκριμενοποίηση των τιμών. Επίσης ο καθορισμός των τιμών δίνει την 

δυνατότητα  για μέτρηση της σχετικής δίκαιης αξίας από αμφότερα τα καθαρά έσοδα 

ή κέρδη και τις μεταβολές των μετοχών (stock variables).  Τα Δ.Λ.Π. θεωρείται πως 

έχουν την δυνατότητα βελτίωσης της σχετικής δίκαιης αξίας, αναφορικά με την 

λογιστική τιμή των εξόδων των καθαρών εσόδων. Αντιθέτως, το μειονέκτημα στο 

καθορισμό των τιμών είναι η ευπάθεια (vulnerability) σε οινομετρικά προβλήματα, τα 

οποία πηγάζουν από την ετεροσκεδαστικότητα (heteroskedasticity) και τον βαθμό 

αμεροληψίας (scale bias).  

Με σεβασμό σε πολλές έρευνες της Αγγλικής βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται δύο 

ξεχωριστές απόψεις. Συγκεκριμένα, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν τα λογιστικά 

κέρδη για την μέτρηση της σχετικής δίκαιης αξίας (Ball και Brown, 1968; Collins και 

Kothari, 1989; Kothari και Zimmerman, 1995). 
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Αναλυτικότερα, στην έρευνα των Kothari και Zimmerman (1995), θεωρείται πως τα 

μοντέλα απόδοσης (returns regressed on scaled earnings variables) συνήθως 

προτιμώνται από τα μοντέλα τιμών (stock price regressed on earnings per share). Στην 

εν λόγω έρευνα παρέχεται ένα πλαίσιο για την επιλογή μεταξύ αυτών των 

υποδειγμάτων. Ένα οικονομικά έξυπνο σκεπτικό υποδηλώνει ότι τα μοντέλα τιμών 

είναι καλύτερα, καθορίζοντας τους εκτιμώμενους συντελεστές κλίσης, σε αντίθεση με 

τα μοντέλα απόδοσης, όντας αμερόληπτα. Τα εμπειρικά αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν ότι οι συντελεστές απόκρισης των κερδών είναι λιγότερο αμερόληπτοι 

στα μοντέλα τιμών. Ωστόσο, τα μοντέλα απόδοσης έχουν λιγότερο σοβαρά 

οικονομετρικά προβλήματα από ό, τι έχουν τα μοντέλα τιμών. Σε ορισμένα 

ερευνητικά πλαίσια η συνδυασμένη χρήση αμφότερων μοντέλων, απόδοσης και τιμής, 

μπορεί να είναι χρήσιμη. 

 
Επίσης, στην έρευνά τους οι Collins και Kothari (1989), αναφέρουν ότι οι 

αυξομειώσεις των μετοχών συνδέονται με μια δεδομένη απρόσμενη αλλαγή κερδών 

(συντελεστής απόκρισης κερδών) παρουσιάζοντας τη διαστρωματική και τη χρονική 

αυτή διακύμανση. Προβλέπουν και τεκμηριώνουν  στοιχεία όπου ο συντελεστής 

απόκρισης κερδών είναι συνάρτηση των επιτοκίων απαλλαγμένου κινδύνου και της 

επικινδυνότητας επίτευξης του βαθμού ανάπτυξης και / ή διατήρησης κερδών. Ο 

συντελεστής απόκρισης κερδών ποικίλλει διαστρωματικά σύμφωνα με τα χρονικά 

διαστήματα διακράτησης της απόδοσης. Τα αποτελέσματα εξηγούν την προηγουμένη 

διαφορική αντίδραση του συντελεστή κερδών, αναφορικά με το μέγεθος της 

εταιρείας. Επιπλέον, περιλαμβάνοντας τα στοιχεία που επισημάνθηκαν ανωτέρω, ο 

εμπειρικός προσδιορισμός της σχέσης κερδών / αποδόσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά. 

 

Ενώ διαφορετικές έρευνες υποστηρίζουν την σχέση της τιμής της μετοχής με την 

λογιστική αξία των παγίων της εταιρίας (firm assets), υποστηρίζοντας πως οι 

μετρήσεις των παγίων και των υποχρεώσεων, υποδεικνύουν τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα των μελλοντικών δραστηριοτήτων (Barth 1991). Οι παραπάνω έρευνες 

κάνουν χρήση μοντέλων τα οποία βασίζονται είτε στα κέρδη είτε στην ονομαστική 

αξία (book value), τα οποία θεωρούνται ως εναλλακτικές εκδοχές μοντέλων 

αποτίμησης (valuation models) (Barth και Landsman, 1995; Solomons, 1995). 
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Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατων ελληνικών μελετών αναφορικά με την 

σχετική δίκαιη αξία, υποστηρίζεται πως υπάρχει μια μη γραμμική σχέση μεταξύ 

συντηρητικής υποβολής εκθέσεων και της σχετικής δίκαιης αξίας των κερδών. 

Ειδικότερα, η συνάφεια της αξίας αυξάνεται κατά τη μετακίνηση από εταιρείες με 

χαμηλό συντηρητισμό σε μεσαία-συντηρητικές επιχειρήσεις (Kousenidis et al., 2009), 

επίσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A., η εισαγωγή της αρχής της εύλογης αξίας έφερε 

σημαντικές αλλαγές στη λογιστική αξία της μετοχής, αλλά όχι στα κέρδη ανά μετοχή 

(Kousenidis et al.,2010). Επιπροσθέτως, υπάρχουν πολυάριθμες συνέπειες αναφορικά 

με τη σχετική δίκαιη αξία των κερδών, ειδικότερα το διαθέσιμο περιεχόμενο των 

πληροφοριών τόσο των κερδών, όσο και των αλλαγών των κερδών μειώθηκαν μετά 

την εφαρμογή των ΔΠΧΑ (Negakis, 2013), ενώ τέλος η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. 

συμβάλει στην πιο έγκαιρη αναγνώριση των ζημιών, σε σύγκριση με τα Ε.Λ.Π. 

(Dimitropoulos et al., 2013). 

 

Σχετικά με πρόσφατες έρευνες, τα λογιστικά συστήματα έχουν την δυνατότητα να 

αντλούν πληροφορίες για την ονομαστική αξία και τα κέρδη, τα οποία είναι 

συμπληρωματικά στοιχεία της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου (equity value) (Chang, 

1999; Feltham και Olson, 1995; Pennman, 1998). 

 

Σε έρευνά του ο Pennman (1998) θεωρεί ότι είναι σύνηθες να εφαρμόζονται οι 

πολλαπλασιαστές τόσο στα κέρδη όσο και στη λογιστική αξία για τον υπολογισμό, 

κατά προσέγγιση, της αξίας των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, η εφαρμογή του 

πολλαπλασιαστή τιμή προς κέρδη ή του πολλαπλασιαστή τιμή προς λογιστική αξία 

παράγει συνήθως δύο εκτιμήσεις και ο αναλυτής διερωτάται πώς να τα συνδυάσει σε 

μία αποτίμηση. Η μελέτη υπολογίζει τους σταθμιστές που συνδυάζουν τις εκτιμήσεις 

και αποδεικνύουν ότι οι σταθμιστές αυτοί ποικίλλουν κατά τη διαφορά μεταξύ 

κερδών και λογιστικής αξίας, πράττοντάς το συστηματικά με την  πάροδο του χρόνου. 

Όταν τα κέρδη είναι μικρά σε σύγκριση με τη λογιστική αξία, οι σταθμιστές είναι 

διαφορετικοί από ότι όταν τα κέρδη είναι μεγάλα σε σχέση με την λογιστική αξία, και 

ποικίλουν κατά ένα μη γραμμικό τρόπο. Οι συντελεστές στάθμισης συνδυάζουν 

επίσης τις προβλέψεις των μελλοντικών κερδών, με βάση τα κέρδη και τη λογιστική 

αξία ξεχωριστά, σε μία σύνθετη πρόβλεψη. Στην εν λόγω εργασία υπολογίζεται ένα 

δεύτερο σύνολο σταθμιστών για να διαπιστωθεί πώς οι δύο αριθμοί συνδυάζονται με 

την πρόβλεψη των κερδών ενός έτους-μπροστά όσο και με τα κέρδη τριών ετών-
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μπροστά. Οι υπολογισθέντες σταθμιστές εφαρμόζονται μέσω ενός δείγματος για να 

διαπιστωθεί η δυνατότητα πρόβλεψης έναντι άλλων σημείων αναφοράς.  

Αναφορικά με τους Burgstahler και Dichev (1997), βασισμένοι στην προσαρμοσμένη 

αξία και στην επιστρεφόμενη αξία, η ονομαστική αξία (book value) δεν πετυχαίνει 

την καθαρή αξία των εταιρικών πόρων κυρίως υπό το ιστορικό κόστος και είναι 

ακατάλληλο για να αποτελέσει την εταιρική εκμίσθωση των πόρων. 

Αντιθέτως, τα κέρδη αντανακλούν την μέτρηση της αξίας, τα οποία υπολογίζουν τα 

αποτελέσματα των εκμισθωμένων εταιρικών πόρων (estimate the results of the 

employing firm’s resources). Επομένως, μοντέλα αποτίμησης με πολλές μεταβλητές 

είναι προτιμητέα απ’ ότι μοντέλα με μια μεταβλητή. 

Αναλυτικότερα, η έρευνα των Burgstahler και Dichev (1997) αναπτύσσει και 

δοκιμάζει έναν  τύπο μοντέλου αποτίμησης, του οποίου η κύρια πρόβλεψη είναι ότι η 

αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι κυρτή συνάρτηση αμφοτέρων κερδών και λογιστικής 

αξίας, εφόσον η λειτουργία εξαρτάται από τις σχετικές αξίες των κερδών και της 

λογιστικής αξίας. Τα κέρδη παρέχουν ένα μέτρο για το πώς οι πόροι της επιχείρησης 

χρησιμοποιούνται σήμερα. Η λογιστική αξία αποτελεί ένα μέτρο της αξίας των πόρων 

της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το πώς οι πόροι χρησιμοποιούνται σήμερα. Όταν ο 

αριθμοδείκτης κέρδη προς λογιστική αξία είναι υψηλός, η επιχείρηση είναι πιθανό να 

συνεχίσει την τρέχουσα πορεία αξιοποίησης των πόρων της, με τα κέρδη να 

αποτελούν τον πιο σημαντικό καθοριστικό παράγοντα της αξίας του μετοχικού 

κεφαλαίου. Όταν ο αριθμοδείκτης κέρδη προς λογιστική αξία είναι χαμηλός, η 

εταιρεία είναι πιο πιθανό να ασκήσει το δικαίωμα προσαρμογής των πόρων της σε 

μια ανώτερη εναλλακτική χρήση, και η λογιστική αξία καθίσταται ο πιο σημαντικός 

καθοριστικός παράγοντας καθορισμού της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου. Στοιχεία 

από μια ποικιλία εμπειρικών χαρακτηριστικών είναι σύμφωνα με την πρόβλεψη 

κυρτότητας. 

 

Στοχεύοντας ώστε η ανάλυση της σχετικής δίκαιης αξίας να είναι σαφέστερη, 

κατατάσσουμε την έρευνα για την σχετική δίκαιη αξία σε τρείς κατηγορίες (Lambert, 

1996; Holthausen και Watts, 2001): (1) relative association studies, (2) incremental 

association studies, (3) marginal information studies. 

 

Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία (relative association studies), οι μετοχικές τιμές 

ή οι αποδόσεις μπορούν να συγκριθούν με την alternative bottom-line measure. Ο εν 
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λόγω τύπος έρευνας εξετάζει, που ισχύει η μέγιστη σχέση, δηλαδή ανάμεσα στα 

κέρδη τα οποία καταγράφονται βάση λογιστικών προτύπων ή στις τιμές και 

αποδόσεις της αγοράς που καταγράφονται βάση τα υπάρχοντα GAAP (Dhaliwal et al., 

1999). Άλλες έρευνες εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στην σύγκριση των κερδών από 

τα ξένα GAAP και τα U.S. GAAP (Harris et al., 1994). Στις εν λόγω έρευνες, η 

παράμετρος που εξετάζεται είναι η διαφορά στο R2 των παλινδρομήσεων 

χρησιμοποιώντας διαφορετική βάση από λογιστικά μεγέθη. Τα μεγέθη με την 

μεγαλύτερη σχετική δίκαιη αξία είναι αυτά με το υψηλότερο R2 .  

 

Η incremental association studies, εξετάζει κατά πόσο είναι πιο βοηθητικός ο 

καθορισμός της τιμής ή της απόδοσης βάση διαφορετικών μεταβλητών. Η σχετική 

δίκαιη αξία των λογιστικών μεγεθών εξασφαλίζεται, εάν ο εκτιμώμενος συντελεστής 

παλινδρόμησης είναι σημαντικά διάφορος του μηδενός. Αναφορικά με την έρευνα 

του Vencatachalam (1996), εξετάζεται εάν ο συντελεστής της εύλογης αξίας των 

παραγώγων είναι σημαντικά διάφορος του ένα. 

 

Τέλος, η marginal information studies, παρέχει στους επενδυτές κατάλληλες 

πληροφορίες μέσω της εξέτασης συγκεκριμένων λογιστικών μεγεθών.  Βασιζόμενοι 

στον εν λόγω τύπο έρευνας, οι αλλαγές στην αξία βασίζονται στις μελέτες 

περίπτωσης (event studies) για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων λογιστικών 

μεγεθών. Η αντιδράσεις των τιμών θεωρούνται απόδειξη της σχετικής δίκαιης αξίας.  
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Κεφάλαιο 3ο - Ανάπτυξη Μεθοδολογίας, Επιλογή 
δεδομένων και Σχηματισμός δείγματος 

 

3.1. Ανάπτυξη Μεθοδολογίας 

3.1.1 Εισαγωγή Μεθοδολογίας  
 
Σπανίως ένα άρθρο στη λογιστική έχει δεχτεί τόσους επαίνους, όσο αυτό του Ohlson 

(1995).  Η κολακευτικοί χαρακτηρισμοί του Bernard, αναφορικά με το μοντέλο του 

Ohlson, είναι ευρέως διαδεδομένοι. Ο  Lundholm έχει γράψει ότι: «Οι έρευνες του 

Ohlson (1995) καθώς και των Feltham και Ohlson (1995) είναι ορόσημα στην 

χρηματοοικονομική λογιστική» (1995, 749), οι Dechow, Hutton, και Sloan έχουν 

δηλώσει ότι: «Η υφιστάμενη εμπειρική έρευνα έχει παράσχει γενικώς ενθουσιώδη 

υποστήριξη για το μοντέλο». Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ενθουσιασμός είναι επίσης 

εμφανής στην επίδραση του μοντέλου στην σύγχρονη λογιστική αρθρογραφία. 

Παραδείγματος χάρη, βρέθηκε ένας μέσος όρος 9 ετήσιων εταιροαναφορών στο 

Social Sciences Citation Index (SSCI) για τον Ohlson (1995). Εάν συνεχιστεί ο εν 

λόγω ρυθμός εταιροαναφορών, η έρευνα του Ohlson δεν θα επηρεάζει απλώς, αλλά 

θα μετατραπεί σε «κλασική-θεμελιώδη». Ποίοι είναι όμως οι λόγοι για αυτή την 

επιρροή-ενθουσιασμό προς το μοντέλο του Ohlson; Η έρευνα της λογιστικής 

βιβλιογραφίας εναποθέτει-αποκαλύπτει πέντε πιθανούς λόγους. Αρχικά, φαίνεται ότι 

υπάρχει ομοφωνία-συναίνεση μεταξύ των ερευνητών, ότι μια από τις επιθυμητές 

ιδιότητες του μοντέλου του Ohlson είναι η μεθοδική σύνδεση ανάμεσα στην 

αποτίμηση και τους αριθμούς της λογιστικής: «Οι Ohlson και Feltham μας 

παρουσιάζουν μια πολύ περιγραφική αναπαράσταση της λογιστικής διαδικασίας και 

της αποτίμησης» (Lundholm: 1995, 761). Δεύτερον, οι ερευνητές εκτιμούν την 

ευελιξία του μοντέλου: «η αποτίμηση της υπολειμματικής αξίας (residual income) 

του μοντέλου θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ευρύτερης λύσης στο 

πρόβλημα της λογιστικής διαφοροποίησης». «Τα εμπειρικά αποτελέσματα, 

απεικονίζουν την ανθεκτικότητα του μοντέλου στην διεθνή λογιστική ποικιλομορφία-

διαφοροποίηση». Τρίτον, ο ενθουσιασμός με το μοντέλο του Ohlson φαίνεται να είναι 

μια απάντηση στην πρόκληση του Lev (1989), ότι οι παραδοσιακές προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιούνται στην έρευνα της λογιστικής βρίσκουν πολύ αδύναμη σύνδεση 

(χαμηλό R2) ανάμεσα στην αλλαγή των τιμών και στις λογιστικές πληροφορίες. 

Αντιθέτως, οι αναλύσεις που βασίζονται στο μοντέλο του Ohlson διαπιστώνουν ότι 
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«στις περισσότερες χώρες, η εκτίμηση από το residual income valuation model 

καλύπτει πάνω από το 70% της δια-τμηματικής διακύμανσης των τιμών» . Τέταρτον, 

σχετικά με το προηγούμενο σημείο, το υψηλό R2 των αναλύσεων, το οποίο βασίζεται 

στο μοντέλο του Ohlson, κατά την ερμηνεία του θεωρεί πως υπάρχει περιορισμένη 

σχέση ανάμεσα στην σχετική δίκαιη αξία και σε μεταβλητές διαφορετικές από την 

λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου, των καθαρών εσόδων και των μερισμάτων. 

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας παλινδρομήσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων, οι  

Hand and Landsman αποκόμισαν R2 άνω του 80% καταλήγοντας στο συμπέρασμα 

ότι: Ο ρόλος των πληροφοριών που προέρχονται από λογιστικά μεγέθη, των 

οικονομικών καταστάσεων, εκτός των βασικών μεγεθών (BV, NI, DIV), η 

επεξηγηματική τους δύναμη είναι περιορισμένη, σε σχέση με τα παραπάνω 

αποτελέσματα (R2 = 80%) (Hand και Landsman, 1998). Τέλος, η πολύ υψηλή 

ερμηνευτική ικανότητα των μοντέλων, οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το 

μοντέλο του Ohlson μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύσταση λογιστικής 

πολιτικής: « Το μοντέλο του  Ohlson έχει διεγείρει ένα σημαντικά μεγάλο μέρος 

ερευνητικής ενασχόλησης με τις λογιστικές πολιτικές, εξετάζοντας την σύνδεση 

μεταξύ της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων και των ποσών που 

αναγνωρίζονται ή/και γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι Coopers 

και Lybrand (1997) υποστηρίζουν ότι η εμπειρική έρευνα αξιολόγησης 

χρηματοοικονομικών προτύπων, τα οποία εκδίδονται από θεσπισμένα όργανα, 

διεξάγεται καλύτερα μέσω του πλαισίου έρευνας του  Ohlson» (Hand και Landsman, 

1998) 

Δικαιολογείται όμως αυτός ο ενθουσιασμός; Δεδομένου ότι θα αποκαλυφθεί 

παρακάτω, θεωρούμε ότι ο ενθουσιασμός είναι τουλάχιστον πρώιμος, και πιθανότερα, 

αδικαιολόγητος. Θα επανεξετάσουμε το μοντέλο του Ohlson, την εφαρμογή του και 

την συμβολή του στην έρευνα της λογιστικής. Ο σκοπός είναι, στη συνέχεια, να 

παράσχουμε τόσο καλύτερη κατανόηση του εν λόγω μοντέλου όσο και τους 

περιορισμούς αυτού.  

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας εξετάζεται το RIV, το οποίο αποτελεί τον πρόδρομο 

του μοντέλου του Ohlson. Σημειώνουμε ότι, δεδομένου της καθαρής πλεονασματικής 

λογιστικής, υπάρχει μια-προς-μια ισοδυναμία ανάμεσα στο RIV και στο dividend 

discount model. Δηλαδή, απορρίπτοντας το RIV είναι λογικά ισοδύναμο με το 

συμπέρασμα ότι οι τιμές των μετοχών δεν αντιπροσωπεύουν την παρούσα αξία των 

αναμενόμενων ταμειακών ροών. Επιπλέον, δείχνουμε ότι το RIV επιβάλλει 
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απαιτήσεις για δεδομένα που είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στις πραγματικές 

εμπειρικές ρυθμίσεις. Με αποτέλεσμα, οι δοκιμές του RIV θα απαιτήσουν 

αναγκαστικά διαδικασίες προσέγγισης των απαιτήσεων του μοντέλου. Ωστόσο, οι 

συνέπειες αυτών των προσεγγίσεων σχετικά με τις προβλέψεις του μοντέλου είναι 

πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν. Ως αποτέλεσμα, η απόρριψη του RIV θα οδηγήσει 

τους αναγνώστες στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση της δοκιμής ήταν εσφαλμένη ή 

ότι τα δεδομένα ήταν άσχημα, αλλά όχι ότι το μοντέλο ήταν λανθασμένο. Συνεπώς, 

το RIV είναι και μη ελεγμένο και στο μυαλό των περισσοτέρων ερευνητών, σχεδόν 

σίγουρα ακριβές.   

Το τρίτο μέρος εξετάζει  τη δυναμική των πληροφοριών του Ohlson (1995), και την 

εφαρμογή του Ohlson στο RIV. Αποδεικνύουμε ότι το μοντέλο του Ohlson παρέχει 

πρόσθετη δομή, συνδέοντας το μοντέλο RIV με δοκιμασμένες-ελεγμένες 

προτάσεις/υποδείξεις. Ωστόσο, ο έλεγχος του μοντέλου του  Ohlson είναι μια κοινή 

εξέταση της δυναμικής των πληροφοριών του RIV και του Ohlson. Έτσι, με βάση την 

προηγούμενη παράγραφο, η απόρριψη του μοντέλου του Ohlson θα ερμηνευθεί ως 

απόρριψη της δυναμικότητας των πληροφοριών  και όχι του RIV και του DIVM 

(dividend discount model/μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων). Στην ενότητα 3.3, 

αναλύεται πως το μοντέλο του Ohlson σχετίζεται με το μοντέλο ανάπτυξης 

μερισμάτων του Gordon, το οποίο προηγείται του μοντέλου του Ohlson κατά 

τέσσερις δεκαετίες. Αν και (εμμέσως) η δυναμικότητα των πληροφοριών στο μοντέλο 

του Gordon διαφέρουν κάπως από του Ohlson, φαίνεται ότι το μοντέλο του  Gordon 

μπορεί να επαναδιατυπωθεί με μια σύνθεση ή οποία είναι εκπληκτικά παρόμοια με 

εκείνη του μοντέλου του Ohlson. Στην ενότητα 3.4 εξετάζονται οι Feltham και 

Ohlson (1995), το οποίο αποτελεί επέκταση του μοντέλου του Ohlson. Στη συνέχεια, 

επεκτείνουμε το μοντέλο του Ohlson στην ενότητα 3.5, για τις περιπτώσεις όπου οι 

ερευνητές χρησιμοποιούν βρώμικα πλεονάζοντα κέρδη ή όταν διασπούν τα κέρδη σε 

διαφορετικά μέρη, όπως έσοδα από δραστηριότητες, ειδικά στοιχεία, και έκτακτα 

αποτελέσματα.  

3.1.2   Ο προάγγελος του μοντέλου του Ohlson 

 

Για να καταλάβουμε την συμβολή του Ohlson (1995) στην θεωρία της αποτίμησης, 

είναι χρήσιμο να διαχωρίσουμε το μοντέλο του Ohlson σε δύο μέρη: Στο Residual 

Income Valuation (RIV) και στη δυναμική των πληροφοριών του Ohlson (1995).  
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RIV 

Παρόλο που το RIV αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού που συνήθως αναφέρεται ως 

μοντέλο του Ohlson, προηγείται του έργου του Ohlson κατά πενήντα χρόνια. 

Συγκεκριμένα, το μοντέλο  RIV μπορεί να το συναντήσει κανείς στην αρθρογραφία 

στις αρχές του 1938  (Preinreich, 1938, 240), όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι η σχέση 

ήταν γνωστή πολύ νωρίτερα. 

Το μοντέλο RIV στηρίζεται σε μία μόνο υπόθεση: οι τιμές των παγίων 

αντιπροσωπεύουν την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών μερισμάτων (PVED) 

(εξ.3.1). 
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                                                                            (3.1) 

Όπου pt είναι η αγοραία τιμή του μετοχικού κεφαλαίου σε χρόνο t, το dt  συμβολίζει 

τα ληφθέντα μερίσματα (ή καθαρές πληρωμές μετρητοίς) στο τέλος της περιόδου  t, R 

είναι η μονάδα συν το προεξοφλητικό επιτόκιο r, και Et  είναι ο προσδιοριστικός 

παράγοντας που βασίζεται στην ομάδα πληροφοριών τη χρονική στιγμή t. 

Για να προκύψει το RIV από το PVED, γίνονται δύο επιπλέον υποθέσεις. Πρώτα 

υποθέτουμε, ένα «λογιστικό σύστημα» το οποίο να ικανοποιεί τον τύπο του clean 

surplus relation (CSR) (εξ. 3.2): 

 

tttt dxbb  1                                                                                              (3.2)  

 

Όπου bt, αντιπροσωπεύει τη λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου σε χρόνο date t, 

το xt υποδηλώνει τα κέρδη στην περίοδο που λήγει σε χρόνο t. Ωστόσο, ο τύπος CSR 

δεν απαιτεί το λογιστικό σύστημα να είναι σε μορφή που συνήθως φανταζόμαστε. Οι 

οποιεσδήποτε δύο μεταβλητές θα ικανοποιούσαν τον τύπο CSR. Δηλαδή, ο τύπος 

CSR απλώς χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει το x και το b αντί του d στον τύπο 

PVED. Θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό παρακάτω. Δεύτερον, απαιτείται μια 

προϋπόθεση κανονικότητας, δηλαδή η λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου 

αυξάνεται με ρυθμό μικρότερο του R, δηλαδή (εξ. 3.3): 

 

                                      (3.3) 0)(   


 



tt bER



 120

 

 

Οι δύο αυτές υποθέσεις χρησιμοποιούνται για την αναδιατύπωση του τύπου (PVED) 

ως συνάρτηση της λογιστικής αξίας και των προεξοφλημένων μη φυσιολογικών 

αναμενόμενων κερδών (discounted expected abnormal earnings) (εξ. 3.4):   
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                                                                                        (3.4) 

 

Όπου 1*  tt
a
t brxx .  

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι, με δεδομένες τις παραπάνω υποθέσεις, ο τύπος 

PVED και RIV είναι μαθηματικά ισοδύναμοι. Με άλλα λόγια, απορρίπτοντας το 

μοντέλο/εξίσωση RIV ισοδυναμεί με την απόρριψη της υπόθεσης ότι οι τιμή των 

τίτλων των επενδυτών ισούται με την παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών.  Αντιστρόφως, εάν το μοντέλο PVED είναι ψευδές, τότε το ίδιο θα 

ισχύει και για το μοντέλο RIV. Μια χρήσιμη αναλογία στη σχέση ανάμεσα στα 

μοντέλα PVED και RIV αποτελεί η κριτική του Roll, δοκιμάζοντας το Capital Asset 

Pricing Model: Η χρήση της ελάχιστης διακύμανσης του χαρτοφυλακίου αναφοράς, 

είναι λογικά ισοδύναμη με τη γραμμικότητα ανάμεσα στην απόδοση των χρεογράφων 

και στην απόδοση του χαρτοφυλακίου (Roll, 1977). Στη συνέχεια, αναλύονται οι 

εμπειρικές συνέπειες και η ελεγξιμότητα του μοντέλου RIV.  

 

Εμπειρικές συνέπειες  

Με μια πρώτη ματιά, οι εμπειρικές συνέπειες του μοντέλου RIV φαίνονται πως είναι 

απλές: οι τιμές των μετοχών είναι μια γραμμική συνάρτηση μόνο της λογιστικής 

αξίας του μετοχικού κεφαλαίου και των αναμενόμενων μη φυσιολογικών κερδών. 

Επίσης, ο συντελεστής προσδιορισμού της λογιστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου 

είναι μοναδιαίος ενώ των αναμενόμενων μη φυσιολογικών κερδών ακολουθούν μια 

γεωμετρική σειρά, αντιστρόφως του συντελεστή προεξόφλησης. Τέλος, το μοντέλο 

επιβάλλει το καθαρό πλεόνασμα ως τον μοναδικό περιορισμό του λογιστικού 

συστήματος. Το RIV είναι ελκυστικό, διότι συνδέει την αξία με τα παρατηρήσιμα  

λογιστικά δεδομένα.  
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3.1.3  Το μοντέλο του Ohlson και η συμβολή του στην θεωρεία της αποτίμησης  

 

Όπως προτείνεται στην ενότητα 3.1.2, το μοντέλο του Ohlson στηρίζεται σημαντικά 

στις βασικές αρχές, όπως αυτές προτείνονται από το μοντέλο RIV. Βέβαια το γεγονός 

αυτό δεν μειώνει την συμβολή του υποδείγματος του Ohlson, καθώς το υπόδειγμα 

RIV δεν είναι ούτε εφαρμόσιμο ούτε ελέγξιμο. Έτσι, πέρα από το ζήτημα εάν το 

μοντέλο του Ohlson είναι εμπειρικά έγκυρο, η συνεισφορά του Ohlson είναι η 

σύνδεση μεταξύ του υποδείγματος RIV, με τις ελέγξιμες υποθέσεις που παρέχονται 

από την επιβολή πρόσθετης δομικής διάρθρωσης. Η ενότητα 3 περιγράφει την 

εφαρμογή του μοντέλου Ohlson, ενώ η ενότητα 3.2 παρέχει μια ερμηνεία του 

μοντέλου και αναλύει τις εμπειρικές προτάσεις. Στην ενότητα 3.3, αναλύεται η σχέση 

του μοντέλου Ohlson με το μοντέλου ανάπτυξης μερισμάτων (dividend growth 

model) του Gordon. Επιπλέον συγκρίνεται το μοντέλο του Ohlson με το μοντέλο των 

Feltham και Ohlson (1995), στην ενότητα 3.1.4. Η ενότητα 3.1.5 επεκτείνει το 

μοντέλο του Ohlson για περιπτώσεις όπου οι ερευνητές χρησιμοποιούν 

εισοδηματικούς ορισμούς, οι οποίοι δεν συνάδουν με το μοντέλο CSR. Τέλος η 

ενότητα 3.1.6 αναλύει τη συμβολή του μοντέλου του Ohlson στην θεωρεία της 

αποτίμησης.  

 

3.1.4  Η δυναμική των πληροφοριών του Ohlson    

Η συνεισφορά του υποδείγματος του Ohlson (1995) έγκειται στη μοντελοποίηση της 

δυναμικής των πληροφοριών του. Το μοντέλο υποθέτει τη συμπεριφορά των 

χρονοσειρών των αφύσικων κερδών μέσω δύο εξισώσεων:     

 

11   tt
a
t

a
t vxx                                                                                             (3.5) 

 

1t1    ttv                                                                                                      (3.6) 

 

Όπου ντ= πληροφορίες για τη σχετική αξία, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη από τη 

λογιστική διαδικασία (π.χ. γεγονότα τα οποία δεν έχουν επηρεάσει τις μεταβλητές bt, 

xt), εt, ηt αντιπροσωπεύουν τον μέσο μηδενικό όρο διαταραχής, και τον περιορισμό 

όπου, 0ω,γ1 (Το κατώτερο όριο του περιορισμού αυτού υπαγορεύεται από την 

οικονομική λογική ή την εμπειρική παρατήρηση; το ανώτατο όριο είναι αναγκαίο για 
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την επίτευξη στασιμότητας). Αυτές οι δύο εξισώσεις συνεπάγονται τους ακόλουθους 

περιορισμούς: Τα ασυνήθιστα κέρδη (abnormal earnings) ακολουθούν μια AR  

διαδικασία όπου: οι πρόσθετες πληροφορίες αρχίζουν να ενσωματώνονται στα κέρδη 

με ακριβώς χρονική καθυστέρηση; και η επίπτωση των πρόσθετων πληροφοριών 

σχετικά με τα κέρδη είναι σταδιακή, ακολουθώντας μια AR διαδικασία. 

Για λόγους ερμηνείας, οι εξισώσεις 3.5 και 3.6 μπορούν να επαναδιατυπωθούν ώστε 

τα αφύσικα κέρδη να αποτελούν συνάρτηση μόνο του όρου διαταραχής: 
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Κατά τον Ohlson η συνάρτηση αποτίμησης επιτυγχάνεται, με βάση το υπόδειγμα RIV 

και τις εξισώσεις 3.5 και 3.6: 

 

                                                                              (3.8) 

Όπου: ω)-R/(1   , γ)-ω)(R-R/(R2              

 

Αντίστοιχα, η συνάρτηση αποτίμησης μπορεί να αποτυπωθεί ώστε τα κέρδη να 

αντικαθιστούν τα αφύσικα κέρδη:  

 

t2t )()1(  adkbkp ttt    όπου: ω)-rω/(Rr1  k  , R/r   (3.9) 

 

Σημειώνεται, ότι ενώ το μοντέλο RIV απαιτεί τα αναμενόμενα μελλοντικά αφύσικα 

κέρδη, η πρόσθετη δομική διάρθρωση των δυναμικών πληροφοριών επιτρέπει στην 

τιμή να εκφράζεται ως λειτουργία ταυτόχρονων δεδομένων. Πέραν των δύο επιπέδων 

τιμών των εξισώσεων (3.8 και 3.9), ο Ohlson (1995) δημιούργησε μια εξίσωση η 

οποία περιγράφει τις αποδόσεις ως συνάρτηση των διαταραχών στα κέρδη και στις 

λοιπές πληροφορίες:  

 

1t21-tt1 /np/)1(Re  tt pRt  όπου : 1/)(Re  tttt pdpt  (3.10) 

 

Η ελκυστικότητα του μοντέλου Ohlson στους ερευνητές είναι ότι παρέχει μια 

ελέγξιμη εξίσωση τιμών που προσδιορίζει τον ρόλο των λογιστικών και μη, 

t2
α
t1 ναχ  tt bp
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πληροφοριών συνοψίζοντας τα λογιστικά στοιχεία μέσα από την εφαρμογή μόνο 

τριών λογιστικών προσδιοριστικών παραγόντων. Βέβαια το κατά πόσο ένας τέτοιος 

διαχωρισμός είναι εμπειρικά έγκυρος, αποτελεί έναν βασικό περιορισμό και 

ταυτόχρονα μια πρόταση για έλεγχο. Η εξίσωση 3.9 καθορίζει το ρόλο τόσο της 

λογιστικής αξίας όσο και των κερδών, τα οποία αμφότερα έχουν χρησιμοποιηθεί 

εκτενώς, είτε χωριστά είτε από κοινού, σε προηγούμενη εμπειρική έρευνα. Επίσης, η 

εξίσωση 3.10 είναι σύμφωνη με τις υπάρχουσες εργασίες για τη σχέση μεταξύ 

(αφύσικων) αποδόσεων και κερδών. 

Τέλος οι δύο παράμετροι ω και γ είναι επαρκής για να χαρακτηριστούν οι διαδικασίες 

όπου τα κέρδη είναι καθαρά προσωρινά σε διαδικασίες όπου τα κέρδη είναι 

εξαιρετικά ανθεκτικά.  Εν ολίγοις, το μοντέλο Ohlson παρέχει ένα εσωτερικά συνεπές 

σύνολο συναρτήσεων αποτίμησης του επιπέδου των τιμών και των αποδόσεων, 

αντικαθιστώντας έναν ad hoc αριθμό μοντέλων που χρησιμοποιούνταν τις τελευταίες 

τρείς δεκαετίες. Το σημαντικότερο, είναι πως το μοντέλο είναι αρκετά εύπλαστο ώστε 

επιτρέπει την παραγωγή συγκεκριμένων προβλέψεων και κριτηρίων απόρριψης.      

 

Ερμηνεία και ανάλυση του μοντέλου 

Στην παρούσα ενότητα, αναλύεται το υπόδειγμα  Ohlson, στη συνέχεια του από το 

υπόδειγμα RIV, εξετάζοντας, τη δυναμική των πληροφοριών, που προκύπτουν από 

τις εξισώσεις 3.5 και 3.6, καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση χρησιμοποιείται επειδή οι υποθέσεις στις οποίες βασίζεται το μοντέλο 

RIV είναι  αμφισβητούμενες.   

 

Ανάλυση των πρώτων δυναμικών πληροφοριών 

Φαινομενικά, η δομή της συνάρτησης AR(1) για τα αφύσικα κέρδη είναι σχετικά 

εύκολα ερμηνεύσιμη, και σχεδόν σύμφωνη με τις εμπειρικές παρατηρήσεις, 

καταλήγοντας, σε απλές , κλειστής μορφής εξηγήσεις. Ωστόσο, μια εις βάθος 

ανάλυση της εξίσωσης 3.5, αποκαλύπτει μερικές ενδεχόμενες υποθέσεις. Επομένως, 

λαμβάνοντας υπόψη τις απεριόριστες προσδοκίες των ασυνήθιστων κερδών 

υποθέτουμε τα ακόλουθα: δεδομένου (i) της αυτό-μειούμενης φύσης της στοχαστικής 

διαδικασίας, (ii) του όρου διαταραχής ο οποίος έχει μηδενικό μέσο, και (iii) λοιπών 

πληροφοριών οι οποίες έχουν μηδενικό μέσο, συνεπάγεται ότι τα αφύσικα κέρδη 

είναι απολύτως μηδενικά Ε( a
tx =0). Επομένως, η απόλυτη υπεραξία, οριζόμενη ως η 
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διαφορά ανάμεσα σε pt και bt , είναι επίσης μηδέν. Για να συμβεί αυτό, οι εταιρίες δεν 

μπορούν κατά μέσο όρο να κερδίζουν περισσότερα από το κόστος κεφαλαίου. Αν το 

λογιστικό σύστημα χρησιμοποιεί το ιστορικό κόστος (η κύρια βάση των GAAP στις 

περισσότερες βιομηχανοποιημένες χώρες), ισοδυναμεί με την δήλωση πως όλοι οι 

σχεδιασμοί (όχι μόνο οι οριακοί σχεδιασμοί), πρέπει να έχουν μηδενική 

προσδοκώμενη καθαρά παρούσα αξία (NPV). Αυτό υποδηλώνει ότι το μοντέλο δεν 

προβλέπει την επιλογή σχεδίων από τους μάνατζερ.  

Μια λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να επιτραπεί το πλεόνασμα για την αναμενόμενη 

καθαρά παρούσα αξία των σχεδίων. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρία επενδύει σε ένα 

σχέδιο με θετική αναμενόμενη καθαρά παρούσα αξία, τότε τα πάγια και το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξήσουν την αξία (τιμή) τους για να εκφραστεί η θετική 

καθαρά παρούσα αξία.  Ωστόσο, η προσαύξηση της τιμής πρέπει να παρακάμψει την 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για να διατηρήσει ένα μηδενικό μέσο στα 

ασυνήθιστα κέρδη. Ενώ, επιτρέποντας το βρώμικο πλεόνασμα διασφαλίζεται η 

εγκυρότητα της συνάρτησης 3.5, η ισοδυναμία των μοντέλων RIV και PVED δεν 

ισχύει πλέον, έτσι αυτή η λύση είναι μη ελκυστική. Ως εναλλακτική θα μπορούσε 

κανείς να προτείνει, να καταστεί επιτρεπτή η συντηρητική λογιστική, όπως στους  

Feltham and Ohlson (1995), δεδομένου ότι υποτιμώντας τη λογιστική αξία σε σχέση 

με την αγοραία αξία θεωρείται συνήθως συντηρητισμός. Ωστόσο, αυτό δεν είναι έτσι. 

Κάποιος μπορεί εύκολα να επαληθεύσει ότι οποιοδήποτε πλεονασματικό λογιστικό 

σύστημα, πρέπει να δημιουργεί κατά μέσο όρο θετικά αφύσικα (έκτακτα) κέρδη, εάν 

τα επενδυτικά πλάνα (project) κατά μέσο όρο έχουν θετική καθαρά παρούσα αξία. 

Μια απλούστερη και ad hoc λύση, είναι να τροποποιήσουμε τη συνάρτηση 3.5 

επιτρέποντας ένα σταθερό όρο, έτσι ώστε τα αναμενόμενα αφύσικα κέρδη να είναι 

θετικά. Μια πιο ολοκληρωμένη λύση θα ήταν να επεκτείνουμε την συνάρτηση 3.5, 

ώστε να συμπεριλάβει ένα μοντέλο επιλογής έργων, Yee (2000). 

 

Ανάλυση των δεύτερων δυναμικών πληροφοριών 

Επιφανειακώς, οι δεύτερες δυναμικές πληροφορίες φαίνονται αβλαβής; είναι ξανά 

μια τυπική διαδικασία συνάρτησης AR(1). Εξαιτίας της φαινομενικής απλότητας, και 

της αόριστης φύσης των «άλλων πληροφοριών», λίγοι ερευνητές έχουν αφιερώσει 

την προσοχή τους σε αυτή την υπόθεση.  Ακόμα και ο Ohlson (1995) δεν παρέχει 

σχεδόν καμία συζήτηση για αυτή τη δυναμική.  
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Πρώτον,  ανακαλύπτουμε ότι η ορολογία είναι προβληματική στο πλαίσιο του 

μοντέλου. Ο  Ohlson (1995, 668) δείχνει ότι ο συντελεστής νt αντιπροσωπεύει 

«λοιπές πληροφορίες διαφορετικές των αφύσικων κερδών». Μια τυπική οικονομική 

ερμηνεία αυτής της φράσης θα οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο όρος νt είναι 

ανεξάρτητος του όρου a
tx . 

Στην πραγματικότητα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένας σταθερός όρος μπορεί να 

μεσολαβήσει για το νt επειδή το νt θεωρείται (λανθασμένα) πως δεν συσχετίζεται με 

τον συντελεστή a
tx .  

Ωστόσο, μια προσεκτική εξέταση των δύο δυναμικών μαζί, αποκαλύπτει ότι αυτό 

συμβαίνει μόνο στην περίπτωση όπου το γ=0. Οι θετικές τιμές του συντελεστή γ 

έχουν ως αποτέλεσμα την θετική συσχέτιση ανάμεσα στους συντελεστές νt και  
a
tx . 

Για να το δούμε αυτό, λαμβάνεται υπόψη ότι το νt-1 επηρεάζει από κοινού τους 

συντελεστές  νt και  
a
tx . Αυτός ο συσχετισμός είναι σημαντικός από εμπειρική σκοπιά, 

διότι κανείς δεν μπορεί απλώς να παραλείψει το συντελεστή νt στον υπολογισμό του 

μοντέλου, το νt αποτελεί μια συσχετισμένη παραληφθείσα μεταβλητή.    

Εκτός της εξάρτησης από τις λοιπές πληροφορίες και τα αφύσικα κέρδη, η AR(1) 

συνθέτει την 3.6 έχοντας ως αποτέλεσμα ορισμένους ενδιαφέροντες και ενδεχομένως 

μη-διαισθητικούς τύπους αφύσικων κερδών, όταν μελετάται σε συνδυασμό με την 

συνάρτηση 3.5. (Χάρη αυτής της συζήτησης, αντιπαρερχόμαστε τις παραπάνω 

ανησυχίες σχετικά με την πρώτη δυναμική). Σε μία ανεξάρτητη δυναμική εξίσωση, η 

επίδραση των διαταραχών μειώνεται σε μοναδιαίο βαθμό μείον το συντελεστή 

προσδιορισμού (ω ή γ) των AR(1). Ωστόσο, οι δύο δυναμικές λειτουργούν με τέτοιο 

τρόπο ώστε η επίδραση των λοιπών πληροφοριών (ηt) να αυξάνει διαχρονικά πριν την 

διάχυση (των πληροφοριών). Είναι εμφανές ότι κάθε συντελεστής ηt έχει ως 

αποτέλεσμα μία αλληλουχία από συντελεστές νt οι οποίοι μειώνονται προς το μηδέν 

με τον καιρό. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η ακολουθία των συντελεστών νt (όχι ενός 

μοναδικού συντελεστή νt) οδηγεί στην πρώτη δυναμική, έτσι ώστε η επίδραση του 

σοκ κάθε συντελεστή ηt στα αφύσικα κέρδη να αυξάνεται για κάποιο χρονικό 

διάστημα πριν από τη μείωση. Η επίδραση αυτή μπορεί εύκολα να ελεγχθεί από την 

εξέταση του δεύτερου όρου της εξίσωσης 3.7.  
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Ο ρόλος της Λογιστικής 

Η λογιστική εισέρχεται στο μοντέλο μέσω της δυναμικής πληροφόρησης. Με άλλα 

λόγια, οι μόνοι καθοριστικοί παράγοντες του λογιστικού συστήματος είναι οι 

συγκεκριμένες ιδιότητες των χρονοσειρών που αναφέρονται στη δυναμική 

πληροφόρηση. Πάντως, ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του μοντέλου Ohlson 

είναι οι υποθέσεις των  Modigliani και Miller (MM). Στις τέλειες αγορές, δεν υπάρχει 

ουσιαστικός ρόλος για τη λογιστική καθώς δεν υπάρχουν ασυμμετρίες πληροφόρησης. 

Αν η τιμή της μετοχής ενσωματώνει ήδη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι 

οικονομικές καταστάσεις δεν θα παρέχουν προστιθέμενη αξία. Επίσης, απουσία των 

εξόδων αντιπροσώπευσης, δεν θα υπάρχει ζήτηση για παρακολούθηση. Το γεγονός 

αυτό έχει αναγνωριστεί σε προηγούμενη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, ο Verrecchia 

(1998) αναφέρει: «Εάν η εταιρική αξία αποτελεί κοινή γνώση, εντούτοις, γιατί ο 

καθένας νοιάζεται, εάν μπορεί να την συνοψίσει ως μια έκφραση που θα 

περιλαμβάνει μόνο τα κέρδη και τα πάγια? Με άλλα λόγια, ποιο είναι το πλεονέκτημα 

της λογιστικής διαδικασίας που επιτυγχάνει οικονομία?». Συνεπώς, αυτή η 

βιβλιογραφία δεν πρέπει να σχετίζεται με τις υποθέσεις των Modigliani και Miller 

προκειμένου να εισπράξουμε ουσιαστικά λογιστικά αποτελέσματα.  

 

3.1.5   Η επέκταση του μοντέλου με βάση τους Feltham-Ohlson  

Οι Feltham and Ohlson (1995) διευρύνουν το αρχικό υπόδειγμα του Ohlson 

διαχωρίζοντας τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία μια εταιρίας (πάγια) σε οικονομικά 

και λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι  

θεωρείται πως αποτιμάται στη δίκαιη αξία στον ισολογισμό και ότι τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (πάγια) είναι πάντα μηδέν.  Το υπόδειγμα 

υποδέχεται απλοποίησης, εστιάζοντας αποκλειστικά στα λειτουργικά περιουσιακά 

στοιχεία (πάγια), δηλαδή αποτιμώντας μόνο τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία 

(πάγια). Κάνοντας αυτή την απλούστευση, δεν απαιτούνται τροποποιήσεις για τα 

μοντέλα PVED, CSR, ή RIV. Αυτό που διαχωρίζει το μοντέλο Feltham και Ohlson 

από το μοντέλο Ohlson είναι η δυναμική των πληροφοριών.  

Η δυναμική του μοντέλου των  Feltham και Ohlson αποτελείται από τις ακόλουθες 

τέσσερις εξισώσεις, επαναπροσδιορίζοντας εκ νέου τα λειτουργικά περιουσιακά 

στοιχεία (πάγια) ως λογιστική αξία και τα λειτουργικά κέρδη ως συνολικά κέρδη.  
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1t1,t1,t1
α
t11t νbδ   x                                                                    (3.11)  

1t2,t2,t21 b   tb                                                                                 (3.12) 

1t1,t,111t1,                                                                                           (3.13) 

1t2,t,221t2,                                                                                          (3.14) 

 

Με τους παρακάτω περιορισμούς: |γ1|, |γ2| < 1, 0 1 < 1, δ1 0, and 1 δ2 < R. 

Συγκρίνοντας τις εξισώσεις 3.11 έως 3.14 με τις εξισώσεις 3.5 και 3.6, φαίνεται ότι η 

διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα είναι διττή: (i) η προσθήκη της δυναμικής της 

λογιστικής αξίας (3.12 και 3.14), και (ii) και η εξάρτηση των ασυνήθιστων κερδών 

από τη λογιστική αξία. Οι συντελεστές για τη λογιστική αξία έχουν την ακόλουθη 

ερμηνεία: ο συντελεστής δ1 παραμετροποιεί το λογιστικό συντηρητισμό , με τιμή 

δ1=0 ( > 0) το οποίο αντιστοιχεί σε συντηρητική λογιστική, ο συντελεστής δ2 

παραμετροποιεί την αύξηση στη λογιστική αξία. Η συνάρτηση αποτίμησης βάσει της 

δυναμικής του μοντέλου των Feltham και Ohlson έχει ως εξής: 

 

t2,22t,121t12t11 b    tt bp                               (3.15) 
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Η άμεσα εμφανής διαφορά μεταξύ των λειτουργιών αποτίμησης του μοντέλου των 

Feltham και Ohlson και του μοντέλου Ohlson είναι το επιπλέον βάρος (α12), που 

δίδεται στο συντελεστή bt. Η συνάρτηση αποτίμησης του μοντέλου Ohlson λαμβάνει 

ως ειδική περίπτωση όταν ο συντελεστής α12=0 (η λογιστική είναι αμερόληπτη).  

Εισάγοντας τη δυναμική της λογιστικής αξίας στο μοντέλο επιτρέπει τους  Feltham 

και Ohlson να κάνουν δηλώσεις σχετικά με την επίδραση του συντηρητισμού και της 

ανάπτυξης στην αποτίμηση. Εν συντομία, συνοψίζονται τα κύρια αποτελέσματα 

έχουμε: 

1. Όταν η λογιστική είναι συντηρητική (δ1 > 0), και υπάρχει αύξηση της λογιστικής 

αξίας (δ2> 1), τότε η τιμή αυξάνει ταχύτερα από ότι τα (κεφαλαιοποιημένα) κέρδη. 
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2. Όταν η λογιστική είναι συντηρητική και υπάρχει αύξηση της λογιστικής αξίας, η 

αναμενόμενη μεταβολή στην τιμή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου είναι μεγαλύτερη 

από τα αναμενόμενα κέρδη για την περίοδο. 

3. Αν η λογιστική είναι συντηρητική και δεν υπάρχει ανάπτυξη, τότε η τιμή θα είναι 

υψηλότερη σε σχέση με τη λογιστική αξία, αλλά όχι σε σχέση με τα 

(κεφαλαιοποιημένα) κέρδη. Αν η λογιστική είναι συντηρητική και υπάρχει ανάπτυξη, 

η τιμή είναι υψηλότερη σε σχέση τόσο με τη λογιστική αξία αλλά και με τα κέρδη. 

4. Αν η λογιστική είναι συντηρητική, τότε: τα δεδουλευμένα κέρδη επηρεάζουν 

περισσότερο την αξία από τα κανονικά κέρδη (cash earnings); και τα  δεδουλευμένα 

κέρδη επηρεάζουν περισσότερο τα μελλοντικά κέρδη από ότι τα κανονικά κέρδη 

(cash earnings). 

Εν ολίγοις, το μοντέλο Feltham and Ohlson δεν διακρίνεται από το μοντέλο Ohlson 

λόγω του διαχωρισμού των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, όπως 

ο τίτλος των Feltham and Ohlson (1995) υποδηλώνει («Αποτίμηση και Λογιστική 

Καθαρού Πλεονάσματος για Λειτουργικές και Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες»), 

αλλά μάλλον, λόγω της ανάλυσης του συντηρητισμού και της ανάπτυξης.   

 

3.1.6  Η συμβολή του Ohlson 

Η συμβολή του Ohlson θεωρείται τριπλή. Πρώτον, ο Ohlson (1995) αναβίωσε τη 

χρήση του υπολειμματικού εισοδήματος στην έρευνα της αποτίμησης σε μια περίοδο 

όπου η προσέγγιση θα μπορούσε να είναι πιο άμεσα εφαρμόσιμη. Η διαθεσιμότητα 

των προβλέψεων των αναλυτών από τη δεκαετία του 1980 και η εύκολη πρόσβαση σε 

υπολογιστικές πηγές επέτρεψε τους ερευνητές να εφαρμόσουν το μοντέλο RIV. Η 

κακή χρονική στιγμή μπορεί να εξηγήσει την αποτυχία προγενέστερων υποστηρικτών 

του υπολειμματικού εισοδήματος, όπως οι Edward and Bell (1961). Έτσι, ενώ το 

μοντέλο RIV δεν μπορεί να αποδοθεί στον Ohlson, η συμβολή του αναζωογονημένου 

ενδιαφέροντος δεν πρέπει να υποτιμηθεί.  Η επικεντρωμένη μετάβαση από την 

διανομή της αξίας στην δημιουργία της αξίας, και η υποστήριξη για χρήση της 

λογιστικής των δεδουλευμένων  κατά την αποτίμηση είναι ευεργετικά/προνομιακά 

και στον τομές της έρευνας αλλά και στην διδασκαλία.  

Δεύτερον, η δυναμικότητα των πληροφοριών παρέχει ένα τρόπο σύνδεσης του 

μοντέλου DIV (προεξόφλησης μερισμάτων) με τις παρατηρήσιμες μεταβλητές. Εδώ 

πάλι, ο Ohlson αναβιώνει ένα υπάρχον μοντέλο (δηλαδή, το Gordon-Shapiro μοντέλο 
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ανάπτυξης μερίσματος). Υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα, η 

βασική διαφορά είναι πως ο Ohlson συμφωνεί με τη μη σχετικότητα των μερισμάτων 

των Modigliani and Miller, ενώ το υπόδειγμα Gordon-Shapiro γενικώς δεν συμφωνεί. 

Ωστόσο, το βασικό αποτέλεσμα των δύο μοντέλων είναι πανομοιότυπο: η τιμή 

αποτελεί το άθροισμα της λογιστικής αξίας και πολλαπλάσιο των ασυνήθιστων 

κερδών.  

Τρίτον, το μοντέλο παρέχει ένα πλαίσιο για να γίνουν κατανοητές οι διάφορες ad-hoc 

προσεγγίσεις αποτίμησης που έχουν χρησιμοποιηθεί παλαιότερα. Για παράδειγμα, 

γίνεται πιο κατανοητή η συζήτηση του κατά πόσον οι μεταβολές των κερδών ή τα 

επίπεδα κερδών είναι κατάλληλα για τον χαρακτηρισμό των αποδόσεων των κερδών.   

 

3.1.7  Δοκιμές στο μοντέλο του Ohlson συμπεριλαμβανομένης της δυναμικότητας των 

πληροφοριών  

Δύο πρόσφατα παραδείγματα που δοκιμάζουν τις προβλέψεις του μοντέλου Ohlson 

είναι οι Myers (1999) και Dechow, Hutton, και Sloan (1998). Ο Myers (1999) 

εφαρμόζει τέσσερις διαφορετικές χρονολογικές σειρές μοντέλων γραμμικής 

δυναμικής πληροφόρησης. Η πρώτη αποκλείει τις «λοιπές πληροφορίες» νt από το 

μοντέλο. Δύο άλλες εκδόσεις είναι τροποποιήσεις του μοντέλου που βασίζονται 

στους Feltham and Ohlson (1995, 1996) και λαμβάνουν υπόψη το λογιστικό 

συντηρητισμό.  Το τελικό μοντέλο που χρησιμοποιείται από τον Myers είναι το μόνο 

που μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δοκιμή του μοντέλου Ohlson (1995), διότι 

προσπαθεί να ενσωματώσει ρητά μη λογιστικές πληροφορίες. Ο Myers χρησιμοποιεί 

μη ελεγμένες πληροφορίες ως πρόβλεψη για την μεταβλητή νt.Τα στοιχεία δείχνουν 

ότι οι εκτιμήσεις αποτίμησης που βασίζονται σε αυτές τις εφαρμογές του μοντέλου 

Ohlson δεν είναι καλύτερες από εκείνες που χρησιμοποιούν μόνο τις λογιστικές αξίες. 

 Οι Dechow, Hutton, and Sloan (1998) υποστηρίζουν τη δυναμική των πληροφοριών. 

Με βάση την πρόταση του Ohlson (1999), χρησιμοποιούν τις προβλέψεις των 

αναλυτών ως πρόβλεψη για τις μη-λογιστικές πληροφορίες, οι συντελεστές 

προσδιορισμού των δύο συναρτήσεων 3.5 και 3.6 (AR διαδικασία) είναι εντός του 

εύρους που ορίζεται από το μοντέλο του Ohlson: o συντελεστής προσδιορισμού ω 

εκτιμάται πως είναι 0.62 και ο συντελεστής γ είναι 0.32. Επιπλέον, οι συντελεστές για 

τις πρόσθετες υστερήσεις της συνάρτησης 3.5 δεν είναι μεγάλες, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι οι προδιαγραφές της AR διαδικασίας συλλαμβάνει επαρκώς τα 
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σημαντικότερα αποτελέσματα. Ωστόσο, φαίνεται επίσης πως το μοντέλο του Ohlson 

παρέχει μόνο μικρές βελτιώσεις σε σχέση με τα υπάρχοντα μοντέλα που βασίζονται 

στην κεφαλαιοποίηση των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων των κερδών. 

3.2  Συμπέρασμα Μεθοδολογίας 

Η επισκόπηση του μοντέλου Ohlson δείχνει ότι επεκτείνει την βιβλιογραφία σχετικά 

με την αποτίμηση.  Η εφαρμογή της θεωρίας της υπολειμματικής αξίας του 

εισοδήματος έτσι ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητα του όρου νit είναι σημαντική από 

μόνη της. Επιπροσθέτως, η φειδωλή δυναμικότητα της πληροφόρησης μεταφέρει τις 

προσδοκίες του μέλλοντος στα τρέχοντα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά. Ενώ ο 

πυρήνας του μοντέλου ήταν γνωστός εδώ και πολλές δεκαετίες, το μοντέλο του 

Ohlson είναι δομημένο στο υπόδειγμα των Modigliani και Miller. Τέλος, το μοντέλο 

είναι εύχρηστο και επιδέχεται επεκτάσεις που αναλύουν λογιστικά ζητήματα, όπως ο 

συντηρητισμός και η ανάπτυξη, όπως αποδείχθηκε από τους Feltham and Ohlson 

(1995). 

3.2.1 Μετασχηματισμός Μοντέλου Ohlson  

Όπως ήδη έχουμε αναφερθεί στα παραπάνω κεφάλαια της παρούσας διατριβής, το 

βασικό υπόδειγμα του Ohlson απεικονίζεται ως ακολούθως:  

 

                                                 (3.16) 

 

Όπου: P = η τιμή της μετοχής 
           BV= λογιστική αξία της μετοχής 
           ΝΙ= καθαρά κέρδη 
           V= «λοιπές πληροφορίες» που δεν έχουν ακόμα λογιστικοποιηθεί  
 

Επιπλέον έχουμε αναφέρει ότι αρκετοί ερευνητές χρησιμοποιούν το υπόδειγμα στην 

απλοϊκή του μορφή, αγνοώντας τον προσδιοριστικό παράγοντα Vit, γεγονός που έχει 

θεωρηθεί και από τον ίδιο τον Ohlson ως σημαντική παράλειψη καθώς τα 

αποτελέσματα είναι ελεγχόμενα για την αξιοπιστία τους, διότι αγνοούν τυχόν λοιπές 

ποιοτικές λογιστικές πληροφορίες, οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στη 

διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω 

παραδοχές, στην παρούσα ενότητα θα προσπαθήσουμε να μετασχηματίσουμε το 

it3210  itititit VaNIaBVaaP
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αρχικό υπόδειγμα όπως παρακάτω. Γνωρίζουμε ότι ο προσδιοριστικός παράγοντας 

των καθαρών κερδών (NI) μπορεί επίσης να εκφραστεί ως εξής (εξ.3.17): 

 

EPS
   


 ίώό

NI
NI                                (3.17) 

 

Άρα ο προσδιοριστικός παράγοντας NI μπορεί να αντικατασταθεί στο υπόδειγμα του 

Ohlson με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS).  

Όσον αφορά στον προσδιοριστικό παράγοντα Vit ο οποίος αντιπροσωπεύει «λοιπές 

πληροφορίες» την αντικαθιστούμε με τέσσερις επιμέρους παράγοντες οι οποίοι 

εκφράζονται ως ψευδομεταβλητές (dummy), την πώληση αγαθών-προϊόντων (S 

goods), την πώληση παγίων (S assets), την επίδραση της μετάβασης στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ 

(IFRS) και την επίδραση της οικονομικής κρίσης (Crisis). Οι δύο πρώτες 

αναφέρονται σε ενδοεταιρικές συναλλαγές, οι οποίες βάση, τόσο του καταργηθέντος 

ΔΛΠ 22, όσο και του ΔΠΧΠ 3 και του ΔΛΠ 24, συμψηφίζονται κατά τη σύνταξη των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου. Ο μη συμψηφισμός ή 

γνωστοποίηση των ενδοεταιρικών συναλλαγών, ειδικότερα κατά τις περιπτώσεις 

αγοραπωλησιών με περιθώριο κέρδους, οδηγούν σε στρέβλωση των αποτελεσμάτων 

και των δύο επιχειρήσεων (μητρικής και θυγατρικής) και κατ’ επέκταση σε πιθανές 

λάθος επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς, η εύλογη και δίκαιη τιμή της μετοχής θα 

έχει χειραγωγηθεί. Οι επιπλέον μεταβλητές αφορούν στη σημαντικότητα της 

υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα 2003-2004 (προ-

υιοθέτηση περίοδο) και το διάστημα 2005-2012 (μετά-υιοθέτηση περίοδο). Τέλος, η 

μεταβλητή που προσδιορίζει την οικονομική κρίση (Crisis) αφορά την περίοδο 2010-

2012. 

Προκειμένου να μπορέσει να εξεταστεί η συσχέτιση και κατ' επέκταση η επίδραση 

στην αποτίμηση των λογιστικών αριθμών, αναφορικά με τις τέσσερις 

ψευδομεταβλητές (dummy) όντας διχοτομικές, οι δύο πρώτες δέχονται την τιμή 1 

εφόσον οι επιχειρήσεις γνωστοποιούν ανταλλαγές αγαθών-προϊόντων και παγίων, 

ενώ 0 εάν δεν γνωστοποιούν τις εν λόγω συναλλαγές, για το σύνολο της περιόδου που 

εξετάζεται (2003-2012). Αναφορικά με την ψευδομεταβλητή IFRS, λαμβάνει την 

τιμή 0 για το διάστημα 2003-2004, ενώ για την περίοδο 2005-2012 δέχεται την τιμή 1. 
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Τέλος, αναφορικά με την τέταρτη ψευδομεταβλητή CRISIS, δέχεται την τιμή 0 για το 

διάστημα 2003-2009, ενώ λαμβάνει την τιμή 1 για το διάστημα 2010-2012. 

 

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, το υπόδειγμα του Ohlson μπορεί να 

αποτυπωθεί ισοδύναμα με την ακόλουθη σχέση (εξ. 3.18): 

 

 itititititititit eCRISISaIFRSaSassetsaSgoodsaEPSaBVaaP  6543210  (3.18)             

Όπου:  
P = η τιμή της μετοχής 31/3 του κάθε έτους  
BV= λογιστική αξία της μετοχής 
EPS= τα κέρδη ανά μετοχή 
Sgoods= ψευδομεταβλητή η οποία αφορά στην  πώληση αγαθών-προϊόντων 
Sassets= ψευδομεταβλητή η οποία αφορά στην  πώληση παγίων 
IFRS= ψευδομεταβλητή η οποία μας δείχνει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ    

στην συνάφεια της αξίας 
Crisis= ψευδομεταβλητή η οποία μας δείχνει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην 

συνάφεια της αξίας 
             
Επιπλέον, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής, γνωρίζουμε ότι 

προσδιοριστικός παράγοντας της αύξησης ή της μείωσης της τιμής της μετοχής είναι 

η αύξηση ή η μείωση των κερδών ανά μετοχή (καθώς από την αύξηση / μείωση των 

κερδών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η μερισματική πολιτική της εκάστοτε 

εταιρείας, κάτι που προτάσσεται από τους μετόχους, ως βασική παράμετρος, όταν 

πρόκειται να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους).  Επομένως, θέλοντας να επιμετρηθεί 

η επίδραση στα κέρδη (περίπτωση πώλησης αγαθών – προϊόντων – υπηρεσιών – 

παγίων, με mark – up ή discount) από την ύπαρξη και τις τυχόν μεταβολές στις 

ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές το παραπάνω υπόδειγμα επαναδιατυπώνεται ως εξής: 

 

ititit87itit6

it543210

Sassets*EPS*Sassets*BV

*BV







aSgoodsEPSaa

SgoodsSassetsaSgoodsaEPSaBVaaP

itit

itititititit            

(3.19) 

Όπου:  
P = η τιμή της μετοχής 31/3 του κάθε έτους  
BV= λογιστική αξία της μετοχής 
EPS= τα κέρδη ανά μετοχή 
Sgoods= ψευδομεταβλητή η οποία αφορά στην  πώληση αγαθών-προϊόντων 
Sassets= ψευδομεταβλητή η οποία αφορά στην  πώληση παγίων 
IFRS= ψευδομεταβλητή η οποία μας δείχνει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ    

στην συνάφεια της αξίας 
BV*Sgoods= ψευδομεταβλητή κλίσης 
BV* Sassets = ψευδομεταβλητή κλίσης 
EPS*Sassets= ψευδομεταβλητή κλίσης 
EPS* Sgoods = ψευδομεταβλητή κλίσης  
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Επιπροσθέτως, θέλοντας να εξετάσουμε την επίδραση της μετάβασης στα ΔΠΧΑ 

στην υπό εξέταση περίοδο 2003-2012, χωρίσαμε το διάστημα εξέτασης σε δύο υπό-

περιόδους, όπου στην προ-υιοθέτησης περίοδο (2003-2004) η διχοτομική 

ψευδομεταβλητή IFRS λαμβάνει την τιμή 0 και στην μετά-υιοθέτησης περίοδο (2005-

2012) λαμβάνει την τιμή 1, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ελέγξουμε την επίδραση 

της υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ στην συνάφεια της αξίας. Επομένως το υπόδειγμα 

3.18, επαναδιατυπώνεται ως εξής: 

 

2012-2003201220032012-20035

201220032012-20034201220033201220032201220031020122003
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Όπου:  
P = η τιμή της μετοχής 31/3 του κάθε έτους  
BV= λογιστική αξία της μετοχής 
EPS= τα κέρδη ανά μετοχή 
Sgoods= ψευδομεταβλητή η οποία αφορά στην  πώληση αγαθών-προϊόντων 
Sassets= ψευδομεταβλητή η οποία αφορά στην  πώληση παγίων 
IFRS= ψευδομεταβλητή η οποία μας δείχνει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ    

στην συνάφεια της αξίας 
BV*IFRS= ψευδομεταβλητή κλίσης 
EPS*IFRS= ψευδομεταβλητή κλίσης 
 

Τέλος, η ψευδομεταβλητή Crisis έχει εισαχθεί στο υπόδειγμά μας, θέλοντας να 

εξετάσουμε κατά πόσο, πέραν της επίδρασης της υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, και η 

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την συνάφια της αξίας. Η οικονομική κρίση 

εκφράζεται μέσω της προαναφερθείσας διχοτομικής ψευδομεταβλητής, για το υπό 

εξέταση διάστημα (2003-2012), λαμβάνοντας τιμές 0 για το διάστημα   2003-2009 (το 

οποίο ορίζεται ως χρονικό διάστημα προ κρίσης) και 2010-2012 (κατά την διάρκεια 

της οικονομικής κρίσης), επαναδιατυπώνοντας το υπόδειγμα 3.18 ως ακολούθως: 

 

2012-20032012-20032012-20038201220032012200372012-20032012-20036

201220032012-20035201220034201220033201220032201220031020022003
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Όπου:  
P = η τιμή της μετοχής 31/3 του κάθε έτους  
BV= λογιστική αξία της μετοχής 
EPS= τα κέρδη ανά μετοχή 
IFRS= ψευδομεταβλητή η οποία μας δείχνει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ    

στην συνάφεια της αξίας 
Crisis= ψευδομεταβλητή η οποία μας δείχνει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην 

συνάφεια της αξίας 
BV*IFRS= ψευδομεταβλητή κλίσης 



 134

EPS*IFRS= ψευδομεταβλητή κλίσης 
BV*Crisis= ψευδομεταβλητή κλίσης 
EPS*Crisis= ψευδομεταβλητή κλίσης 
 

 

3.2.2  Διατύπωση Ερευνητικών Υποθέσεων 

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σύνταξη των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ιδικότερα στις ενδοομιλικές 

συναλλαγές. Τα πρότυπα ΔΠΧΑ 3, ΔΛΠ 24, ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 

προσανατολίζονται στον παραπάνω επιμέρους στόχο. Ειδικότερα, οι πρώτες αρχές 

διατυπώθηκαν από το ΔΛΠ 22 το οποίο αντικαταστάθηκε από το υπάρχον ΔΠΧΑ 3. 

Η βασικής διαφορά τους αφορά στον τρόπο απόσβεσης της υπεραξίας. Το εν λόγω 

πρότυπο καλύπτει τόσο την απόκτηση με αγορά μιας επιχειρήσεως από μια άλλη, όσο 

επίσης και τη σπάνια περίπτωση μιας συνένωσης δικαιωμάτων, όπου δεν είναι 

δυνατόν να προσδιοριστεί ο αγοραστής. Η λογιστική αντιμετώπιση μιας απόκτησης 

με αγορά περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του κόστους της αγοράς, τον επιμερισμό 

του κόστους στα επί μέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της αποκτώμενης 

επιχειρήσεως και τη λογιστική παρακολούθηση της προκύπτουσας θετικής ή 

αρνητικής υπεραξίας, τόσο κατά την αγορά όσο και μεταγενεστέρως. Άλλα λογιστικά 

θέματα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του ύψους των δικαιωμάτων της 

μειοψηφίας, τη λογιστική της απόκτησης ύστερα από σταδιακές αγορές, τις 

μεταγενέστερες μεταβολές του κόστους αγοράς ή του προσδιορισμού των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. Το 

πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (καταργηθέν ΔΛΠ 22) αφορά στα ακόλουθα: 

 Πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική αντιμετώπιση των ενοποιήσεων των 

επιχειρήσεων. 

 Μια ενοποίηση μπορεί να δομηθεί με πολλούς τρόπους, που υπαγορεύονται από 

νομικούς, φορολογικούς ή άλλους λόγους. Μπορεί να αφορά την αγορά από μια 

επιχείρηση συγκεκριμένου αριθμού μετοχών ή μεριδίων μιας άλλης επιχειρήσεως, 

ή την αγορά της καθαρής περιουσίας μιας επιχειρήσεως, που είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί με έκδοση μετοχών ή μεριδίων ή με τη μεταβίβαση μετρητών, 

ταμειακών ισοδυνάμων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η συναλλαγή μπορεί 

να γίνει μεταξύ των μετόχων ή των εταίρων των προς ενοποίηση εταιρειών ή 

μεταξύ της μιας επιχείρησης και των μετόχων ή των εταίρων της άλλης. Κατά την 
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διαδικασία της ενοποίησης μπορεί να προβλέπεται η ίδρυση μιας νέας εταιρίας, η 

οποία θα έχει ως σκοπό να αναλάβει τον έλεγχο των προς ενοποίηση 

επιχειρήσεων, τη μεταβίβαση της καθαρής περιουσίας της μιας ή περισσοτέρων 

από τις ενοποιημένες επιχειρήσεις σε άλλη επιχείρηση ή τη διάλυση της μιας ή 

περισσοτέρων από τις ενοποιημένες επιχειρήσεις. Όταν η ουσία της συναλλαγής 

ανταποκρίνεται στον ορισμό της ενοποιήσεως επιχειρήσεων αυτού του Προτύπου, 

οι ρυθμίσεις για τη λογιστική αντιμετώπιση και τις γνωστοποιήσεις, που 

περιέχονται σ’ αυτό, εφαρμόζονται ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης δομής που 

υιοθετείται για την ενοποίηση. 

 Μια ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να συνεπάγεται τη δημιουργία σχέσης 

μητρικής-θυγατρικής, στην οποία αγοραστής είναι η μητρική και αγοραζόμενος 

είναι μια θυγατρική του αγοραστή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αγοραστής 

εφαρμόζει αυτό το πρότυπο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του και 

περιλαμβάνει τα δικαιώματα του στην αγοραζόμενη, στις δικές του ξεχωριστές 

οικονομικές καταστάσεις, ως μία επένδυση σε θυγατρική.9         

 Μια ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να αφορά την αγορά της καθαρής 

περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν υπεραξίας, μιας επιχείρησης, παρά την 

αγορά των μετοχών της επιχείρησης. Αυτή η ενοποίηση δεν καταλήγει σε σχέση 

μητρικής-θυγατρικής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αγοραστής εφαρμόζει το πρότυπο 

αυτό στις δικές του ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις και συνεπώς, στις δικές 

του ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 Μια ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να προκαλέσει μια νόμιμη συγχώνευση. Ενώ 

οι προϋποθέσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, μια νόμιμη συγχώνευση αποτελεί 

συνήθως συγχώνευση μεταξύ δύο εταιριών στις οποίες, είτε τα περιουσιακά 

στοιχεία και οι υποχρεώσεις της μιας εταιρίας μεταβιβάζονται στην άλλη και η 

πρώτη εταιρία διαλύεται, είτε τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των 

δύο εταιριών μεταβιβάζονται σε μια νέα εταιρία και αμφότερες οι αρχικές 

εταιρίες διαλύονται.  

Στη λογιστική αντιμετώπιση μιας ενοποίησης επιχειρήσεων, μια αγορά είναι στην 

ουσία διαφορετική από τη συνένωση δικαιωμάτων και η ουσία της συναλλαγής 

πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, για κάθε 

περίπτωση προδιαγράφεται διαφορετική λογιστική μέθοδος. 

                                                 
9 Ιδιαίτερη αναφορά γίνετε στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 το οποίο αφορά «Ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές». 
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Η λογιστική αντιμετώπιση της αγοράς μιας επιχείρησης είναι ίδια με την αγορά 

άλλων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως είναι γνωστό κατά τη 

διαδικασία μιας αγοράς μεταβιβάζονται υποχρεώσεις, περιουσιακά στοιχεία, 

εκδίδονται νέες μετοχές κλπ. Επομένως χρησιμοποιείται το κόστος ως βάση της 

αγοράς. Συνεπώς από την ημερομηνία της αγοράς μία αγοράστρια εταιρία θα πρέπει 

να καταχωρεί στον ισολογισμό της τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις της επίκτητης επιχείρησης και κάθε θετική  ή αρνητική υπεραξία, που 

πιθανόν προκύπτει κατά τη διαδικασία της αγοράς, καθώς και να ενσωματώνει στον 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα της επίκτητης 

επιχείρησης. 

Όσον αφορά τον καθορισμό της ημερομηνίας της αγοράς, είναι η ημερομηνία κατά 

την οποία ο έλεγχος επί της καθαρής περιουσίας και των εργασιών της επίκτητης 

επιχείρησης μεταβιβάζεται ουσιαστικά στην αγοράστρια. Θα μπορούσαμε απλά να 

ορίσουμε ως ημερομηνία αγοράς την ημερομηνία κατά την οποία η αγοράστρια 

αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο της επίκτητης εταιρίας, αποκτώντας το δικαίωμα  

εφαρμογής  οικονομικής  και διοικητικής πολιτικής έχοντας ως απώτερο σκοπό την 

μεγιστοποίηση (απόκτηση) οφέλους από τις δραστηριότητες της επίκτητης 

επιχείρησης. 

Σε συνέχεια των παραπάνω το κόστος αγοράς αποτελεί έναν προσδιοριστικό 

παράγοντα στο μέγεθος της μεγιστοποίησης του οφέλους, μετά την απόκτηση. 

Ειδικότερα, με τον όρο κόστος αγοράς θεωρούμε το ποσό των μετρητών ή των 

αντίστοιχων ταμειακών ισοδυνάμων που πληρώθηκε η πραγματική αξία, στη 

συγκεκριμένη ημερομηνία της ανταλλαγής, από την αγοράστρια επιχείρηση με σκοπό 

την απόκτηση του ελέγχου πάνω στην καθαρή περιουσία της επίκτητης επιχείρησης. 

Στο ποσό αυτό προστίθεται οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά άμεσα την αγορά. Στο 

σύνολο της διαδικασίας της αγοράς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο κατά 

πόσο η αγορά ολοκληρώνεται με μία ή περισσότερες πράξεις ανταλλαγής και στη 

διάκριση μεταξύ της ημερομηνίας αγοράς και της ημερομηνίας της πράξης της 

ανταλλαγής. Στην περίπτωση ολοκλήρωσης μιας αγοράς μετά από διαδοχικές 

πράξεις, το συνολικό κόστος αυτής αποτελείται από τα επιμέρους κόστη των επί 

μέρους πράξεων. Όσον αφορά τη λογιστική παρακολούθηση της πράξεως 

ανταλλαγής αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς χρησιμοποιώντας δεδομένα 
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κόστους και πραγματικών αξιών, που προσδιορίζονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 

των επί μέρους πράξεων. 

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παρεχόμενα νομισματικά στοιχεία καθώς και οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις αποτιμώνται στις πραγματικές τους αξίες κατά την 

ημερομηνία της αγοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διακανονισμού υπολογίζεται ως 

κόστος η παρούσα αξία των στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επαυξήσεις ή 

εκπτώσεις. Όσον αφορά τα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα της αγοράστριας 

επιχείρησης, επίσης αποτιμώνται στην πραγματική τους αξία κατά την ημερομηνία 

της αγοράς με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν ανώμαλες διακυμάνσεις ώστε να 

μην καθιστούν την  πραγματική τιμή αξιόπιστο μέτρο. 

 

Είναι γνωστό πως δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις εμφανίζονται νομικά ως 

αυτοτελείς οντότητες ή ξεχωριστά νομικά πρόσωπα. Στη περίπτωση όμως 

δημιουργίας μιας ομάδας επιχειρήσεων ή ενός ομίλου, όταν δηλαδή ενδέχεται η μια 

από τις οικονομικές μονάδες να είναι σε θέση να κατευθύνει τη δράση άλλης ή άλλων 

νομικά αυτοτελών μονάδων λόγω της πλειοψηφικής συμμετοχής της πρώτης στο 

κεφάλαιο της άλλης ή των άλλων μονάδων ή λόγω της δυνατότητας να διορίζει ή να 

παύει την πλειοψηφία των μελών του οργάνου διοίκησης της επιχείρησης, στη 

περίπτωση αυτή λοιπόν οι οικονομικές μονάδες νομικά είναι αυτοτελείς, οικονομικά 

όμως μη αυτοτελείς.  

Αν προσκολληθούμε στη αρχή της αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας των 

εταιρειών και μείνουμε στη κατάρτιση των χωριστών οικονομικών καταστάσεων των 

εταιρειών του ομίλου που είναι υποχρεωμένες από το νόμο να καταρτίζουν, δεν θα 

οδηγηθούμε σε σωστά συμπεράσματα για την χρηματοοικονομική θέση των 

επιχειρήσεων και θα δημιουργηθούν λογιστικές παραισθήσεις. Έτσι λοιπόν όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει θα πρέπει οι εταιρείες του ομίλου να αντιμετωπιστούν σαν μια 

επιχείρηση και να καταρτιστούν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Οι λογιστικές παραισθήσεις που δημιουργούνται αν δε καταρτιστούν ενοποιημένες 

λογιστικές καταστάσεις θα εμφανιστούν στους ισολογισμούς και στα αποτελέσματα 

των επιμέρους εταιρειών του ομίλου.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η εφαρμογή διεθνών κανόνων λογιστικής που 

επιβάλλουν την σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είχε ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών είτε αυτές 
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αφορούν σε αγοραπωλησίες παγίων είτε σε αγοραπωλησίες αγαθών. Συγκεκριμένα τα 

πρότυπα αναφοράς δεν προτείνουν την απαλοιφή της συναλλαγής μεταξύ 

συνδεόμενων επιχειρήσεων αλλά τον συμψηφισμό του πιθανού οφέλους που 

προκύπτει, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται σημαντικά το οικονομικό αποτέλεσμα, 

τόσο κατά την περίπτωση γνωστοποίησης του συμψηφισμού (μείωση του 

αποτελέσματος και πιθανή αρνητική επίδραση στην τιμή) όσο και κατά την 

περίπτωση μη γνωστοποίησης (αύξηση του αποτελέσματος και πιθανή θετική 

επίδραση στην τιμή), καθώς διαφέρει σημαντικά το περιεχόμενο της παρεχόμενης 

πληροφορίας (Ge et al., 2010; Jian and Wong, 2006, 2008; Jian et. al., 2005; Kwon 

and Song, 1996; Zheng and Yao, 2004; Kohlbeck and Mayhew, 2010) . 

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω και αναφορικά με τον σκοπό και στον στόχο 

του ΔΠΧΑ 3, ΔΛΠ 24, ΔΛΠ 27 οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας 

μπορούν να διατυπωθούν όπως παρακάτω. 

H1-A Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η επιμέτρηση των κερδών είναι χαμηλότερη για τις 

επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά-προϊόντα σε συνδεόμενα μέρη από ό, τι για τις 

επιχειρήσεις χωρίς τέτοιου είδους συναλλαγές. 

 

H1-B Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ η επιμέτρηση των κερδών δεν διαφέρει για τις 

επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά-προϊόντα σε συνδεόμενα μέρη από ό, τι για τις 

επιχειρήσεις χωρίς τέτοιου είδους συναλλαγές. 

 

H2-A Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η επιμέτρηση των κερδών είναι χαμηλότερη για τις 

επιχειρήσεις που πωλούν πάγια σε συνδεόμενα μέρη από ό, τι για τις επιχειρήσεις 

χωρίς τέτοιου είδους συναλλαγές. 

 

H2-B Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ η επιμέτρηση των κερδών δεν διαφέρει για τις 

επιχειρήσεις που πωλούν πάγια σε συνδεόμενα μέρη από ό, τι για τις επιχειρήσεις 

χωρίς τέτοιου είδους συναλλαγές. 

 

Μια επιπλέον παράμετρος που έχει προκύψει την τελευταία τριετία, για την 

περίπτωση της Ελλάδας, αφορά στην οικονομική κρίση. Λαμβάνοντας υπόψη την 

έντονη επίδρασής της στις μετοχικές αξίες των επιχειρήσεων, θεωρήσαμε σημαντικό 

γεγονός να εξετάσουμε το βαθμό επίδρασης στην σχετικότητα της αξίας. Ο λόγος 
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είναι σημαντικός, διότι η οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή μπορεί να οφείλεται στην 

οικονομική κρίση και όχι στον βαθμό γνωστοποίησης των ενδοεπιχειρησιακών 

συναλλαγών στην σχετική αξία (όπως στις παραπάνω υποθέσεις), όπως επίσης και 

αρκετές μελέτες (Kiran, 2010; Todd, 2002; Itzhak et. al., 2012) καταδεικνύουν την 

επίδραση της οικονομικής κρίσης στην σχετική αξία.  

Οι παραπάνω λόγοι, μας οδήγησαν στην διατύπωση της 3ης ερευνητικής υπόθεσης, 

μέσω της οποίας θέλουμε να αναδείξουμε τυχόν επίδραση της κρίσης στην τιμή. 

Επομένως, η τρίτη υπόθεση σχηματίστηκε ως εξής: 

 

Η3. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην σχετικότητα της αξίας είναι σημαντική. 

3.3  Επιλογή δεδομένων και Σχηματισμός δείγματος 

3.3.1 Επιλογή Δεδομένων 

 
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 254 Εισηγμένες Ελληνικές Εταιρίες, οι οποίες 

υιοθέτησαν τα Δ.Λ.Π. για πρώτη φορά κατά την περίοδο 2004-2005, μετά την 

αναγκαστική επιβολή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το σύνολο των εισηγμένων 

επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα, η υπό εξέταση περίοδος κατά την οποία ξεκινάει η 

ανάλυση του δείγματος είναι το έτος 2003, διότι αποτελεί μια από τις τελευταίες 

χρονιές κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις τόσο των εισηγμένων όσο και 

των μη εισηγμένων επιχειρήσεων στο ΧΑΑ, αποτυπώθηκαν με βάση τις ελληνικές 

γενικές παραδεκτές λογιστικές αρχές. Το οικονομικό έτος 2005, η δημοσιοποίηση 

των οικονομικών καταστάσεων, πραγματοποιήθηκε με βάση τα Δ.Λ.Π. Το εν λόγω 

οικονομικό έτος  αποτελεί την χρονιά σταθμό για τα Δ.Λ.Π., διότι είναι η πρώτη 

χρήση κατά την οποία κατέστη υποχρεωτική η δημοσιοποίηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων με βάση τα συγκεκριμένα πρότυπα. 

Ειδικότερα, οι εταιρίες που αποτελούν το δείγμα της παρούσας έρευνας συνθέτουν το 

σύνολο των εταιριών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) για τα έτη 2003 

έως και 2012.  
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3.3.2 Σχηματισμός Δείγματος  

 

Στην έρευνά μας χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω διαδικασία για τον προσδιορισμό του 

δείγματός μας και τη συγκέντρωση των απαραίτητων λογιστικών δεδομένων. Ο 

κύριος όγκος των δεδομένων μας αποκτήθηκε κυρίως από το τμήμα διάχυσης 

πληροφοριών και ταυτόχρονα μέσω χρήσης του δικτυακού τόπου, του Χ.Α.Α. Οι υπό 

εξέταση μεταβλητές αφορούν  στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), στη λογιστική αξία 

μετοχής (BV), στις ενδοεταιρικές συναλλαγές με δραστηριότητα την ανταλλαγή 

αγαθών (S goods), στις ενδοεταιρικές συναλλαγές με δραστηριότητα την ανταλλαγή 

παγίων (S assets), στην επίδραση της μετάβασης στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IFRS) και στην 

επίδραση της οικονομικής κρίσης (Crisis), και η συχνότητα τους αφορά στα έτη 

2003-2012. Επιπλέον, έγινε χρήση της βάσης δεδομένων της Hellastat, του δικτυακού 

τόπου του Greece.capitallink.gr  προκειμένου να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες για 

την τιμή της μετοχής, καθώς επίσης και στους δικτυακούς τόπους τον εταιρειών, για 

τη συλλογή των όποιων πρόσθετων πληροφοριών όπως η ύπαρξη ή μη ενδοεταιρικών 

συναλλαγών μεταξύ εταιρειών του ομίλου. Η επεξεργασία των δεδομένων του 

δείγματος πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού/οικονομετρικού προγράμματος 

e-views, προκειμένου να καταλήξουμε στα τελικά αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας.   

Αναφορικά  με τους περιορισμούς του δείγματος, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, οι 

τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αποκλειστεί λόγω του ατομικού 

χαρακτήρα-ιδιαιτερότητας των υποχρεώσεών τους, γεγονός που είχε ως συνέπεια το 

τελικό δείγμα να συγκροτείται από 240 επιχειρήσεις. Επιπλέον, μερικές εταιρείες 

αποκλείστηκαν, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις τους δεν ελήφθησαν (εκδόθηκαν 

για πρώτη φορά στις 14 Φεβρουαρίου του 2006, ή, ήταν υπό επίβλεψη για το 2005) 

(Αθιανός et al., 2007). 

Επιπροσθέτως, κατά την επιλογή του δείγματος, υπήρξε αποκλεισμός των εταιριών 

με αρνητική λογιστική αξία, ανεξάρτητα εάν η καταχώρηση προέκυψε με βάση τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα ή με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ (Hung και Subramanyam, 2004).   

 

3.3.3 Επιλογή μεταξύ της τιμής και της απόδοσης 

Με τη χρήση του όρου «σχετική δίκαιη αξία», αναφερόμαστε στην ικανότητα του 

συνόλου των λογιστικών μεγεθών να αντικατοπτρίζουν την υποκείμενη οικονομική 

αξία της επιχείρησης την οποία μετράμε μέσω σύγχρονων χρηματιστηριακών τιμών. 
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Στο παρελθόν, οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει είτε τα επίπεδα (τιμές) είτε τις 

μεταβολές (αποδόσεις), για την εξέταση ζητημάτων αναφορικά με την σχετική δίκαιη 

αξία. Σύμφωνα με τους Kothari και Zimmerman (1995),  Barth, Beaver, και 

Landsman, (2001), καθώς και τον Beaver (2002) ο καθορισμός της δίκαιης αξίας 

μέσω της τιμής είναι οικονομικά ακριβέστερος από τον καθορισμό μέσω της 

απόδοσης. Ένα ακόμα πλεονέκτημα στον καθορισμό της δίκαιης αξίας μέσω των 

τιμών είναι η δυνατότητα μέτρησης της σχετικής δίκαιης αξίας μεταβλητών, όπως 

μετοχές (λογιστική αξία) ή ροών (καθαρά έσοδα ή κέρδη). Είναι πολύ σημαντικό εάν 

υπάρχει εξισορρόπηση (trade-off) μεταξύ της σχετικής δίκαιης αξίας των καθαρών 

κερδών και της λογιστικής αξίας. Για παράδειγμα, τα ΔΛΠ ενδεχομένως να 

βελτιώνουν τη σχετική δίκαιη αξία της λογιστικής τιμής (αξίας) εις βάρος των 

καθαρών εσόδων. Βεβαίως, ο καθορισμός μέσω της τιμής έχει ένα σημαντικό 

μειονέκτημα, είναι εκτεθειμένος σε πιθανά οικονομετρικά προβλήματα τα οποία 

προκύπτουν από την ετεροσκεδαστικότητα και το βαθμό αμεροληψίας (scale bias) 

(Kothari και Zimmerman, 1995). Για την αποφυγή του εν λόγω προβλήματος, 

χρησιμοποιούνται διάφορες εναλλακτικές αποτίμησης (deflators). Στη λογιστική 

βιβλιογραφία, υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις, οι οποίες εκπροσωπούνται μέσω 

πολλών μελετών. 

Ειδικότερα, πολλές μελέτες υποστηρίζουν την σχετική δίκαιη αξία των λογιστικών 

κερδών (π.χ. Ball και Brown, 1968; Collins και Kothari, 1989; Kothari και 

Zimmerman, 1995), ενώ άλλες μελέτες υποδεικνύουν ότι η τιμή της μετοχής 

συνδέεται με την λογιστική αξία των παγίων (περιουσιακών στοιχείων) της 

επιχείρησης, υποθέτοντας ότι η μέτρηση των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων συνεπάγονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα των μελλοντικών 

δραστηριοτήτων (π.χ. Barth, 1991). Όλες αυτές οι μελέτες χρησιμοποιούν 

υποδείγματα που βασίζονται είτε στα κέρδη είτε στις λογιστικές αξίες οι οποίες 

θεωρούνται ως εναλλακτικές προσεγγίσεις για τα μοντέλα αποτίμησης (π.χ. Barth και 

Landsman, 1995; Solomons, 1995), ιδίως υπό την προϋπόθεση της τέλειας αγορά.  

Πρόσφατες μελέτες, στις οποίες εκφράζονται τα επιχειρήματα με βάση πιο 

ρεαλιστικές ρυθμίσεις για τις ατέλειες της αγοράς, τα λογιστικά συστήματα είναι σε 

θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη λογιστική αξία και τα κέρδη τα οποία 

αποτελούν πρόσθετα στοιχεία της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου (Chang, 1999; 

Feltham και Olson, 1995; Pennman, 1998). Σύμφωνα με τους Burgstahler και Dichev 

(1997), οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις έννοιες της προσαρμοστικής αξίας και της 
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αναδρομικής αξίας, η λογιστική αξία δεν παρέχει την καθαρή αξία των πόρων της 

επιχείρησης στο ιστορικό κόστος και δεν έχει καμία σχέση με την επιτυχία της 

επιχειρησιακής απασχόλησης των πόρων της. Αντίθετα, τα κέρδη αποτελούν ένα 

μέτρο αξιολόγησης, το οποίο μετράει τα αποτελέσματα των επιχειρησιακών 

απασχολούμενων πόρων. 

Για να γίνει πιο σαφής η ανάλυση αναφορικά με τη σχετική δίκαιη αξία, ταξινομούμε 

τις μελέτες σε τρεις κατηγορίες (π.χ. Lambert, 1996; Holthausen και Watts, 2001): (i) 

μελέτες σχετικής σύνδεσης (relative association studies), (ii) μελέτες οριακής 

σύνδεσης (incremental association studies) και (iii) μελέτες οριακού περιεχομένου  

πληροφοριών(marginal information content studies). 

Οι μελέτες σχετικής σύνδεσης (relative association studies) συγκρίνουν την 

συσχέτιση μεταξύ των χρηματιστηριακών αξιών ή αποδόσεων και των εναλλακτικών 

bottom-line μέτρων. Αυτό το είδος της μελέτης εξετάζει εάν η σύνδεση ενός αριθμού 

κερδών που υπολογίζονται βάσει ενός λογιστικού προτύπου, είναι περισσότερο 

συνδεδεμένα με τις τιμές της αγοράς ή τις αποδόσεις, από ότι τα κέρδη που 

υπολογίζονται βάσει των υφιστάμενων Γ.Π.Λ.Α. (π.χ. Dhaliwal et al, 1999). Άλλες 

μελέτες εξετάζουν και να συγκρίνουν της συσχέτισης μεταξύ των ξένων Γ.Π.Λ.Α. 

(GAAP ) και των προτύπων των ΗΠΑ . Οι εν λόγω μελέτες  συνήθως ελέγχουν τις 

διαφορές στο R2 της παλινδρόμησης με την χρήση διαφορετικών bottom line 

(κατώτατης τιμής) λογιστικών αριθμών. Το λογιστικό μέγεθος με το υψηλότερο R2 

θεωρείται αυτό με τη μεγαλύτερη σχετική δίκαιη αξία. 

Η μελέτη οριακής σύνδεσης (incremental association studies)  εξετάζει κατά πόσον το 

ενδιαφερόμενο λογιστικό μέγεθος είναι χρήσιμο ως προς την ερμηνεία της τιμής ή 

της απόδοσης, δεδομένου των άλλων καθορισμένων μεταβλητών. Θεωρείται ότι το 

λογιστικό μέγεθος έχει (συμβάλει)  σχετική δίκαιη αξία εάν ο εκτιμώμενος 

συντελεστής παλινδρόμησης είναι σημαντικά διάφορος του μηδενός. Μερικές 

μελέτες οριακής σύνδεσης (incremental association studies) πραγματοποιούν 

πρόσθετες υποθέσεις για τη σχέση ανάμεσα στους λογιστικούς αριθμούς και στην 

εισαγωγή πληροφοριών (inputs) σε ένα μοντέλο αποτίμησης της αγοράς, προκειμένου 

να προβλέψουν τις τιμές των συντελεστών και να αξιολογήσουν τις διαφορές του 

σφάλματος με το οποίο οι διαφορετικοί λογιστικοί αριθμοί αξιολογούν τις 

μεταβλητές εισαγωγής πληροφοριών (inputs). Για παράδειγμα, ο Vencatachalam 

(1996) εξετάζει εάν ο συντελεστής της εύλογης αξίας (fair value) των παραγώγων που 

είναι σημαντικά διαφορετικός από το ένα.  
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Τέλος, υπάρχουν οι μελέτες οριακού περιεχομένου  πληροφοριών (marginal 

information content studies), που ερευνούν εάν ο συγκεκριμένος λογιστικός αριθμός 

ενισχύει το σύνολο πληροφοριών που είναι διαθέσιμες προς τους επενδυτές. Σε αυτές 

τις έρευνες χρησιμοποιούνται οι μελέτες περίπτωση ώστε να διαπιστωθεί εάν η 

αναγγελία ενός συγκεκριμένου λογιστικού αριθμού συνδέεται με τις αλλαγές τιμών. 

Οι αντιδράσεις των τιμών θεωρούνται αποδείξεις αναφορικά με την ύπαρξη σχετικής 

δίκαιης αξίας. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, η βιβλιογραφική θεωρεία της σχετικής δίκαιης αξίας δεν 

καθορίζεται επαρκώς και η συλλογή των δεδομένων γίνεται από πειραματικούς 

σχεδιασμούς στο χαρτί. Η μελέτη της σχετικής δίκαιης αξία εμφανίζεται να κάνει 

χρήση δύο διαφορετικών θεωριών, αναφορικά με τα πρότυπα και τη λογιστική των 

ρυθμίσεων, για την εξαγωγή  συμπερασμάτων : (i) θεωρία «άμεσης αποτίμησης» και 

(ii) θεωρία «εισαγωγή πληροφόρησης για την αποτίμηση μετοχικού κεφαλαίου» 

(“inputs-to equity-valuation”). 

Στην θεωρία άμεσης αποτίμησης, τα λογιστικά κέρδη προορίζεται είτε για να μετρούν, 

ή για να συνδυαστούν με, αλλαγές στην αξίας της αγοράς μετοχών ή των επιπέδων. Η 

λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων υπό την θεωρία άμεσης αποτίμησης στοχεύει 

είτε στη μέτρηση, ή στη συσχέτιση/σύνδεση με τις τιμές της αγοράς μετοχών. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι «δημιουργοί» προτύπων θα έδειχναν ενδιαφέρον για 

τα αποτελέσματα μιας μελέτης συσχέτισης της χρηματιστηριακής τιμής των 

εναλλακτικών λογιστικών κερδών ή της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων. 

Στη θεωρία «εισαγωγή πληροφόρησης για την αποτίμηση μετοχικού κεφαλαίου», ο 

ρόλος της λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών σε μοντέλα αποτίμησης που 

χρησιμοποιούν οι επενδυτές για την αποτίμηση της καθαρής θέσης των επιχειρήσεων. 

Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι οι δημιουργοί προτύπων θα έδειχναν ενδιαφέρον 

για τα αποτελέσματα της ανωτέρω σχετικής μελέτης, το πιο πιθανό είναι ότι 

ενδιαφέρονται για μια μελέτη η οποία να προτείνει στους επενδυτές ένα λογιστικό 

μέγεθος ή ένα πιθανό  λογιστικό αριθμό, το οποίο να μπορούν το χρησιμοποιήσουν 

στο μοντέλο αποτίμησής τους. Αυτό το συμπέρασμα απαιτεί ένα μοντέλο αποτίμησης 

(θεωρία αποτίμησης) και έναν υποτιθέμενο συνδυασμό μεταξύ του λογιστικού 

αριθμού και μιας μεταβλητής, η οποία θα εισέρχεται στο μοντέλο αποτίμησης.  

 

Η έρευνα της σχετικής δίκαιης αξίας, εξετάζει τη σχέση μεταξύ των λογιστικών 

μεγεθών και της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου. Γεγονός που ελέγχει εάν τα 
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λογιστικά μεγέθη εξηγούν την διαστρωματική (cross-sectional) διακύμανση στις τιμές 

των μετοχών. Επί το πλείστον, τα μοντέλα αποτίμησης, τα οποία συνιστούν τη βάση 

των δοκιμών στη βιβλιογραφία της σχετικής δίκαιη αξίας, αναπτύχθηκαν αναφορικά 

με το επίπεδο αξίας της επιχείρησης (π.χ., Miller και Modigliani, 1966; Ohlson, 1995). 

Εξετάζοντας τις μεταβολές στις τιμές των μετοχών, ή των αποδόσεων, αποτελεί μια 

εναλλακτική προσέγγιση για την αξιολόγηση της σχετικής δίκαιης αξίας, όπου ο 

ακριβής προσδιορισμός της εξίσωσης αποτίμησης εξαρτάται από το μοντέλο 

αποτίμησης που υιοθετήθηκε (π.χ., Ohlson, 1995). Η επιλογή της προσεγγίσεως που 

θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται αλληλεγγύως από τις υποθέσεις που υπαγορεύονται 

μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων (ερωτήσεων) και των οικονομετρικών 

ζητημάτων (Landsman και Magliolo, 1988). Η βασική διάκριση μεταξύ (εκείνων) των 

ερευνών της σχετικής δίκαιης αξίας, οι οποίες εξετάζουν τα επίπεδα των τιμών, και 

εκείνων οι οποίες εξετάζουν τις μεταβολές των τιμών, ή των αποδόσεων, είναι ότι οι 

πρώτες ενδιαφέρονται για τον προσδιορισμό του τι αντανακλάται στην αξία της 

επιχείρησης, ενώ οι τελευταίες ενδιαφέρονται για τον προσδιορισμό του τι 

αντανακλάται στις μεταβολές της αξίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Συνεπώς, αν η ερευνητική ερώτηση προϋποθέτει τον προσδιορισμό κατά πόσον το 

λογιστικό μέγεθος (ποσό) είναι επίκαιρο, η εξέταση των μεταβολών της αξίας είναι η 

κατάλληλη επιλογή κατά τον σχεδιασμό της έρευνας. Ωστόσο, τα μη-ακαδημαϊκά 

λογιστικά συστατικά ενδιαφέρονται για ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων, οι περισσότερες 

εκ των οποίων δεν συνεπάγονται την επικαιρότητα. Για παράδειγμα, το FASB 

εντοπίζει (αναγνωρίζει) την επικαιρότητα ως μια '' πτυχή δευτερεύουσας σημασίας'' 

(SFAC Αρ. 2, FASB, 1980). Συνεπώς, περιορίζοντας τα ερευνητικά ερωτήματα σε 

θέματα που σχετίζονται με την επικαιρότητα, περιορίζεται έντονα το σύνολο των 

ερευνητικών ερωτημάτων, αναφορικά με την σχετική δίκαιη αξία, τα οποία θα 

μπορούσαν να εξετασθούν. Επειδή, οι προσεγγίσεις του επιπέδου των τιμών και της 

μεταβολής των τιμών απευθύνεται σε  συγγενικά αλλά διαφορετικά ερωτήματα, η 

αποτυχία αναγνώρισης των εν λόγω διαφορών θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

κατάρτιση λάθος συμπεράσματος. Για παράδειγμα, οι Easton et al. (1993) και οι 

Barth και Clinch (2009) αναφέρονται στη σχετική δίκαιη αξία της αναπροσαρμογής 

των παγίων (περιουσιακών στοιχείων), σύμφωνα με τις Αυστραλιανές Γενικά 

Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP). Αμφότερες μελέτες, διαπιστώνουν μια 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου αναπροσαρμογής των αποθεματικών και 

των τιμών των μετοχών, αλλά μια αδύναμη συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής στην 
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αποτίμηση των αποθεμάτων και στις αποδόσεις. Οι Αυστραλιανές Γενικά Αποδεκτές 

Λογιστικές Αρχές (GAAP) επιτρέπουν μια  σημαντική ευχέρεια (σύνεση) στο χρόνο 

αναπροσαρμογής του ενεργητικού. Κατά συνέπεια, οι Easton et al. (1993) 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι αναπροσαρμογές περιουσιακών στοιχείων 

περιέχουν σχετική δίκαιη αξίας, αλλά δεν είναι επίκαιρες. Αν η μελέτη 

αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων εκτιμούσε μόνο τις μεταβολές 

των αποδόσεων, θα είχαν καταλήξει εσφαλμένα στο συμπέρασμα ότι οι 

αναπροσαρμογές περιουσιακών στοιχείων είναι άνευ σημασίας αποτίμησης. Οι 

οικονομετρικές ανησυχίες που συνδέονται με τις προδιαγραφές που βασίζονται σε 

επίπεδα τιμών είναι το αντικείμενο πολλών ερευνητικών μελετών, και συνεπώς δεν 

θα συζητηθούν οι εν λόγω ανησυχίες εδώ (βλέπε π.χ., Miller και Modigliani, 1966; 

White, 1980; Kothari και Zimmerman, 1995; Barth και Kallapur, 1996; Easton, 1998; 

Lo και Lys, 2000;). Οι ανησυχίες αυτές περιλαμβάνουν το συντελεστή αμεροληψίας ο 

οποίος προκαλείται από παράλειψη συσχετιζόμενων μεταβλητών, από σφάλματα 

μέτρησης, και διαστρωματικές (cross-sectional) διαφορές στις παραμέτρους 

αποτίμησης, την αναποτελεσματικότητα, και ενδεχομένως, τον εσφαλμένο 

υπολογισμό του συντελεστή σφάλματος μέσου όρου που προκαλείται από την 

ετεροσκεδαστικότητα. 

 

Τέλος, σύμφωνα με την βιβλιογραφία αναφορικά με τους τρόπους αποτίμησης και με 

βάση τα προαναφερθέντα, στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήσαμε έλεγχο 

επίδρασης στην σχετική δίκαιη αξία των λογιστικών αριθμών κάνοντας χρήση τιμών 

(price). Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα τόσο σε 

pooled μορφή όσο και σε panel. Επιπροσθέτως, στοχεύοντας στην εξάλειψη πιθανών 

οικονομετρικών προβλημάτων, πραγματοποιήσαμε έλεγχο επίδρασης στην σχετική 

δίκαιη αξία των λογιστικών αριθμών κάνοντας χρήση  αποπληθωρισμένων τιμών 

(deflated). Ο αποπληθωρισμός των τιμών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ως 

deflators την κεφαλαιοποίηση (market capitalization) σε χρόνο t – 1 . Η συνάφεια της 

κεφαλαιοποίησης σχετίζεται περισσότερο με την συνάφεια της έρευνας μας, που είναι 

η πραγματική λογιστική πληροφόρηση που μας παρέχουν οι γνωστοποιήσεις των υπό 

εξέταση συναλλαγών, δηλαδή ανταλλαγές αγαθών και παγίων. Θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι η κεφαλαιοποίηση ως deflator είναι πιο «market based».   

 



 146

3.4 Στατιστικοί έλεγχοι του δείγματος  

3.4.1 Δεδομένα αναφορικά με την διερεύνηση της σχετικής συνάφειας της 

λογιστικής αξίας και των κερδών ανά μετοχή πριν και μετά την 

υιοθέτηση των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ 

 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ενότητα, το υπό εξέταση δείγμα ανέρχεται στις 254 

εταιρίες για τα έτη 2003 έως και 2012, αντίστοιχα. Η επιλογή των στοιχείων των υπό 

εξέταση μεταβλητών του υποδείγματος της παρούσας διατριβής, πραγματοποιήθηκε 

μέσω της συλλογής των ετήσιων απολογιστικών δελτίων, στα οποία αναγράφεται ότι 

οι εταιρείες “έχουν επιτυχώς προετοιμάσει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

τους σε συμφωνία με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχει επιτευχθεί αποτελεσματική 

εφαρμογή όλων των αναθεωρημένων ΔΠΧΠ και των διερμηνειών της Επιτροπής 

Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,  κατά 

τον Δεκέμβριο του 2005 και 2004 αντίστοιχα”.   

Το σύνολο των εισηγμένων ελληνικών εταιρειών, αναφορικά με την απόφαση της ΕΕ 

του 2002, υποχρεούνται την ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων της χρήσης 

2005, να την πραγματοποιήσουν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.   

Κατά την επιλογή του δείγματος, υπήρξε αποκλεισμός των εταιριών με αρνητική 

λογιστική αξία, ανεξάρτητα εάν η καταχώρηση προέκυψε με βάση τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα ή με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ, γεγονός που συνάδει με την προηγούμενη 

ενότητα καθώς και με την υφιστάμενη βιβλιογραφία των Hung και Subramanyam 

(2004).   

Ο κύριος όγκος των δεδομένων μας αποκτήθηκε κυρίως από το τμήμα διάχυσης 

πληροφοριών και ταυτόχρονα μέσω χρήσης του δικτυακού τόπου, του Χ.Α.Α. Επίσης, 

η εξαγωγή των δεδομένων προέκυψε από τα ετήσια ενημερωτικά δελτία των 

επιχειρήσεων, καθώς και από τις σημειώσεις των ορκωτών λογιστών καθορίζοντας 

των αριθμό των επιχειρήσεων, οι οποίες  έχουν υιοθετήσει τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ είτε με 

λανθασμένο τρόπο, λόγω της ανεπαρκούς γνωστοποίησης της αλλαγής των 

λογιστικών πολιτικών και την αλλαγή των λογιστικών προτύπων είτε λόγω της 

επιλεκτικής εφαρμογής, μόνο ενός υποσυνόλου των καθορισμένων προτύπων προς 

υιοθέτηση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν υφίσταται η δυνατότητα 

επιλεκτικής εφαρμογής των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, επομένως κατά τη χρήση του 2005 υπό 
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την έννοια υιοθέτηση εννοούμε την καθολικότητα εφαρμογής των προτύπων, 

πραγματοποιώντας ταυτόχρονα τις όποιες αναπροσαρμογές συμφιλίωσης.  Επομένως, 

οι δύο αυτές προϋποθέσεις, διαβεβαιώνουν ότι τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ που 

χρησιμοποιούνται από τις επιλεγμένες επιχειρήσεις είναι αντιπροσωπευτικά 

(καθολικότητα) του πυρήνα των ΔΠΧΠ, παρουσιάζοντας μια "πιστή και δίκαιη" 

εικόνα της οικονομικής θέσης των εταιρειών του δείγματος.  

Επιπροσθέτως, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα αποκλείσθηκαν, επίσης, από την 

επιλογή του δείγματος (SIC 60 – 67), εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της λογιστικής 

πρακτικής και του τρόπου σύνταξης και παρουσίασης βασικών λογιστικών μεγεθών, 

οι οποίες εμφανίζουν σημαντική διαφοροποίηση από τις εταιρείες του βιομηχανικού 

και εμπορικού κλάδου (Tendeloo και Vanstraelen, 2005).  

Όλα τα παραπάνω  συντελούν στην μείωση του δείγματος των επιχειρήσεων στις 240 

και είναι ισάριθμο για όλο το υπό εξέταση διάστημα (2003-2012).  

Βασιζόμενοι στην παραπάνω μεθοδολογία, καθορίσαμε και υπολογίσαμε τις υπό 

εξέταση μεταβλητές, όπως η λογιστική αξία, τα κέρδη ανά μετοχή καθώς και των 

τεσσάρων ψευδομεταβλητών οι οποίες αφορούν τις ενδοεταιρικές συναλλαγές 

αγαθών/προϊόντων και ενσώματων παγίων στοιχείων καθώς και την επίδραση της 

μετάβασης στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IFRS) και την επίδραση της οικονομικής κρίσης 

(Crisis). Επιπλέον, σύμφωνα την ερμηνεία SIC 8 της Μόνιμης Επιτροπής 

Διερμηνειών, (The Standing Interpretations Committee SIC 8 - Πρώτη εφαρμογή των 

ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ως βασικό λογιστικό πλαίσιο), απαιτείται η αναδιατύπωση των 

οικονομικών καταστάσεων των προηγούμενων ετών (επίτευξη του στόχου της 

συγκρισιμότητας), από εταιρείες που συντάσσουν για πρώτη φορά (οι οποίες 

συνέτασσαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), με βάση τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.  

Συνεπώς, λογιστικά μεγέθη όπως η λογιστική αξία και τα κέρδη ανά μετοχή του έτους 

2004 αποκτήθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2005 

(αναπροσαρμοσμένα οικονομικά μεγέθη). 

Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός εταιρειών παρείχαν, εντός των ετησίων 

απολογιστικών τους δελτίων, καταστάσεις προσαρμογής (συμφιλίωσης) της 

λογιστικής αξίας και των κερδών ανά μετοχή, κατά τη μετάβαση τους από τα 

ελληνικά στα διεθνή λογιστικά πρότυπα.   

Τέλος, επισημαίνεται ότι η επιλογή των εταιρειών εμφανίζει καλή κατανομή στο 

σύνολο των κλάδων, προβάλλοντας τους κλάδους της λιανικής πώλησης, των 

κατασκευών και των τροφίμων ως τους επικρατέστερους της ελληνικής 
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χρηματαγοράς. Το σύνολο των εταιρειών  που εμπεριέχονται στο δείγμα αποτελούν 

μια αντιπροσωπευτική τομή της ελληνικής οικονομίας.   

 
 

3.4.2 Έλεγχος του δείγματος για το βαθμό αμεροληψίας 

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ενότητες, αναφορικά με τους στόχους της εν λόγω 

μελέτης ένας μέγιστος αριθμός 254 εταιριών θα δύναται να χρησιμοποιηθούν αντί για 

τις 240 που τελικώς έλαβαν μέρος στην διερεύνηση. Η αιτία που συνετέλεσε στη μη 

εξέταση 14 εταιριών είναι ότι οι συγκεκριμένες εταιρίες είτε δε προέβησαν στην 

δημοσιοποίηση καταστάσεων συμφιλίωσης αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο των 

μετόχων και/ή τα κέρδη ανά μετοχή, είτε η ποιότητα των προσφερόμενων 

καταστάσεων συμφιλίωσης περιόριζαν την ουσιαστική αναγνώριση και εκτίμηση των 

παρεχομένων πληροφοριών. Συνεπώς, η αγνόηση της μη-τυχαιότητας ενδέχεται να 

καταλήξει σε πιθανή αμεροληψία των συντελεστών της παλινδρόμησης (Maddala, 

1991).     

Αναφορικά με την έρευνα των Francis και Lennox (2008: 4), δίνεται βαρύτητα στο 

γεγονός ότι οι ερευνητές οφείλουν να βρουν αξιόπιστες και πειστικές απαγορεύσεις 

κατά τον αποκλεισμό παρατηρήσεων, από το αρχικά επιλεχθέν δείγμα. Υφίσταται μια 

ενισχυμένη τάση, σύμφωνα με την βιβλιογραφία της λογιστικής, βασιζόμενη στην 

αγορά προς την χρησιμοποίηση μιας διαδικασίας αποτελούμενη από δύο βήματα, της 

οποίας η ανάπτυξη οφείλεται στον Heckman (1979), γνωστότερη ως το μοντέλο 

επιλογής (Gujarati, 2003), σκοπεύοντας στον περιορισμό ενός ανάλογου πιθανού 

προβλήματος.  

Στην έρευνα των Francis και Lennox (2009: 2) ελέγχονται 30 μελέτες οι οποίες 

κάνουν χρήση υποδειγμάτων από 545 εμπειρικές έρευνες, των οποίων η έκδοση 

πραγματοποιήθηκε από το 2000 έως το 2007 σε τρία ακαδημαϊκά περιοδικά υψηλού 

κύρους, ενώ η έκδοση 20 από τα εν λόγω περιοδικά έλαβε χώρα μετά το 2004.   

Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόστηκε και σε πρόσφατες έρευνες οι οποίες 

επικεντρώνονται σε παρόμοια ζητήματα με την παρούσα μελέτη (π.χ. Hung και 

Subramanyam, 2007; Jermakowicz et al., 2007; Goncharov et al., 2006; Harris και 

Muller, 1999). 

Κατά το 1ο βήμα, ο ερευνητής κατασκευάζει ένα χρηστό υπόδειγμα κατά το οποίο η 

εξαρτημένη μεταβλητή ισοδυναμεί με 0, για την αντιπροσώπευση των παρατηρήσεων 
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που εξαιρούνται, ενώ με 1 για την αντιπροσώπευση των παρατηρήσεων  που 

χρησιμοποιούνται.  

Αναφορικά με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, αποτελούν αυτές τις οποίες θα ληφθούν 

οπωσδήποτε υπ’ όψιν στη διάρκεια του σχεδιασμού του ερευνητικού μοντέλου καθώς 

και τουλάχιστον μια εξωγενής μεταβλητής. Στον συγκεκριμένο τύπο του 

υποδείγματος η  αρτιότητα μεταξύ των συντελεστών επεξηγηματικότητας 

(ψευδομεταβλητή R2, παρόμοιο με το R2 των παλινδρομήσεων των ελαχίστων) είναι 

επουσιώδους σημασίας. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στα πρόσημα των 

συντελεστών της παλινδρόμησης καθώς και στην στατιστική τους και/ή πρακτική 

τους σημασία (Gujarati, 2003: 606). Επίσης, σημαντικότερο θεωρείται το ότι η 

αποτίμηση του συγκεκριμένου χρηστού υποδείγματος καταλήγει σε αποτίμηση μιας 

Αντίστροφης Αναλογίας Mills (ΑΑΜ). Κατά το 2ο βήμα, πραγματοποιείται η 

αποτίμηση του βασικού υποδείγματος το οποίο εμπεριέχει, επίσης, την ΑΑΜ ως 

εργαλείο ελέγχου αναφορικά με τα αποτελέσματα της επιλογής. 

Σύμφωνα με τους Francis και Lennox (2009), επισημαίνεται η ουσιαστικότητα της 

επιλογή των ‘εργαλείων’ για την ορθή εφαρμογή του επιλεγόμενου υποδείγματος.  

Τέλος, στην εν λόγω έρευνα κρίνεται ότι η παράλειψη παροχής ή η παροχή 

καταστάσεων συμφιλίωσης εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας, θεωρείται ως έλλειψη 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που υπαγορεύει το ΔΠΧΠ 1. Ως εκ 

τούτου, σύμφωνα με τα ευρήματα της προγενέστερης βιβλιογραφίας καθώς και των 

όσων μνημονεύτηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφορικά με τους 

επεξηγηματικούς παράγοντες συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που 

επιβάλλονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, οι 14 αναφερθείσες εταιρείες εξαιρέθηκαν από 

τη διαδικασία σχεδιασμού του δείγματος. 

 

3.4.3 Επίπεδα προδιαγραφών και οικονομετρικές εκτιμήσεις  

Το υπόδειγμα του Ohlson, αποτέλεσε ένα σημαντικό κίνητρο, σύμφωνα με τον Easton 

(1999), κατά την πραγματοποίηση της χρήσης επιπέδων (τιμών), χωρίς όμως να 

περιορίζει την χορήγηση κινήτρων ώστε να πραγματοποιηθεί η  χρήση μεταβολών 

στις τιμές (αποδόσεις). Όμως αναφορικά με τους Barth et al. (2001: 95) διακρίνεται 

ότι «ως επί το πλείστον, τα μοντέλα αποτίμησης τα οποία διαμόρφωσαν τη βάση για 

τις δοκιμές στη βιβλιογραφία της σχετικότητας της αξίας αναπτύχθηκαν υπό τους 
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όρους του επιπέδου της αξίας της επιχείρησης (e.g. Miller and Modigliani, 1966; 

Ohlson, 1995)». 

Αναλυτικότερα, ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών (π.χ. Barth et al, 2001; Beaver, 

2002; Hung και Subramanyam, 2007) επισημαίνουν μια ουσιαστική διαφορά 

ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές προδιαγραφές, η οποία σχετίζεται με τον ορισμό της 

έρευνας της σχετικότητας της αξίας.  

Ειδικότερα, η διερεύνηση της σχετικότητας της αξίας, ελέγχει τι αποτυπώνεται στην 

αξία μιας εταιρίας σε ένα καθορισμένο χρονικό σημείο. Δεν ελέγχει τι αποτυπώνεται 

στις αλλαγές της αξίας μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος.  

Εδώ οφείλεται η αιτία για την οποία οι Barth et al., (2001: 95), διευκρινίζουν ότι «εάν 

στη συγκεκριμένη έρευνα περιέχεται ο καθορισμός του κατά πόσο η λογιστική αξία 

είναι επίκαιρη, η διερεύνηση των μεταβολών της αξίας συνιστά μια ορθή επιλογή για 

το σχεδιασμό της έρευνας». Επιπλέον, οι εν λόγω ερευνητές υποστηρίζουν ότι «το 

ενδιαφέρον των μη-ακαδημαϊκών λογιστών επικεντρώνεται σε μια ευρεία ποικιλία 

ερωτήσεων, σημαντικό μέρος των οποίων δεν περιέχουν την έννοια της 

επικαιρότητας (timeliness)». Η επικαιρότητα (timeliness) προσδιορίζεται από την 

FASB (SFAC Αρ. 2, FASB, 1980) ως «δευτερεύουσα πτυχή της συνάφειας» και 

αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα.    

Αναφορικά με τους Kothari και Zimmerman (1995) καθώς και τον Gu (2005), δεν 

επετεύχθη η απόδειξη της υπεροχής μιας εκ των δύο προδιαγραφών στηριζόμενη σε 

οικονομετρικούς λόγους.   

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους Hung και Subramanyam (2007) καθώς και τους 

Barth et al. (2008), κατά τη διερεύνηση της σχετικότητας της αξίας δεν 

πραγματοποιήθηκε χρήση προδιαγραφών αποδόσεων.  

Ειδικότερα, αναφορικά με τους Hung και Subramanyam (2007: 639) τονίζεται ότι 

«ένα επιπλέον όφελος των προδιαγραφών των τιμών αποτελεί η δυνατότητα εξέτασης  

της σχετικότητας της αξίας των μετοχών (λογιστική αξία) και των ταμειακών (κέρδη 

ανά μετοχή) μεταβλητών». Γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, εφόσον επιτυγχάνεται 

εξισορρόπηση ανάμεσα στη συνάφειας της αξίας της λογιστικής αξίας και των 

καθαρών κερδών, δηλαδή, κατά πόσο τα νέα πρότυπα προκαλούν βελτίωση στη 

συνάφεια της αξίας της λογιστικής αξίας σε βάρος των καθαρών κερδών και κατ’ 

επέκταση των κερδών ανά μετοχή. Επιπλέον, οι Kothari και Zimmerman (1995: 157) 

θεωρούν ότι ο προσδιορισμός με γνώμονα τις τιμές «δίνει πιο οικονομικά λογική 
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απόκριση στους συντελεστές κερδών». Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κρίνεται 

καταλληλότερο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.  

Οι Kothari και Zimmerman (1995), ωστόσο, επισημαίνουν ότι μέσω της επιλογής της 

τιμής εμφανίζεται συχνότερη απόρριψη των ελέγχων ετεροσκεδαστικότητας, σε 

σχέση με τη χρήση αποδόσεων των τιμών. Συνεπώς, προτρέπουν, εφόσον είναι 

εφικτό, οι ερευνητές να κάνουν χρήση και των δύο τύπων ερευνητικής μεθοδολογίας. 

Μια προτεινόμενη εναλλακτική μέθοδος, με σκοπό την εξομάλυνση των δυσκολιών 

αναφορικά με το φαινόμενο της ετεροσκεδαστικότητας, θεωρείται από τους 

ερευνητές η χρήση του ελέγχου (τεστ) του White (1980) (heteroskedasticity-

consistent standard errors), κατά την χρήση τιμών. Η συγκεκριμένη διατριβή 

συμφωνεί ερευνητικά με την πρόταση των Kothari και Zimmerman (1995) κάνοντας 

χρήση του τεστ του White (1980) και ελέγχοντας ταυτόχρονα τις μεταβλητές του 

υποδείγματος, υπολογιζόμενες υπό τη μορφή αποδόσεων. Ωστόσο, το ενδεχόμενο της 

ετεροσκεδαστικότητας υφίσταται και από την πιθανή παρουσία ακραίων τιμών 

(Gujarati, 2003: 390). Επιπλέον,  κατά την εξέταση του δείγματος και όχι του 

πληθυσμού, μπορεί να εμφανιστούν ενδείξεις πολυσυγγραμμικότητας (Gujarati, 

2003: 362).       

Μια διαφορετική τεχνική, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ακραίες τιμές, 

αποτελεί ο αποκλεισμός των περιπτώσεων στις οποίες τα τυποποιημένα κατάλοιπα 

εντοπίζονται εκτός του εύρους + / -2 των τυπικών αποκλίσεων (Belsley et al., 1980). 

Ο βαθμός αμεροληψίας αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλημα στον τομέα της έρευνας της 

σχετικότητας της αξίας, καθώς δύναται να προξενήσει ετεροσκεδαστικότητα. Η 

συγκεκριμένη δυσκολία εμφανίζεται διότι το μέγεθος της κάθε εταιρείας ενδέχεται να 

διαφοροποιείται σημαντικά. Στη βιβλιογραφία υφίσταται διχογνωμία, αναφορικά με 

το βαθμό που ένας  συντελεστής κλίμακας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, και εφόσον 

γίνει χρήση του εν λόγω συντελεστή, ποια εκ των αποτελεσμάτων εμφανίζουν το 

χαμηλότερο βαθμό αμεροληψίας (e.g. Barth και Kallapur, 1996; Easton, 1998; Akbar 

και Stark, 2003; Easton και Sommers, 2003; Barth και Clinch, 2009).  

Σύμφωνα με τους Barth και Clinch (2009), οι οποίοι σε παράδειγμά τους εφήρμοσαν 

έξι διαφορετικούς τρόπους για τον έλεγχο του βαθμού αμεροληψίας: πληθωριστική, 

αποπληθωριστική με μετοχές, με λογιστική αξία, με υστέρηση τιμής, με αποδόσεις, 

με συνολική αξία, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι το ευνοϊκότερο αποτέλεσμα 

επιτυγχάνεται με την μέθοδο αποπληθωρισμού με μετοχές (per share), καθώς και με 

μη-αποπληθωρισμένες τιμές.  
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Στην παρούσα διατριβή,  σύμφωνα με τους Barth και Clinch (2009), κάναμε χρήση 

της μεθόδου των μη-αποπληθωρισμένων τιμών και ταυτόχρονα, όπως προτρέπουν και 

οι Kothari και Zimmerman (1995) ελέγξαμε το υπόδειγμα και με τη χρήση 

μεταβλητών υπολογιζόμενες με τη μέθοδο του αποπληθωρισμού με βάση της 

κεφαλαιοποίησης σε χρόνο t – 1.  

Αποτελέσματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως σημαντικά, υποστηρίζεται ότι ισχύουν 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποδοχή ή η απόρριψη των υπό εξέταση 

ερευνητικών υποθέσεων.  
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Κεφάλαιο 4ο  – Ανάλυση Αποτελεσμάτων του 
υποδείγματος της διατριβής 

4.1  Λογιστικές ∆ιαφορές μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων και ∆ΛΠ /∆ΠΧΠ κατά τον υπολογισμό της 

Λογιστικής αξίας (Book Value) και των Κερδών ανά Μετοχή  

(EPS) 

4.1.1 Η επιπτώσεις των λογιστικών διαφορών στα μεγέθη των οικονομικών 

καταστάσεων  

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της λογιστικής 

αξίας, της τιμής της μετοχής και των κερδών ανά μετοχή κατά τις περίοδους 2003-

2004 και 2005-2012.  

Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι ο μέσος και ο διάμεσος της λογιστικής αξίας είναι 

σημαντικά μεγαλύτερος σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (2.576542 και  1.599874 

αντίστοιχα για τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ και 0.896289 και 0.649717 αντίστοιχα για τα 

ελληνικά πρότυπα). Αυτό το αποτέλεσμα είναι σε απόλυτη συνέπεια με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα, (τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα προβλέπουν περιορισμένη 

αναγνώριση των παγίων περιουσιακών στοιχείων με ταυτόχρονη συχνή χρήση των 

προβλέψεων) με αποτέλεσμα την αναγνώριση πιο συντηρητικών αποτελεσμάτων σε 

σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, τα οποία  κάνουν χρήση της εύλογης αξίας κατά την 

αναγνώριση των χρηματοοικονομικών εργαλείων και των εσωτερικά παραγόμενων 

άυλων περιουσιακών στοιχείων.  Επιπλέον, η τυπική απόκλιση είναι μεγαλύτερη 

σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ ( 3.284268 για τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ και 1.041259 για τα 

ελληνικά πρότυπα), το οποίο υποδηλώνει ότι η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων αυξάνει τη διατμηματική μεταβλητότητα (cross-sectional variation). Αυτό 

είναι σύμφωνο με τον προσανατολισμό της εισοδηματικής εξομάλυνσης των 

ελληνικών λογιστικών προτύπων και τον προσανατολισμό στην εύλογη αξία των 

ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (επειδή η εύλογη αξία ενδεχομένως μεγεθύνει τη διαφορά μεταξύ των 

επιχειρήσεων). Ωστόσο το ελάχιστο των τιμών της λογιστικής αξίας (0.005865 

σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ ενώ 0.000209 για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα) δεν 

παρουσιάζουν κάποια ουσιαστική μεταβολή, παραμένοντας σχεδόν σταθερά. 

Αναφορικά με τα κέρδη ανά μετοχή, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μεγαλύτερο 
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μέσο και διάμεσο σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (0.153581 και 

0.094890 αντίστοιχα για τα ελληνικά πρότυπα και  0.079500 και  0.024100 για τα 

ΔΛΠ /ΔΠΧΠ αντίστοιχα), ωστόσο οι διαφορές μεταξύ ελληνικών και διεθνών 

λογιστικών προτύπων είναι ελάχιστες.   

Επιπροσθέτως, η τυπική απόκλιση των κερδών ανά μετοχή μειώνεται σύμφωνα με τα 

ΔΛΠ /ΔΠΧΠ (από  0.678410 σε 1.066688). 

Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει η λογιστική αξία και τα 

κέρδη ανά μετοχή κινούμενα προς την ίδια κατεύθυνση, γιατί η λογιστική αξία 

καταγράφει το σωρευτικό αποτέλεσμα των λογιστικών διαφορών ενώ τα κέρδη ανά 

μετοχή καταγράφουν το αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Για 

παράδειγμα, η αλλαγή της φόρο-κεντρικής επιταχυνόμενης μεθόδου απόσβεσης σε 

ευθεία μέθοδο απόσβεσης θα αύξανε τη λογιστική αξία των ενσώματων 

περιουσιακών στοιχείων και κατά συνέπεια τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων 

με συνέπεια να μειωθεί (αυξηθεί) η δαπάνη αποσβέσεων, με αποτέλεσμα να 

αυξηθούν (μειωθούν) τα καθαρά κέρδη στο προηγούμενο (επόμενο) στάδιο της 

ωφέλιμης ζωής των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων.  

 

Πίνακας 1: Πίνακας περιγραφικής στατιστικής των υπό εξέταση περιόδων 

Μεταβλητές 
περιόδου   
2003-2004 PRICE BV EPS S GOODS S ASSETS 

 Mean  2.663643  0.896289  0.153581  0.454545  0.062937 
 Median  1.830000  0.649717  0.094890  0.000000  0.000000 
 Maximum  14.96000  3.118777  5.422797  1.000000  1.000000 
 Minimum  0.200000  0.000209 -3.960000  0.000000  0.000000 
 Std. Dev.  2.490015  1.041259  1.066688  0.498802  0.243275 
 Skewness  2.426510  1.008922  1.096382  0.182574  3.599452 
 Kurtosis  3.194460  3.160891  2.94839  1.033333  6.956050 

      
Μεταβλητές 
περιόδου   
2005-2012 PRICE BV EPS S GOODS S ASSETS 

 Mean  3.217421  2.576542  0.079500  0.920846  0.054315 
 Median  1.490000  1.599874  0.024100  1.000000  0.000000 
 Maximum  28.72000  28.81342  5.820000  1.000000  1.000000 
 Minimum  0.020000  0.005865 -3.943200  0.000000  0.000000 
 Std. Dev.  4.337957  3.284268  0.678410  0.270061  0.226707 
 Skewness  2.578206  3.358577  5.484911 -3.117619  3.933007 
 Kurtosis  10.44983  18.38538  77.47335  10.71955  16.46855 
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Τέλος, αναφορικά με την τιμή της μετοχής, παρατηρείται σημαντική αύξηση στο 

μέγιστο, μεταξύ ελληνικών προτύπων και ΔΛΠ /ΔΠΧΠ (από 14.96000 σε 28.72000 

αντίστοιχα). Γεγονός που εξηγείται λόγω της αντίδρασης της τιμής, αντιμετωπίζοντας 

την υιοθέτηση των ΔΛΠ /ΔΠΧΠ ως θετικό γεγονός το οποίο αυξάνει την διαφάνεια 

σύνταξης και την ορθότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. Τα 

υπόλοιπα μεγέθη των μεταβλητών της τιμής της μετοχής παραμένουν σχεδόν 

αμετάβλητα, κατά την σύγκριση των δύο περιόδων, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

συντηρητικότητα εξαιτίας του εισοδηματικού προσανατολισμού (income – oriented). 

Επιπλέον θα πρέπει να τονίσουμε την ύπαρξη ακραίων τιμών στο αρχικό μας δείγμα, 

οι οποίες αν και βασιζόμενες μόνο σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις μας επηρεάζουν 

σημαντικά τα αποτελέσματα. 

Επομένως, προχωρήσαμε στην μεθοδολογία του Belsley et al., (1980), η οποία 

αποτελεί μια διαφορετική τεχνική, βάση της οποίας προκειμένου να αντιμετωπισθούν 

οι ακραίες τιμές πραγματοποιείται ο αποκλεισμός των περιπτώσεων στις οποίες τα 

τυποποιημένα κατάλοιπα εντοπίζονται εκτός του εύρους + / – 2 των τυπικών 

αποκλίσεων. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων βασίστηκε στο τεστ Jarque – Bera, στο 

οποίο παρατηρήσαμε βελτίωση του prob. 0.0000 προ απαλοιφής ακραίων τιμών και 

για τις τρεις μεταβλητές και prob. > 5% μετά την εξαίρεση των ακραίων τιμών.  

 

Σε συνέχεια στον πίνακα 2 παρουσιάζουμε το βαθμό συσχέτισης μεταξύ των υπό 

εξέταση μεταβλητών. Ειδικότερα, δεν υπάρχουν υψηλές συσχετίσεις μεταξύ των 

βασικών μεταβλητών γεγονός από το οποίο συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει 

πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας, ωστόσο αναφορικά με τις ψευδομεταβλητές οι 

οποίες είναι διχοτομικές η εμφάνιση πολυγραμμικότητας ήταν αναμενόμενη γεγονός 

το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα ακόλουθα αποτελέσματα.  

Επιπροσθέτως, οι τιμές που παίρνει ο παράγοντας Variance Inflation Factor (VIF) 

κυμαίνονται μεταξύ 1.01 και 1.25 για το σύνολο της υπό εξέτασης περιόδου, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι η πολυσυγγραμμικότητα δεν αποτελεί ένα σημαντικό στατιστικό 

πρόβλημα στην παρούσα έρευνα. 
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Πίνακας 2: Πίνακας συσχέτισης για το σύνολο της υπό εξέτασης περιόδου (2003-2012) 
 

 PRICE BV EPS IFRS CRISIS SGOODS SASSETS 

PRICE  1.000000       

BV  0.352809  1.000000      

EPS  0.596404  0.432932  1.000000     

IFRS  0.024986  0.072423 -0.012725  1.000000    

CRISIS -0.123414  0.011558 -0.068332  0.314843  1.000000   

SGOODS  0.056949  0.051191 -0.026202  0.418737  0.087626  1.000000  

SASSETS  0.037157  0.019633  0.025946  0.004924  0.106892  0.007324  1.000000 
 

 

Στη συνέχεια στον πίνακα 3 παρουσιάζουμε το βαθμό συσχέτισης μεταξύ των υπό 

εξέταση μεταβλητών, για τις περιόδους 2003-2004 και 2005-2012 ξεχωριστά. 

Αναλυτικότερα, κατά την περίοδο 20003-2004, παρατηρούμε ότι οι συσχετίσεις της 

Λογιστικής αξίας (BV) με την τιμή (Price) είναι στο 0.238558. Παρόμοιο αποτέλεσμα 

παρουσιάζει και η συσχέτιση των κερδών ανά μετοχή με την τιμή στο 0.524176. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι πιθανόν τα δύο μεγέθη (λογιστική αξία και κέρδη ανά 

μετοχή) να επηρεάζουν σημαντικά στη διαμόρφωση της τιμής της μετοχής και κατ’ 

επέκταση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης. Επομένως, το μέγεθος των 

ανακοινωθέντων κερδών των επιχειρήσεων αποτελούσε, κατά την προ υιοθέτησης 

περίοδο των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (2003-2004), σημαντικό μέγεθος για τη διαμόρφωση της 

αξίας. Αντιθέτως, οι συσχετίσεις των ψευδομεταβλητών, Sgoods και Sassets με την 

τιμή διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ χαμηλές ( 0.116187 και 0.059731αντίστοιχα). 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι οι δύο βασικές μεταβλητές μας (κέρδη ανά μετοχή και 

Λογιστική αξία μετοχής) συσχετίζονται κατά 0.341310. Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα πιθανόν να υποδηλώνει ότι η Λογιστική αξία δεν επιδρά στα δηλωθέντα 

κέρδη ανά μετοχή της επιχείρησης. Βέβαια το γεγονός αυτό ενισχύεται και από τον 

προσανατολισμό των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, καθώς δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 

πραγματική αξία της επιχείρησης «αγνοώντας» τις όποιες επιπτώσεις στα 

αποτελέσματα και ειδικότερα στην κερδοφορία. Όσον αφορά το βαθμό συσχέτισης 

μεταξύ των ψευδομεταβλητών (Sgoods και Sassets) με την Λογιστική αξία η 

συσχέτιση κυμαίνεται επίσης σε χαμηλά επίπεδα, υποδηλώνοντας τη μη σχέση των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών μεταξύ τους. Γεγονός που συνεχίζει να υφίσταται και 
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στην συσχέτιση των ψευδομεταβλητών, Sgoods και Sassets, με τα κέρδη ανά μετοχή 

(0.004831 και 0.001601 αντίστοιχα). Το αποτέλεσμα συνεχίζει να υφίσταται 

αναφορικά με την συσχέτιση της ψευδομεταβλητής Sassets με την ψευδομεταβλητή  

Sgoods στο 0.026061.  

 

Όσον αφορά την περίοδο 2005-2012, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η υιοθέτηση 

των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, παρατηρούμε ότι η συσχέτιση της Λογιστικής αξίας της μετοχής με 

την τιμή είναι στο  0.205820. Το εν λόγω αποτέλεσμα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με 

τη συσχέτιση της δεύτερης βασικότερης μεταβλητής μας, των κερδών ανά μετοχή με 

την τιμή, με συσχέτιση στο 0.384050. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα διαπιστώνουμε ότι 

η εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ, πιθανόν να μην επιτυγχάνει πλήρως τη δυνατότητα 

αποφυγής χειραγώγησης των αποτελεσμάτων, στην προσπάθεια να αποτελέσει εν 

συνεχεία το σημαντικότερο παράγοντα στη διαμόρφωση των αγοραίας αξίας των 

επιχειρήσεων. Αντιθέτα, η συσχέτιση των ψευδομεταβλητών με την τιμή είναι 

χαμηλή, στο 0.036307 για την μεταβλητή Sgoods και στο 0.036307 για την 

μεταβλητή Sassets. Ομοίως και με τα κέρδη ανά μετοχή. 

Επίσης, παρατηρούμε ότι η συσχέτιση των κερδών ανά μετοχή με την Λογιστική αξία 

της μετοχής είναι στο  0.153972. Ενώ η συσχέτιση των ψευδομεταβλητών, Sgoods 

και Sassets, με την Λογιστική αξία παραμένουν πολύ χαμηλές. Το αποτέλεσμα 

επιβεβαιώνει σε ένα βαθμό αυτό που πραγματικά συμβαίνει κατά την περίπτωση των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών. Πιθανόν αυτό να αποτέλεσε και το έναυσμα υιοθέτησης 

νέων κανόνων κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

καθώς και των αλλαγών οι οποίες έχουν επέλθει από το έτος πρώτης εφαρμογής μέχρι 

και σήμερα.  

 

Πίνακας 3: Πίνακας συσχέτισης των υπό εξέταση περιόδων  

Μεταβλητές Price BV EPS Sgoods Sassets 

 
Panel A: 2003-2004 
 
Price  1.000000      
BV  0.238558  1.000000    
EPS  0.524176  0.341310  1.000000   
Sgoods  0.116187  0.085040  0.004831  1.000000  
Sassets  0.059731  0.090367  0.001601  0.026061  1.000000 
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Panel B: 2005-2012 
 
Price 1.000000     
BV 0.205820 1.000000    
EPS 0.384050  0.153972 1.000000   
Sgoods 0.036307 -0.057451  0.041331 1.000000  
Sassets 0.036307  0.006107 -0.010924  0.026061 1.000000 
 
 
 

4.1.2 Εκτίμηση του υποδείγματος της σχετικότητας της αξίας μεταξύ Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ohlson Model) 

 

Στο συγκεκριμένο κομμάτι της διατριβής, διερευνάται η σπουδαιότητα της 

σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών (της λογιστικής αξίας και των κερδών ανά 

μετοχή), των οποίων η επιμέτρηση πραγματοποιείται με βάση τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα καθώς και με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Οφείλεται να σημειωθεί, ότι δεν 

γίνεται προσπάθεια εκτίμησης του βαθμού κατά τον οποίο τα εναλλακτικά λογιστικά 

αποτελέσματα αποτιμούνται διαφορικά από τους συμμετέχοντες στις χρηματαγορές, 

δηλαδή, κατά πόσον αυτά τα εναλλακτικά μεγέθη επιδρούν ουσιαστικά διαφορικά 

στις αποφάσεις των επενδυτών. Αντιθέτως, για τον καθορισμό της θεμελιώδους αξίας 

της επιχείρησης χρησιμοποιούμαι ως βάση αποκλειστικά τις τιμές των μετοχών και 

επιπροσθέτως έχει πραγματοποιηθεί μελέτη του βαθμού στον οποίο οι εναλλακτικές 

μετρήσεις συσχετίζονται με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές 

για τον καθορισμό των τιμών των μετοχών. Σε προγενέστερο στάδιο ανάλυσης, όπου 

πραγματοποιήθηκε υπολογισμός της λογιστικής αξίας και των κερδών ανά μετοχή, 

σύμφωνα με τα ελληνικά και με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, διαπιστώθηκαν 

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα εν λόγω δύο λογιστικά συστήματα, 

συνεπώς θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για εξέταση της σχετικότητας της αξίας των 

δύο λογιστικών μεγεθών συνδυαστικά (λογιστικής αξίας και κέρδη ανά μετοχή).    

Αρχικώς παραθέτουμε τη σχετική συνάφεια της λογιστικής αξίας και των κερδών ανά 

μετοχή σύμφωνα με τα ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Μέσω των τεστ 

της συνάφειας της σχετικότητας της αξία των δύο λογιστικών μεγεθών μας παρέχεται 

η δυνατότητα ώστε να πραγματοποιήσουμε σύγκριση του κάθε εναλλακτικού 

λογιστικού συστήματος χωριστά, καθώς και της αντανάκλασης των οικονομικών 

πληροφοριών, οι οποίες παράγονται από τις τιμές των μετοχών. 
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4.2 Η Συνάφεια της Αξίας 

4.2.1 Εκτίμηση των υποδειγμάτων με χρήση δεδομένων με προδιαγραφές τιμών 

   

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος της συνάφειας της αξίας 

παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων 

παραθέτονται σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, όπου το χρονικό διάστημα ελέγχου 

(2003-2012) παραμένει σταθερό, επίσης ίδιες παραμένουν και οι μεταβλητές 

προσδιορισμού (BV και EPS), ενώ υπάρχει εναλλαγή στις ψευδομεταβλητές και στις 

ψευδομεταβλητές κλίσης, θέλοντας να ελέγξουμε την επίδρασή τους στην 

εξαρτημένη μεταβλητή (price), καθώς και την στατιστική σημαντικότητα αυτών. 

Στην παρούσα ενότητα η παράθεση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με δύο 

διαφορετικούς τρόπους ανάλυσης.  

Ειδικότερα, στη μια ενότητα παραθέτουμε τα αποτελέσματα του υποδείγματος 

βασιζόμενοι στη μέθοδο ανάλυσης pooled data, ενώ αντιθέτως στη δεύτερη η 

ανάλυση έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο panel data analysis. 

Στην πρώτη κατηγορία (table 1) εξετάζεται η επίδραση της μετάβασης από τα ΕΛΠ 

στα ΔΠΧΑ και πραγματοποιείται μέσω της ενσωμάτωσης της ψευδομεταβλητής 

IFRS η οποία είναι διχοτομική και αφορά δύο χρονικές υποπεριόδους, προ-

υιοθέτησης και μετά υιοθέτησης των ΔΠΧΑ.  

Στην δεύτερη κατηγορία (table 2), ενσωματώνεται στο παραπάνω υπόδειγμα η 

ψευδομεταβλητή Sassets, η οποία προσπαθεί να αποτυπώσει τις πληροφορίες 

αναφορικά με την ανταλλαγή παγίων και είναι επίσης διχοτομική. Στην τρίτη 

κατηγορία (table 3) ακολουθείται η ίδια διαδικασία, ωστόσο αυτή την φορά 

προσθέτουμε στο πρώτο κατά σειρά υπόδειγμα την ψευδομεταβλητή Sgoods, 

θέλοντας να ελέγξουμε την επίδραση αυτής στην εξαρτημένη με έμφαση στις 

ενδοεταιρικές ανταλλαγές αγαθών. Ειδικότερα εξετάζεται η επίδραση των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών, στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, τη λογιστική 

αξία και στα κέρδη ανά μετοχή.  Επιπλέον αναφέρουμε τις διαφορές στους 

συντελεστές εκτίμησης και στο προσαρμοσμένο δείκτη επεξηγηματικότητας 

(coefficients και adjusted R-square) για το σύνολο των μεθόδων ανάλυσης του 

εκάστοτε υπό εξέταση λογιστικού υποδείγματος, ενώ πραγματοποιείται επιλογή της 

καταλληλότερης εκ των μεθόδων ανάλυσης βασιζόμενοι στο κριτήριο Akaike. 
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Στην τέταρτη κατηγορία (table 4) ερευνάται ο βαθμός επίδρασης της οικονομικής 

κρίσης, η περίοδος που χαρακτηρίζεται από την οικονομική κρίση στην Αμερικανική 

οικονομία (την οποία όμως παραβλέπουμε θεωρώντας ότι δεν είχε επηρεάσει άμεσα 

την Ελληνική οικονομία) και στην περίοδο 2010 – 2012, περίοδο υπογραφής του 

μνημονίου. Ο βαθμός επίδρασης μετράται μέσω της ψευδό-μεταβλητής CRISIS 

(διχοτομική), επιδιώκοντας να ενσωματώσει τυχόν επιδράσεις από την υπογραφή των 

μνημονίων μέχρι και σήμερα, ωστόσο στο υπόδειγμα παραμένει και η 

ψευδομεταβλητή IFRS, μέσω τις οποίας ελέγχουμε την απορρόφηση των 

οποιωνδήποτε πληροφοριών κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ . Για κάθε υπόδειγμα 

εκτελούμε δύο σετ παλινδρομήσεων, το ένα βασισμένο στην μέθοδο ανάλυσης 

pooled και το άλλο στην μέθοδο ανάλυσης panel.  

Τέλος, στην τέταρτη κατηγορία (table 4) παρατίθεται το υπόδειγμα σε πλήρη 

ανάπτυξη, αποτυπώνοντας το σύνολο των μεταβλητών που εξετάστηκαν στην 

παρούσα έρευνα, συγκρίνοντας τις μεθόδους pooled και panel analysis για το 

διάστημα 2003-2012. Επιπροσθέτως, εξετάζονται οι διαφορές στους συντελεστές 

εκτίμησης και στο προσαρμοσμένο δείκτη επεξηγηματικότητας (coefficients και 

adjusted R-square) για το σύνολο των μεθόδων ανάλυσης του εκάστοτε υπό εξέταση 

λογιστικού υποδείγματος, ενώ με βάση το κριτήριο Akaike πραγματοποιείται επιλογή 

της καταλληλότερης εκ των μεθόδων ανάλυσης (pooled ή panel analysis). 

 

Αναλυτικότερα, στον πίνακα 1 και σύμφωνα με τη ανάλυση pooled data, 

παρατηρούμε ότι τόσο το σύνολο των μεταβλητών όσο και το σύνολο των 

ψευδομεταβλητών κλίσης, επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο την 

εξαρτημένη μεταβλητή (price). Καταρχήν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει επίδραση από 

την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ στην μετοχική αξία των επιχειρήσεων (p<1%). 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την μεγάλη επίδραση τόσο των κερδών 

ανά μετοχή όσο και της λογιστικής αξία στην τιμή σε στατιστικά επίπεδα, p<1% και 

p<10% αντίστοιχα. Στα ίδια συμπεράσματα οδηγούμαστε και από τα αποτελέσματα 

των ψευδομεταβλητών κλίσης (EPS*IFRS και BV*IFRS) με στατιστική 

σημαντικότητα αντίστοιχα στο p<1% και p<10%. Τέλος, η επεξηγηματική ικανότητα 

του υποδείγματος Adj. R2 είναι 36.93%.   

Αναφορικά με την ανάλυση και συγκεκριμένα με τη μέθοδο panel, τα αποτελέσματα 

δεν δίνουν κάποια σημαντική πληροφορία σχετικά με το βαθμό επίδρασης προς την 

εξαρτημένη μεταβλητή, εξαιρουμένων των μεταβλητών κλίσης που παρουσιάζουν 
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στατιστική σημαντικότητα για p<10%. Επιπλέον η επεξηγηματική ικανότητα Adj. R2 

είναι στο 15.72%. 

Από τα παραπάνω και βασιζόμενοι στο Akaike info criterion (4.230666 και 6.085810 

αντίστοιχα για pooled data και panel data analysis), θεωρούμε ότι η χρήση του 

υποδείγματος μέσω ανάλυσης pooled data αποδίδει καλύτερα το περιεχόμενο των 

πληροφοριών των δεδομένων μας. 

Συνολικά καταλήγουμε ότι τα αποτελέσματα του πίνακα εμφανίζονται να είναι σε 

συνέπεια με τη βιβλιογραφία καθώς παρατηρούμε υψηλού βαθμού συνάφεια μεταξύ 

των συντελεστών προσδιορισμού και της εξαρτημένης μεταβλητής, επιβεβαιώνοντας 

την ερευνητικό ερώτημα αν και κατά πόσο έχει επηρεάσει τη συνάφεια της αξίας των 

επιχειρήσεων η υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.   

Όσον αφορά στα αποτελέσματα (pooled data) του πίνακα 2, παρατηρούμε επίσης ότι 

οι βασικές μεταβλητές προσδιορισμού (EPS, BV), επηρεάζουν σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό την εξαρτημένη (price) με p<1% και p<10% αντίθετα με τις δύο 

ψευδομεταβλητές IFRS και SASSETS οι οποίες δεν είναι σε σημαντικά στατιστικά 

επίπεδα. Η μοναδική διαφοροποίηση παρατηρείται στις δύο ψευδομεταβλητές κλίσης, 

BV*IFRS και BV*SASSETS οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδα 1% 

και 10% αντίστοιχα, φανερώνοντας μια σημαντική επίδραση στην συνάφεια της αξίας. 

Επιπλέον, ο συντελεστής Adj. R2 είναι στο 36.98%.   

Σε παρόμοια επίπεδα κυμαίνονται και τα αποτελέσματα σύμφωνα με την ανάλυση 

panel data. Ειδικότερα, οι βασικές μεταβλητές προσδιορισμού είναι σημαντικές σε 

επίπεδα 5% και 10% με την λογιστική αξία να έχει μια αρνητική επίδραση στην τιμή. 

Επίσης η ψευδομεταβλητή SASSETS δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο στατιστικό 

ενδιαφέρον, ενώ παρατηρείτε η στατιστική σημαντικότητα στις δύο ψευδομεταβλητές 

κλίσης (EPS*IFRS και BV*IFRS) στα επίπεδα του 10%. Τέλος, η επεξηγηματική 

ικανότητα (Adj. R2) του υποδείγματος σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο 

ανάλυσης περιορίζεται 15.46%. Καταλήγοντας, θεωρούμε αποτελεσματικότερη τη 

χρήση ανάλυσης δεδομένων με την μέθοδο pooled data analysis βασιζόμενοι στο ότι 

ο συντελεστής προσδιορισμού είναι εμφανώς μεγαλύτερος (επιπλέον παρατηρούμε  

το Akaike Criterion: 5.2320 και 6.0860 αντίστοιχα).  

Τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ενδοεταιρικές συναλλαγές επί 

των παγίων δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την συνάφεια της αξίας, καθώς 

θεωρούμε ότι απορροφούνται από την άμεση επίδραση επί της λογιστικής αξίας. 
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Πίνακας 1 & 2: Εκτιμήσεις της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων για το μοντέλο παλινδρόμησης 

Table 1 
ititititititit IFRSIFRSaIFRSaEPSaBVaaP   *EPS*BV it5it43210  

 Pooled Data Analysis Panel Data Analysis 
 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 C 2.395605 0.320162 7.482471 0.0000*** 1.780560 2.478343 0.718448 0.4726 

 BV -0.003509 0.005880 -1.696705 0.0508** -0.007820 0.017521 -0.446297 0.2554 

 EPS 4.098876 0.424102 9.664839 0.0000*** 0.366426 0.705120 0.519665 0.2034 

 IFRS -0.086390 0.355002 -1.543350 0.0878* 2.183453 3.122710 0.699218 0.1845 

 BV*IFRS 0.017221 0.006333 2.719370 0.0066*** 0.021671 0.018798 1.282878 0.0991* 

 EPS*IFRS 0.716593 0.468039 1.431055 0.0959* -1.274914 0.804184 -1.285351 0.0931* 

 
Adj R-squared 0.369388

 
0.157241

 
Akaike criterion 4.230666

 
6.085810

Table 2 
ititit87itit6it543210 Sassets*EPS*Sassets*BV*BV   aIFRSEPSaaIFRSSassetsaIFRSaEPSaBVaaP itititititititit

 

 Pooled analysis Panel Analysis 

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 C 2.424275 0.323162 7.501744 0.0000*** 2.042324 2.474076 0.825490 0.4092 

 BV 0.009338 0.006725 1.388660 0.0651* -0.009441 0.017584 -1.536929 0.0840* 

 EPS 4.172431 0.426002 9.794388 0.0000*** 0.154482 0.708795 1.717950 0.0469** 

 IFRS 0.144526 0.356495 0.405409 0.6852 1.887274 3.118193 1.305246 0.0951* 

 SASSETS 0.290300 0.696911 0.416552 0.6771 -0.171687 0.938491 -0.182939 0.2549 

 BV*IFRS 0.022848 0.007065 3.233968 0.0012*** 0.021959 0.018827 1.166387 0.0936* 

 BV*SASSETS 0.018710 0.011136 1.480143 0.0931* 0.021959 0.018827 1.166387 0.0936* 

 EPS*IFRS 0.646995 0.470131 1.376201 0.1689 -1.184293 0.802915 -1.374991 0.0904* 

 EPS*SASSETS -0.506483 0.982105 -0.515711 0.6061 1.473123 1.366757 1.077824 0.1613 

   Adj R-squared 0.369801 0.154660

   Akaike criterion 5.232046 6.086035
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Σύμφωνα με τον πίνακα 3, παρατηρείται στατιστική σημαντικότητα σχεδόν για το 

σύνολο των υπό εξέταση μεταβλητών, τόσο σύμφωνα με την μέθοδο ανάλυσης 

pooled, όσο και με την μέθοδο ανάλυσης panel.  

Ειδικότερα, τα κέρδη ανά μετοχή παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα στο 10% 

για αμφότερες τις μεθόδους ανάλυσης, παρουσιάζοντας επίσης την εν λόγω 

μεταβλητή έχει αρνητική επίδραση στην εξαρτημένη (price). Όσον αφορά τη 

λογιστική αξία της μετοχής παραμένει στατιστικά σημαντική με αμφότερες μεθόδους 

ανάλυσης (p<5% και P<10% αντίστοιχα). 

Αναφορικά με τις δύο υπό εξέταση ψευδομεταβλητές του παρόντος υποδείγματος, 

παρατηρούμε με βάση την pooled ανάλυση ποσοστό στατιστικής σημαντικότητας στο 

10% (γεγονός που δεν υφίσταται με την panel), ωστόσο η ψευδομεταβλητή IFRS έχει 

αρνητική επίδραση στην τιμή της μετοχής (εξαρτημένη μεταβλητή). Οι συντελεστές 

κλίσης των υπό εξέταση ψευδομεταβλητών, σύμφωνα με την pooled ανάλυση είναι 

στατιστικά σημαντικοί ( BV*Sgoods, BV*IFRS, EPS*Sgoods εμφανίζουν p<1% ενώ 

το EPS *IFRS εμφανίζει p<10%), εικόνα που συνεχίζει να υφίσταται και με την 

μέθοδο ανάλυσης panel, ωστόσο η σημαντικότητα είναι στο 10%, εκτός από την 

EPS*IFRS η οποία είναι στατιστικά μη σημαντική. 

Ελέγχοντας τον συντελεστή επεξηγηματικότητας Adj. R2, παρατηρούμε πως 

βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα 41.29% για την pooled μέθοδο, ενώ στο 15.75% για 

την panel. Τέλος, συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους ανάλυσης σύμφωνα με το κριτήριο 

του Akaike, θα επιλέγαμε την pooled μέθοδο ανάλυσης καθώς είναι αυτή με τον 

καταλληλότερο συντελεστή (5.162 έναντι 6.0886 αντιστοίχως). Καταλήγοντας 

θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις καθώς η 

ψευδομεταβλητή SGOODS τόσο ως σταθερός όρος όσο και ως ψευδομεταβλητή 

κλίσης επηρεάζει αρνητικά τα κέρδη ανά μετοχή των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα κατά 

την περίπτωση όπου η υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (ψευδομεταβλητή IFRS τόσο ως 

σταθερός όρος όσο και ως ψευδομεταβλητή κλίσης) επηρεάζει σε σημαντικό 

στατιστικό βαθμό τη συνάφεια της αξίας.   
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Πίνακας 3: Εκτιμήσεις της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων για το μοντέλο παλινδρόμησης 

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

 

Table 3 
ititit87itit6it543210 Sgoogs*EPS*Sgoods*BV*BV   aIFRSEPSaaIFRSSgoodsaIFRSaEPSaBVaaP itititititititit  

 Pooled analysis Panel Analysis 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 
C 2.163795 0.379934 5.695194 0.0000*** 0.983966 2.564779 0.383646 0.7013 

 
BV 0.019322 0.008005 2.413700 0.0159** 0.011270 0.062509 1.793200 0.0731* 

 
EPS -0.538329 0.052854 -1.018108 0.0988* -1.592283 0.046264 -1.666801 0.0974* 

 
IFRS -0.694252 0.382163 -1.616641 0.0694* 2.401196 3.130549 0.867021 0.2432 

 
SGOODS 0.767345 0.414297 1.652160 0.0642* 0.725055 0.590409 1.228056 0.0996* 

 
BV*IFRS 0.025579 0.006934 3.689031 0.0002*** 0.021228 0.019726 1.376135 0.0820* 

 
BV*SGOODS -0.034434 0.009063 -3.799504 0.0001*** 0.006359 0.021186 0.300136 0.0841* 

 
EPS*IFRS -0.851207 0.454421 1.673170 0.0612* -0.625262 0.903853 -0.691774 0.4892 

 
EPS*SGOODS -4.607107 0.428605 -10.74907 0.0000*** -1.950117 1.182516 -1.649126 0.0993* 

 
Adj R-squared 0.412955 

0.157569

 
Akaike criterion 5.162625 

6.088661
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Εν συνεχεία στον πίνακα 4 (pooled data) παρατηρούμε ότι με την προσθήκη της 

ψευδομεταβλητής crisis το συνολικό υπόδειγμα αποδίδει σε πολύ ικανοποιητικό 

επίπεδο, καθώς το σύνολο τόσο των βασικών μεταβλητών προσδιορισμού, οι 

ψευδομεταβλητές αλλά και οι ψευδομεταβλητές κλίσης, επηρεάζουν την συνάφεια 

της αξίας σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, οι δύο μεταβλητές 

προσδιορισμού EPS και BV επηρεάζουν τη συνάφεια της αξίας (price) σε επίπεδα 

p<1% και p<10% αντίστοιχα. Επιπλέον, είναι φανερή η επίδραση της μετάβασης στα 

ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (p<10%). Ιδιαίτερη αναφορά χρήζει η επίδραση της ψευδομεταβλητής 

Crisis τόσο ως σταθερού όρου όσο και ως ψευδομεταβλητής κλίσης, καθώς επηρεάζει 

αρνητικά την τιμή (εξαρτημένη) αλλά ταυτόχρονα και τα EPS σε στατιστικό επίπεδο 

p<1%. Επίσης, οι ψευδομεταβλητές EPS*IFRS και BV*IFRS είναι στατιστικά 

σημαντικές στα επίπεδα για p<1% και p<5% αντίστοιχα. Τα παραπάνω ενισχύονται 

και από το προσαρμοσμένο R2, όπου ισούται με 38.60%. 

Αντιθέτως, κατά την ανάλυση των δεδομένων με τη μεθοδολογία panel data analysis, 

τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά από την προηγούμενη μεθοδολογία, καθώς οι 

δύο βασικές μεταβλητές προσδιορισμού εμφανίζονται στατιστικά αδύναμες στο να 

ερμηνεύσουν τη συνάφεια της αξίας (25% και 47% αντίστοιχα) ακόμη και αν οι 

ψευδομεταβλητές κλίσης EPS*IFRS και BV*IFRS παρουσιάζονται στατιστικά 

σημαντικές στα επίπεδα του p<10%. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν οι δύο 

ψευδομεταβλητές Crisis και IFRS (ως σταθεροί όροι), σύμφωνα με τους οποίους η 

οικονομική κρίση (Crisis) επηρεάζει αρνητικά την τιμή σε p<1% και η υιοθέτηση των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IFRS) θετικά σε p<10%. Αν και τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

«σχετικά» αδύναμα ερμηνευτικά σε σχέση με τα αποτελέσματα της pooled data 

analysis, ο προσαρμοσμένος R2 είναι στα επίπεδα του 22.03%.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το υπόδειγμα 

σύμφωνα με τη μέθοδο pooled data αποδίδει καλύτερα σε σχέση με την μέθοδο panel 

data analysis (Akaike info Criterion: 5.2054 και 6.016447 αντίστοιχα). 

Τα συνολικά παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ερευνητική υπόθεση 5, ότι 

η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τη συνάφεια της αξίας και ουσιαστικά την 

μετοχική αξία των επιχειρήσεων. 
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Πίνακας 4: Εκτιμήσεις της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων για το μοντέλο παλινδρόμησης 

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

Table 4 
ititit87itit6it543210 CRISIS*EPS*CRISIS*BV*BV   aIFRSEPSaaIFRSCRISISaIFRSaEPSaBVaaP itititititititit

 

 Pooled analysis Panel Analysis 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 
C 2.395605 0.315897 7.583494 0.0000*** 3.145193 0.360517 8.724121 0.0000*** 

 
BV 0.003509 0.005802 1.304762 0.0984* -0.002552 0.015978 -0.159721 0.4731 

 
EPS 4.098876 0.418452 9.795327 0.0000*** 0.482834 0.648103 0.744996 0.2564 

 
IFRS 0.400218 0.369573 1.482921 0.0790* 0.710181 0.427887 1.259741 0.0972* 

 
CRISIS -1.583632 0.317304 -4.990905 0.0000*** -1.545993 0.405865 -3.809131 0.0001*** 

 
BV*IFRS 0.013843 0.006396 1.864234 0.0306** 0.023557 0.017609 1.337741 0.0812* 

 
BV*CRISIS 0.014530 0.005308 2.737122 0.0063*** -0.012648 0.015649 -0.808207 0.4191 

 
EPS*IFRS 1.372060 0.488345 2.809613 0.0050*** -0.756297 0.763249 -0.990892 0.0919* 

 
EPS*CRISIS -1.967096 0.409116 -4.808160 0.0000*** -0.061180 0.934519 -0.065467 0.9478 

 
Adj R-squared 

0.386077 0.220391

 
Akaike criterion 

5.205464 6.016447 
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Τέλος ο πίνακας 5 περιλαμβάνει το υπόδειγμα σε πλήρη ανάπτυξη, αποτυπώνοντας 

το σύνολο των μεταβλητών που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα, συγκρίνοντας τις 

μεθόδους pooled και panel analysis. Αναλυτικότερα, η στατιστική σημαντικότητα με 

αμφότερες μεθόδους για τις μεταβλητές προσδιορισμού (BV και EPS) είναι στο 

p<10%, όμως τα κέρδη ανά μετοχή έχουν αρνητική επίδραση στην εξαρτημένη 

μεταβλητή με βάση την panel μέθοδο ανάλυσης. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και 

για την ψευδομεταβλητή CRISIS  η οποία είναι στατιστικά σημαντική με p<1% , 

επιδρώντας αρνητικά στην τιμή της μετοχής και για τις δύο μεθόδους, 

επιβεβαιώνοντας και πάλι την ερευνητική υπόθεση 5, βάση της οποίας η οικονομική 

κρίση επηρεάζει αρνητικά τη συνάφεια της αξίας και ουσιαστικά την μετοχική αξία 

των επιχειρήσεων. Αναφορικά με τις ψευδομεταβλητές που αφορούν στις ανταλλαγές 

(γνωστοποιήσεις) αγαθών και παγίων παρουσιάζουν αντίστροφη εικόνα σύμφωνα με 

τις δύο υπό εξέταση μεθόδους ανάλυσης, δηλαδή η ψευδομεταβλητή Sgoods 

σύμφωνα με την pooled μέθοδο είναι στατιστικά μη σημαντική ενώ με την panel 

μέθοδο εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα p<5%. Ομοίως, η ψευδομεταβλητή που 

αφορά στις ανταλλαγές παγίων (S assets) είναι στατιστικά μη σημαντική σύμφωνα με 

την panel μέθοδο, ενώ η σημαντικότητά της είναι στο p<10% για την pooled μέθοδο 

ανάλυσης. Επίσης, η στατιστική σημαντικότητα της ψευδομεταβλητής που αφορά 

στην υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα (p<10%) για 

αμφότερες μεθόδους ανάλυσης. Σύμφωνα με ψευδομεταβλητές κλίσης BV*Sassets, 

BV*Crisis και EPS*Sassets, είναι στατιστικά μη σημαντικές για αμφότερες μεθόδους 

ελέγχου. Αναφορικά με τις ψευδομεταβλητές κλίσης EPS*Sgoods και EPS*IFRS 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη στατιστική σημαντικότητα βάση της pooled μεθόδου 

(p<1% έναντι p<10% και p<5% έναντι p<10%), ωστόσο βάση της panel μεθόδου η 

ψευδομεταβλητή EPS*IFRS έχει αρνητική επίδραση στην τιμή. Επιπροσθέτως, 

αντίθεση στην στατιστική σημαντικότητα εμφανίζει και η τελευταία ψευδομεταβλητή 

κλίσης όπου βάσης της pooled μεθόδου ανάλυσης είναι στατιστικά σημαντική με 

p<5%, επηρεάζοντας αρνητικά την εξαρτημένη μεταβλητή (price), ενώ με την ετέρα 

μέθοδο ανάλυσης δεν παρουσιάζει ουσιαστική στατιστική σημαντικότητα. 

Ελέγχοντας τον συντελεστή επεξηγηματικότητας Adj. R2, παρατηρούμε πως 

βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα 42.55% για την pooled μέθοδο, ενώ στο 12.53% για 

την panel. Τέλος, συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους ανάλυσης σύμφωνα με το Akaike 

info criterion, θα επιλέγαμε την pooled μέθοδο ανάλυσης καθώς είναι αυτή με τον 

καταλληλότερο συντελεστή, 5.144 έναντι 6.019 της panel μεθόδου. 
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Πίνακας 5: Εκτιμήσεις της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων για το μοντέλο παλινδρόμησης 

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

Table 5 

it14itit13121110itit9

it876543210

*Sassets*EPS****Sassets*BV

*BV*







itititititititit

itititititititititit

CRISISEPSaaSgoodsEPSaIFRSEPSaCRISISBVaa

SgoodsIFRSBVaCRISISaSassetsaSgoodsaIFRSaEPSaBVaaP
 

 Pooled analysis Panel Analysis 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 
C 2.157126 0.380049 5.675915 0.0000*** 2.628998 0.425414 6.179861 0.0000*** 

 
BV 0.019694 0.011108 1.372867 0.0764* 0.014179 0.021005 1.575055 0.0797* 

 
EPS 0.641906 0.564646 1.236828 0.0858* -1.640059 0.956785 -1.514136 0.0867* 

 
IFRS 0.158228 0.397584 1.297973 0.0907* 0.407070 0.476979 1.643780 0.0698* 

 
SGOODS 0.644948 0.414620 1.555515 0.1200 0.970948 0.493705 1.766655 0.0494** 

 
SASSETS 1.217792 0.683275 1.482287 0.0749* -1.161527 0.871345 -1.185377 0.8530 

 
CRISIS -1.448158 0.311303 -4.651920 0.0000*** -1.515181 0.397840 -3.808517 0.0001*** 

 
BV*IFRS 0.022012 0.007186 3.063152 0.0022** 0.026039 0.019087 1.364247 0.1727 

 
BV*SGOODS -0.032681 0.011028 -2.963521 0.0031*** 0.008933 0.020627 0.433055 0.1650 

 
BV*SASSETS -0.006766 0.012958 -0.522102 0.6017 0.026183 0.032919 0.795370 0.1265 

 
BV*CRISIS 0.007726 0.005186 1.489793 0.1365 -0.011366 0.016118 -0.705154 0.4808 

 
EPS*IFRS 1.376631 0.479206 2.872733 0.0041*** -0.092360 0.848114 -1.308900 0.0913* 

 EPS*SGOODS 
4.463751 0.470428 9.488695 0.0000*** -1.932222 1.099287 -1.357706 0.0790* 

 
EPS*SASSETS -0.287091 0.971703 -0.295452 0.7677 1.384147 1.305256 1.060441 0.2891 

 EPS*CRISIS 
-1.524952 0.404072 -3.773961 0.0002*** 0.005052 0.948031 1.305329 0.0957* 

 
Adj R-squared 

0.425507 0.125314 

 
Akaike criterion 

5.144668 6.019801 
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Βάση των παραπάνω αποτελεσμάτων, συμπεραίνεται ότι η προσθήκη των 

ψευδομεταβλητών (dummy variables) στο βασικό υπόδειγμα του Ohlson μας 

παρέχουν ικανοποιητική ερμηνευτική ικανότητα, όσο οι βασικές μεταβλητές του 

υποδείγματος (λογιστική αξία και κέρδη ανά μετοχή). Επιπροσθέτως, αποτελούν 

χρήσιμο εργαλείο στον προσδιορισμό της μεταβλητής νit η οποία ενσωματώνει τις 

«άλλες λογιστικές πληροφορίες» στο υπόδειγμα του Ohlson (1995),   οι οποίες δεν 

είναι δυνατόν να καθοριστούν μόνο από τις βασικές μεταβλητές.  

 

Στο σημείο αυτό, θα θεωρήσουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε πως ο καθορισμός μέσω 

της τιμής έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα, είναι εκτεθειμένος σε πιθανά 

οικονομετρικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την ετεροσκεδαστικότητα και 

το βαθμό αμεροληψίας (scale bias) (Kothari και Zimmerman, 1995). Κατά τον 

πραγματοποιηθέντα έλεγχο του White (White eteroskedasticity test)  διαπιστώσαμε 

ότι το prob. του f-statistic ήταν μεγαλύτερο του 5% οδηγώντας μας στο συμπέρασμα 

μη ύπαρξης του φαινομένου της εταιροσκεδαστικότητας του δείγματος. Παρόλαυτα 

θέλοντας να εξετάσουμε περαιτέρω το υπόδειγμά μας χρησιμοποιήσαμε έναν 

εναλλακτικό τρόπο αποτίμησης χρησιμοποιώντας αποπληθωρισμένες τιμές, 

ορίζοντας ως deflator την κεφαλαιοποίηση σε χρόνο t -1. 

 

 

4.2.2 Εκτίμηση των υποδειγμάτων με χρήση δεδομένων με προδιαγραφές 

αποπληθωρισμένων  τιμών (Deflated) 

 
Προκειμένου να εξετάσουμε περαιτέρω την επεξηγηματικότητα του υποδείγματος 

του Ohlson (1995), πραγματοποιούμε στο υπάρχον υπόδειγμα έλεγχο της συνάφειας 

της αξίας, κάνοντας χρήση της μεθόδου του αποπληθωρισμού (deflated)  των 

μεταβλητών.  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στην μελέτη τους οι Kothari και Zimmerman (1995), 

υπογραμμίζουν ότι η επιλογή της τιμής απορρίπτει συχνότερα τους ελέγχους 

ετεροσκεδαστικότητας σε αντίθεση με τη χρήση διαφόρων deflators, όπως οι 

πωλήσεις, η κεφαλαιοποίηση των εταιριών και οι αποδόσεις. Επομένως, προτείνουν, 
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όπου είναι δυνατόν, οι ερευνητές να χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο τύπους 

ερευνητικής μεθοδολογίας. 

Βασιζόμενοι στο παραπάνω και διατηρώντας την υπάρχουσα δομή του 

προαναφερθέντος υποδείγματος έχει επιλεγεί ως deflator η κεφαλαιοποίηση των 

επιχειρήσεων σε χρόνο t - 1, στοχεύοντας στην εξέταση του κάθε υποδείγματος 

ξεχωριστά, ως την επεξηγηματική δύναμη των λογιστικών μεγεθών για τις μετοχικές 

τιμές. 

 

Αναλυτικότερα, στον πίνακα 6 και σύμφωνα με τη ανάλυση pooled data με χρήση 

αποπληθωρισμένων τιμών, παρατηρούμε ότι υπάρχει επίδραση από την υιοθέτηση 

των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ στην μετοχική αξία των επιχειρήσεων (p<10%). Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα καταδεικνύουν την μεγάλη επίδραση τόσο της λογιστικής αξία στην 

τιμή σε στατιστικά επίπεδα p<1%, σε αντίθεση με τα κέρδη ανά μετοχή τα οποία 

είναι στατιστικώς μη σημαντικά. Παρόμοια συμπεράσματα εμφανίζουν και από τα 

αποτελέσματα των ψευδομεταβλητών κλίσης (EPS*IFRS και BV*IFRS) με 

στατιστική σημαντικότητα αντίστοιχα στο p<10% και p<5%. Τέλος, η επεξηγηματική 

ικανότητα του υποδείγματος Adj. R2 είναι 22.49%, ενώ το Akaike info criterion είναι 

στο -2.26639. 

Από τα παραπάνω και βασιζόμενοι στον συντελεστή προσδιορισμού Adj. R2 (36,93%   

και 22.49% αντίστοιχα για deflated και un-deflated data), θεωρούμε ότι η χρήση του 

υποδείγματος μέσω ανάλυσης τιμών (μέθοδος pooled data) αποδίδει καλύτερα το 

περιεχόμενο των πληροφοριών των δεδομένων μας. 

Συνολικά καταλήγουμε ότι τα αποτελέσματα του πίνακα εμφανίζονται να είναι σε 

συνέπεια με τη βιβλιογραφία καθώς παρατηρούμε υψηλού βαθμού συνάφεια μεταξύ 

των συντελεστών προσδιορισμού και της εξαρτημένης μεταβλητής, επιβεβαιώνοντας 

την ερευνητικό ερώτημα αν και κατά πόσο έχει επηρεάσει τη συνάφεια της αξίας των 

επιχειρήσεων η υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.   
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Πίνακας 6: Εκτιμήσεις της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων για το μοντέλο παλινδρόμησης 
Table 6 

itititit
it

it

it

it

it

it IFRSIFRSaIFRSa
Cap

EPS
a

Cap

BV
aa

Cap

P
 



*EPS*BV it5it43
1

2
1

10
1

 

 Pooled analysis 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 
C 6.29E-08 2.70E-08 2.332311 0.0198** 

 
BV 0.032550 0.007415 4.389588 0.0000*** 

 
EPS 0.564906 1.177101 0.479913 0.6313 

 
IFRS 5.74E-08 2.98E-08 1.926016 0.0543* 

 
BV*IFRS 0.003442 0.007696 1.547324 0.0547* 

 
EPS*IFRS 0.882960 0.081200 1.747511 0.0349** 

 
Adj R-squared 

0.224987 

 
Akaike criterion 

-2.26639 

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

 

 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα (pooled data με χρήση αποπληθωρισμένων τιμών) 

του πίνακα 7, παρατηρούμε επίσης ότι αμφότερες οι βασικές μεταβλητές 

προσδιορισμού (EPS, BV), επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την 

εξαρτημένη (price) με p<1%, επίσης η ψευδομεταβλητή SASSETS, η 

ψευδομεταβλητή IFRS και η ψευδομεταβλητή κλίσης BV*SASSETS καθώς και η 

EPS*SASSETS έχουν στατιστική σημαντικότητα στο p<10% με την πρώτη και την 

τελευταία να εμφανίζουν και αρνητική επίδραση στην μετοχική τιμή. Ωστόσο οι 

ψευδομεταβλητές κλίσης BV*IFRS και EPS*IFRS είναι σταιστικά μη σημαντικές.  

Τα προαναφερθέντα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανόν οι ενδοεταιρικές 

συναλλαγές επί των παγίων να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την συνάφεια της 

αξίας. Επιπλέον, ο συντελεστής Akaike info Criterion είναι στο -2.27922.  

Καταλήγοντας, θεωρούμε αποτελεσματικότερη τη χρήση ανάλυσης δεδομένων με 

την μέθοδο pooled data analysis με χρήση τιμών, σε σύγκριση με τις 

αποπληθωρισμένες τιμές. (το Adj. R2 είναι στο 36.98% και 23.52% αντίστοιχα).  
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Πίνακας 7: Εκτιμήσεις της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων για το μοντέλο παλινδρόμησης 
Table 7 

ititit87itit6

it543
1

2
1

10

Sassets*EPS*Sassets*BV

*BV










aIFRSEPSaa

IFRSSassetsaIFRSaCap
EPSaCap

BVaaP

itit

ititit
itit

it

 Pooled analysis 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 
C 1.09E-07 1.17E-08 9.387358 0.0000*** 

 
BV 0.035641 0.001971 18.08218 0.0000*** 

 
EPS 1.462901 0.097454 15.01121 0.0000*** 

 
IFRS 5.07E-08 2.96E-08 1.513252 0.0868* 

 
SASSETS -1.02E-07 5.64E-08 -1.499927 0.0720 

 
BV*IFRS 0.003574 0.007644 0.467574 0.6401 

 
BV*SASSETS 0.343999 0.142588 2.312538 0.0159** 

 
EPS*IFRS 0.818629 1.174417 0.697051 0.4859 

 
EPS*SASSETS -5.681164 0.019468 -3.738916 0.0002*** 

 
Adj R-squared 

0.235915 

 
Akaike criterion 

-2.27922 

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

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 8, τα αποτελέσματα με χρήση αποπληθωρισμένων τιμών 

παρουσιάζουν σχεδόν στο σύνολό τους αντίθετη εικόνα από αυτά με χρήση τιμών. 

Στο παρόν υπόδειγμα η χρήση αποπληθωριστών (deflators) έχει ως αποτέλεσμα οι 

μεταβλητή προσδιορισμού EPS, οι ψευδομεταβλητές καθώς και οι ψευδομεταβλητές 

κλίσης να παρουσιάζονται στατιστικά μη σημαντικές, με μοναδική εξαίρεση την 

λογιστική αξία της μετοχής η οποία είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 1% καθώς 

και την ψευδομεταβλητή IFRS με p<10%. Ωστόσο τα αποτελέσματα με 

προδιαγραφές τιμών με την μέθοδο pooled analysis, συγκρινόμενα με τα εν λόγω 

αποτελέσματα, λόγω του συντελεστή επεξηγηματικότητας (Adj.R2 41.29% και 

22.39% αντίστοιχα) θεωρούνται καταλληλότερα.  
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Πίνακας 8: Εκτιμήσεις της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων για το μοντέλο παλινδρόμησης 
Table 8 

ititit87itit6
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2
1
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Sgoods*EPS*Sgoods*BV
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aIFRSEPSaa

IFRSSgoodsaIFRSaCap
EPSaCap

BVaaP

itit

ititit
itit

it

 Pooled analysis 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 
C 8.43E-08 3.10E-08 2.723635 0.0065*** 

 
BV 0.032551 0.007518 4.329514 0.0000*** 

 
EPS -0.708911 1.509908 -0.469506 0.6388 

 
IFRS 5.43E-08 3.26E-08 1.465487 0.0960* 

 
SGOODS 2.85E-08 3.33E-08 0.853803 0.3933 

 
BV*IFRS 0.014848 0.045823 0.324042 0.7459 

 
BV*SGOODS 0.003461 0.007796 0.443923 0.6572 

 
EPS*IFRS 0.334910 1.295662 0.258486 0.7961 

 
EPS*SGOODS 2.152137 1.513101 1.422335 0.1551 

 
Adj R-squared 

0.224271 

 
Akaike criterion 

-2.26345 

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

 
 
Στην συνεχεία στον πίνακα 9 παρατηρούμε ότι με την προσθήκη της 

ψευδομεταβλητής crisis το συνολικό υπόδειγμα αποδίδει σε πολύ ικανοποιητικό 

επίπεδο, καθώς το σύνολο τόσο των βασικών μεταβλητών προσδιορισμού, οι 

ψευδομεταβλητές αλλά και οι ψευδομεταβλητές κλίσης, επηρεάζουν την συνάφεια 

της αξίας σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, η μεταβλητή 

προσδιορισμού BV επηρεάζει τη συνάφεια της αξίας (price) σε επίπεδο p<1%. 

Επιπλέον, είναι φανερή η επίδραση της μετάβασης στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (p<5%). 

Ιδιαίτερη επισήμανση χρήζει η επιρροή της ψευδομεταβλητής Crisis τόσο ως 

σταθερού όρου όσο και ως ψευδομεταβλητής κλίσης (BV*CRISIS και EPS*CRISIS), 

καθώς επηρεάζουν αρνητικά την τιμή (εξαρτημένη) σε στατιστικό επίπεδο p<1%. 

Στατιστικά μη σημαντικές είναι η μεταβλή των κερδών ανά μετοχή καθώς και η 

ψευδομεταβλητή κλίσης BV*IFRS. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως τα εν 

λόγω αποτελέσματα βρίσκονται σε απόλυτη συνέπεια με τα αποτελέσματα με χρήση 

τιμών.Τα παραπάνω ενισχύονται και από το προσαρμοσμένο R2 = 26.73%. 
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Τα συνολικά παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν και πάλι την ερευνητική 

υπόθεση 5, ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τη συνάφεια της αξίας και 

ουσιαστικά την μετοχική αξία των επιχειρήσεων. 

 
 
Πίνακας 9: Εκτιμήσεις της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων για το μοντέλο παλινδρόμησης 

Table 9 
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aIFRSEPSaa

IFRSCRISISaIFRSaCap
EPSaCap

BVaaP

itit
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it

 Pooled analysis 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 
C 1.16E-07 1.28E-08 9.054409 0.0000*** 

 
BV 0.032271 0.002122 15.20886 0.0000*** 

 
EPS 2.069674 0.115323 17.94682 0.2811 

 
IFRS 7.35E-08 3.01E-08 2.323875 0.0146** 

 
CRISIS -6.68E-08 2.58E-08 -2.584818 0.0098*** 

 
BV*IFRS -0.000349 0.007531 -0.046287 0.3631 

 
BV*CRISIS -0.010333 0.005981 -1.527716 0.0842* 

 
EPS*IFRS 0.727468 0.648377 1.330109 0.0937* 

 
EPS*CRISIS -2.342721 0.035546 -9.945900 0.0000*** 

 
Adj R-squared 

0.269846

 
Akaike criterion 

-2.32256

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

 

Επομένως, σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 

υπόδειγμα του Ohlson (1995), αποδίδει το μέγιστο επεξηγηματικό του χαρακτήρα, 

χρησιμοποιώντας δείγμα παρατηρήσεων εκφρασμένο σε προδιαγραφές τιμών (price 

specification) και όχι επιλέγοντας ως deflators την κεφαλαιοποίηση των 

επιχειρήσεων. Συνεπώς στην παρούσα διατριβή, λαμβάνουμε υπόψη ως την 

επεξηγηματική δύναμη των λογιστικών μεγεθών τις εκτιμήσεις του υποδείγματος 

εκφρασμένες σε προδιαγραφές τιμών, απορρίπτοντας τη διαδικασία αποπληθωρισμού 

με βάση την κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων. 
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Κεφάλαιο 5ο  – Συμπεράσματα   

 
5.1 Εισαγωγή  

 

Το σύνολο των εισηγμένων εταιριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 1η 

Ιανουαρίου 2005, είναι επιβεβλημένες στην κατάρτιση των οικονομικών τους 

καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ, γεγονός που έλαβε χώρα ύστερα από 

παρατεταμένες συζητήσεις και προσπάθειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

επίτευξη της λογιστικής εναρμόνισης και συγκρισιμότητας μεταξύ των εταιριών 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω πρόοδος έχει καταγραφεί ως η 

σημαντικότερη εξέλιξη στα δρώμενα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Με 

γνώμονα τις επακόλουθες «ανησυχίες» που εκφράστηκαν, καθώς επίσης και την 

δυνατότητα για διερεύνηση που προτάθηκε μέσω της πρόσφατης βιβλιογραφίας, η εν 

λόγω έρευνα προέβηκε στην εξέταση διαφόρων διαστάσεων που σχετίζονται με την 

υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ από τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Η 

εν λόγω έρευνα διεξήχθη για τα έτη 2003-2012 και είναι σκοπίμως εστιασμένη στο 

πρώτο έτος υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ, σκοπεύοντας τόσο στην 

ανεξάρτητη διερεύνηση διαφόρων ζητημάτων και στην εξέταση των μεταξύ τους 

σχέσεων και αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης 

κατά την περίοδο 2010-2012.         

Το παρόν κεφάλαιο περιέχει τα συμπερασματικά σχόλια της εν λόγω εργασίας. Μια 

περίληψη των ερευνητικών στόχων, θεμάτων, και μεθόδων της έρευνας 

περιγράφονται στην ενότητα 5.2. Στην ενότητα 5.3 παρατίθεται μια περίληψη των 

βασικών ευρημάτων  της έρευνας καθώς επίσης και οι επιπτώσεις τους. Ακολουθεί 

στην ενότητα 5.4 μια περίληψη των περιορισμών της έρευνας και της ανάλυσης που 

εκπονήθηκε. Τέλος, οι προοπτικές και οι ευκαιρίες για περαιτέρω έρευνα 

επισημαίνονται στην ενότητα 5.5. 
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5.2 Περίληψη των ερευνητικών στόχων, ερωτημάτων και μεθόδων  

 

5.2.1 Ερευνητικοί στόχοι  

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό λογιστικό σύστημα, τη χρονική στιγμή εκπόνησης 

της διατριβής (έτη 2003-2012 με έμφαση στο έτος μετάβασης-εφαρμογής των ΔΛΠ / 

ΔΠΧΑ, καθώς και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης) και τις προτεινόμενες από 

τη βιβλιογραφία ερευνητικές ευκαιρίες, η παρούσα μελέτη επιδιώκει τους 

ακόλουθους στόχους:  

 Συμβολή στην επίδραση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη 

μετάβαση στα ΔΠΧΑ.  

 Συμβολή στην ανάπτυξη θεωριών γνωστοποιήσεων στις ενδοεταιρικές 

συναλλαγές των ομίλων, και ο βαθμός συμμόρφωσης με αυτές.  

 Συμβολή στη διερεύνηση της σχετικής αξίας και θεωρίας της αποτίμησης, 

προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

 Συμβολή αναφορικά με τις συνέπειες στη αποτίμησης των εταιρικών ομίλων και 

συνασπισμών, από την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ. 

 Συμβολή αναφορικά με τις συνέπειες στην αποτίμηση των επιχειρήσεων από την 

οικονομική κρίση (2010-2012) σε συνάρτηση με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.  

  

 
5.2.2 Ερευνητική Προσέγγιση-Απαντήσεις Ερευνητικών Ερωτημάτων 

 
5.2.2.1  Ερευνητική ερώτηση 1η  

Για να απαντήσουμε στην ερευνητική ερώτηση 1, χρησιμοποιήσαμε ένα υπόδειγμα 

παλινδρόμησης, το οποίο εφαρμόσαμε στο σύνολο των εισηγμένων επιχειρήσεων του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.  Με την εφαρμογή του εν λόγω υποδείγματος 

επιτεύχθηκε η επιμέτρηση του βαθμού αποδοχής και αφομοίωσης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. 

(Επιπλέον, το υπόδειγμα εφαρμόστηκε για τον έλεγχο όχι μόνο των μεθόδων 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, αλλά και σε μεθόδους αναγνώρισης και 

επιμέτρησης λογιστικών γεγονότων.) Ελέγχοντας το βαθμό της επίδρασης από την 
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υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ με την εφαρμογή ενός υποδείγματος, δημιουργούμε τη 

βάση εφαρμογής του και σε άλλες χώρες ειδικότερα σε αυτές με κοινό λογιστικό 

σύστημα (stakeholder oriented). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ουσιαστική 

μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων και ήταν στατιστικά σημαντικά.   

 

5.2.2.2  Ερευνητική ερώτηση 2η  

Η παρούσα μελέτη εκλαμβάνει τη λογιστική ποιότητα, μεταξύ άλλων, ως σύνδεση 

μεταξύ της λογιστικής αξίας και τις αγοραίας αξίας (σχετικότητα της αξίας των 

λογιστικών πληροφοριών). Σε συνάρτηση με τη σχετική θεωρία, εφαρμόσαμε το 

υπόδειγμα του Ohlson (1995), απαντώντας στην ερευνητική ερώτηση 2 . Ειδικότερα, 

εξετάστηκαν δύο διαστάσεις που σχετίζονται με τη μεταβολή της σχετικότητας της 

αξίας των λογιστικών πληροφοριών των ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη αφορά 

στην εξέταση των συντελεστών αποτίμησης της λογιστικής αξίας της μετοχής και των 

κερδών ανά μετοχή μεταξύ των ετών προ-υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (2003-2004) 

και μετά υιοθέτησης (2005-2012).  Η δεύτερη αφορά στην εξέταση των μεταβολών 

της συνάφειας της σχετικής αξίας (R2) μεταξύ των ετών 2003-2004 και 2005-2012. 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη βελτίωση της λογιστικής ποιότητας, καθώς 

παρατηρείται σύγκλιση τόσο της λογιστικής αξίας της μετοχής (BV) όσο και των 

κερδών ανά μετοχή (EPS) ανάλογα με τον προσανατολισμό των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  

 

5.2.2.3 Ερευνητική ερώτηση 3η  

Στην απάντηση της 3ης ερευνητικής ερώτησης, εφαρμόσαμε το υποδείγματος του 

Ohlson (1995), κρατώντας σταθερή τη λογιστική αξία και αντικαθιστώντας τα 

καθαρά κέρδη (NI) με τα κέρδη ανά μετοχή, προσθέσαμε  την ψευδομεταβλητή IFRS 

η οποία αφορά στην επίδραση της μετάβασης από τα ΕΛΠ στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.  

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται να είναι σε συνέπεια με τη βιβλιογραφία καθώς 

παρατηρούμε σημαντική συνάφεια μεταξύ των συντελεστών προσδιορισμού και της 

εξαρτημένης μεταβλητής, επιβεβαιώνοντας το ερευνητικό ερώτημα αν και κατά πόσο 

έχει επηρεάσει τη συνάφεια της αξίας των επιχειρήσεων η υιοθέτηση των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.   

 

5.2.2.4 Ερευνητική ερώτηση 4η  

Για την απάντηση της 4ης ερευνητικής ερώτησης αναπτύξαμε ένα υπόδειγμα 

παλινδρόμησης, προσδιορίζοντας και  ελέγχοντας τον όρο «λοιπές πληροφορίες» του 
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υποδείγματος του Ohlson (1995) ως την υποχρεωτική γνωστοποίηση των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών των αγαθών/προϊόντων και παγίων μεταξύ των εταιρειών 

των ομίλων.  

Εστιάσαμε τόσο στην περίοδο προ υιοθέτησης των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (2003-2004), 

καθώς η σύνταξη και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων βασιζόταν στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) τα οποία 

αντανακλούν μια ποικιλομορφία στις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων και των 

μεθόδων επιμέτρησης, όσο και στην περίοδο μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ 

(2005-2012) και πως αυτό επιδρά στην τιμή της μετοχής των εταιριών. Οι συνέπειες 

αφορούν στην μείωση των  ενδοεταιρικών συναλλαγών των αγαθών/προϊόντων 

καθώς και των παγίων μεταξύ των εταιρειών των ομίλων. 

 
 
5.2.2.5 Ερευνητική ερώτηση 5η   

Για την απάντηση της 5ης ερευνητικής ερώτησης αναπτύξαμε ένα υπόδειγμα 

παλινδρόμησης, προσδιορίζοντας και  ελέγχοντας τον όρο «λοιπές πληροφορίες» του 

υποδείγματος του Ohlson (1995) μέσω της ψευδομεταβλητής CRISIS. Με την 

προσθήκη της ψευδομεταβλητής crisis το συνολικό υπόδειγμα αποδίδει σε πολύ 

ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς το σύνολο τόσο των βασικών μεταβλητών 

προσδιορισμού, οι ψευδομεταβλητές αλλά και οι ψευδομεταβλητές κλίσης, 

επηρεάζουν την συνάφεια της αξίας σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Επίσης, η 

οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τη συνάφεια της αξίας και ουσιαστικά την 

μετοχική αξία των επιχειρήσεων  

 

5.3 Βασικά ευρήματα της διατριβής 

 

Στηριζόμενοι στις ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο 3ο κεφάλαιο 

της εν λόγω διατριβής, πραγματοποιούμε παράθεση των αντίστοιχων 

συμπερασμάτων.   

 

 

 

 



 179

5.3.1 Συμπεράσματα ελέγχου της ερευνητικής υπόθεσης 1 Α και Β περί ανταλλαγής 

αγαθών-προϊόντων, με βάση τα Ε.Λ.Π.και τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. 

 

Για την απάντηση της 1ης ερευνητικής υπόθεσης  αναπτύξαμε ένα υπόδειγμα 

παλινδρόμησης ελέγχοντας τους συντελεστές των κερδών ανά μετοχή, της λογιστικής 

αξίας της μετοχής, καθώς και την μεταβλητή S goods για την περίοδο τόσο πρίν αλλά 

και μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (2003-2012). Σε συνάρτηση με τη σχετική 

θεωρία, εφαρμόσαμε το υπόδειγμα του Ohlson (1995).  

Αναλυτικότερα, εξετάστηκαν δύο διαστάσεις που σχετίζονται με τη μεταβολή της 

σχετικότητας της αξίας των λογιστικών πληροφοριών των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Η πρώτη αφορά στην εξέταση των συντελεστών αποτίμησης της λογιστικής αξίας και 

των κερδών ανά μετοχή κατά την περίοδο 2003-2012.  Η δεύτερη αφορά στην 

εξέταση των μεταβολών της συνάφειας της σχετικής αξίας (R2) επίσης κατά την 

περίοδο 2003-2012. Η δεύτερη προσέγγιση αφορούσε στη διάσπαση του όρου 

«λοιπές πληροφορίες» του υποδείγματος του Ohlson (1995) σχετικά με τις 

ανταλλαγές προϊόντων-αγαθών. 

 Ειδικότερα, τα κέρδη ανά μετοχή παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα στο 10% 

για αμφότερες τις μεθόδους ανάλυσης, παρουσιάζοντας επίσης την εν λόγω 

μεταβλητή να έχει αρνητική επίδραση στην εξαρτημένη (price). Όσον αφορά τη 

λογιστική αξία της μετοχής παραμένει στατιστικά σημαντική με αμφότερες μεθόδους 

ανάλυσης (p<5% και P<10% αντίστοιχα). 

Αναφορικά με τις δύο υπό εξέταση ψευδομεταβλητές του παρόντος υποδείγματος, 

παρατηρούμε ποσοστό στατιστικής σημαντικότητας στο 10%, ωστόσο η 

ψευδομεταβλητή IFRS έχει αρνητική επίδραση στην τιμή της μετοχής (εξαρτημένη 

μεταβλητή). Οι συντελεστές κλίσης των υπό εξέταση ψευδομεταβλητών, είναι 

στατιστικά σημαντικοί ( BV*Sgoods, BV*IFRS, EPS*Sgoods εμφανίζουν p<1% ενώ 

το EPS *IFRS εμφανίζει p<10%). 

Ελέγχοντας τον συντελεστή προσδιορισμού Adj. R2, παρατηρούμε πως βρίσκεται σε 

πολύ καλά επίπεδα 41.29% Συνεπώς, θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν 

την ερευνητική υποθέση καθώς η ψευδομεταβλητή S goods τόσο ως σταθερός όρος 

όσο και ως ψευδομεταβλητή κλίσης επηρεάζει αρνητικά τα κέρδη ανά μετοχή των 

επιχειρήσεων, ιδιαίτερα κατά την περίπτωση όπου η υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ 

(ψευδομεταβλητή IFRS τόσο ως σταθερός όρος όσο και ως ψευδομεταβλητή κλίσης) 

επηρεάζει σε σημαντικό στατιστικό βαθμό τη συνάφεια της αξίας.  
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5.3.2 Συμπεράσματα ελέγχου της ερευνητικής υπόθεσης 2 Α και Β περί ανταλλαγής 

παγίων, με βάση τα ΕΛΠ και τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  

 

Για την απάντηση της ερευνητικής υπόθεσης 2 αναπτύξαμε ένα υπόδειγμα 

παλινδρόμησης ελέγχοντας τους συντελεστές των κερδών ανά μετοχή, της λογιστικής 

αξίας της μετοχής, καθώς και την μεταβλητή Sassets για την περίοδο μετά από την 

υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Σε συνάρτηση με τη σχετική θεωρία, εφαρμόσαμε το 

υπόδειγμα του Ohlson (1995).  

Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι οι βασικές μεταβλητές προσδιορισμού (EPS, BV), 

επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την εξαρτημένη (price) με p<1% και 

p<10% αντίθετα με τις δύο ψευδομεταβλητές IFRS και SASSETS οι οποίες δεν είναι 

σε σημαντικά στατιστικά επίπεδα. Η μοναδική διαφοροποίηση παρατηρείται στις δύο 

ψευδομεταβλητές κλίσης, BV*IFRS και BV*SASSETS οι οποίες είναι στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδα 1% και 10% αντίστοιχα, φανερώνοντας μια σημαντική 

επίδραση στην συνάφεια της αξίας. Επιπλέον, ο συντελεστής προσδιορισμού Adj. R2 

είναι στο 36.98%. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν είναι σε συνέπεια με την ισχύ των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων τα οποία προβλέπουν αυξημένη αναγνώριση των ενσώματων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων, με ταυτόχρονη χρήση χαμηλών προβλέψεων. Τα 

αποτελέσματα αποτελούν προϊόν της συντηρητικής λογικής των ΕΛΠ τα οποία 

χαρακτηρίζονται από συντηρητισμό και επικεντρώνονται στην σταθεροποίηση των 

καθαρών κερδών. Όπως έχουμε ήδη αναφερθεί το ελληνικό λογιστικό σύστημα 

ανήκει στο ευρύτερο γαλλογερμανικό λογιστικό σύστημα όπου χαρακτηρίζεται από 

τη φοροκεντρική του λειτουργία (Stakeholder oriented), σε αντίθεση με τα ΔΛΠ / 

ΔΠΧΠ όπου βασική μέριμνα αποτελεί ο επενδυτής (Shareholder oriented).   

Επιπλέον, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ενδοεταιρικές συναλλαγές επί των 

παγίων δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την συνάφεια της αξίας, καθώς 

θεωρούμε ότι απορροφούνται από την άμεση επίδραση επί της λογιστικής αξίας. 

 

Τέλος, η μη επιβεβαίωση των συνθηκών των υποθέσεων 2 Α και Β, πιθανόν να 

οφείλεται και στην ιδιομορφία που παρουσιάζει ο εν λόγω τύπος ενδοεταιρικών 

συναλλαγών (ανταλλαγές παγίων), καθώς και στην σπανιότητα αυτού του τύπου των 

γνωστοποιήσεων, συγκρινόμενο με τις ανταλλαγές αγαθών/προϊόντων, τόσο με τα 

ΕΛΠ όσο και με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Επιπροσθέτως, οι ενδοομιλικές ανταλλαγές παγίων 
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αποτελούν πιο σύνθετη και κοστοβόρα διαδικασία για τις επιχειρήσεις, καθώς για τις 

εν λόγω συναλλαγές απαιτούνται στοιχεία όπως η υπολειμματική αξία, η αγοραία 

αξία, κόστη εγκατάστασης/απεγκατάστασης, συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης, 

περίοδο ορθής λειτουργίας και άλλα.   

 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αναπροσαρμογές σύμφωνα με τα 

ΔΛΠ / ΔΠΧΑ στη λογιστική αξία παρουσιάζουν μεγαλύτερη συσχέτιση με τη 

σχετική αξία, σε αντίθεση με τα κέρδη ανά μετοχή τα οποία παρουσιάζουν συσχέτιση 

με τη σχετική αξία, σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Τέλος, αναφορικά με το συνολικό 

υπόδειγμα παρατηρούμε ότι η λογιστική αξία (κέρδη ανά μετοχή) παίζει μεγαλύτερο 

(μικρότερο) ρόλο κατά την αποτίμηση σύμφωνα με τα ΔΛΠ /ΔΠΧΠ σε σχέση με τα 

ΕΛΠ, το οποίο αποτέλεσμα είναι σε άμεση συνέπεια με την μεγαλύτερη έμφαση την 

οποία δίνουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ στον ισολογισμό και στη δίκαιη αξία και μικρότερη 

έμφαση στην εξομάλυνση των κερδών ανά μετοχή.  

Στην παρούσα διατριβή διαπιστώσαμε ότι ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) κατά 

τον έλεγχο του υποδείγματος του Ohlson στο οποίο χρησιμοποιήσαμε τιμές (price 

specification) και αποπληθωρισμένες τιμές (deflation), επιβεβαιώνει μερικώς την 

υπόθεση του Lev (1989), σύμφωνα με την οποία θεωρεί ότι οι παραδοσιακές 

προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα της λογιστικής παρουσιάζουν 

σχετικά αδύναμους επεξηγηματικούς παράγοντες (R2).  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, κατά τον έλεγχο του υποδείγματος στο οποίο 

χρησιμοποιήσαμε αποπληθωρισμένες τιμές (deflation) τα αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν αυτά των Hand και Landsman (1998), σύμφωνα με τους οποίους οι 

εκτιμητές επεξηγηματικότητας υπερβαίνουν το 70% της διατμηματικής διακύμανσης 

των τιμών. 

Επιπροσθέτως, τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούμε ότι κρίνονται αξιόπιστα, 

καθώς ο συντελεστής (Adj R2) προσδιορισμού στο σύνολο των υποδειγμάτων 

παρουσιάζεται ικανοποιητικός, γεγονός που έχει ιδιαιτέρως τονιστεί σε έρευνα των 

Kothari και Zimmerman, (1995), αναφορικά με τη χρήση τιμών και όχι αποδόσεων, 

κατά τον υπολογισμό και τον έλεγχο των μεταβλητών. 

Βάση των παραπάνω αποτελεσμάτων, συμπεραίνεται ότι η προσθήκη των 

ψευδομεταβλητών (dummy variables) στο βασικό υπόδειγμα του Ohlson μας 

παρέχουν ικανοποιητική ερμηνευτική ικανότητα, όσο οι βασικές μεταβλητές του 

υποδείγματος (λογιστική αξία και κέρδη ανά μετοχή). Επιπροσθέτως, αποτελούν 
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χρήσιμο εργαλείο στον προσδιορισμό της μεταβλητής νit η οποία ενσωματώνει τις 

«άλλες λογιστικές πληροφορίες» στο υπόδειγμα του Ohlson (1995),   οι οποίες δεν 

είναι δυνατόν να καθοριστούν μόνο από τις βασικές μεταβλητές.   

 

 

5.3.3  Συμπεράσματα ελέγχου της 3ης ερευνητικής υπόθεσης, περί επίδραση της 

οικονομικής κρίσης στην σχετικότητα της αξίας. 

 

Για την απάντηση της ερευνητικής υπόθεσης 3 αναπτύξαμε ένα υπόδειγμα 

παλινδρόμησης ελέγχοντας τους συντελεστές των κερδών ανά μετοχή, και της 

λογιστικής αξίας της μετοχής καθώς και την ψευδομεταβλητής crisis για την περίοδο 

πριν από την οικονομική κρίση (2003-2009) καθώς και κατά την διάρκεια αυτή 

(2010-2012). Σε συνάρτηση με τη σχετική θεωρία, εφαρμόσαμε το υπόδειγμα του 

Ohlson (1995). 

Εδικότερα, παρατηρούμε ότι με την προσθήκη της ψευδομεταβλητής crisis το 

συνολικό υπόδειγμα αποδίδει σε ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς το σύνολο τόσο των 

βασικών μεταβλητών προσδιορισμού, οι ψευδομεταβλητές αλλά και οι 

ψευδομεταβλητές κλίσης, επηρεάζουν την συνάφεια της αξίας σε στατιστικά 

σημαντικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, οι δύο μεταβλητές προσδιορισμού EPS και BV 

επηρεάζουν τη συνάφεια της αξίας (price) σε επίπεδα p<1% και p<10% αντίστοιχα. 

Επιπλέον, είναι φανερή η επίδραση της μετάβασης στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (p<10%). 

Ιδιαίτερη αναφορά χρήζει η επίδραση της ψευδομεταβλητής Crisis τόσο ως σταθερού 

όρου όσο και ως ψευδομεταβλητής κλίσης, καθώς επηρεάζει αρνητικά την τιμή 

(εξαρτημένη) αλλά ταυτόχρονα και τα EPS σε στατιστικό επίπεδο p<1%. Επίσης, οι 

ψευδομεταβλητές EPS*IFRS και BV*IFRS είναι στατιστικά σημαντικές στα επίπεδα 

για p<1% και p<5% αντίστοιχα. Τα παραπάνω ενισχύονται και από το 

προσαρμοσμένο R2 = 38.60%. Τα συνολικά παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν 

την ερευνητική υπόθεση 3, ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τη συνάφεια 

της αξίας και ουσιαστικά την μετοχική αξία των επιχειρήσεων. 
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5.4 Συνεισφορά και Επιπτώσεις 

 

5.4.1 Συνεισφορά στη βιβλιογραφία 

 

Μέσω της απάντησης στα ερευνητικά ερωτήματα 1 και 2 ενισχύουμε την συνεισφορά 

στην βιβλιογραφία, δεδομένου ότι η ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου και ειδικών 

φορέων επιβολής δεν εγγυώνται τη συμμόρφωση (Yeoh, 2005), η δυνατότητα ενιαίας 

εφαρμογής των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ μεταξύ διαφορετικών νομικών συστημάτων τείνει να 

αμφισβητηθεί (Ball, 2006; Nobes, 2006; Larson and Street, 2004; Soderstrom and 

Sun, 2007; Zeff, 2007; Weetman, 2006).   

Επιπροσθέτως, μέσω των απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα Ερ3 και Ερ4, της 

εν λόγω μελέτης, ενισχύεται η συνεισφορά στο τμήμα της βιβλιογραφίας αναφορικά 

με το υπόδειγμα του Ohlson (1995), στην πιο κοινή του μορφή, εξετάζοντας την 

συνάφεια στην αξία των λογιστικών αποτελεσμάτων, κατά την περίοδο πριν (2003-

2004) και μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (2005-2012) στο ελληνικό 

χρηματιστήριο. 

Διαμέσου της διερεύνηση της προαναφερθείσας συνθήκης-γεγονότος για μεγαλύτερη 

συνάφεια της αξίας σε μια εξαιρετικά κρατικό – κεντρική (stakeholder oriented) 

λογιστική περιοχή, όπως αυτή της Ελλάδος, η εν λόγω μελέτη συμβάλλει στη 

συζήτηση για το αν το επενδυτικό –κεντρικό λογιστικό σύστημα (shareholder 

oriented) εμφανίζει μεγαλύτερη συνάφεια στην αξία των αποτελεσμάτων, 

συγκρινόμενο με τις παραδοσιακές κρατικό – κεντρικές (stakeholder oriented) 

λογιστικές μεθόδους της ηπειρωτικής Ευρώπης (Ali and Hwang, 2000).    

Επιπροσθέτως, η εν λόγω εξέταση θα μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημα το οποίο 

τέθηκε από τους   Healy και Palepu’s (2001) αναφορικά με «τι μορφής λογιστικά 

πρότυπα είναι σε θέση να παράξουν υψηλής ποιότητας οικονομικές εκθέσεις». 

(καθορίζοντας την λογιστική ποιότητα ως τη σχέση ανάμεσα στη λογιστική και στην 

αγοραία αξία. Η αυξημένη  λογιστική ποιότητα  προκύπτει όσο στενότερη είναι η 

σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών (Barth et al., 2008)).  

Απαντώντας στα προηγούμενα ερευνητικά ερωτήματα, παρέχεται μια εις βάθος 

αντιπαράθεση των de jure διαφορών ανάμεσα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και 

στα ΔΠΧΠ, προκειμένου να υπάρξει μια αξιόλογη αντίληψη των συνεπειών από την 

μετάβαση. 
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Η διερεύνηση και η επεξήγηση των λογιστικών προτύπων, εκ των οποίων προήλθε η 

ουσιαστικότερη οικονομική επίδραση στην καθαρή θέση των εταιριών κατά τη 

μεταφορά στα ΔΠΧΠ, στοιχειοθετεί την απάντηση στην ερώτηση γιατί προέκυψαν οι 

τροποποιήσεις. 

Επίσης, διαμέσου των απαντήσεων της εν λόγω έρευνας απαντάται το ερώτημα του 

κατά πόσον η εισαγωγή των ΔΠΧΠ, είναι σε θέση να μετριάσει την πρακτική της 

δημιουργική λογιστικής, που εφήρμοζαν τα προηγούμενα έτη οι εισηγμένες εταιρίες 

στην Ελλάδα.  

Θα παρασχεθούν γνώσεις για μελλοντικές συγκριτικές μελέτες, μέσω των 

αποτελεσμάτων, αναφορικά με τη συνέχιση ύπαρξης αντιθέσεων μεταξύ των 

πρακτικών της λογιστικής και στην de facto εναρμόνιση τους (Nobes, 2006). Τα 

προαναφερθέντα, προβλέπεται να επιφέρουν ουσιαστική συνεισφορά και να είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικά για τους επενδυτές, τις εταιρίες, τις κανονιστικές αρχές καθώς 

επίσης και για το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.    

Η κατασκευή εφαρμόσιμων και εκτελεστέων λογιστικών προτύπων, αποτελεί μια από 

τις βασικές επιδιώξεις του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών (IASCF 

Constitution, paragraph 2). Η επιβολή της εν λόγω επιδίωξης, επισημαίνεται 

ιδιαιτέρως, καθώς είναι εμφανές ότι οι εταιρίες δεν προτίθενται να συμμορφωθούν με 

την αναγκαστική εκτέλεση των γνωστοποιήσεων που καθορίζονται από τα λογιστικά 

πρότυπα, (Ali et al., 2004; Glaum και Street, 2003; Abd-Elsalam και Weetman, 2003; 

Akhtaruddin, 2005; Hodgdon et al., 2008) με συνέπεια η υιοθέτηση και η εκτέλεση 

ανωτέρας ποιότητας προτύπων (όπως τα ΔΠΧΠ θεωρείται πως είναι), να μην 

καταλήγει απαραίτητα σε ανώτερης ποιότητας σύνταξης λογιστικών αναφορών (Ball 

et al., 2003). 

 
5.4.2 Συνεισφορά στη μεθοδολογία  

Στην παρούσα διατριβή διερευνάται το επίπεδο συμμόρφωσης με τις αναγκαστικές 

γνωστοποιήσεις οι οποίες ορίζονται από τα ΔΠΧΠ. Δεν εξετάζονται ζητήματα που 

ασχολούνται με εθελοντικές γνωστοποιήσεις. Ο εν λόγω διαχωρισμός θεωρήθηκε 

σημαντικός αναφορικά με την πρόοδο των ερευνητικών υποθέσεων, καθώς και για 

την εξαγωγή των επικείμενων συμπερασμάτων.  

Το επίπεδο των αναγκαστικών γνωστοποιήσεων εμφανίζει αυξημένη συγκρισιμότητα 

όταν υπολογίζεται με βάση τις αξιώσεις των λογιστικών προτύπων και χαμηλότερο 
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επίπεδο όταν υπολογίζεται από έναν εν δυνάμει υποκειμενικό δείκτη, τον οποίο έχουν 

κατασκευάσει διάφοροι μελετητές. Επιπροσθέτως, οι αναγκαστικές γνωστοποιήσεις 

επιβάλλουν στις εταιρίες την αναφορά σε δυναμικές πρακτικές και λογιστικά 

αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται μέσω των ταμειακών ροών, της 

κερδοφορίας και των περιουσιακών στοιχείων και όχι απλά σε προσδοκίες οι οποίες 

θα μπορούσαν, σε πολλές περιπτώσεις, να χαρακτηριστούν στατικές. (Leuz and 

Wysocki, 2008: 68). Ως εκ τούτου, σε κάποιο βαθμό, η ύπαρξη ή μη αναμενόμενων 

γνωστοποιήσεων, δημιουργεί στους επενδυτές διαφοροποιημένα μηνύματα (Hassan et 

al., 2009), συγκριτικά με την ύπαρξη ή μη εθελοντικών γνωστοποιήσεων. Ως 

αποτέλεσμα του εν λόγω γεγονότος, είναι τα διευθυντικά στελέχη να προβούν σε 

διαφορετικές ενέργειες από εκείνες που θα έπρατταν εάν ο τρόπος εφαρμογής των 

γνωστοποιήσεων ήταν εθελοντικής φύσης. Ουσιαστικά, η κοινοποίηση των εν λόγω 

στοιχείων βασίζεται ολοκληρωτικά στις ίδιες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στην 

αντιμετώπιση και στη φιλοσοφία αυτών προς τους κανονισμούς συμμόρφωσης 

(Jenkinson, 1996). 

Συνεπώς, οι διευθυντές επισημαίνουν και εκτιμούν τους εν λόγω κινδύνους, σε 

προγενέστερο στάδιο από αυτό της λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη 

συμμόρφωση. Επίσης, ένα ουσιαστικό κομμάτι σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί ο 

βαθμός επιβολής του στο εκάστοτε κράτος. Σε περίπτωση που το επίπεδο εφαρμογής 

είναι μειωμένο και ουσιαστικά η μη συμμόρφωση εγκυμονεί αμελητέο κόστος, όπως 

συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις θα 

μπορούσαν να θεωρούνται και ως εθελοντικές. 

Σύμφωνα και με τις εξηγήσεις του Dye (2001), δεν υφίσταται μέχρι σήμερα 

διαθέσιμη θεωρία σχετικά με την εκτέλεση των αναγκαστικών γνωστοποιήσεων και 

πληροφοριών στον τομέα της λογιστικής. Συνεπώς, βασιζόμενοι στα παραπάνω και 

με βάση τους ανωτέρω ισχυρισμούς και τους περιορισμούς, χρησιμοποιούμε στην 

παρούσα έρευνα τις θεωρίες σχετικά με τις προαιρετικές γνωστοποιήσεις, 

διερευνώντας τους πιθανούς παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως να είναι σε θέση να 

ερμηνεύσουν τον καθορισμένο βαθμό συμμόρφωσης. Επομένως, αναφορικά με 

προηγούμενες έρευνες (Abd-Elsalam and Weetman, 2003; Hodgdon et al., 2008; Ali 

et al., 2004), οι οποίες στηρίζονται σε θεωρίες συναφείς με την αγορά κεφαλαίων 

(capital market theory), τη θεωρία της αντιπροσώπευσης (agency theory and agency 

problem) και τη θεωρία του κόστους (cost theory), η εν λόγω μελέτη διερευνά 
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διάφορες μεταβλητές, ως σημείο αναφοράς, για τους παράγοντες που συνδέονται με 

τον προσδιορισμένο βαθμό συμμόρφωσης. Στους συγκεκριμένους παράγοντες 

συγκαταλέγονται, η αποδοτικότητα, η ρευστότητα και η κερδοφορία. 

Η συγκεκριμένη μελέτη ενισχύει την συμπλήρωση και επέκταση της προγενέστερης 

βιβλιογραφίας όπως παρακάτω. Η μια και βασικότερη /παράμετρος, δηλαδή η 

εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις αναγκαστικές γνωστοποιήσεις που υποχρεώνουν 

τα ΔΠΧΠ κατά τον πρώτο χρόνο της εκτέλεσής τους, επιτρέπει επιπλέον την 

διερεύνηση της δυνατότητας ότι η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων, υπό την έννοια 

της λογιστικής αξίας και των καθαρών κερδών υπό την μορφή των κερδών ανά 

μετοχή, ως συνέπεια της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, συγκαταλέγονται στους 

ερμηνευτικούς παράγοντες για το επίπεδο της συμμόρφωσης. Συνεπώς, η εν λόγω 

έρευνα θεωρεί ότι, μεταξύ των άλλων, όχι μόνο οικονομικά μεγέθη δύναται να 

συγκροτήσουν τη βάση αντιπαράθεσης για την ερμηνεία του επιπέδου συμμόρφωσης, 

όπως απορρέει μέσω των σχετικών θεωριών. Επιπροσθέτως, θεωρεί ότι, μια 

ουσιαστική μεταβολή στα βασικά οικονομικά μεγέθη, εξαιτίας της μεταβολής των 

αρχών και πρακτικών της λογιστικής, ενδέχεται επίσης να ερμηνεύσει το επίπεδο 

συμμόρφωσης.  

Σύμφωνα με τους Christensen et al., 2007 οι αναφερθείσες πληροφορίες σε 

αναδιατυπωμένες οικονομικές αναφορές, θεωρούνται ως αξιόλογες από τους 

επενδυτές, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, των οποίων οι σύνταξη έχει στηριχτεί στο πλαίσιο που οριοθετείται 

από τα ΔΠΧΠ.  Κατά συνέπεια, η συμπεριφορά των διευθυντικών στελεχών 

αναφορικά με το εύρος των παρεχόμενων συνολικών γνωστοποιήσεων που 

προβλέπονται, ενδέχεται να επηρεαστεί από την επιρροή των ΔΠΧΠ σε ουσιαστικά 

μεγέθη μέτρησης της εταιρίας, καθώς αυτά μπορούν να εκτιμηθούν διαμέσου των 

αναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2004 οι οποίες προβάλλουν  

εκ νέου τα συγκριτικά στοιχεία εκτίμησης. 

Αν για παράδειγμα τα ίδια κεφάλαια και τα καθαρά κέρδη των ελληνικών εταιριών 

προβλέπεται να εμφανίσουν σημαντική επιρροή λόγω της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, 

προβάλλοντας ως πρόφαση τη θεωρία της προεξαγγελίας (Signaling Theory), οι 

εταιρίες οι οποίες υφίστανται θετική επιρροή στα ανακοινωθέντα αποτελέσματα, ως 

αποτέλεσμα της μετακίνησης στα ΔΠΧΠ, αντιμετωπίζουν με προθυμία την παροχή 

υψηλότερου επιπέδου αναγκαστικών γνωστοποιήσεων, γεγονός που έχει ως συνέπεια 

την υψηλή αυτοπροβολή τους. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους διαχειριστές των 
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εταιριών να προφασιστούν, έμμεσα, ότι η άσχημη οικονομική θέση των εταιριών, την 

περίοδο χρήσης των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ήταν απόρροια της κακής 

ποιότητας των λογιστικών κανόνων και πρακτικών και όχι απόρροια της άσχημης 

διοίκησης. Το γεγονός αυτό θα είχε επίπτωση στις συμψηφιστικές καταστάσεις με 

θετική συσχέτιση, άμεσα, με το βαθμό των αναγκαστικών γνωστοποιήσεων των 

εταιριών.                                                  

Συνοπτικά, στην εν λόγω διατριβή υπάρχει ενασχόληση και ερμηνεία με τις θεωρίες 

των προαιρετικών γνωστοποιήσεων συγκρινόμενες με τις αναγκαστικές 

γνωστοποιήσεις. Αυτή η ερμηνεία των θεωριών σε συνδυασμό με τη χρήση της 

προγενέστερης διαθέσιμης βιβλιογραφίας, κατέχουν αξιοσημείωτο ρόλο στον 

προσδιορισμό πιθανόν συντελεστών που συνδέονται με το επίπεδο συμμόρφωσης των 

αναγκαστικών γνωστοποιήσεων, καθώς αυτές ορίζονται από την υιοθέτηση των 

ΔΠΧΠ και οι οποίες βοηθούν στον καταρτισμό των υπό διερεύνηση υποθέσεων. 

Ωστόσο, πέραν του προτεινόμενου υλικού της προγενέστερης βιβλιογραφίας, η εν 

λόγω μελέτη και η απορρέουσα ερευνητική μεθοδολογία λαμβάνουν χώρα κατά το 

χρονικό διάστημα  το οποίο αφορά στον πρώτο χρόνο εφαρμογής των ΔΠΧΠ. Μέσω 

της διερεύνησης των υποθέσεων καλύπτεται ένα ουσιαστικό κενό που υπάρχει στην 

βιβλιογραφία, αναφορικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με την έλλειψη 

συμμόρφωσης με τις αναγκαστικές γνωστοποιήσεις οι οποίες ορίζονται από την 

υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΠΧΠ από το έτος 2005 και έπειτα, τόσο συνολικά στις 

εταιρίες που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, όσο και στις υπόλοιπες 

εταιρίες των ευρωπαϊκών κρατών.   

 
 
5.4.3 Συνεισφορά στη θεωρία 

 

Σύμφωνα με την έρευνα των Wallace και Gernon (1991: 20), υπάρχει προτροπή των 

ερευνητών για διερεύνηση ερευνητικών θεωριών αναφορικά με τη λογιστική σε 

χώρες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες έχουν αναπτυχθεί. Σύμφωνα με την εν 

λόγω προτροπή, η παρούσα έρευνα προσπάθησε να προβεί σε διερεύνηση των 

γνωστοποιήσεων καθώς των θεωριών αποτίμησης στο ελληνικό περιβάλλον, ενώ 

ταυτόχρονα προέβει σε εξέταση θεμάτων αναφορικά με την αναγκαστική υιοθέτηση-

εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ. Τα αποτελέσματα και κατ’επέκταση τα συμπεράσματα 

τα οποία προέκυψαν από  τις ερευνητικές υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα, 
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όπως προαναφέρθηκε, δείνουν την δυνατότητα συνεισφοράς σ’ αυτές τις θεωρίες. 

Σύμφωνα με στις θεωρίες περί γνωστοποιήσεων, παρέχεται αξιόλογη υποστήριξη των 

προτάσεων των θεωριών της αντιπροσώπευσης, του πολιτικού κόστους, της 

ελεύθερης αγοράς και της θεωρίας του μηχανισμού προεξαγγελίας.  

Επιπροσθέτως, αναφορικά με τη θεωρία αποτίμησης η οποία διερευνάται στην εν 

λόγω διατριβή, κάνοντας χρήση του υποδείγματος του Ohlson (1995), διαπιστώνεται 

ότι, παρόλο που η λογιστική αξία αποτυπώνει την αγοραία αξία οι «λοιπές 

πληροφορίες» (όπως υπολογίζονται από το βαθμό των υποχρεωτικών 

γνωστοποιήσεων, με βάση τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ) κατέχουν επίσης αξιοσημείωτη 

βαρύτητα στην διαδικασία αποτίμησης των εταιριών.  

 
 
 
5.4.4 Επιπτώσεις στην εφαρμογή μελλοντικών πολιτικών  

 

Οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων τα οποία προσδιορίζονται από την εν λόγω 

εργασία δύναται να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα για τις Κανονιστικές Αρχές των 

Προτύπων. Ενισχύοντας την παροχή υποστήριξης, κατά την παραγωγή καταστάσεων 

συμφιλίωσης, καθώς ο βαθμός επίδρασης στα βασικά οικονομικά μεγέθη όπως αυτό 

καταγράφεται στις καταστάσεις συμφιλίωσης, θα μπορούσε να παρέχει υποδείξεις 

στις επιχειρήσεις τις οποίες χειραγωγούν τα αποτελέσματα, βασιζόμενες στα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, η συμπεριφορά και κατ’ επέκταση η 

συμμόρφωση των manager επηρεάζεται από τις παρεχόμενες πληροφορίες των 

καταστάσεων συμφιλίωσης. Γεγονός που δύναται να εκθέσει τα ενδεχόμενα μη 

συμμόρφωσης με τους κανόνες επιμέτρησης, τον βαθμό αναγνώρισης και / ή τις 

απαιτήσεις γνωστοποίησης. Επιπροσθέτως, υφίσταται άμεση σχέση των 

αναπροσαρμογών συμφιλίωσης με την αξία, και συνεπώς οι κύριοι χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων, όπως οι επενδυτές, επωφελούνται μέσω της παροχής 

λεπτομερών πληροφοριών. 

Σύμφωνα με τους Barth et al. (2001: 77), η μελέτη της σχετικότητας της αξίας 

«προσφέρει γνώσεις αναφορικά με ζητήματα που ενδιαφέρουν τις αρχές καθορισμού 

των προτύπων». Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που τα ευρήματα για την Ελλάδα δεν 

επαληθεύουν την βελτίωση της σχετικότητας των λογιστικών πληροφοριών με την 

αξία, οφείλεται να προκληθεί το ενδιαφέρον των αρχών καθορισμού των προτύπων 

και των νομοθετών.         
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Ειδικότερα, σε κράτη τα οποία η δημιουργική λογιστική δεν θεωρείται ένα σπάνιο 

φαινόμενο και δεν υφίσταται ισχυρή επιρροή και θέληση, δεν προκύπτει λόγος για 

τον οποίο τα εν λόγω χαρακτηριστικά θα πρέπει να μεταβληθούν-τροποποιηθούν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, αφότου εφαρμοστούν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Το 

προαναφερθέν γεγονός έχει εισηγηθεί μετά από έρευνα του Κοντογιάννη (2005) σε 

συμμετέχοντες της αγοράς. Αναφορικά με την έρευνα του Damant (2006), τα σχετικά 

αυξημένα ποσοστά μη συμμόρφωσης σε συνάρτηση με τις υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις που  επιβάλουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, επαληθεύουν τις ανησυχίες 

αναφορικά με τη θέση που κατέχουν οι μηχανισμοί εφαρμογής προκειμένου να 

επιτευχθεί ένα επιτυχές επίπεδο συγκρισιμότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες οι 

οποίοι υιοθετούν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (Ball, 2006; Nobes; 2006; Weetman, 2006; Giner 

and Rees, 2005; Schipper, 2005). Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της εν λόγω 

έρευνας συμβαδίζουν με την άποψη των Nobes και Parker (2008) ότι μέσω του 

χαμηλού βαθμού επιβολής των μηχανισμών εφαρμογής, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να 

οδηγθούν σε de facto εθελοντική συμμόρφωση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ. Οι μηχανισμοί 

επιβολής οφείλουν να δέχονται τα εν λόγω ευρήματα ως προειδοποιήσεις, σε 

περιστατικά ανεπάρκειας των ρυθμιστικών μηχανισμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

σε άλλα κράτη. 

 

 
5.5 Περιορισμοί στην Ανάλυση  

 

Βασικό περιορισμό της εν λόγω έρευνας αποτελεί ο βαθμός επίδρασης, από τη 

μετάβαση στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και κατ’ επέκταση στις καταστάσεις συμψηφισμού, όπου  

πιθανόν να δίνεται η δυνατότητα για χειραγώγηση των λογιστικών πρακτικών, η 

εφαρμογή των οποίων έλαβε χώρα πριν ή και κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

μετάβασης. Η έλλειψη εξοικείωσης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ των συντακτών των 

οικονομικών καταστάσεων, αποτελεί έναν επιπρόσθετο περιορισμό, καθώς  μπορεί 

και να οδήγησε σε εσφαλμένη ερμηνεία των απαιτήσεων των προτύπων, έχοντας ως 

συνέπεια τη μη ορθή εφαρμογή τους. Ο βαθμός συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις, θα περικλείει σχεδόν πάντα ένα βαθμό υποκειμενικότητας παρόλο 

που οι απαραίτητες διαδικασίες εφαρμόστηκαν. Το προαναφερθέν έχει ως συνέπεια 

την δυσκολία στην αναπαραγωγής της παρούσας έρευνας από άλλους μελετητές. 



 190

Οι επιπτώσεις και οι επιδράσεις της υιοθέτησης και μετάβασης στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, σε 

αντίστοιχες μελέτες, οφείλεται να αξιολογείται από τους επενδυτές. Ωστόσο, αυτό 

δεν είναι πάντα το ζητούμενο της πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ σε ένα κράτος 

με ουσιαστική διαφορά στην παράδοση της λογιστικής. Επιπροσθέτως, οι επενδυτές 

εξαιτίας της επιλεκτικής ή ελλιπής παροχής στοιχείων και γνωστοποιήσεων, 

ενδέχεται να παραπλανηθούν, με έμφαση σε όσους δεν έχουν εξοικείωση με το νέο 

λογιστικό περιβάλλον. 

 

 

5.6 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα   

 

Η υποχρεωτική εφαρμογή και μετάβαση στα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ, αποτέλεσε ορόσημο για 

τον κλάδο της χρηματοοικονομικής λογιστικής, δίνοντας πλήθος ευκαιριών για 

διεθνή έρευνα στο εν λόγω πεδίο. Ωστόσο, ορισμένα από τα θέματα τα οποία θα 

μπορούσαν να διερευνηθούν έχουν εξετασθεί (Nobes, 2006; Weetman, 2006). Επισης, 

αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί  με τις ποιοτικές πτυχές της λογιστικής μετά την 

πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ σε λογιστικά συστήματα διαφορετικών κρατών ή 

ταυτόχρονα σε πολλά κράτη (Platikanova and Nobes, 2006; Christensen et al., 2008; 

Barth et al., 2008; and Jeanjean and Stolowy, 2008), οι οποίες πτυχές δεν αποτέλεσαν 

αντικείμενο εξέτασης της παρούσας διατριβής. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο διερεύνησης για αντίστοιχες έρευνες σε 

διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά λογιστικά περιβάλλοντα, αναφορικά με 

παράγοντες που επεξηγούν τη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που 

επιβάλλουν τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ, 

Επιπροσθέτως, μια έρευνα στηριζόμενη σε ποιοτική ανάλυση θα μπορούσε να 

συμπληρώσει την εν λόγω μελέτη, κυρίως βασισμένη στα ευρήματα που αφορούν 

στη συνάφεια της σχετικής αξίας της λογιστικής πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, η 

παρούσα μελέτη δείχνει ότι υπάρχει αλλαγή στη συνάφεια της σχετικής αξίας των 

λογιστικών πληροφοριών μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ από τις επιχειρήσεις 

που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Συνεπώς μια έρευνα στηριζόμενη 

σε ποιοτική ανάλυση θα μπορούσε να παράσχει περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις 

αντιλήψεις των συμμετεχόντων στην αγορά, με θέματα αναφορικά με την ποιότητα 

των λογιστικών πληροφοριών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις που είναι 

εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Τέλος, προγενέστερες ποιοτικές (Baralexis, 
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2004) αλλά και ποσοτικές (Spathis, 2002; Spathis et al., 2002) έρευνες διερεύνησαν 

ζητήματα σχετικά με τη δημιουργική λογιστική η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, μια μελλοντική 

ποιοτική ή ποσοτική έρευνα θα παρείχε στοιχεία σχετικά με το αν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν δημιουργική λογιστική, σε ποιο βαθμό και σε 

ποιους τομείς, μετά την περίοδο υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ. 
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