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Δπραξηζηίεο 

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρσ ην αίζζεκα ηεο 

ππνρξέσζεο λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο βνήζεζαλ. Δηδηθέο επραξηζηίεο, φκσο, ζέισ 

λα απεπζχλσ ζηε ζχδπγφ κνπ θαη ηε κεηέξα κνπ γηα ηελ εζηθή ηνπο ζηήξημε. 
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Πεξίιεςε 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμαθξίβσζε ησλ αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ πνπ ζα πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

επαλεθηίκεζε ησλ πιηθψλ πάγησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζηελ 

εχινγε αμία, φπσο νξίδεηαη απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Παξνπζίαζεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέρηεθαλ λα εμεηαζηνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

είλαη νη εμαγσγηθέο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ζπληάζζνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο µε γλψκνλα ηηο δηαηάμεηο ησλ Διιεληθψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ωζηφζν ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, µέ ηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο Υ
2
 θαη ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο V ηνπ 

Cramer, δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα. πγθεθξηκέλα δελ πξνέθπςε ζπζρέηηζε ζηα 

παξαθάησ: 

α) Ζ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ αθηλήησλ µε βάζε ηνλ 

Ν.2065/1992 θαη ηεο θχζεο ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ησλ πιηθψλ παγίσλ 

ζηελ εχινγε αμία µε ηελ ινγηζηηθή. 

β) Ζ αληίιεςε φηη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία πξνβάιεη 

δίθαηα ζηνπο ρξεζηέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, θαη ζηελ άπνςε φηη ε επαλεθηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ζα 

βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε ζε δαλεηαθά θεθάιαηα. 

γ) Σν χςνο ηνπ αξηζκνδείθηε «Ξέλσλ θεθαιαίσλ πξνο Ίδηα θεθάιαηα» θαη ηελ 

αληίιεςε φηη ε ρξήζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε 

αμία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα ηζρπξνπνηεζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

δ) Ζ ζρέζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εμαγσγψλ µε ηελ δηαηχπσζε φηη µηα ελδερφκελε 

κειινληηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί σο απφξξνηα ηεο 
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αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηνπο ζηελ εχινγε ηνπο αμία. 

ε) Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ινγηζηεξίνπ κηαο εηαηξίαο κε ην επίπεδν 

εμνηθείσζεο  γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ παγίσλ ζχκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π..
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) θαη ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο (Γ.Π.Υ.Π.), κέρξη ζήκεξα, 

αθνξά µφλν ηηο εηζεγεκέλεο επηρεηξήζεηο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο. Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ πξναηξεηηθά ηα 

Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. απνηεινχλ έλα κηθξφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ην κέγεζνο γηα 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ή είλαη 

ζπλδεδεκέλεο µε εηζεγεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη εκκέζσο επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο. 

Όκσο ν κεγάινο αξηζκφο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ δελ ηα εθαξκφδεη. Ζ 

θπξηφηεξε αηηία πνπ απνζαξξχλεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο 

είλαη ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπο. Ο ζθνπφο ηνπο, φκσο, είλαη λα πξνζθέξνπλ αιεζηλή 

θαη δίθαηε παξνπζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Ζ 

παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη ζην λα εξκελεχζεη θαη λα εμεγήζεη κε απιφ θαη θαηαλνεηφ 

ηξφπν ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ κε βάζε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηε κέζνδν ηεο απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ απηέο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ν 

ηχπνο ηεο έξεπλαο ε νπνία δηελεξγήζεθε κε βάζε κεζφδνπο θαη παξαδεδεγκέλεο αξρέο 

ζηαηηζηηθήο. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο σζηφζν είλαη λα εμεηάζεη αλ ε 

ελδερφκελε εθαξκνγή ελφο ακθηιεγφκελνπ κέξνπο ησλ Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηηθά θεθάιαηα ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ εμαγσγηθψλ 

βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη γεληθφηεξα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. 

ηφρνο ηεο είλαη λα απνδείμεη αλ ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ 

αθηλήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο ζχκθσλα µε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π., ζε αληίζεζε µε ηνλ ηζρχνληα ηξφπν 

ζηα Διιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα, κπνξεί λα ηηο σθειήζεη πξνζθέξνληαο θαιχηεξε 

πξφζβαζε ζε θεθάιαηα θαη ζε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ άληιεζε 

θαη ε αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζα επηθεληξψλεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ 
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πξντζηακέλσλ ησλ ινγηζηεξίσλ ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, έηζη επηηπγράλεηαη κία 

παλειιαδηθή εκπεηξηθή έξεπλα κε ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ άκεζα απφ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ επηιέρζεθε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο, κε απφςεηο 

θαη αλαιχζεηο απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Παξνπζηάδνληαη ηα θίλεηξα πνπ 

νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα απνηηκήζνπλ ηα αθίλεηά ηνπο ζηελ εχινγε αμία θαη ηα 

πηζαλά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα.  

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην εμεηαδφκελν ζέκα, µε 

εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. αιιά θαη απφ ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην είδνο ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

γίλεηαη δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, δηεξεπλάηαη θαη αηηηνινγείηαη ν 

ηξφπνο θαη ην µέζν ζπιινγήο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, 

παξνπζηάδεηαη θαη εμεγείηαη ε επηινγή ηεο ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ αλάιπζεο ησλ 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη 

απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ εξκελεία ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 
 

2.1 Η Αναπποζαπμογή ηυν Τλικών Πάγιυν ζηην Γιεθνή Βιβλιογπαθία 
 

Σα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ ηνπο 

απνηέιεζαλ ηζρπξφ αληηθείκελν έξεπλαο απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Σα επξήκαηα 

ζηνλ ηνκέα απηφ ππνδεηθλχνπλ φηη νη επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ 

αμία ησλ πιηθψλ παγίσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε δαλεηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπο ή ε πξφζβαζή ηνπο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Απφ ηελ δηάζηαζε 

απηή ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη σο µηα έλδεημε πξνο 

ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. Με ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο, ε επηρείξεζε 

ζεκαηνδνηεί ην αλαπηπμηαθφ ηεο δπλακηθφ θαη παξέρεη πεξηζζφηεξεο εγγπήζεηο γηα ηνπο 

πηζησηέο ηεο. Οξηζκέλεο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί µε ηελ ζρέζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο ζε 

κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο (Rodriguez-Perez et al., 2011). Αλαιπηηθφηεξα απηέο νη 

έξεπλεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Οη (JC Heaton et al., 2011) επηθεληξψζεθαλ ζε δχν 

πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ: πξψηνλ φηη νη επηρεηξήζεηο µε πςειά επίπεδα δαλεηζκνχ έρνπλ επθαηξηαθά 

θίλεηξα γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηα πάλσ µε 

ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο δαλεηαθήο ηνπο δπλαηφηεηαο. Αληηκεησπίδεηαη φκσο ην δήηεκα 

επθαηξηαθψο, γηαηί ζαλ νηθνλνκηθή νληφηεηα επσθειείηαη απφ ηελ απνθπγή ησλ 

πξφζζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ (αχμεζε επηηνθίσλ, έμνδα πξφζζεησλ 

ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θ.α.) ζε βάξνο ηνπ πηζησηψλ ηεο. Γεχηεξνλ, νη επηρεηξήζεηο µε 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επαλεθηηκήζεηο γηα λα 

κεηψζνπλ ηελ αζπκκεηξία ηεο πιεξνθφξεζεο γεγνλφο πνπ ζεκάλεη φηη θαλεξψλνπλ φηη 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο είλαη ππνηηκεκέλα. Με ηελ αχμεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απφξξνηα ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ηεο 

αμίαο ησλ παγίσλ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηνπο φξνπο ηνπ 
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ππάξρνληνο δαλεηζκνχ θαη λα απμήζνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε άιιεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Οη (Iatridis & Kilirgiotis, 2012) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλαπξνζαξκνγή 

ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξέρεη ην ιηγφηεξν δαπαλεξφ ηξφπν γηα ηελ 

αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ µέζσ ηνπ δαλεηζκνχ. Με άιια ιφγηα, απφ 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

θαιπηεξεχζνπλ ηνλ δαλεηζκφ ηνπο, ιφγσ ηεο απμήζεσο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαη ηεο 

κείσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο. Δπίζεο επηηπγράλεηαη θαη ε αχμεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο δαλεηζκνχ. Ζ (Baker, 2011) ζπκπέξαλε απφ ηελ έξεπλα ηεο φηη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπο 

ήηαλ ε ειάηησζε ηνπ χςνπο ηνπ αξηζκνδείθηε ησλ «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο 

Ίδηα Κεθάιαηα». Παξνπζηάδνπλ µηα ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλαπξνζαξκνγέο µε πςειφ αξηζκνδείθηε 

ησλ «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα». Αθφκα ππνζηεξίδεη φηη ε 

αλαπξνζαξκνζκέλε ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ είλαη πεξηζζφηεξν επζπγξακκηζκέλε µε 

ηελ αγνξαία αμία ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε µε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ πξνρσξήζεη 

ζε αλαπξνζαξκνγή. Δλψ νη (Christensen & Nikolaev, 2010) απέδεημαλ φηη ε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο αθίλεηα θηίξηα θαη 

κεραλήκαηα, ζεσξνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ρξεκαηαγνξέο πεξηζζφηεξν 

ζπλαθή απφ ηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

άκεζα µε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Οη (Mazza et al., 2011) 

απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κηαο ηζρπξήο ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ παγίσλ θαη ησλ κειινληηθψλ επηδφζεσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο κέρξη θαη 

ηξία ρξφληα κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή. Δκθαλίδνπλ θαη µηα αζζελή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ θαη ησλ κειινληηθψλ επηδφζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο µε 

πςειφ αξηζκνδείθηε «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα». Δλδείμεηο πνπ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε µε απηέο ηεο (Baker, 2011). Οη (Jaggi & Tsui, 2001) δηεξεχλεζαλ 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζην Υνλγθ Κνλγθ απφ ην 1991 έσο ην 1995 

θαη βξήθαλ µηα ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ θαη 

ησλ κειινληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ, ζεκαηνδνηψληαο ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε 

ζεκαζία ηεο απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο (Missonier-Piera, 2007) ρξεζηκνπνηεί έλα 

δείγκα ησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε Διβεηία θαηά ηα έηε 1994, 

1997, 2000, θαη ην 2004 γηα λα δείμεη φηη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ πεξηνπζηαθψλ 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=George+Emmanuel+Iatridis&fd1=aut&PHPSESSID=sc7lsfqrmdi8su2rae6a5h0r63
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=George+Kilirgiotis&fd1=aut&PHPSESSID=sc7lsfqrmdi8su2rae6a5h0r63
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Hans+B.+Christensen%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Valeri+V.+Nikolaev%22
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ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία βειηηψλεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Αθφκα νη 

πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ ησλ Διβεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηίδνληαη µε ηε ρξήζε ηεο 

αλνδηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Δίλαη θαλεξφ φηη νη επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, γηαηί θπξίαξρν ξφιν γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (θπξίσο ηνπο πειάηεο) 

ηνπ εμσηεξηθνχ έρεη ε ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε θαη φρη ε κέγηζηε θεξδνθνξία. Έλαο 

άιινο ηνκέαο πνπ επηθέξεη αιιαγέο ε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο ζηελ απνηίκεζε ησλ 

ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη θπξίσο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ θηηξίσλ 

θαη ηεο γεο είλαη νη κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

αξηζκνδείθηεο. Δπεηδή ηα Γ.Π.Υ.Π./∆.Λ.Π. είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηηο αγνξέο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ εχινγε αμία, γηαηί ελζσκαηψλνπλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηηο θαζηζηά πην ρξήζηκεο 

γηα ηνπο επελδπηέο. Καηά ζπλέπεηα, ην I.A.S.B. ζεσξεί ηελ εχινγε αμία λα είλαη ε πιένλ 

πξφζθνξε βάζε κέηξεζεο. Δπεηδή ηα εγρψξηα ινγηζηηθά πξφηππα ησλ επεηξσηηθψλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ επέηξεςαλ θπξίσο ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ µε 

ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ε πηνζέηεζε ηεο εχινγεο αμίαο έρεη 

πξνθαλψο θάπνην αληίθηππν ζηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Lantto & 

Sahlström, 2009) θαη ζπλεπψο θαη ζηνπο αξηζκνδείθηεο. Τπάξρνπλ θαη επξήκαηα 

κειεηψλ φπσο ησλ (Nichols & Buerger, 2002) πνπ βξίζθνπλ φηη νη γεξκαληθέο ηξάπεδεο 

δίλνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξα δάλεηα ζηηο εηαηξείεο πνπ απνηηκνχλ ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο ζηελ εχινγε αμία. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ε 

έξεπλα ησλ (Zülch & Burghardt, 2010) πνπ παξνπζηάδνπλ επίζεο επξήκαηα απφ ηελ 

Γεξκαλία πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε εηθφλα ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

θαηαξηίδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο µε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π./∆.Λ.Π. 

έρεη θαιχηεξε αμηνιφγεζε απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

3.1 Η Έννοια ηυν Τλικών Παγίυν ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού ζηην 

Δλληνική Νομοθεζία 

 

Δλζψκαηα Πάγηα ηνηρεία είλαη ηα πιηθά απνθηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο µε 

πξννξηζκφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα δξάζεψο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπο, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε είλαη καθξχηεξε ηνπ έηνπο. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ 

ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηέρεη, ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο, ηα θηίξηα, 

ηηο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ, ηα ηερληθά έξγα, ηα κεραλήκαηα, ηηο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα έπηπια θαη ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ κίαο εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα 

ζηηο εδαθηθέο εθηάζεηο ππάγνληαη, ηα νηθφπεδα, ηα γήπεδα, ηα αγξνηεκάρηα, ηα δάζε, ηα 

νξπρεία, ηα κεηαιιεία, ηα ιαηνκεία, νη θπηείεο θαη ζπλνιηθά νπνηαδήπνηε έθηαζε γεο ε 

ηδηνθηεζία ηεο νπνίαο αλήθεη ζηελ επηρείξεζε. Σα πιηθά πάγηα δηαθξίλνληαη ζε: 

α) Με απνζβεζηέα θαη είλαη απηά πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο, δελ 

αλαιψλνληαη απφ ηε ρξήζεο ηνπο θαη ηνλ ρξφλν, επνκέλσο δελ απνζβέλνληαη (π.ρ. 

νηθφπεδα, αγξνηεκάρηα) θαη 

β) Απνζβεζηέα πνπ ε έθηαζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. νξπρεία, 

κεηαιιεία, θηίξηα, κεραλήκαηα θ.η.ι.) 

ηα θηίξηα αλαινγνχλ θαη επηπιένλ εγθαηαζηάζεηο, φπσο: ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο, 

ηειεπηθνηλσληαθέο θαη άιιεο, νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο µε ην θηίξην µε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε ε απφζπαζή ηνπο λα µελ είλαη δπλαηή λα γίλεη εχθνια θαη ρσξίο βιάβε ηνπ 

θηηξίνπ. Απηέο νη εγθαηαζηάζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη ζε ππνινγαξηαζκνχο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ θηηξίσλ, πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο. ε ελδερφκελε χπαξμε 

νξηδνληίνπ ηδηνθηεζίαο, πνπ απαξηίδεηαη απφ γήπεδν θαη θηίξην, γίλεηαη δηάθξηζε ηεο 

αμίαο ηνπ γεπέδνπ απφ ηελ αμία ησλ θηηζκάησλ (Π.∆. 1123, 1980). 
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3.2 Η Έννοια ηυν Τλικών Παγίυν ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού Βάζει 

ηυν Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. 

 

Σν «Πιαίζην γηα ηελ εηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ» νξίδεη σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαλ πφξν ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ειέγρεηαη απφ απηήλ πνπ απνηειεί ζπλέπεηα παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαη ε ρξήζε ηνπ 

ζα θέξεη νηθνλνκηθά νθέιε. Με βάζε ην ∆.Λ.Π.16, έλα ζηνηρείν ζεσξείηαη σο 

ελζψκαηε αθηλεηνπνίεζε φηαλ ηθαλνπνηεί ηελ αξρή ηεο αλαγλψξηζεο, δειαδή πξέπεη 

λα ινγηζηηθνπνηείηαη φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) Θεσξείηαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη µε απηφ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα εηζέξζνπλ ζηελ εηαηξεία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζηαζκίζεη ηα νθέιε πνπ ζα εηζξεχζνπλ 

αλαιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο επέλδπζεο ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. θαη 

β) Ζ αμία θηήζεο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. 

εκεηψλεηαη φηη ην ∆.Λ.Π.16 δελ εθαξκφδεηαη γηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ζπλδένληαη µε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο επίζεο θαη γηα δηθαηψκαηα νξπρείσλ 

κεηαιιείσλ, ηελ αλαδήηεζε θαη εμφξπμε νξπθηψλ, πεηξειαίνπ θαη φκνησλ πφξσλ πνπ 

δελ αλαγελληνχληαη. Δθαξκφδεηαη φκσο γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε ή ζηε δηαηήξεζε δαζψλ, νξπρείσλ θιπ. (Λνπθά & 

Βιάρνο, 2008). 

 

3.2.1  Ανηαλλακηικά  και  Δίδη  ςνηηπήζευρ  Τλικών  Παγίυν 

ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού Βάζει ηυν Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. 

 

Σα αληαιιαθηηθά θαη ηα είδε ζπληεξήζεσο θαηαρσξνχληαη ζπλήζσο ζηα απνζέκαηα θαη 

βαξχλνπλ ηα έμνδα φηαλ αλαιψλνληαη. Σα κεγαιχηεξεο αμίαο φκσο αληαιιαθηηθά θαη 
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εθεδξηθφο εμνπιηζκφο ραξαθηεξίδνληαη σο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, φηαλ ε 

επηρείξεζε πεξηκέλεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα πεξηζζφηεξεο απφ µία ρξήζεηο θαη µφλν 

ζε ζρέζε µε έλα ζηνηρείν (Λνπθά & Βιάρνο, 2008). 

 

3.2.2 Απσικά Κόζηη Τλικών Πάγιυν ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού Βάζει 

ηυν Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. 

 

Ζ απφθηεζε ζηνηρείσλ γηα πεξηβαιινληηθνχο ή ιφγνπο αζθάιεηαο, κνινλφηη δελ απμάλεη 

άκεζα ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θάπνηνπ ππάξρνληνο πάγηνπ ζηνηρείνπ, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί αλαγθαία ε απφθηεζε ηνπο γηα ηελ ιήςε νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ άιια 

πάγηα ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, µία ρεκηθή βηνκεραλία είλαη ελδερφκελν λα πξέπεη ή 

λα ππνρξενχηαη απφ ην λφκν λα εγθαηαζηήζεη νξηζκέλεο λέεο δηαδηθαζίεο ρεκηθήο 

παξαγσγήο γηα λα ζπκκνξθσζεί µε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο απαηηήζεηο παξαγσγήο 

θαη ελαπνζήθεπζεο ρεκηθψλ. Δπεηδή, ε ρεκηθή βηνκεραλία δελ κπνξεί λα παξάγεη θαη 

λα πνπιά εάλ δελ ππάξρνπλ ζην εξγνζηάζην εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε αμία ηνπνζέηεζεο 

απηψλ θξίλεηαη σο πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη µε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο δελ απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ 

(Λνπθά & Βιάρνο, 2008). 

 

3.2.3 Μεηαγενέζηεπο Κόζηορ Τλικών Πάγιυν ηοισείυν ηος 

Δνεπγηηικού Βάζει ηυν Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. 

 

Ζ επηρείξεζε δελ ζπκπεξηιακβάλεη ινγηζηηθά ζηελ αμία ησλ ελζσκάησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ π.ρ. 

εξγαηηθφ θφζηνο θαη αλαιψζηκα πιηθά. Κάπνηα κέξε ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

πηζαλψο ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε ζε θαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα π.ρ. αληηθαηάζηαζε 

θαζηζκάησλ ζε αεξνπιάλα. Δπηπιένλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία απνθηνχληαη γηα λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε ζπρλφηεηα ηεο αληηθαηάζηαζεο άιισλ κεξψλ κηαο ππάξρνπζαο 

ελζψκαηεο αθηλεηνπνίεζεο π.ρ. αληηθαηάζηαζε ηηο ηνηρνπνηίαο ελφο θηηξίνπ. Οξηζκέλεο 
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θνξέο ε ζπλερφκελε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πάγηνπ απαηηεί ηελ ζπζηεκαηηθή θχξηα 

επηζεψξεζή ηνπ γηα βιάβεο, αζρέησο αλ θάπνηα κέξε ηνπ αληηθαζηζηνχληαη ή φρη. ε 

θάζε θχξηα ζπληήξεζε ην θφζηνο ινγηζηηθνπνηείηαη ζηελ αμία ηεο ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνίεζεο σο αληηθαηάζηαζε δεδνκέλνπ φηη ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο 

αλαγλψξηζεο. Οπνηαδήπνηε ππνιεηκκαηηθή ινγηζηηθή αμία ηνπ θφζηνπο πξφηεξνπ 

ειέγρνπ (ζαλ μερσξηζηή κνλάδα θφζηνπο απφ ηα θπζηθά ζηνηρεία) απναλαγλσξίδεηαη. 

Απηφ γίλεηαη αλεμάξηεηα αλ ην θφζηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έιεγρνπ ινγηζηηθά έγηλε 

απνδεθηφ ζηε δνζνιεςία πνπ ην ζηνηρείν απνθηήζεθε ή θαηαζθεπάζηεθε. Δάλ 

επηβάιιεηαη, γίλεηαη ρξήζε ηνπ ππνινγηδφκελνπ θφζηνπο ελφο φκνηνπ κειινληηθνχ 

έιεγρνπ σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπ θφζηνπο επηζεψξεζεο φηαλ ην ζηνηρείν απνθηήζεθε ή 

θαηαζθεπάζηεθε (Λνπθά & Βιάρνο, 2008). 

 

3.3 Η Αξία Κηήζευρ ηυν Τλικών Παγίυν ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού 

ζηην Δλληνική Νομοθεζία 

 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

εγγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ζηελ ηηκή θηήζεσο ή ζην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο 

ηνπο. Σηκή θηήζεσο είλαη ε ηηκνινγηαθή αμία αγνξάο πνπ απμάλεηαη µε ηα εηδηθά έμνδα 

αγνξάο, ηηο δαπάλεο δηακφξθσζεο ρψξσλ, εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλαξκνιφγεζεο 

κεραλεκάησλ θ.α. θαη κεηψλεηαη µε ηηο ζρεηηθέο εθπηψζεηο. Γηα ηα αθίλεηα ε αμία 

θηήζεσο είλαη ε αλαγξαθφκελε ζην ζπκβφιαην αγνξάο. Σα έμνδα θηήζεσο ησλ 

αθηλήησλ (θφξνο κεηαβίβαζεο, ζπκβνιαηνγξαθηθά, κεζηηηθά θ.α.) δελ πξνζαπμάλνπλ 

ηελ αμία θηήζεσο ηνπο αιιά θαηαρσξνχληαη ζην ελεξγεηηθφ σο έμνδα πνιπεηνχο 

απφζβεζεο (Π.∆. 1123, 1980). 

 

3.4 Η Αξία Κηήζευρ ηυν Τλικών Παγίυν ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού 

Βάζει ηυν Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. 

 

Ζ αμία ελφο ελζψκαηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζχκθσλα µε ηελ βάζε ηεο 
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αλαγλψξηζεο, ε επηρείξεζε εθηηκά ην θφζηνο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ φηαλ 

απηφ πξαγκαηνπνηείηαη. ηα έμνδα απηά ζπλππνινγίδνληαη ηα θφζηε πνπ αξρηθά 

εθπιεξψζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ. Σν θφζηνο ελφο ζηνηρείνπ πεξηέρεη : 

α) Σελ ηηκή αγνξάο ηνπ, απμεκέλε µε ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη ηνπο θφξνπο πνπ 

δελ επηζηξέθνληαη θαη ειαηησκέλε µε ηηο εκπνξηθέο εθπηψζεηο. 

β) Κάζε θφζηνο πνπ αθνξά άκεζα ηε ζέζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

γ) Σν εθηηκψκελν θφζηνο απνζπλαξκνιφγεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ φπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ην πεξηνπζηαθφ 

απηφ ζηνηρείν, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε επηρείξεζε έρεη απνδερζεί ηελ άλσ δέζκεπζε 

είηε θαηά ηελ απφθηεζε ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είηε σο απνηέιεζκα 

ηεο ρξήζεο ηνπ ζηνηρείνπ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα γηα άιινπο ιφγνπο, εθηφο 

ηεο παξαγσγήο απνζεκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε (Λνπθά & Βιάρνο, 2008). 

 

3.5 Δκηίμηζη και Αναπποζαπμογή Τλικών Παγίυν ηοισείυν ηος 

Δνεπγηηικού ζηην Δλληνική Νομοθεζία 

 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή 

ηνπ θφζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο. Ζ αμία απηή πξνζαπμάλεηαη µε ηηο δαπάλεο 

πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ θαη κεηψλεηαη µε ηηο απνζβέζεηο. ε πεξίπησζε 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θηήζεσο ηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη µε ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηάμεσλ εηδηθνχ λφκνπ, ε αλαπξνζαξκνζκέλε 

αμία ζα παξνπζηάδεηαη σο λέα αμία θηήζεσο ηνπ ππφςε παγίνπ. Καηά ζπλέπεηα ε 

αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ απαγνξεχεηαη, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη απφ εηδηθφ λφκν. Μεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ε 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ησλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη σο ε λέα αμία θηήζεο απηψλ (Νφκνο 

2190/1920). Ωο εθ ηνχηνπ, εθηφο απφ ηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ γεπέδσλ θαη ησλ 

θηηξίσλ πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα µαο µε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 

σο 27 ηνπ Ν. 2065/1992, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 
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Πξφηππα, θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3229/2004, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηα 

δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, θακία άιιε αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ δελ επηηξέπεηαη 

λα γίλεη. Σν άξζξν 15 ηνπ Ν. 3229/2004 είλαη ζε πιήξε επζπγξάκκηζε µε ηελ 

δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ ζχκθσλα µε ην Γ.Λ.Π 16. Σα επηπιένλ 

ζηνηρεία πνπ πξνζζέηεη είλαη θνξνινγηθήο θχζεο φπσο ην πνζνζηφ θαη ηνλ ηξφπν 

θνξνιφγεζεο ηεο ππεξαμίαο θαη ηελ θνξνιφγεζε ζε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 

απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο. Γηα ιφγνπο απνθπγήο ηνπ πιενλαζκνχ ζα παξνπζηαζηεί 

ε αλαπξνζαξκνγή ησλ θηηξίσλ θαη ησλ νηθνπέδσλ µε βάζε ηνλ λφκν Ν. 2065/1992. 

 

3.5.1 Παποςζίαζη Ν. 2065/1992 

 

3.5.1.1 Άπθπο 20 Ν. 2065/1992 Τπαγόμενερ ζε Αναπποζαπμογή 

Δπισειπήζειρ 

 

Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο, πνπ ηεξνχλ ππνρξεσηηθά βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β... Γελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε αλαπξνζαξκνγή γηα επηρεηξήζεηο, πνπ ηεξνχλ πξναηξεηηθά βηβιία Γ΄ 

θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. γηα εηαηξίεο ππφ εθθαζάξηζε θαηά ην ρξφλν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο, θαζψο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηα 

αθίλεηα γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαξηηζζεί ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Νφκνο 

2065, 1992). Αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη 

νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηα δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ρσξίο λα πξνβνχλ ζε 

θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ ζα πξνθχςεη (ΠΟΛ. 1173, 2008). Οη ηερληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη µε ηελ αλέγεξζε θαη πψιεζε νηθνδνκψλ, ππνρξενχληαη 

λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηελ αμία µφλν ησλ αθηλήησλ πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ ή πνπ έρνπλ 

εθκηζζψζεη πάλσ απφ δπν (2) ρξφληα θαηά ην ρξφλν ηεο αλαπξνζαξκνγήο (Νφκνο 2065, 

1992). 
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3.5.1.2 Άπθπο 21 και 22 Ν. 2065/1992 Αναπποζαπμογή ηηρ Αξίαρ 

Γηπέδυν και Κηιπίυν – Υπόνορ Αναπποζαπμογήρ και Αξία πος 

Τπόκειηαι ζε Αναπποζαπμογή 

 

Οη ππαγφκελεο ζηελ αλαπξνζαξκνγή επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ 

αμία ησλ αθηλήησλ ηνπο, απφ ην 1992 θαη κεηά αλά ηεηξαεηία, ηα νπνία έρνπλ ζηελ 

θπξηφηεηά ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. Οη εγγξαθέο ηεο αλαπξνζαξκνγήο 

θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ (Νφκνο 2065, 1992), ε ηειεπηαία 

αλαπξνζαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Τπνθείκελν ζε 

αλαπξνζαξκνγή είλαη µφλν ε αμία ησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ θαη φρη ε αμία φισλ ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα µε ηνλ Αζηηθφ 

Κψδηθα (ΠΟΛ. 1248, 1992). Υξφλνο αλαπξνζαξκνγήο είλαη ν ρξφλνο θαηαρψξεζεο ησλ 

νηθείσλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δπηπιένλ, ε 

αλαπξνζαξκνγή ππνινγίδεηαη µε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο αμίαο θηήζεο, ζπκπιήξσζεο 

θαη βειηίσζεο ησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ µε ηνπο αλάινγνπο ζπληειεζηέο 

αλαπξνζαξκνγήο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νπνίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο θηήζεο 

ηνπ αθηλήηνπ θαη ην χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Απηνί θαζνξίδνληαη θάζε θνξά µε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Νφκνο 2065, 1992). Γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη 

φηη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνπέδσλ θαη ησλ θηηξίσλ ζηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα είλαη πιεζσξηζηηθή πξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπο θαη φρη µηα πξνζπάζεηα 

εκθάληζεο ηεο πξαγκαηηθήο (αγνξαίαο) ηνπο αμίαο ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπο. ηελ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε νη 

ππαγφκελεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα εθαξκφζνπλ ηα εμήο: 

α) Αμία θηήζεο ησλ αθηλήησλ πνπ απνθηήζεθαλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007, 

ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία πνπ πξνήξζε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 

αθηλήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 2008. 

β) Οη µε ππαγφκελεο ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ επηρεηξήζεηο, ην 

έηνο 2008, σο αμία θηήζεο ησλ αθηλήησλ πνπ απέθηεζαλ κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2007, ζεσξνχλ ηελ εκθαληδφκελε αμία ζηα βηβιία ηνπο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007 θαη 

γ) Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ππνινγίδεηαη µε πνιιαπιαζηαζκφ ηεο πην 
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πάλσ αμίαο θηήζεο µε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Πίλαθα 1 

Γηα ηα αθίλεηα πνπ ήξζαλ ζηελ θαηνρή ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά δελ ππφθεηηαη ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο θηίζεο ηνπο. 

πλεπψο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί απφ απηέο κέρξη ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο αλαπξνζαξκνγήο. Δπίζεο ε αμία 

ησλ παξαθάησ αθηλήησλ δελ ππάγεηαη ζηελ αλαπξνζαξκνγή: 

α) Σα αθίλεηα πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε θαηά ην ρξφλν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, 

δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ηεο, ζηα βηβιία 

ηεο επηρείξεζεο. 

β) Σα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, αιιά αλήθνπλ ζηελ 

θπξηφηεηα ησλ εηαίξσλ ή ηξίησλ. 

γ) Σα θηίξηα πνπ αλεγέξζεζαλ ζε μέλν έδαθνο θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη πεξηέξρνληαη 

ζηνλ θχξην ηνπ εδάθνπο. 

δ) Οη ιπφκελεο θαη γεληθφηεξα νη θαηαζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην 

έδαθνο ρσξίο ηελ δεκηνπξγία βιαβψλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιιν κέξνο, γηαηί δελ 

απνηεινχλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπο εδάθνπο (π.ρ. 

κεηαιιηθά ππφζηεγα θηι) θαη 

ε) Σα θηίξηα ησλ νπνίσλ ε απνπεξάησζε δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ  31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδεηαη ε αμία ησλ εκηηειψλ θηηξίσλ. 

Οη απνζβέζεηο ζε θάζε θηίξην πνπ αλαπξνζαξκφδεηαη ε άμηα ηνπ, πνπ έρνπλ 

ππνινγηζηεί κέρξη θαη ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο απφ απηφ ηεο αλαπξνζαξκνγήο, 

ζα αλαπξνζαξκνζζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο µε ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο πνπ νξίδνληαη γηα 

θάζε θηίξην, ζχκθσλα µε ην ρξφλν θηήζεο ηνπ. Άξα, ε αλαπξνζαξκνγή ησλ 

απνζβέζεσλ ζα γίλεη γηα θάζε θηίξην κεκνλσκέλα θαη γηα νιφθιεξν ην πνζφ ησλ 

απνζβέζεσλ πνπ ινγίζηεθαλ γηα θάζε θηίξην κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Αλ ε επηρείξεζε δελ δηελήξγεζε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία 
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απνζβέζεηο, ζα αλαπξνζαξκφζεη µφλν απηέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί θαη εκθαλίδνληαη 

ζηα βηβιία ηεο. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ απνζβέζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δαπάλεο γηα 

πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ηνπ θηηξίνπ, ζα αθνινπζεζεί ε εμήο δηαδηθαζία: Αλ ν 

ζπληειεζηήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ θηηξίνπ είλαη ν ίδηνο γηα ηηο βειηηψζεηο θαη 

πξνζζήθεο, ζα αλαπξνζαξκνζζεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απνζβέζεσλ µε ην ζπληειεζηή 

αλαπξνζαξκνγήο πνπ ζα εθαξκνζζεί θαη γηα ην θηίξην. Αλ ν ζπληειεζηήο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ ηνπ 

θηηξίνπ, ηφηε νη ζπλνιηθέο απνζβέζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ αμία ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη 

απηψλ ζηελ αμία ησλ πξνζζεθψλ θαη ησλ βειηηψζεσλ ζα δηαρσξηζηνχλ θαη ζα 

αλαπξνζαξκνζηνχλ μερσξηζηά µε ηνλ αλάινγν ζπληειεζηή ζε ζρέζε µε ην ρξφλν 

θηήζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο. Γηα θηίξηα πνπ ε αμία 

ηνπο έρεη απνζβεζζεί εμ νινθιήξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

δελ ζα γίλνπλ εγγξαθέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ηνπο επεηδή δελ ζπλάγεηαη ππεξαμία 

απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή. (ΠΟΛ. 1152, 2008). Γηα αθίλεηα, ηα νπνία ππάγνληαη ζε 

πεξηνρή φπνπ αθνινπζείηαη ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο 

ησλ αθηλήησλ, φηαλ ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηνπο 

ζπληειεζηέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, είλαη κεγαιχηεξε εθείλεο, πνπ θαζνξίδεηαη µε 

βάζε ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ, σο αλαπξνζαξκνζκέλε αμία 

ζεσξείηαη απηή πνπ απνξξέεη απφ ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

(Νφκνο 2065, 1992). Γηα ηα αθίλεηα πνπ δελ εθαξκφδεηαη ν αληηθεηκεληθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο, φηαλ ε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο αλσηέξσ ζπληειεζηέο 

είλαη κεγαιχηεξε εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη µε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1249/1982 

(ΑΑ ΓΖ, Έληππα Κ1, θ.ιπ.), σο αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ησλ αθηλήησλ ζεσξείηαη ε 

ηειεπηαία. Ηζρχνληαο ν πεξηνξηζκφο φηη δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ θηηξίνπ 

ειαηηψλεηαη ζην επίπεδν πνπ ζπλάγεηαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ή ηελ αμία πνπ πξνθχπηεη βάζε ηνπ Ν. 1249/1982 ζα 

αλαπξνζαξκφδνληαη θαη νη απνζβέζεηο ηνπ θηηξίνπ ζην ζχλνιφ ηνπο µε ηνλ αληίζηνηρν 

κεησκέλν ζπληειεζηή αλαπξνζαξκνγήο (ΠΟΛ. 1152, 2008). Αλαιπηηθά ε 

αλαπξνζαξκνδφκελε αμία γηα ηηο πεξηνρέο εθηφο θαη εληφο ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηα δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πξαγκαηνπνηνχλ θαη 
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απηέο αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο, σο βάζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπληειεζηψλ, ζα ιάβνπλ ηελ εχινγε αμία πνπ 

εκθαλίδαλε ζηα βηβιία ηνπο ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεγνχκελεο αλαπξνζαξκνγήο, 

αλεμάξηεηα αλ ζηα βηβιία ηνπο πινπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. ή νη 

αξρέο θαη νη θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ζ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία πνπ ζα 

ζπλάγεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζπληειεζηψλ δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία θαηά ην ρξφλν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. Γηα 

φζεο επηρεηξήζεηο δελ αλαπξνζάξκνζαλ ηελ αμία ησλ αθηλήησλ ηνπο ζηελ εχινγε αμία, 

σο αμία θηήζεο ζα ιεθζεί ππφςε ε αμία ε νπνία είρε πξνθχςεη απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ έηνπο 2012. Σέινο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ππνρξενχληαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπο 

επηβάιιεηαη λα αλαγξάθνπλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο 

αλαπξνζαξκνγήο (Νφκνο 2065, 1992). 

 

3.5.1.3 Άπθπο 23 Ν. 2065/1992 Δμθάνιζη ηηρ Τπεπαξίαρ 

 

Απφ ηελ επηπιένλ αμία πνπ ζα αλαθχςεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 

αθηλήησλ ζα αθαηξεζεί ππνρξεσηηθά ην ηπρφλ ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

«ΚΔΡ∆Ζ ή ΕΖΜΗΔ», αζρέησο αλ ε δεκία έρεη αλαγλσξηζζεί απφ θνξνινγηθφ έιεγρν. 

Σν ππφινηπν ηεο ππεξαμίαο πνπ απέκεηλε ζην ινγαξηαζκφ 41.07 «Γηαθνξέο απφ 

αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «ΚΔΡ∆Ζ ή ΕΖΜΗΔ» θεθαιαηνπνηείηαη 

αλάινγα, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, µε ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο ηνλ ρξφλν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο. 

β) ηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) µε αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ 

πνπ ζα γίλεη κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο απφ ην ρξφλν ηεο αλαπξνζαξκνγήο 

εθαξκφδνληαο ηηο ηππηθέο ελέξγεηεο πνπ ηζρχνπλ (ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θ.ιπ.) 

γηα ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 
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γ) ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, µε ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πινπνηείηαη µε 

αχμεζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ζην αλάινγν πνζφ πνπ απνξξέεη απφ ηε δηαίξεζε 

ηνπ πνζνχ ηεο ππεξαμίαο µε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ µεξίδσλ. Απηή ε αχμεζε 

ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη απηή κέρξη 

θαη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο απφ ην έηνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ηξνπνπνηψληαο ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο κεηά απφ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ ζπλεηαίξσλ. 

δ) ηηο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, µε αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, πνπ 

πινπνηείηαη ππνρξεσηηθά µε έθδνζε λέσλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, πνπ δηακνηξάδνληαη 

δσξεάλ ζηνπο παιαηνχο εηαίξνπο, αλάινγα µε ηα κεξίδηά ηνπο. Ζ αχμεζε απηή ζα 

πξέπεη λα έρεη ηειεηψζεη κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο απφ ην έηνο ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο. 

ε) ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, αζρέησο αλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ή φρη ζην 

ρξεκαηηζηήξην, µε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 

δεχηεξνπ έηνπο απφ ην ρξφλν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. Ζ αχμεζε απηή ζα πινπνηεζεί: 

• είηε µε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν 

ηεο θεθαιαηνπνίεζεο, 

• είηε µε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα δηαλεκεζνχλ δσξεάλ ζηνπο παιαηνχο 

κεηφρνπο, µε αλαινγία ησλ κεηνρψλ πνπ ήδε θαηέρνπλ. 

• είηε θαη µε ηνπο δχν παξαπάλσ ηξφπνπο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εθδνζνχλ λέεο κεηνρέο απνζαθελίδεηαη φηη αλ ην πνζφ ηεο 

ππεξαμίαο πνπ πεγάδεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ δηαηξνχκελν µε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο, έρεη σο απνηέιεζκα αξηζκφ κεηνρψλ πνπ δελ είλαη 

δπλαηή ε δηαλνκή ηνπο ζε αθέξαην αξηζκφ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο, αλαινγηθά ησλ 

κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα µελ πξνβνχλ ζε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ 

αθέξαηνπ πνζνχ ηεο ππεξαμίαο, αιιά λα θεθαιαηνπνηήζνπλ κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο 

ππεξαμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε αξηζκφ κεηνρψλ δηαλεκεηέν ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο ζε 

άξηην αξηζκφ. Σν πνζφ ππεξαμίαο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε ζα 

εμαθνινπζήζεη λα εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ 41.07 «Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή 

αμίαο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ 
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ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ Δ.Π.Δ. Αλ εκθαλίδεηαη ζηνπ ινγαξηαζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο ππεξαμία πνπ πξνέξρεηαη απφ πξνεγνχκελεο αλαπξνζαξκνγέο θαη δελ 

θεθαιαηνπνηήζεθε απηή ζα αζξνηζηεί µε ηελ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ γηα λα γίλεη ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο 

(ΠΟΛ. 1127, 2004). Οη δηαηάμεηο πεξί θεθαιαηνπνίεζεο ηεο ππεξαμίαο δελ έρνπλ 

εθαξκνγή γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ηα 

δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπο πξνρσξνχλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηα δηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα ρσξίο λα πξνβαίλνπλ ζε θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ 

πξνθχπηεη (ΠΟΛ. 1173, 2008). 

 

3.5.1.4 Άπθπο 24 Ν. 2065/1992 Φοπολογία Τπεπαξίαρ 

 

Γίλεηαη ην πεξηζψξην ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα αθαηξέζνπλ αλαινγηθά απφ ην πνζφ 

ηεο ππεξαμίαο ησλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ πνπ πξνθχπηεη ηε δεκία πνπ εκθαλίδνπλ ζηα 

βηβιία ηνπο θαη ηελ νπνία δηθαηνχληαη, ζχκθσλα µε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο, λα ηελ 

ζπκςεθίζνπλ µε άιια εηζνδήκαηα ή λα κεηαθέξνπλ ζηα επφκελα έηε γηα ζπκςεθηζκφ. 

Δπηπιένλ, ην ππφινηπν ηεο ππεξαμίαο πνπ ελδερνκέλσο απνκέλεη θνξνινγείηαη µε 

ζπληειεζηή 2% γηα ηα γήπεδα θαη 8% γηα ηα θηίξηα. Αλ ε επηρείξεζε δελ έρεη δεκία 

παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ή δελ επηζπκεί λα ηελ ζπκςεθίζεη µε ηελ ππεξαμία, νιφθιεξν 

ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο θνξνινγείηαη µε ζπληειεζηή 2% θαη 8% αλάινγα απφ ηελ πεγή 

πνπ πξνέξρεηαη. Ζ δεκία πνπ αθαηξείηαη απφ ηελ ππεξαμία δελ ζπκςεθίδεηαη µε άιια 

εηζνδήκαηα, νχηε κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ ζηα επφκελα ρξφληα. Σέινο, ε ππεξαμία 

εθηηκάηαη σο εμήο: 

α) Γηα ηα Γήπεδα – Οηθφπεδα: απφ ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία πνπ απνξξέεη απφ ηνπο 

ζπληειεζηέο ζα αθαηξεζεί ε αμία πνπ ππνινγίδεηαη σο βάζε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ηεο αμίαο ηνπ γεπέδνπ - νηθνπέδνπ. 

β) Γηα ηα Κηίξηα: απφ ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα µε ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζα αθαηξεζεί ην πνζφ ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ 
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απνζβέζεψλ ηνπο θαζψο θαη ε Αλαπφζβεζηε αμία απηψλ πνπ απνξξέεη απφ ηα βηβιία 

ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο αλαπξνζαξκνγήο δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. 

Ο θφξνο ππεξαμίαο επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε θαη δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαηά ην απνηέιεζκα ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο, νχηε 

ζπκςεθίδεηαη µε ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηα ινηπά 

εηζνδήκαηά ηεο. Δπνκέλσο ν θφξνο πνπ απαηηείηαη δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδά ηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα θνξνινγεηέα θέξδε (ΠΟΛ. 1127, 2004). 

 

3.5.1.5 Άπθπο 25 Ν. 2065/1992 Γήλυζη Τπεπαξίαρ 

 

Κάζε επηρείξεζε πνπ έρεη ζπλνιηθή ππεξαμία κεγαιχηεξε ησλ 880,00€ ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη δήισζε θφξνπ ππεξαμίαο. Αλ ε απνξξένπζα ππεξαμία είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

αλσηέξνπ πνζνχ, ε επηρείξεζε πέξα ηνπ γεγνλφηνο φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη µε 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο, δελ είλαη 

ππφρξεε ζηελ ππνβνιή δήισζεο θφξνπ ππεξαμίαο θαη ζπλεπψο ζηελ θαηαβνιή θφξνπ. 

Ζ δήισζε ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο Γ.Ο.Τ. κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα 

ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην ρξφλν πνπ έγηλε ε αλαπξνζαξκνγή (ΠΟΛ. 1127, 2004). 

 

3.5.1.6 Άπθπο 26 Ν. 2065/1992 Δξάνηληζη ηηρ Φοπολογικήρ 

Τποσπέυζηρ 

 

Με ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηεο ππεξαμίαο, 

εμαληιείηαη θαη ε ππνρξέσζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο γηα ην πνζφ 

ηεο ππεξαμίαο πνπ θνξνινγήζεθε. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο 

θαη ηηο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο φηη δελ ζα δηαιπζνχλ ή ην κεηνρηθφ ηνπο 

θεθάιαην δελ ζα κεησζεί µε ζθνπφ λα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ην πνζφ 

ηεο ππεξαμίαο πξηλ απφ ηελ πάξνδν πέληε εηψλ απφ ην έηνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο. ε 
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αληίζεηε πεξίπησζε ε ππεξαμία απηή δελ ζεσξείηαη θνξνινγηθά σο κεηνρηθφ ή εηαηξηθφ 

θεθάιαην πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαη θνξνινγείηαη µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απμάλνληαο ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζηελ δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε ηεο δηάιπζεο ή κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. Αθαηξψληαο απφ ην θφξν πνπ 

πξνθχπηεη  ζηελ  πεξίπησζε απηή ν  θφξνο  ηεο ππεξαμίαο  ηεο  αλαπξνζαξκνγήο  ησλ 

αθηλήησλ πνπ θαηαβιήζεθε. Σα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ 

ζπγρσλεχνληαη µε άιιε επηρείξεζε, γηα ηελ ίδξπζε λέαο αλψλπκεο εηαηξίαο θαζψο θαη 

ζε πεξίπησζε εμαγνξάο ηνπο ή απνξξφθεζήο ηνπο απφ άιιε αλψλπκε εηαηξία. 

(ΠΟΛ.1127, 2004). 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο κεηνρέο άιισλ εηαηξηψλ θαη ζα 

ιάβνπλ δσξεάλ κεηνρέο απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ιφγσ 

αλαπξνζαξκνγήο, άιιεο Α.Δ. ζην θεθάιαην ηεο νπνίαο ζπκκεηέρνπλ, νθείινπλ λα 

ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηελ αμία ησλ δσξεάλ λέσλ κεηνρψλ. Οη κεηνρέο ζα εκθαλίδνληαη 

φπσο νξίδεη ην Δ.Γ.Λ..: 

α) Ζ επηρείξεζε πνπ ιακβάλεη ρσξίο αληίηηκν λέεο κεηνρέο (ή λέα εηαηξηθά κεξίδηα 

Δ.Π.Δ.), ζηνλ ρξφλν ηεο παξαιαβήο ηνπο ζα ηηο θαηαρσξήζεη µε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο 

αμία: 

• Σηο λέεο κεηνρέο ζε ρξέσζε ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 18.00 «ζπκκεηνρέο ζε 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» ή ηνπ 18.01 «ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο» ή ηνπ 34 

«ρξεφγξαθα», αληίζηνηρα, µε πίζησζε ησλ ζρεηηθψλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 41.06 

«δηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ». 

• Σα θαηλνχξγηα εηαηξηθά κεξίδηα ζε ρξέσζε ησλ εηδηθψλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 18.00 

«ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» ή ηνπ 18.01 «ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο 

επηρεηξήζεηο» µε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 41.06 θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνινγαξηαζκψλ 

ηνπ. 

β) Σα παξαπάλσ απαηηείηαη λα αζθνχληαη θαη φηαλ απμάλεηαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ 

παιαηψλ κεηνρψλ, γηαηί ε πξνζέγγηζε ησλ ζπλνιηθψλ ζεκάησλ ηεο 

θεθαιαηνπνηνχκελεο δηαθνξάο ηεο αλαπξνζαξκνγήο αξκφδεη λα πξαγκαηνπνηεζεί µε 

νκνηφκνξθνπο θαλφλεο. 
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Ωο εθ ηνχηνπ, µε ηε δηαθνξά ηεο αλαπξνζαξκνγήο ρξεψλνληαη νη ζρεηηθνί 

ππνινγαξηαζµνί ηνπ 18.00 ή ηνπ 18.01 ή ηνπ 34, µε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 41.06 

θαη ηνπ εηδηθνχ ππνινγαξηαζµνχ ηνπ. 

Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο νινθιεξψλεηαη µε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 

ππεξαμίαο πνπ αληηζηνηρεί. Ωζηφζν φηαλ ε αλψλπκε εηαηξία ή ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο δηακνηξάζεη ην παξαπάλσ απνζεκαηηθφ ζηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο, ην 

πνζφ απηφ ζα θνξνινγεζεί ζην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπ (ΠΟΛ. 1127, 2004). 

 

3.5.1.7 Άπθπο 27 Ν. 2065/1992 Έκπηυζη Αποζβέζευν πος 

Ππαγμαηοποιούνηαι ζηο Ποζό ηηρ Τπεπαξίαρ 

 

Οη απνζβέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ππνινγίδνληαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία 

θάζε θηηξίνπ. Απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ππεξαμία ησλ θηηξίσλ, ζα αθαηξνχληαη απφ 

ηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Ζ έθπησζε ησλ απνζβέζεσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζηελ ππεξαμία 

ησλ θηηξίσλ γίλεηαη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη 

ππνινγίδνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πνπ νη 

επηρεηξήζεηο απνηππψλνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηα βηβιία ηνπο. Ζ Αλαπφζβεζηε αμία 

θάζε θηηξίνπ αλεπξίζθεηαη αθαηξψληαο απφ ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηηο επίζεο 

αλαπξνζαξκνζκέλεο απνζβέζεηο. Ωο πξφηππν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αθνξνινγήησλ 

θξαηήζεσλ επελδχζεσλ, είλαη ε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ ππάρζεθαλ ζηηο δηαηάμεηο 

ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ζε απηή ε ππεξαμία πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ (ΠΟΛ. 1127, 2004). 

 

3.6 Δκηίμηζη και Αναπποζαπμογή Τλικών Παγίυν ηοισείυν ηος 

Δνεπγηηικού ζηο Γ.Λ.Π. 16 
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3.6.1 Μέθοδοι Δκηίμηζηρ και Αναπποζαπμογήρ Τλικών Παγίυν 

ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού ζηο Γ.Λ.Π. 16 

 

χκθσλα µε ην Γ.Λ.Π. 16 κεηά ηελ ινγηζηηθή παξαδνρή ηεο αμίαο ελφο ελζψκαηνπ 

πάγηνπ ζηνηρείνπ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο σο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο, αλάκεζα 

ζηηο παξαθάησ κεζφδνπο (Λνπθά & Βιάρνο, 2008) : 

1. Μέζνδνο Κφζηνπο. Ύζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο πιηθφ πάγην ζηνηρείν ζα 

παξνπζηάδεηαη ζηηο  ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο θηήζεψο  ηνπ, 

κεησκέλν µε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκηέο 

απνκείσζεο ή ππνηίκεζεο (Λνπθά & Βιάρνο, 2008). 

2. Μέζνδνο Αλαπξνζαξκνγήο. Έλα ζηνηρείν κεηά ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο πιηθφ πάγην, 

ζα παξνπζηάδεηαη µε ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία πνπ ζηελ νπζία είλαη ε εχινγε αμία 

ηνπ ηελ εκέξα ηεο αλαπξνζαξκνγήο, κεησκέλε µε ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Ζ εχινγε αμία 

είλαη ε αμία πνπ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί κεηαμχ κεξψλ 

πνπ ελεξγνχλ µε ηε ζέιεζή ηνπο θαη µε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Γηα ηα 

γήπεδα θαη ηα θηίξηα θαζνξίδεηαη απφ εθηηκήζεηο επαγγεικαηηψλ εθηηκεηψλ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε ελδείμεηο ηεο αγνξάο. Δλψ γηα ηα κεραλήκαηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

απνηειείηαη θαηά θαλφλα απφ ηελ αγνξαία αμία ηνπο θαζνξηζκέλε κεηά απφ εθηίκεζε. 

Όηαλ ππάξρεη έιιεηςε αγνξαίσλ ελδείμεσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ν 

ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο, θπξίσο ιφγσ θαηαζθεπαζηηθψλ αιιά θαη άιισλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη επεηδή ππάξρεη 

έιιεηςε πσινχκελσλ ίδησλ ζηνηρείσλ, ε επηρείξεζε κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ εχινγε 

αμία µε µηα πξνζέγγηζε ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο ή µε µηα 

εηζνδεκαηηθή αληηκεηψπηζε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία 

ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ ελζψκαηνπ ζηνηρείνπ. Ζ εχινγε αμία ζπκπίπηεη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο µε ηελ ηξέρνπζα αμία θαη ηελ παξνχζα αμία ηνπ ζηνηρείνπ. Οη 

αλαπξνζαξκνγέο πξέπεη γίλνληαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε ε ινγηζηηθή 

αμία λα µε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Γειαδή ζε πεξίπησζε κηθξψλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ 
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θάζε ηξία (3) µε (5) έηε. Δλψ φηαλ ε αμία κεηαβάιιεηαη µε ζπρλφηεξν ξπζκφ θάζε έλα 

(1) έηνο. Όηαλ πινπνηείηαη αλαπξνζαξκνγή γηα µηα ελζψκαηε αθηλεηνπνίεζε ζα 

εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη ψζηε λα µελ ππάξρεη επηιεθηηθή 

επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ε παξάζεζε ηεο αμίαο ηνπο 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα έρεη ηελ ίδηα εκεξνκελία αλαθνξάο 

(Λνπθά& Βιάρνο, 2008). 

Ζ πνιηηηθή φκσο πνπ ζα αθνινπζεζεί πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξε ηελ 

θαηεγνξία ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο 

αλάκεζα ζηηο δπν κεζφδνπο πνπ δίλεηαη απφ ην Γ.Λ.Π. 16, φηαλ γίλεηαη αληηθείκελν 

θαηάρξεζεο νδεγεί ζηελ εκθάληζε «δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο» µε ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα: 

α)  Δπηρεηξεκαηηθέο  κνλάδεο  πνπ  ζέινπλ  λα  εκθαλίζνπλ  «δηνγθσκέλα  θέξδε»  δελ 

επηιέγνπλ ηελ επαλεθηίκεζε ψζηε νη απνζβέζεηο λα ινγίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο µε 

απνηέιεζκα κηθξφηεξεο απνζβέζεηο θαη εκθάληζε πεξηζζφηεξσλ θεξδψλ θαη 

β) Οηθνλνκηθνί νξγαληζκνί πνπ ζέινπλ λα πξνβάιινπλ µηα «Ηζρπξή Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο» θαη ρακειφ δείθηε «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα» επηιέγνπλ λα επαλεθηηκνχλ ηα πιηθά πάγηα ζηνηρεία ηνπο δεκηνπξγψληαο 

απνζεκαηηθφ απφ επαλεθηίκεζε (Λνπθά & Βιάρνο, 2008). 

 

3.6.2  Λογιζηικόρ  Υειπιζμόρ ηηρ  Αναπποζαπμογήρ ηυν  Τλικών Παγίυν 

ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού ζηο Γ.Λ.Π. 16 

 

Σν Γ.Λ.Π. 16 θαζηεξψλεη, σο απνδεθηνχο, δχν ηξφπνπο ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ: 

1. Καη’ Αλαιφγηα Αχμεζε Αμίαο Κηήζεσο θαη σξεπκέλσλ Απνζβέζεσλ 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ άλσ ηξφπνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο αλαπξνζαξκνγήο, 

θαζνξίδεηαη πξψηα ε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ θαη κεηά πξνζδηνξίδεηαη ν ζπληειεζηήο 
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αλαπξνζαξκνγήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε, εχινγε αμία πξνο ινγηζηηθή αμία. 

Ύζηεξα πνιιαπιαζηάδεηαη µε ηνλ ζπληειεζηή ε ινγηζηηθή αμία ηνπ αθίλεηνπ. Σν 

γηλφκελν πνπ πξνθχπηεη αθαηξείηαη απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ αθίλεηνπ θαη µε απηφ 

ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη ε αμία ηεο αλαπξνζαξκνγήο πνπ ρξεψλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ. Όκνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο  ηνπ. Ζ  αλαπξνζαξκνζκέλε  αμία  ηνπο  πηζηψλεηαη  ζην  ινγαξηαζκφ  ησλ 

ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ Σν ππφινηπν ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο πηζηψλεηαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ησλ δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο (Λνπθά & Βιάρνο, 2008). 

2. Μεδεληζκφο σξεπκέλσλ Απνζβέζεσλ 

Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ αλαπξνζαξκνγήο, εάλ ε νξηδφκελε 

εχινγε αμία είλαη κεγαιχηεξε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο, ηφηε ρξεψλνληαη νη ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο ψζηε λα κεδεληζηνχλ. Σν ππφινηπν πνζφ ηεο δηαθνξάο εχινγεο αμίαο 

αξρηθνχ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη ρξεψλεηαη ζηελ αμία ηνπ παγίνπ θαη πηζηψλεηαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ησλ δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Αλ φκσο ε εχινγε αμία 

είλαη κηθξφηεξε απφ ην αξρηθφ θφζηνο ηφηε ρξεψλνληαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ψζηε 

λα κεδεληζηνχλ. Σν ππφινηπν πνζφ ηεο δηαθνξάο εχινγεο αμίαο αξρηθνχ θφζηνπο πνπ 

πξνθχπηεη πηζηψλεηαη ζηελ αμία ηνπ παγίνπ θαη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ πηζηψλεηαη 

ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο ζηα ίδηα θεθάιαηα (Λνπθά 

&Βιάρνο, 2008). 

 

3.6.3 Λογιζηικόρ Υειπιζμόρ ηηρ Τπεπαξία ηηρ Αναπποζαπμογή ηυν 

Τλικών Παγίυν ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού ζηο Γ.Λ.Π. 16 

 

Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ππεξαμίαο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ 

αληηκεησπίδεηαη σο εμήο: 

α) Όηαλ ε απνηίκεζε ηνπ πιηθνχ παγίνπ είλαη κεγαιχηεξε ηεο αξρηθήο αμίαο, ε δηαθνξά 

επαλεθηίκεζεο είλαη ζεηηθή. Ζ αχμεζε απηή πηζηψλεηαη ζην «Απνζεκαηηθφ 

Δπαλεθηίκεζεο» ησλ 'Ίδησλ Κεθαιαίσλ. Όηαλ φκσο, ε αχμεζε θαιχπηεη µία 
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πξνεγνχκελε ειάηησζε ηεο αμίαο ηνπ ίδηνπ πάγηνπ πνπ είρε ρξεσζεί ζηα απνηειέζκαηα, 

ε αχμεζε ηφηε πηζηψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξέσζεο. Δλψ ην ππφινηπν πνζφ πηζηψλεηαη ζην «Απνζεκαηηθφ Δπαλεθηίκεζεο». 

β) ηελ πεξίπησζε χπαξμεο αξλεηηθήο δηαθνξάο επαλεθηίκεζεο, δειαδή ε απνηίκεζε 

ηνπ πιηθνχ παγίνπ είλαη κηθξφηεξε ηεο αξρηθήο αμίαο, ε ειάηησζε απηή ηεο αμίαο 

ρξεψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Δθφζνλ πξνθχςεη κείσζε πνπ θαιχπηεη µία 

πξνεγνχκελε αχμεζε ηνπ ηδίνπ πάγηνπ πνπ είρε πηζησζεί ζην «Απνζεκαηηθφ 

Δπαλεθηίκεζεο», ηφηε ε κείσζε ρξεψλεηαη ζην «Απνζεκαηηθφ Δπαλεθηίκεζεο» κέρξη 

ην πνζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ ππάξρεη ζην «Απνζεκαηηθφ 

Δπαλεθηίκεζεο». Αληίζηνηρα ην ππφινηπν πνζφ ηεο κείσζεο ρξεψλεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. 

γ) Σν απνζεκαηηθφ απηφ εθνχζηα κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην «Τπφινηπν Κεξδψλ εηο 

λέν» φηαλ ην θέξδνο επαλεθηίκεζεο πξαγκαηνπνηείηαη. Απηή ε δπλαηφηεηα δίλεηαη 

εθφζνλ πξνθχςεη ηειηθή ηνπ απφζπξζε / εθπνίεζε, αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

πάγην ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. Όηαλ ην πάγην ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο απφζβεζεο µε βάζε ηελ επαλεθηηκεκέλε ηνπ αμία θαη ηεο απφζβεζεο πνπ ζα 

ινγηδφηαλ ζην ηζηνξηθφ ηνπ θφζηνο κεηαθέξεηαη απφ ηα απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο 

ζην «Τπφινηπν Κεξδψλ εηο λέν» απεπζείαο θαη φρη µέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. ε µηα 

πηζαλή απφζπξζε / εθπνίεζε ηνπ παγίνπ ην ππφινηπν ηνπ απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο 

κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζην «Τπφινηπν Κεξδψλ εηο λέν» (Λνπθά & Βιάρνο, 2008). 

 

3.7 Οι Αποζβέζειρ ηυν Τλικών Παγίυν ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού ζηην 

Δλληνική Νομοθεζία 

 

ηελ Διιεληθή λνκνζεζία ηα πιηθά πάγηα ζηνηρεία ζεσξείηαη φηη ράλνπλ µε ηελ 

παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ κέξνο ηεο αμίαο ησλ, επεηδή πθίζηαληαη: 

α) θζνξά απφ ηνλ ρξφλν 

β) θζνξά απφ ηελ ρξήζε ηνπο θαη 
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γ) νηθνλνκηθή κείσζε ηεο αμίαο ηνπο, γηαηί πιένλ δελ δεηνχληαη νη ππεξεζίεο πνπ απηά 

πξνζθέξνπλ. 

Δπνκέλσο απφζβεζε είλαη ε ρξνληθή θαηαλνκή ηεο αμίαο ηνπ πάγηνπ ζε πεξηζζφηεξεο 

ρξήζεηο. Απηή ινγίδεηαη ζχκθσλα µε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηεο ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνίεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα απηήλ αθνινπζεί ε ινγηζηηθή ηεο απεηθφληζε θαη ν 

θαηαινγηζκφο ηεο ζε θάζε ρξήζε. Απνζβέζηκν πάγην είλαη ην ελζψκαην πάγην ζηνηρείν 

πνπ απνθηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα αδηάιεηπηε ρξήζε θαη έρεη σθέιηκε 

δηάξθεηα δσήο κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο αιιά πεξηνξηζκέλε. Ωθέιηκε δσή ελφο πάγηνπ 

ιέγεηαη ε πξνβιεπφκελε ρξνληθή δηάξθεηα δσήο ελφο ελζψκαηνπ παγίνπ πνπ πξνθχπηεη 

θαηά θαλφλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Με άιια ιφγηα ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία ην πάγην ζα είλαη ηθαλφ λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Ζ σθέιηκε δσή κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχεηαη αληίζηνηρα ζε έηε, ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ή ζε παξαγφκελεο κνλάδεο. 

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία είλαη αχηε ζηελ νπνία κπνξεί λα πσιεζεί ην πάγην ζην ηέινο ηεο 

σθέιηκεο δσήο (Π.∆. 1123, 1980). Αιιά θξίλεηαη φηη φια ηα πάγηα έρνπλ κεδεληθή 

ππνιεηκκαηηθή αμία, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ (αθέιιεο, 2009). 

Απνζβεζηέα αμία ελφο  πάγηνπ νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο ηνπ 

πάγηνπ θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηνπ αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεο, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, είλαη ίζν µε ην θφζηνο αγνξάο ηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνίεζεο ζπλ ηα εηδηθά 

έμνδα αγνξάο, φπσο κεηαθνξηθά, αζθάιηζηξα, έμνδα ζπλαξκνιφγεζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο. Κάπνηα απφ ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο ελφο πιηθνχ πάγηνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, φπσο ν θφξνο κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ, ηα κεζηηηθά, ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά, νη ακνηβέο δηθεγφξσλ, απνηεινχλ γηα ηελ λνκνζεζία έμνδα 

πνιπεηνχο απφζβεζεο ζπλεπψο δελ απμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεο ηνπ πάγηνπ. Ζ 

Αλαπφζβεζηε αμία ελφο πάγηνπ απνηειεί ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο απνζβεζηέαο αμίαο 

θαη ησλ ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ ηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνίεζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθνχ παξαπάλσ αλαθέξζεθε φηη ππνινγίδνπκε ηελ ππνιεηκκαηηθή 

αμία σο κεδεληθή ζηα πάγηα, άξα ε Αλαπφζβεζηε αμία είλαη ίζε µε ην απνηέιεζκα ηεο 

αθαίξεζεο ηεο αμίαο θηήζεο θαη ησλ ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ ηνπ παγίνπ (Π.∆. 1123, 

1980) Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

α) Απνζβέζεηο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. ηελ ζπλνκνηαμία απηή 

ηνπνζεηνχληαη νη ηαθηηθέο απνζβέζεηο. Απηέο απνηεινχλ γηα ηελ λνκνζεζία νξγαληθά ή 

ιεηηνπξγηθά έμνδα γηαηί απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή θζνξά ησλ πιηθψλ παγίσλ 
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ζηνηρείσλ (Π.∆. 1123, 1980). 

β) Απνζβέζεηο µε ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Απηή ε θαηεγνξία 

απνηειείηαη απφ ηηο πξφζζεηεο απνζβέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο βάζεη ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο (αλαπηπμηαθά θίλεηξα). Απηέο είλαη αλφξγαλα ή µε 

ιεηηνπξγηθά έμνδα επεηδή δελ παξνπζηάδεηαη ε πξαγκαηηθή θζνξά ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ (Π.∆. 1123, 1980). 

Τπάξρνπλ δπν κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ εηήζησλ απνζβέζεσλ ζηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία θαη είλαη νη εμήο : 

ηαζεξή κέζνδνο 

Οη απνζβέζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο µε ηε ζηαζεξή κέζνδν (Π.∆. 1123, 1980). πλεπψο 

µε αχηε ηε κέζνδν ε αμία θηήζεο αθνχ απμεζεί µε ηηο ηπρφλ δαπάλεο πξνζζεθψλ θαη 

βειηηψζεσλ, πνιιαπιαζηάδεηαη µε έλα ζηαζεξφ ζπληειεζηή απφζβεζεο. Γηα ηηο 

ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ή ηνλ θαηψηεξν ή ηνλ αλψηεξν ζπληειεζηή απφζβεζεο ή 

νπνηνλδήπνηε άιιν ελδηάκεζν ζπληειεζηή κεηαμχ θαηψηεξνπ θαη αλψηεξνπ θαη µε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηφο πνπ ζα επηιεγεί ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά κέρξη ηελ πιήξε 

απφζβεζε ησλ πην πάλσ παγίσλ ζηνηρείσλ. Σν απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ γηλφκελνπ 

απνηειεί ηελ εηήζηα απφζβεζε (Π.∆. 299, 2003). Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ, απνζβέζεηο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ή ζε 

φια, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα εθπέζνπλ θνξνινγηθά ηηο απνζβέζεηο πνπ δελ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο. Οη απνζβέζεηο δειαδή ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ εκθάληζε ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ ελφο ιεπηνχ ηνπ 

επξψ (0,01€) απφ ηελ αξρηθή αμία. Οη µε πξαγκαηνπνηεζείζεο απνζβέζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο, δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά πξνο έθπησζε απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επφκελσλ απηψλ ρξήζεσλ (αθέιιεο, 2009). 

Φζίλνπζα κέζνδνο 

Σα θαηλνχξγηα κεραλήκαηα θαη ν λένο ινηπφο κεραλνινγηθφο ή ηερληθφο εμνπιηζκφο 

παξαγσγήο, πνπ απνθηάηαη απφ ηελ 01/01/1998 θαη κεηά νη βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, 

κεηαιιεπηηθέο, ιαηνκηθέο, θαη νη κηθηέο απφ απηέο επηρεηξήζεηο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
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λα πινπνηνχλ ηηο απνζβέζεηο ηνπο εθηφο απφ ηε ζηαζεξή κέζνδν θαη µε ηε θζίλνπζα 

κέζνδν. Ζ κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δελ επηηξέπεηαη λα αιιάδεη απφ έηνο ζε 

έηνο, αιιά ηζρχεη ππνρξεσηηθά θαηά πάγην ηξφπν κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή απφζβεζε 

ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (Νφκνο 2238, 1994).  

Σα πνζνζηά πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ 

πνιιαπιαζηάδνληαη µε ην ζπληειεζηή 3 θαη ην απνηέιεζκα απηφ µε ηελ ζεηξά ηνπ 

πνιιαπιαζηάδεηαη µε ην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Όηαλ ε Αλαπφζβεζηε αμία εκθαλίζεη 

ππνιεηκκαηηθή αμία, αθνχ πξψηα εθαξκνζηνχλ νη απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηε 

ρξήζε απηή, κηθξφηεξε απφ ην 10% ηεο αμίαο θηήζεο, είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα ην απνζβεζηεί φιε ε Αλαπφζβεζηε αμία κέζα ζην ίδην 

νηθνλνκηθφ έηνο (Π.∆. 299, 2003). 

 

3.8 Οι Αποζβέζειρ ηυν Τλικών Παγίυν ηοισείυν ηος Δνεπγηηικού ζηο 

∆ΛΠ 16 

 

3.8.1 Απόζβεζη 

 

Ζ απφζβεζε δείρλεη μεθάζαξα, θαηά ηελ ζεκειηψδε αξρή ηεο «ζπζρέηηζεο», ην θφζηνο 

ρξήζεο θάζε ζηνηρείνπ θαη ην ζπλδέεη µε νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

ρξήζε ηνπ. Απφζβεζε ππνινγίδεηαη θαη θαηαρσξείηαη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. Αλ θάζε κέξνο ελφο 

ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ έρεη θφζηνο πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε µε ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ απνζβέλεηαη μερσξηζηά. Γίλεηαη θαηαλνκή ηεο αξρηθά 

αλαγλσξηζκέλεο αμίαο ελφο πιηθνχ παγίνπ ζηα ζεκαληηθά ηνπ κέξε θαη απηά 

απνζβέλνληαη ρσξηζηά. ε πεξηπηψζεηο πνπ έλα αμηφινγν ζηνηρείν ελφο παγίνπ έρεη 

σθέιηκε δσή θαη κέζνδν απφζβεζεο ίδηα µε έλα άιιν ζπνπδαίν θνκκάηη ηνπ ίδηνπ 

ζηνηρείνπ, ηφηε γηα απηά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αζξνηζηνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφζβεζεο. Όηαλ µηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνζβέλεη μερσξηζηά νξηζκέλα κέξε ελφο 
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ελζψκαηνπ παγίνπ, ζα απνζβέλεη μερσξηζηά θαη ην ππφινηπν ζηνηρείν ζηνλ ίδην φκσο 

βαζκφ. Σν ππφινηπν απηφ απνηειείηαη απφ ζηνηρεία ηνπ πνπ δελ είλαη κεκνλσκέλα 

ζεκαληηθά. Αλ νη νηθνλνκηθέο ειπίδεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηα κέξε απηά είλαη 

δηαθνξεηηθέο, ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ππφινηπνπ θαη ηελ απφζβεζή ηνπ. Δίλαη εθηθηή ε επηινγή ηεο 

απφζβεζεο ρσξηζηψλ κεξψλ ελφο παγίνπ ην θφζηνο ησλ νπνίσλ είλαη αζήκαλην ζε 

ζρέζε µε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ απφζβεζε θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα εθηφο εάλ πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ 

πιηθνχ παγίνπ. Όηαλ φκσο ε απφζβεζε ελφο πάγηνπ ελζσκαηψλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία 

ελφο άιινπ πιηθνχ παγίνπ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ πιηθνχ πάγηνπ 

ζηνηρείνπ αθνκνηψλνληαη ζηελ θαηαζθεπή άιισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (Λνπθά & 

Βιάρνο, 2008). 

 

3.8.2 Αποζβέζιμη Αξία και Πεπίοδορ Απόζβεζηρ 

 

Σν απνζβεζζέλ πνζφ φπσο πξνβιέπεη ην Γ.Λ.Π. 16 ζα πξέπεη λα δηακνηξαζηεί ζηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ µε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Γεγνλφο πνπ δίλεη 

βαξχηεηα ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ θαηαλνκήο ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ψζηε νη 

ρξεψζεηο ηεο απφζβεζεο λα δείρλνπλ μεθάζαξα ηε ξνή ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπ παγίνπ (αξρή ηεο ζπζρέηηζεο). Ζ σθέιηκε δσή ππνινγίδεηαη µε θαλφλα ηελ 

αλακελφκελε ρξήζε ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε. πλεπψο, ε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ πιηθνχ παγίνπ. Ζ 

ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή νθείινπλ λα αλαζεσξνχληαη θαη’ ειάρηζηνλ ζην 

ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο, αλ νη λέεο εθηηκήζεηο δηαθέξνπλ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο, νη κεηαβνιέο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κεηαβνιέο ζηηο 

ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ζχκθσλα µε ην Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε». Οη απνζβέζεηο αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά αθφκα θαη 

φηαλ ε εχινγε αμία ελφο παγίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία, µε ηνλ 

φξν φηη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ δελ είλαη κεγαιχηεξε ηεο ινγηζηηθήο ηνπ 

αμίαο. Οη επηζθεπέο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ παγίνπ δελ αίξνπλ ηελ ηζρχ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνζβέζεψλ ηνπ. Σν απνζβεζηέν πνζφ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
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αθαίξεζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο. ηελ πξάμε φκσο, ε ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο 

ζηνηρείνπ είλαη αζήκαληε θαη γηα απηφ αγλνείηαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ απνζβεζηένπ 

πνζνχ. Τπάξρεη πεξίπησζε ε ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο παγίνπ λα απμεζεί ηφζν ψζηε λα 

είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. Δάλ πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε 

πεξίπησζε ην πνζφ ηεο απφζβεζεο είλαη κεδέλ εθηφο αλ ε ππνιεηκκαηηθή αμία ζε 

θάπνην επεξρφκελν ζηάδην, κεησζεί ζε πνζφ ρακειφηεξν ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. Ζ 

απφζβεζε ελφο ζηνηρείνπ μεθηλάεη φηαλ είλαη ζε ζέζε θαη ζε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί µε ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδεη ε επηρείξεζε. Ζ απφζβεζε ζηακαηάεη λα 

ππνινγίδεηαη ηελ πξνεγνχκελε απφ ηηο εμήο δχν εκεξνκελίεο: 

α) ηελ εκεξνκελία πνπ ην ζηνηρείν ηαμηλνκείηαη σο «θαηερφκελν γηα πψιεζε» 

ζχκθσλα µε ην Γ.Π.Υ.Α. 5, θαη 

β) ηελ εκεξνκελία πνπ ην ζηνηρείν απναλαγλσξίδεηαη. 

πλεπψο ε απφζβεζε ζπλερίδεη λα ππνινγίδεηαη αθφκα θαη φηαλ ην ζηνηρείν παξακέλεη 

αδξαλέο ή απνζχξεηαη, εθηφο αλ έρεη πιήξσο απνζβεζζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη κέζνδνο απφζβεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε κνλάδεο παξαγσγήο / ρξήζεο ε 

απφζβεζε φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην πάγην κπνξεί λα είλαη κεδέλ. Σα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πεξηθιείνληαη ζε έλα ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ θαηαλαιψλνληαη απφ 

ηελ επηρείξεζε θπξίσο απφ ηελ ρξήζεο ηνπο. Άιινη παξάγνληεο φπσο ε ηερληθή ή ε 

εκπνξηθή απαμίσζε θαη θζνξά φηαλ ην πάγην είλαη αδξαλέο νδεγνχλ ζε ειάηησζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ζα είραλ απνθνκηζηεί απφ απηφ. Άξα νη παξαθάησ 

ζπληειεζηέο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δσήο. 

α) ε αλακελφκελε ρξήζε (ζπλήζσο σο θαλφλαο ιήςεο ηεο ιακβάλεηαη ε παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ή ε θπζηθή παξαγσγή) 

β) ε αλακελφκελε θζνξά θαη ε θζνξά απφ ηνλ ρξφλν πνπ ζηεξίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθνχο 

παξάγνληεο θαζψο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζηνηρείνπ φηαλ παξακέλεη αδξαλέο 

γ) ε ηερληθή ή ε εκπνξηθή απαμίσζε 

δ) νη λνκηθνί ή άιινη πεξηνξηζκνί ρξήζεο ηνπ ζηνηρείνπ. 

Ζ γε θαη ηα θηίξηα είλαη πάγηα πνπ δηαρσξίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ινγηζηηθά 
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μερσξηζηά αθφκα θαη φηαλ έρνπλ απνθηεζεί καδί. Δθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο (π.ρ. 

νξπρεία). Ζ γε έρεη απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή άξα δελ απνζβέλεηαη. Ζ αχμεζε ζηελ 

αμία ηεο γεο ζηελ νπνία έρεη αλεγεξζεί έλα θηίξην δελ επηδξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

απνζβεζηένπ πνζνχ ησλ θηηξίσλ. Δάλ ζην θφζηνο ηνπ γεπέδνπ ή νηθνπέδνπ 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο θαηεδάθηζεο / αρξήζηεπζεο, απφζπξζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο, ην θφζηνο πνπ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ απνζβέλεηαη ηελ 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ απνθνκίδνληαη νθέιε απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσλ 

δαπαλψλ. Όηαλ φκσο ε γε έρεη θαζνξηζκέλε σθέιηκε δσή ηφηε απνζβέλεηαη ψζηε 

λα αληηθαηνπηξίδεη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ απηή (Λνπθά & Βιάρνο,2008). 

 

3.8.3 Μέθοδορ Απόζβεζηρ 

 

Ζ κέζνδνο απφζβεζεο πνπ εθαξκφδεηαη πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν µε ηνλ 

νπνίν απνθηνχληαη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ην ελζψκαην πάγην. Ζ 

κέζνδνο πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη θαη’ ειάρηζην ζην ηέινο θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

έηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηνλ ηξφπν 

απφθηεζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ, ε κέζνδνο ζα πξέπεη λα 

ηξνπνπνηείηαη γηα λα εηθνλίδεη αμηφπηζηα ην κεηαβιεζέληα ηξφπν απνθφκηζεο νθειψλ. 

Ζ κεηαβνιή ινγηζηηθνπνηείηαη σο κεηαβνιή ζηε ινγηζηηθή εθηίκεζε ζχκθσλα µε ην 

Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε». 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηακνηξαζηεί ην 

απνζβεζηέν πνζφ ηνπ ζηνηρείνπ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ. Ζ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα δηαιέγεη ηε κέζνδν πνπ εκθαλίδεη θαιχηεξα ηελ πξνβιεπνκέλε 

απνθφκηζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ. Ζ κέζνδνο 

απνζβέζεσλ εθαξκφδεηαη µε ζπλέπεηα απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν εθηφο αλ κεηαβιεζεί ε 

αλακελφκελε απνθφκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ. 

Οη ηξεηο ζπρλφηεξνη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ είλαη νη εμήο: 

α) Δπζεία Μέζνδνο 

Σν πνζφ ησλ απνζβέζεσλ πνπ ινγηζηηθνπνηείηαη ζηα απνηειέζκαηα είλαη ζηαζεξφ θαηά 
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ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο απφζβεζεο 

γίλεηαη µε βάζε ηνλ πην θάησ ηχπν: 

Πνζφ Απφζβεζεο Αλά Υξήζε =Κφζηνο −               Τπνιεηκκαηηθή αμία 

                                                Ωθέιηκε δσή 

β) Μέζνδνο Φζίλνληνο Τπνινίπνπ 

Σν πνζφ ησλ απνζβέζεσλ πνπ ινγηζηηθνπνηείηαη ζηα απνηειέζκαηα κεηψλεηαη θαηά ηε 

πεξίνδν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ, γηαηί ζε θάπνηα πάγηα ηα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο 

ηνπο είλαη πην απνδνηηθά απφ ηα επφκελα. 

γ) Καηά Παξαγνκέλε Μνλάδα Μέζνδνο 

Σν πνζφ ηεο απφζβεζεο ππνινγίδεηαη µε βάζε ην αλακελφκελν κέγεζνο εμέιημεο ηεο 

παξαγσγήο. Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ε κέζνδνο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη ηνπιάρηζην ζην ηέινο θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ έηνπο. Αλ 

ππάξρεη κεηαβνιή ζηνλ πξνβιεπφκελν ξπζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ζηελ ππφινηπε 

δσή ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ. Αλ ππάξρεη ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηείηαη ε κέζνδνο αλάινγα. 

Ζ κεηαβνιή ζηε κέζνδν απφζβεζεο είλαη αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο. πλεπψο 

αιιάδνπλ νη δαπάλεο απφζβεζεο γηα ηελ παξνχζα θαη ηηο εξρφκελεο ρξήζεηο. Δπίζεο 

αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζην ζην ηέινο θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ε σθέιηκε 

δσή ησλ παγίσλ. Όηαλ νη εθηηκήζεηο δηαθέξνπλ απφ ηηο αξρηθέο, ηφηε πξέπεη λα γίλεηαη 

αλαζεψξεζε. Οη δαπάλεο απφζβεζεο νθείινπλ λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη γηα ηελ 

ηξέρνπζα θαη γηα ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο (Λνπθά & Βιάρνο, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ 

 

4.1 Δίδορ ηηρ Ακολοςθούμενηρ Έπεςναρ 

 

Ο ηχπνο ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζείηαη γεληθφηεξα είλαη ζεκαληηθφο γηαηί θαζνξίδνληαη 

νη ζηφρνη θαη ην πξφβιεκα πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ. Ζ απαγσγηθή έξεπλα καδί µε ηελ 

επαγσγηθή απνηεινχλ έξεπλεο πνπ αληηθείκελν ηνπο είλαη ε κειέηε ησλ κεηαβιεηψλ. 

Με άιια ιφγηα είλαη έξεπλεο πνπ κεηξνχλ δεδνκέλα πνπ δελ έρνπλ µηα ζηαζεξή ηηκή. 

ηνλ ηχπν ηεο απαγσγηθήο - επαγσγηθήο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο εληνπίδνληαη θαη 

επηιέγνληαη δπν ή θαη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο θαη κειεηψληαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

ηελ απαγσγηθή έξεπλα, ν εξεπλεηήο αξρίδεη απφ µ ηα ήδε ππάξρνπζα ζεσξία ή θάπνηεο 

γεληθέο παξαδνρέο θαη επηιέγεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα κεηξήζεη. Γηαηππψλεη 

ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ή εξσηήζεηο γηα ηηο ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ. 

Έπεηηα γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη ηα ρξεζηκνπνηεί σο θαλφλα. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν δέρεηαη - απνξξίπηεη ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ή απαληά ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ είρε ζέζεη πξηλ ηελ ζπιινγή ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζθφπηκν λα γίλεη µηα δηεπθξίλεζε ησλ δηαθφξσλ αλάκεζα ζηηο 

εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο θαη ππνζέζεηο. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο είλαη µηα θαηαθαηηθή 

πξφηαζε πνπ απνηππψλεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηεο έξεπλαο σο πξφβιεςε. Αληίζεηα 

νη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο είλαη µηα εξσηεκαηηθή πξφηαζε πνπ εθθξάδεη έλαλ ζηφρν ηεο 

έξεπλαο σο δεηνχκελν λα απαληεζεί. Ζ επαγσγηθή κέζνδνο αθινπζεί ηελ αθξηβψο 

αληίζεηε εξεπλεηηθή πνξεία απφ ηελ απαγσγηθή. Ξεθηλά απφ ηηο παξαηεξήζεηο, ακέζσο 
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κεηά ζέηεη ηηο ππνζέζεηο ή εξσηήζεηο θαη θαηαιήγεη ζε έλα γεληθφ θαλφλα 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1993a). ε απηήλ ηελ εξγαζία ην είδνο ηεο έξεπλαο πνπ 

αθνινπζείηαη είλαη ε απαγσγηθή θαη ζέηνληαη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο γηαηί απηέο είλαη 

ινγηθά παξάγσγα θάπνησλ γεληθψλ παξαδνρψλ. 

 

4.2 κοποί, ηόσοι και Γιαηύπυζη ηυν Δπεςνηηικών Δπυηήζευν 

 

4.2.1 Ππώηη Δπεςνηηική Δπώηηζη 

 

Σν εξψηεκα αλ ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ινγηζηεξίνπ ησλ εηζεγκέλσλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ επαξθψο ελεκεξσκέλα ζε φηη αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πξηλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή 

πξψηε εθαξκνγή ηνπο πνπ ππήξρε απφ ην 2003. Μηα έξεπλα έδεημε φηη δελ είραλ 

αθνκνησζεί πιήξσο ηα δηεζλή πξφηππα απφ ηα ζηειέρε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη φηη µφλν ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζην λέν αληηθείκελν είρε έλα ζηα δχν ζηειέρε 

(Grant Thornton & Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2003). Γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψζεθε αξγφηεξα, απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ (Grant Thornton, 2006). Απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ ρψξα µαο, ην 2005 έρνπλ πεξάζεη πεξίπνπ νθηψ 

(8) ρξφληα. Υξνληθφ δηάζηεκα αξθεηφ γηα λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε 

ελεκέξσζε γηα ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηα δηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, αθφκα θαη γηα ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ινγηζηεξίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.. Δπηπξφζζεηα µηα απφ ηηο θνηλέο πξαθηηθέο 

πνπ αθνινπζνχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ε αλάζεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ ινγηζηεξίνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Δπνκέλσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

εμεηαζηεί αλ ππάξρεη ζρέζε θαη πνηνο ν βαζκφο ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ινγηζηεξίνπ µε ην 

επίπεδν γλψζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία. 

Δξψηεζε 1
ε 

(Q1): πλδένληαη θαη ζε πνην βαζκφ ζπλάθεηαο ε θχζε ηεο εξγαζηαθήο 
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ζρέζεο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ινγηζηεξίνπ ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ µε ην επίπεδν 

εμνηθείσζεο πνπ έρνπλ µε ηνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε 

αμία ζχκθσλα µε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.; 

 

4.2.2 Γεύηεπη Δπεςνηηική Δπώηηζη 

 

Οξηζκέλεο έξεπλεο φπσο απηή ησλ (Missonier-Piera, 2007) βξίζθνπλ φηη νη 

αλαπξνζαξκνγέο ησλ πιηθψλ παγίσλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο θπξίσο µε ην χςνο 

ηνπ αξηζκνδείθηε ησλ «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα». Απηφο ν 

αξηζκνδείθηεο ζεσξείηαη φηη είλαη έλαο εκπεηξηθφο θαλφλαο γηα ηελ θξίζε ηνπ ηξφπνπ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ δαλεηζκφ ηεο µηα νηθνλνκηθή νληφηεηα (Myers, 1977). Μάιηζηα ν 

κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνδείθηε γηα ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξνθίκσλ ην 2010 ζηελ Διιάδα θπκάλζεθε ζην 1,29 (Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, 2012). Δλψ αληίζηνηρα ν κέζνο φξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αξηζκνδείθηε γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δαλεηνδνηήζεθαλ ην 2009 ήηαλ 

1,30 (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2010). πλεπψο ν κέζνο φξνο ηνπ θιαδηθνχ αξηζκνδείθηε 

«Ξέλα Κεθαιαία πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» δελ έρεη κεγάιε απφθιηζε απφ ηνλ µέζν φξν 

ησλ ζπλνιηθά δαλεηνδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζηφρνο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο 

εξψηεζεο είλαη ε επηβεβαίσζε ή ε απφξξηςε ηεο ζρέζε πνπ εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη 

ζηελ βηβιηνγξαθία φηη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ 

παγίσλ είλαη ε ειάηησζε ηνπ χςνπο ηνπ αξηζκνδείθηε ησλ «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ 

πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» θαη θαη’ επέθηαζε ε ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ησλ 

εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ζα βξεζεί θαη ν βαζκφο ηεο ζπκθσλίαο αλάκεζα 

ζηηο δπν πξναλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο. 

Δξψηεζε 2
ε 

(Q2): Σν χςνο ηεο ηηκήο αξηζκνδείθηε ησλ «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο 

Ίδηα Κεθάιαηα», ή αιιηψο ησλ «Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα», έρεη ζρέζε 

θαη ζε πνην βαζκφ ζπκθσλίαο µε µηα ελδερφκελε αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ 

πάγησλ ηνπο ζηελ εχινγε αμία, γηα ηηο εμαγσγηθέο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ, µε ζθνπφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο; 
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4.2.3 Σπίηη Δπεςνηηική Δπώηηζη 

 

Ζ δίθαηε παξνπζίαζε εληζρχεη ηελ ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε µε ην ηζηνξηθφ 

θφζηνο γηα ηα πιηθά πάγηα ηνπ ελεξγεηηθνχ (Herrmann et al., 2006). Δπίζεο πνιιέο 

επηρεηξεκαηηθέο  κνλάδεο αλαπξνζαξκφδνπλ ηα πιηθά πάγηά ηνπο µε ζθνπφ  ηελ 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ (Missonier-Piera, 2007). 

Δπηπξφζζεηα ππάξρεη µηα έξεπλα πνπ παξνπζηάδεη ζηα απνηειέζκαηά ηεο φηη νη 

ηξάπεδεο ζηε Γεξκαλία αμηνινγνχλ µε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ππνςήθηεο πξνο δαλεηζκφ 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 

Καηαζηάζεηο µε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. (Zülch & Burghardt, 2010). Δλψ άιια 

επξήκαηα απφ µηα άιιε έξεπλα επίζεο ζηελ Γεξκαλία αλαθέξνπλ φηη ηα Σξαπεδηθά 

Ηδξχκαηα ζα παξείραλ πνιχ κεγαιχηεξα δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε 

αμία αληί ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Γείρλνληαο φηη νη πηζησηέο πξνηηκνχλ µηα ηέηνηα 

πξαθηηθή αλαπξνζαξκνγήο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (Nichols & Buerger, 2002). 

Σν ππάξρνλ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζα πξνζπαζήζεη λα απαληήζεη ζην αλ ππάξρεη ζρέζε 

θαη πνηνο ν βαζκφο ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εθαξκφδνπλ ηελ δίθαηε παξνπζίαζε ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ παγίσλ 

µέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλαπξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ εχινγε αμία µε ηελ βειηίσζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνπο δαλεηζκνχ. 

Δξψηεζε 3
ε 

(Q3): Τπάξρεη εμάξηεζε θαη πνηνο είλαη ν βαζκφο ηεο ζπλάθεηαο ηεο 

δίθαηεο παξνπζίαζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

εχινγε αμία ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ µε ηελ πξννπηηθή βειηίσζεο ηνπ δαλεηζκνχ 

ηνπο απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα; 

 

4.2.4 Σέηαπηη Δπεςνηηική Δπώηηζη 
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Ζ νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ επηθξαηεί είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζηελ ρψξα µαο. Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη, απνθαιείηαη θαη σο «εζσηεξηθή ππνηίκεζε» ή 

«αληαγσληζηηθφο απνπιεζσξηζκφο», είλαη µηα δηαδηθαζία δηαδνρηθψλ ειαηηψζεσλ ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ. Με φρεκα απηέο ηηο κεηψζεηο, ζα εληζρπζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη ζα απμεζνχλ νη θαζαξέο εμαγσγέο. Γεγνλφο πνπ 

επαιεζεχηεθε µε ηηο εμαγσγέο ην δηάζηεκα ηνπ Ηαλνπαξίνπ – Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011 

φπνπ ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 20,2% (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2011). Δπηπξφζζεηα 

νη εμαγσγέο ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ηεο ρψξαο ζπκβάιινπλ 

αμηφινγα ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο (Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, 

2012). ε απηή ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε ζα εμεηαζηεί αλ ζρεηίδνληαη θαη πνηνο ν 

βαζκφο ηεο ζπκθσλίαο ηεο πξνζδνθίαο ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ απφ ηελ βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ιφγν ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ 

ζηελ εχινγε αμία ζε ζρέζε µε ην ηξέρσλ χςνο ηνπο. 

Δξψηεζε 4ε (Q4): Δίλαη ζπλδεδεκέλν θαη πνηνο ν βαζκφο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζην χςνο 

ησλ εμαγσγψλ ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ µε µηα 

ελδερφκελε κειινληηθή αχμεζε ηνπο σο απφξξνηα ηεο αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ 

πάγησλ ηνπο ζηελ εχινγε ηνπο αμία; 

 

4.2.5 Πέμπηη Δπεςνηηική Δπώηηζη 

 

χκθσλα µε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ - νηθνπέδσλ ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία 

ηνπο είλαη ε κηθξφηεξε απφ απηή πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηελ αμία µε βάζε ηνπο 

ζπληειεζηέο θαη ηελ ηηκή πνπ απνξξέεη απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ µε βάζε ηελ 

αληηθεηκεληθή αμία ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1249/1982 (ΠΟΛ. 1152, 2008). Παξαηεξείηαη 

φηη ρξεζηκνπνηείηαη ε αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ζηνλ ηξφπν ηεο επηινγήο ηεο 

αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο. Οη (Herrmann et al., 2006) ππνζηεξίδνπλ φηη ε απνηχπσζε 

ζην ηζηνξηθφ θφζηνο δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ νη κεηαβνιέο ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ 
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εκθαλίδνληαη ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Παιαηφηεξεο έξεπλεο φπσο απηή 

ηεο (Grant Thornton, 2006) ζπκπέξαλαλ φηη ν πξψηνο ιφγνο γηα ηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ, κεηά απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ήηαλ ε αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία. Γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο απνηίκεζεο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ 

εχινγε αμία ζε ζρέζε µε απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ. πλεπψο 

ε πέκπηε εξεπλεηηθή ππφζεζε ζα εμαθξηβψζεη αλ ππάξρεη ζρέζε θαη ηνλ βαζκφ 

ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο πξνζδνθίαο γηα ηελ θχζε ηεο ελδερφκελεο δηαθνξάο ηεο 

απνηίκεζεο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία µε ηελ ππάξρνπζα αμία πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ, µε ηελ αληίιεςε πεξί 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ 

ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα µε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

Δξψηεζε 5
ε 

(Q5): πλδέεηαη θαη µε πνηα έληαζε ε πξνζδνθία γηα ηε θχζε ηεο 

δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία µε ηελ 

ππάξρνπζα πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ µε ηελ αληίιεςε πεξί ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ 

ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα µε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία; 

 

4.3 Δπιλογή ηος Σπόπος και ηος Μέζος ςλλογήρ ηυν Ππυηογενών 

Γεδομένυν 

 

Αξθεηά ζεκαληηθή µε βάζε ηνλ ηχπν ηεο έξεπλαο πνπ επηιέρηεθε γηα απηή ηελ έξεπλα 

είλαη ε ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απαληήζνπλ ηηο εξεπλεηηθέο 

εξσηήζεηο. Σα δεδνκέλα απηά ζα ιεθζνχλ µέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνζθφπεζεο. Ζ 

νπνία είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ 

αληίιεςε ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εμεηαδνκέλνπ πιεζπζκνχ. Σν 

µέζν ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε κέζνδνο ηεο δνκεκέλεο µε 

ζπγθεθαιπκκέλεο ηειεθσληθήο ζπλέληεπμεο. Ζ δνκεκέλε κνξθή έρεη ηππνπνηεκέλεο 

εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ ηελ θαζηζηά εχθνιε ζηελ ζπκπιήξσζε θαη ζηελ εμαγσγή 

ησλ απαξαίηεησλ ζπκπεξαζκάησλ. Αληηζέησο ε εκηδνκεκέλε ή θαη ε αδφκεηε 
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ζπλέληεπμε πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επειημία αιιά είλαη δπζθνιφηεξεο ζηελ εξκελεία 

ησλ επξεκάησλ ηνπο. Ζ άκεζε κνξθή επηιέρζεθε γηαηί είλαη νπζηαζηηθφ γηα ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ησλ εξσηνχκελσλ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία λα γλσξίδνπλ 

ην ζθνπφ θαη αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ε ζπγθεθαιπκκέλε 

ζπλέληεπμε πεξηιακβάλεη ζηε κνξθή ησλ εξσηήζεσλ ηππνπνηεκέλα εξεζίζκαηα γηα λα 

απνθαιχςνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, γεγνλφο πνπ δελ θξίζεθε σο θαηάιιειν είδνο 

ζπλέληεπμεο γηα ηελ κνξθή ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζείηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία 

(ηαζαθφπνπινο, 2001). 

Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη ν ηειεθσληθφο γηαηί 

ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Ζ άκεζε επνπηεία ζπλεπάγεηαη φηη δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε 

ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ αλαπάληεησλ εξσηήζεσλ ζηα έληππα ηεο δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο επεμήγεζεο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηπρψλ λα 

ζεσξνχληαη αζαθείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε µε ηελ ηαρπδξνκηθή κέζνδν. 

Δπηπξφζζεηα µε ηνλ ηειεθσληθφ ηξφπν ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ηαρχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ φηη µε ηελ ηαρπδξνκηθή θαη πξνζσπηθή κέζνδν. 

(ηαζαθφπνπινο, 2001). 

Αλάινγα µε ηελ θχζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηελ αληίζηνηρε θιίκαθα κέηξεζεο (Υαιηθηάο, 2001). ηελ παξνχζα 

έξεπλα ε θιίκαθα ηεο κέηξεζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη απηή ηεο ηεξάξρεζεο ή ηεο δηάηαμεο (ordinal). Απηή 

ηαμηλνκεί ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο ζε µηα ζεηξά. Ζ δηάηαμε κπνξεί λα έρεη 

δηαθχκαλζε απφ ηελ κηθξφηεξε ζηελ κεγαιχηεξε ή θαη αληίζηξνθα. Δπίζεο µε απηφ ηνλ 

ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνηηκφηεξεο θαηεγνξίαο ησλ εξσηεκέλσλ, 

αιιά δελ πξνζδηνξίδεηαη ην πφζν πξνηηκφηεξε είλαη ζε ζρέζε µε θάπνηα απφ ηηο 

ππφινηπεο (Σζαληάο et al., 1999). Γηα απηφ ην ιφγν απηή ε θιίκαθα κέηξεζεο 

ραξαθηεξίδεηαη θαη ηεξάξρεζεο γηαηί έρεη σο απνηέιεζκα νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ λα 

κπνξνχλ µφλν λα ηεξαξρεζνχλ θαη φρη λα αθαηξεζνχλ ε λα δηαηξεζνχλ κεηαμχ ηνπο 

(Υαιηθηάο, 2001). Δπίζεο ε άιιε θιίκαθα κέηξεζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο απαληήζεηο 

ηνπ κέζνπ ζπιινγήο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ είλαη απηή ηεο θαηεγνξίαο ή 

νλνκαζηηθή (nominal). θνπφο απηήο ηεο θιίκαθαο είλαη ε εκθάληζε ηεο χπαξμεο απιά 

ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ (Σζαληάο et al., 1999). 
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Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα δηαιέμεη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο  εξσηήζεσλ. Ζ 

επηινγή φκσο δελ πξέπεη λα είλαη ηπραία. Κάζε ηχπνο εξσηήζεσλ αληηζηνηρεί ζηηο 

μερσξηζηέο αλάγθεο ηεο έξεπλαο (Javeau, 1996). Οη εξσηήζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ δειαδή ε απάληεζε είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δνκεκέλε 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1993b) φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Οη απαληήζεηο ησλ 

εξσηήζεσλ εθαξκφδνπλ θπξίσο ηελ θιίκαθα Likert, γηαηί ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε 

απνηχπσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία. νη πηζαλέο απαληήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη πέληε θαη ε βαζκνιφγεζε ηεο ζηάζεο αλάινγα ηεο ζέζεο είλαη: 

«πκθσλψ» = 1, «πκθσλψ ελ κέξεη» = 2, «Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ» = 3, 

«Γηαθσλψ ελ κέξεη» = 4, «Γηαθσλψ» = 5. Οη απαληήζεηο µε ηελ κέζνδν Likert πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Ηζνξξνπεκέλεο γηαηί έρνπλ ίδην αξηζκφ αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ απαληήζεσλ θαη 

β) Μνλνχ αξηζκνχ θαηεγνξηψλ δειαδή ππάξρεη ζεκείν νπδεηεξφηεηαο. 

Απνθεχρζεθαλ νη δηρνηνκηθέο απαληήζεηο γηα λα θαιχπηνληαη φζν πεξηζζφηεξεο είλαη 

δπλαηφ απαληήζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Αληηζηξάθεθε ε θιίκαθα ησλ 

απαληήζεσλ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ γηα ηελ απνθπγή απαληήζεσλ απφ θεθηεκέλε 

ηαρχηεηα (ηαζαθφπνπινο, 2001). 

Ζ δνκή ηνπ κέζνπ ζπιινγήο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξα (4) κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) εξσηήζεηο ζρεηηθέο µε 

δηάθνξα πιεξνθνξηαθά κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ. Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ µηα (1) 

εξψηεζε θαη έρεη ζρέζε µε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ζχκθσλα µε ηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία. Σν ηξίην κέξνο επίζεο απνηειείηαη απφ µηα (1) εξψηεζε ζρεηηθά 

µε ηελ εμνηθείσζε ζρεηηθά µε ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ παγίσλ ζηελ 

εχινγε αμία. Σέινο ην ηέηαξην κέξνο απνηειείηαη απφ πέληε (5) εξσηήζεηο ζρεηηθέο µε 

ηηο επηπηψζεηο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ζηελ εχινγε άμηα. Ζ 

θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο απαληήζεηο ζε νθηψ (8) εξσηήζεηο είλαη 

απηή ηεο δηάηαμεο (ordinal), ελψ ζηηο άιιεο δπν (2) εξσηήζεηο εθαξκφζηεθε ε θιίκαθα 

θαηεγνξίαο, θαη νη δπν θιίκαθεο κέηξεζεο αλήθνπλ ζηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο (Σζαληάο 

et al., 1999). 
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4.4 Πληθςζμόρ και Γείγμα ηυν Ππυηογενών Γεδομένυν 

 

Μεηά απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο έξεπλαο, ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ, θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ κέζσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ ζα απνηεινχλ ηελ πεγή άληιεζεο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ νλνκάδνληαη 

πιεζπζκφο θαη είλαη φινη νη πηζαλνί ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πνπ πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά (ηαζαθφπνπινο, 2001). Σν ζχλνιν ζην 

νπνίν ζηνρεχνπκε λα γεληθεχζνπκε ηα επξήκαηά µαο, απνθαιείηαη πιεζπζκφο ζηφρνο. 

Όκσο ην ζχλνιν απφ ην νπνίν αληινχκε ην δείγκα µαο, ιέγεηαη ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο. 

πλεπψο ν πιεζπζκφο ζηφρνο ελδέρεηαη λα έρεη κεγαιχηεξν εχξνο απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ 

πιεζπζκφ (Παξαζθεπφπνπινο, 1993b). Ο πιεζπζκφο ζηφρνο έρεη ηέζζεξηο ζπληζηψζεο 

νη νπνίεο ηνλ πξνζδηνξίδνπλ: 

α) Σν ζηνηρείν 

β) ηε κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο 

γ) ηελ έθηαζε θαη 

δ) ηνλ ρξφλν (ηαζαθφπνπινο, 2001). 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο: 

ηνηρείν: Οη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ εθηφο απηψλ πνπ 

παξάγνπλ πνηά θαη δσνηξνθέο, 

Μνλάδα δεηγκαηνιεςίαο: κηθξέο θαη κεζαίεο ζε κέγεζνο, πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο, 

ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη αθνινπζνχλ ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

 Έθηαζε: ε έδξα ηνπο βξίζθεηαη ζηελ  Διιάδα 
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Υξνληθφ δηάζηεκα: Μάηνο 2013. 

Ζ επηινγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο έγηλε απφ ην Μεηξψν Δμαγσγέσλ 

ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Θεζζαινλίθεο. Ο αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξφεθπςε θαη πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο φπσο 

αλαπηχρηεθαλ παξαπάλσ είλαη εμήληα επηά (67). Μάιηζηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν 

ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ είλαη κηθξφο 

αθνινπζείηαη απνγξαθηθή πξνζέγγηζε, δειαδή ζπιιέγνληαη ζηνηρεία απφ φια ηα µέιε 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ (ηαζαθφπνπινο, 2001). Άξα ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ζα 

αθνινπζήζεθε µηα απνγξαθηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ δεδνκέλσλ. Απφ 

ηηο ηειεθσληθέο επαθέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζαξάληα νθηψ (48) επηρεηξήζεηο 

δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Με απνηέιεζκα λα απαληήζεη έλα 71,67% 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ. Σα πξφζσπα πνπ απάληεζαλ ηηο εξσηήζεηο είλαη νη 

πξντζηάκελνη ηνπ ινγηζηεξίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απάληεζαλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο 

ηνπ κέζνπ ζπιινγήο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. 

 

4.5 ηαηιζηική Ανάλςζη 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλψλ βαζίδεηαη ζε δπν ππιψλεο. Ο πξψηνο είλαη ε 

πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ν δεχηεξνο είλαη ε επαγσγηθή ή 

ζπκπεξαζκαηηθή αλάιπζε. ε απηή ηελ εξγαζία ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί µε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. 

 

4.5.1 Πεπιγπαθική Ανάλςζη 

 

Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε αζρνιείηαη µε ηηο κεζφδνπο πνπ ζπιιέγνπλ, παξνπζηάδνπλ θαη 

ηαμηλνκνχλ ηα δεδνκέλα αλάινγα µε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηξνχλ (Υαιηθηάο, 2001). 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα αξρίδεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπρλνηήησλ. Ζ ζπρλφηεηα απνηειεί ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία γηα 
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θάζε εξψηεζε. Ζ νξζφηεξε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη µε ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο (ηαζαθφπνπινο, 

2001). Οη κεηξήζεηο απηέο ρσξίδνληαη ζε δπν θχξηεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

απνηειείηαη απφ ηηο νλνκαδφκελα κέηξα θεληξηθήο ηάζεο ή ζέζεο. Σα κέηξα απηά 

ζηνρεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θεληξηθήο ηάζεο. Γειαδή ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ηάζεο ζπγθέληξσζεο ησλ ηηκψλ ηεο γχξσ απφ θάπνην θεληξηθφ ζεκείν ηεο 

θαηαλνκήο. Απηά είλαη: 

α) Ζ κέζε ηηκή, 

β) Ζ δηάκεζνο, 

γ) Ζ επηθξαηνχζα ηηκή (Γλαξδέιιεο, 2006). 

Δλψ ε δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ηα κέηξα δηαζπνξάο µκηαο θαηαλνκήο. Απηά ηα 

κέηξα έρνπλ σο ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλνκήο. 

Γειαδή ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ηάζεο ζπγθέληξσζεο ησλ ηηκψλ ηεο γχξσ απφ 

θάπνην θεληξηθφ ζεκείν ηεο θαηαλνκήο. Απηά είλαη: 

α) Ζ δηαθχκαλζε, 

β) Ζ ηππηθή απφθιηζε, 

γ) Ζ κέγηζηε ηηκή θαη ειάρηζηε ηηκή 

δ) Σν εχξνο (Γλαξδέιιεο, 2006). 

Αιιά ν ππνινγηζκφο ησλ κέηξσλ θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαθχκαλζεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηα πνηνηηθά δεδνκέλα. Μφλν γηα ηα πνζνηηθά δεδνκέλα έρεη ρξεζηκφηεηα ε ρξήζε 

ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ (Υάιθνο, 2006). ε απηήλ ηελ έξεπλα ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα είλαη πνηνηηθά, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. πλεπψο δελ ζα 

ππνινγηζηνχλ πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ζηελ παξνχζα έξεπλα αιιά ζα γίλεη µηα 

δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ. 
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4.5.2 Δπαγυγική Ανάλςζη 

 

Ζ επαγσγηθή αλάιπζε µαο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ 

πιεζπζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθηίκεζε ηνπ δείγκαηνο (Υαιηθηάο,  2001). Γηα ηηο 

πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα, νη θαηάιιεινη 

έιεγρνη γηα ηελ ζπλάθεηα θαη ηελ ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ είλαη νη πίλαθεο ζπλάθεηαο 

(Σζαληάο et al., 1999). Όκσο ε εκθάληζε ησλ ζπρλνηήησλ αιιά θαη ησλ ζρεηηθψλ 

πνζνζηψλ, ζην εζσηεξηθφ ελφο πίλαθα ζπλάθεηαο επηβεβαηψλεη ζε πξψηε θάζε γηα ηηο 

πηζαλέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πίλαθα, ρσξίο απηέο λα 

έρνπλ επαγσγηθή αμία. Σν SPSS δηαζέηεη µηα ζεηξά απφ επαγσγηθνχο ειέγρνπο πνπ 

νξίδνπλ ην είδνο αιιά θαη ηελ έληαζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεηαβιεηψλ ζε έλαλ πίλαθα. Οη πιένλ ρξήζηκεο θαη ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη ν έιεγρνο Υ2  γηα πίλαθεο ζπλάθεηαο 

r γξακκψλ θαη c ζηειψλ (Γλαξδέιιεο, 2006). 

 

4.5.2.1 Έλεγσορ Υ2 

 

Ο έιεγρνο Υ
2  

εμεηάδεη ηελ ππφζεζε φηη νη δχν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ 

ηνπο ή φηη δελ επηδξά ε µία ζηελ άιιε. Δθαξκφδεηαη ζε δηζδηάζηαηνπο πίλαθεο 

ζπλάθεηαο µε νπνηνλδήπνηε αξηζκφ γξακκψλ θαη ζηειψλ. Έρεη ζαλ ζθνπφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηηο παξαηεξνχκελεο nij  θαη 

αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο Eij ζηα θειηά ελφο πίλαθα ζπλάθεηαο. Δπνκέλσο ε 

αλεμαξηεζία ή ε εμάξηεζε δχν κεηαβιεηψλ ηαμηλνκεκέλσλ ζε έλαλ πίλαθα ειέγρεηαη 

µε ηε βνήζεηα κηαο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο.  

Ζ δεηγκαηνιεπηηθή θαηαλνκή ηεο πνζφηεηαο Υ
2
 ηείλεη λα ηαπηηζηεί µε µηα θαηαλνκή 

Υ2 µε (r-1) θαη (c-1) βαζκνχο ειεπζεξίαο, µφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δχν κεηαβιεηέο 

είλαη αλεμάξηεηεο. Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε εμαζθαιίδεηαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο ηνπ πίλαθα δελ είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 1 θαη απηέο πνπ είλαη 
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κηθξφηεξεο ηνπ 5 δελ μεπεξλνχλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ηνπο. Δπνκέλσο αλ ε ηηκή ηεο 

πνζφηεηαο Υ
2
  είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα νξίδεη µηα πεξηνρή µε εκβαδφ κηθξφηεξν 

ηνπ 0,05 ζηε δεμηά νπξά ηεο θαηαλνκήο, θαηά ζπλέπεηα ε πηζαλφηεηα p εκθάληζεο κηαο 

φκνηαο ηηκήο είλαη κηθξφηεξε απφ 0,05, ηφηε ε ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ απνξξίπηεηαη. Οη παξαπάλσ ππνινγηζκνί ζην SΡSS ζπκππθλψλνληαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πηζαλφηεηαο p λα εκθαληζηεί µηα αλάινγε ηηκή µε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη αιεζήο. Δάλ ε πηζαλφηεηα p πνπ 

εκθαλίδεηαη µε ηνλ ηίηιν Asymptotic Significance (2-sided) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,05, ε 

κεδεληθή ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο απνξξίπηεηαη θαη, επνκέλσο, νη δχν κεηαβιεηέο 

εμαξηψληαη ε µία απφ ηελ άιιε. Δπίζεο γίλεηαη έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

αμηφπηζηεο εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ Υ
2
. Δμαθξηβψλνληαη νη αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο 

ηνπ πίλαθα ψζηε λα µελ είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 1, θαη απηέο πνπ είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 5 

λα µελ ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ηνπο. Σν παξαπάλσ δηαζθαιίδεηαη 

παξνπζηάδνληαο καδί µε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ Υ
2
 ηε 

κηθξφηεξε αλακελφκελε ζπρλφηεηα ηνπ πίλαθα φπσο θαη ην πνζνζηφ ησλ θειηψλ ηνπ 

πίλαθα πνπ έρνπλ αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο κηθξφηεξεο ηνπ 5 (Γλαξδέιιεο, 2006). 

χκθσλα µε ηνλ (Γλαξδέιιεο, 2003) ππάξρνπλ απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φπσο νη 

(Lewontin & Felsenstein, 1965) φηη ζε πίλαθεο 2 x c ν πεξηνξηζκφο γηα ηελ χπαξμε 

αλακελφκελσλ ζπρλνηήησλ κεγαιχηεξσλ ηνπ 5 δελ είλαη δεζκεπηηθή αιιά ζα πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 1. Δπίζεο νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη αθφκε θαη ε ηειεπηαία 

πξνυπφζεζε πεξηνξίδεη πνιχ ηελ ρξήζε ηνπ έιεγρνπ Υ
2
, δηαηείλνληαο φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη αζθαιψο µε ηνλ φξν φηη νη αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο ηνπ πίλαθα 

ζπλάθεηαο είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,5. 

 

4.5.2.2 Πποζδιοπιζμόρ ηυν Κελιών µε ημανηικέρ Γιαθοπέρ Μεηαξύ 

Παπαηηπούμενυν και Αναμενόμενυν ςσνοηήηυν 

 

H ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Υ
2 

ζε 

έλαλ πίλαθα ζπλάθεηαο, µαο δειψλεη φηη νη δχν κεηαβιεηέο ηνπ πίλαθα δελ είλαη 

αλεμάξηεηεο, φκσο δελ µαο παξέρεη ελδείμεηο φηη ε έιιεηςε αλεμαξηεζίαο αθνξά φιν 

ηνλ πίλαθα ή εληνπίδεηαη µφλν ζε έλα ηκήκα ηνπ (Γλαξδέιιεο, 2006). 



 

52 

 

Σν SPSS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ ππνινίπσλ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 

εμαθξίβσζε ηνπ παξαπάλσ γεγνλφηνο. Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ζε έλαλ πίλαθα 

ζπλάθεηαο βξίζθεηαη αξρηθά απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

παξαηεξνχκελσλ nij θαη αλακελφκελσλ ζπρλνηήησλ Eij γηα θάζε θειί ηνπ πίλαθα. 

Απηέο νη δηαθνξέο απνηεινχλ ηα ππφινηπα (unstadarized residuals) πνπ µε ηε κνξθή 

πνπ έρνπλ δελ ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο απφθιηζεο ηνπ 

πίλαθα απφ ηελ ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο. Ακέζσο επφκελνο ηχπνο ππνινίπσλ είλαη ηα 

ηππνπνηεκέλα ππφινηπα (standardized residuals) θαη ζεσξνχληαη σο νη ζηνηρεηψδεηο 

πνζφηεηεο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο αλεμαξηεζίαο. Οη ηηκέο 

ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ ζπγθξίλνληαη µε ηηο ηηκέο ηεο ηππηθήο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο (±1,96) θαη ζέηνληαο σο ππφβαζξν απηή ηελ ζχγθξηζε θαζνξίδνληαη νη 

παξαηεξνχκελεο ζπρλφηεηεο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηελ ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο. 

Δκθαλίδεηαη φκσο έλα πξφβιεκα πνπ επηθεληξψλεηαη ζην φηη ε εθαξκνγή ηνπο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε κεηξηαζκέλσλ ελδείμεσλ γηα απνθιίζεηο απφ ηελ 

αλεμαξηεζία. Αληί ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνινίπσλ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ ηα 

πξνζαξκνζκέλα ππφινηπα (adjusted standardized residuals) πνπ  έρνπλ σο βάζε ηα 

ηππνπνηεκέλα ππφινηπα (standardized residuals). 

Σα πξνζαξκνζκέλα ππφινηπα, αθνινπζνχλ γεληθά ηελ ηππηθή θαλνληθή θαηαλνκή, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβιεηέο ηνπ πίλαθα ζπλάθεηαο είλαη αλεμάξηεηεο. 

Δπνκέλσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο ζχγθξηζεο µε ηηο ηηκέο ηεο ηππηθήο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο (±1,96) γηα λα ππνινγίδνληαη νη απνθιίζεηο απφ ηελ αλεμαξηεζία. Οη ηηκέο 

ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ππνινίπσλ είλαη πάληνηε κεγαιχηεξεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ άξα 

έρνπλ κεγαιχηεξε πξαθηηθή εγθπξφηεηα γηα ηελ εμεχξεζε ησλ ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ 

(Γλαξδέιιεο, 2006). 

 

4.5.2.3 Έλεγσορ ηηρ Γπαμμικήρ σέζηρ Μεηαξύ Γύο Μεηαβληηών ζε 

Πίνακα ςνάθειαρ 

 

Ο έιεγρνο ηεο αλεμαξηεζίαο µε ηελ δηαδηθαζία ηνπ Υ
2 

είλαη ηαπηφρξνλα θαη δηεξγαζία 

ειέγρνπ ηεο ελδερφκελεο γξακκηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο ελφο πίλαθα 
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ζπλάθεηαο πνπ είλαη δηαηεηαγκέλεο. Σν SPSS κπνξεί λα εμαθξηβψζεη ηελ χπαξμε ε µε 

γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ δχν δηαηεηαγκέλσλ κεηαβιεηψλ µε ηε ρξήζε ελφο θξηηεξίνπ 

πνπ βαζίδεηαη ζην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson θαη ην νπνίν αθνινπζεί ηελ 

θαηαλνκή Υ
2
. ην SPSS νλνκάδεηαη Linear-by-Linear Association ελψ ζηε 

βηβιηνγξαθία θαιείηαη Mantel - Haenszel Test of Linear Association θαη εθθξάδεηαη µε 

ηνλ εμήο ηχπν X = (n – 1)r
2
 . ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη πηζαλφ ν έιεγρνο µέζσ ηεο  

δηαδηθαζίαο Υ
2
 λα ζεσξεί ηηο κεηαβιεηέο αλεμάξηεηεο ελψ ν έιεγρνο ηεο γξακκηθφηεηαο 

λα δείρλεη αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηελ χπαξμε γξακκηθήο ζρέζεο (Γλαξδέιιεο, 2006). 

 

4.5.2.4 Πποζδιοπιζμόρ Ένηαζηρ και Φύζηρ ςνάθειαρ ζε Πίνακα 

ςνάθειαρ 

 

Σα κέηξα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έληαζε θαη ηε θχζε ηνπ βαζκνχ ζπλάθεηαο ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ ρσξίδνληαη απφ ην SPSS ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη ηα 

θαηεπζπληήξηα (directional) θαη είλαη πξναπαηηνχκελνο ν ραξαθηεξηζκφο ηεο κηαο 

κεηαβιεηήο σο αλεμάξηεηεο θαη ηεο άιιεο σο εμαξηεκέλεο. Ο βαζκφο ηεο ζρέζεο πνπ 

ζπλδέεη δχν κεηαβιεηέο ζηα θαηεπζπληήξηα (directional) κέηξα, έρεη σο θαλφλα φηη ε 

γλψζε ησλ ηηκψλ ηεο κηαο κεηαβιεηήο θαιπηεξεχεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πξφβιεςεο ηεο 

ηηκήο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο. Σα κέηξα πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε θαηεγνξία είλαη : 

α) Οη ζπληειεζηέο Lambda (ι) 

β) Οη ζπληειεζηέο αβεβαηφηεηαο θαη 

γ) Ο ζπληειεζηήο d ηνπ Somers. 

Οη πξψηνη δπν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ κέηξα ηνπ βαζκνχ ζπλάθεηαο 

αλεμαξηήησο θιίκαθαο κέηξεζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη µφλν ε έληαζε ηεο ζπλάθεηαο. 

Δλψ o επφκελνο εθαξκφδεηαη φηαλ ή θιίκαθα κέηξεζεο είλαη δηάηαμεο (ordinal) θαη µαο 

απνθαιχπηεη εθηφο απφ ηελ έληαζε θαη ηελ θχζε ηεο ζπλάθεηαο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία νλνκάδεηαη ζπκκεηξηθή (symmetric) θαη απνηειείηαη απφ κέηξα 
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πνπ ν δηαρσξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ζε αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο δελ έρεη θακία 

ρξεζηκφηεηα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηνπο: 

α) πληειεζηή phi (θ) 

β) πληειεζηή V ηνπ Cramer 

γ) πληειεζηή ζπλάθεηαο C ηνπ Pearson 

δ) πληειεζηή gamma (γ) θαη 

ε) πληειεζηέο Kendall Tau-b (Σb) θαη Tau-c (Σc). 

Οκνίσο θαη γηα ηελ δεχηεξε θαηεγνξία νη ηξεηο πξψηνη ζπληειεζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα πνηνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο θαηεγνξίαο 

(nominal) θαη θαζνξίδνπλ µφλν ηελ έληαζε ηεο ζπλάθεηαο. Δλψ νη δπν επφκελνη 

εθαξκφδνληαη γηα κεηαβιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο δηάηαμεο 

(ordinal) θαη νξίδεηαη επαθξηβψο εθηφο απφ ηελ έληαζε θαη θχζε ηεο ζπλάθεηαο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ηα πξσηνγελή δεδνκέλα κεηξνχληαη ζε θιίκαθα δηάηαμεο 

(ordinal) θαη θαηεγνξίαο (nominal), δειαδή είλαη πνηνηηθά δεδνκέλα, θαη ζηηο 

εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο δελ γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε κεηαμχ αλεμάξηεησλ θαη 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ. 

Οη ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη ζπληειεζηέο Kendall Tau-b θαη Tau-c είλαη απφ -1, ηέιεηα 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε, κέρξη 1, ζεηηθή ζπζρέηηζε (Σζαληάο et al., 1999). Ζ παξαπάλσ 

κέηξεζε έρεη ζρέζε µε ηηο δηαθνξέο ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ ησλ ηηκψλ δπν 

δηαηεηαγκέλσλ κεηαβιεηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ηεο κηαο κεηαβιεηήο 

απμάλνπλ φζν νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο ηφηε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

είλαη ζεηηθή θαη φζν πιεζηάδεη ζηελ κνλάδα (1) δείρλεη φηη απμάλεηαη ε έληαζε ηεο 

ζπζρέηηζεο. Δλψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε φπνπ νη ηηκέο ηεο κηαο κεηαβιεηήο 

απμάλνληαη θαη ηεο άιιεο κεηψλνληαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή είλαη αξλεηηθή θαη 

ελδερνκέλσο λα θηάζεη λα έρεη ηηκή -1 απνθαιχπηνληαο µηα πιήξσο αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε. Όηαλ φκσο νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή απνκαθξχλνληαη απφ ηηο αθξαίεο ηηκέο 

(-1 θαη 1) θαη πιεζηάδνπλ πξνο ην κεδέλ (0) ηφηε νη δπν κεηαβιεηέο είλαη αζπζρέηηζηεο 

κεηαμχ ηνπο (Γλαξδέιιεο, 2006). Γειαδή ν ζπληειεζηήο Kendall Tau αμηνινγεί ηνλ 
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βαζκφ ζπκθσλίαο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ, 

άιια κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ 

(Μπνπληδηνχθα & Παλαγησηάθνο, 2009). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο νη κεηαβιεηέο πξέπεη 

λα είλαη πνζνηηθέο ή δηαηεηαγκέλεο ζηνλ πίλαθα ζπλάθεηαο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

εμαθξίβσζε ηεο έληαζεο θαη ηεο θχζεο ηεο ζπλάθεηαο ηνπο (Γλαξδέιιεο, 2006).  

Γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο θιίκαθεο θαηεγνξίαο-δηάηαμεο εθαξκφδεηαη 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο V ηνπ Cramer. ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ θιίκαθα ηεο 

θαηεγνξίαο δελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ θχζε ηεο ζρέζεο αιιά µφλν ηελ έληαζή 

ηεο. Ο ζπληειεζηήο V ηνπ Cramer θξίζεθε θαηαιιειφηεξνο ησλ άιισλ γηαηί είλαη 

εθηθηή ε ρξήζε ηνπ ζε πίλαθεο ζπλάθεηαο µε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζε ζρέζε µε ηνπο 

ζπληειεζηέο C ηνπ Pearson θαη phi (θ).  

 

4.6 Παποςζίαζη ηυν Ππυηογενών Δπεςνηηικών Γεδομένυν 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζπκκεηείραλ 

ζαξάληα νθηψ (48) εμαγσγηθέο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ. Ζ 

αλάιπζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ζα 

παξνπζηαζηεί µε παξαπνκπέο ζε δηαγξάκκαηα θαη ζε πίλαθεο µε ηηο ζπρλφηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ. Ζ παξνπζίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρα µε ηελ δηάξζξσζε ηνπ 

κέζνπ ζπιινγήο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. 

 

4.6.1 Σμήμα Α Δπυηημαηολόγιος Πληποθοπιακά ηοισειά ηηρ 

Δπισείπηζηρ 

 

Δξψηεζε Η: Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή ζαο ζρέζε µε ηελ επηρείξεζε ηεο νπνίαο 

είζηε επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ινγηζηεξίνπ; 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζε απηήλ ηελ εξψηεζε (Γηάγξακκα 1) θαίλεηαη μεθάζαξα φηη έλα 
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κεγάιν κέξνο ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ φηη έρνπλ σο πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ Λνγηζηεξίνπ έλαλ µε κηζζσηφ ινγηζηή (εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε). Ζ ζπρλφηεηα απηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα µε ηνλ Πίλαθα 3, είλαη ηξηάληα ηξεηο (33), µε πνζνζηφ 

68,75%. Δλψ νη ππφινηπεο δεθαπέληε (15), πνζνζηφ 31,25%, δήισζαλ φηη έρνπλ 

κηζζσηφ πξντζηάκελν ηνπ ινγηζηεξίνπ. 

 

Πίλαθαο 3 Πνζνζηά Απαληήζεσλ Πξψηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Δξσηεκαηνιφγηνπ 

Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε ηεο νπνίαο είζηε επηθεθαιήο 

ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ινγηζηεξίνπ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Μιζθωηόρ 15 31,3 31,3 31,3 

Μη μιζθωηόρ 33 68,8 68,8 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 1 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Πξψηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

 

Δξψηεζε ΗΗ: Οη εμαγσγέο ζαο ηη πνζνζηφ απνηεινχλ επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ; 

ε απηή ηελ εξψηεζε νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δεηήζεθαλ λα επηιέμνπλ µηα απφ 

ηηο ηέζζεξηο θιίκαθεο πνπ είλαη δηαηεηαγκέλεο ζε αχμνπζα ζεηξά ψζηε λα θαηαηαρζνχλε 
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µε βάζε ην πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπο. Απφ ηελ 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απαληήζεσλ (Γηάγξακκα 2) θαη ηνλ πίλαθα ησλ 

ζπρλνηήησλ (Πίλαθαο 4), είλαη εκθαλέο φηη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(20 απφ ηηο 48, µε πνζνζηφ 41,67%) νη εμαγσγέο ηνπο είλαη κέρξη ην 25% ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ην χςνο ησλ εμαγσγψλ ηνπο 

θπκαίλεηαη απφ 26% κέρξη 50% είλαη ην έλα ηέηαξην ησλ ζπκκεηερφλησλ (12 απφ ηηο 

48, µε πνζνζηφ 25%). Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 14,58%, µε ζπρλφηεηα επηά (7) απφ 

ηηο ζαξάληα νθηψ (48) εηαηξίεο, εμάγεη απφ ην 51% σο ην 75% ησλ πξντφλησλ ηνπ πνπ 

ζπλνιηθά πνπιάεη. Σέινο νη ελλέα (9) απφ ηηο ζαξάληα νθηψ (48) επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπκκεηείραλ, ην χςνο ησλ εμαγσγψλ επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θπκαίλεηαη απφ 

76% θαη άλσ. 

 

Πίλαθαο 4 Πνζνζηά Απαληήζεσλ Γεχηεξεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Δξσηεκαηνιφγηνπ 

Οη εμαγσγέο ζαο ηη πνζνζηό απνηεινύλ επί ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Μέσπι 25% 20 41,7 41,7 41,7 

Απο 26% μέσπι 50% 12 25,0 25,0 66,7 

Από 51% μέσπι 75% 7 14,6 14,6 81,3 

Από 76% και άνω 9 18,8 18,8 100,0 

Total 48 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 2 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Γεχηεξεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

 

Δξψηεζε ΗΗΗ: Ο Μέζνο φξνο ηνπ χςνπο ηνπ αξηζκνδείθηε ην 2010 ησλ «πλνιηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» ή αιιηψο ησλ «Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα» ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη 

1,29. Σν χςνο ηνπ ίδηνπ αξηζκνδείθηε ην 2010 ζηελ επηρείξεζή ζαο πνην ήηαλ; 

ηελ εξψηεζε απηή δεηήζεθε, απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δερζήθαλε λα ζπκπιεξψζνπλ 

ην µέζν ηεο ζπιινγήο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, λα ηεξαξρήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε ηνπο αλάινγα µε ην χςνο ηνπ αξηζκνδείθηε «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο 

Ίδηα Κεθάιαηα» γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2010. Οη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ, εκθαλίδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 5, ελψ ε αλαπαξάζηαζε ηνπο µέζσ δηαγξάκκαηνο απφ ην Γηάγξακκα 3. Οη 

είθνζη δπν (22) απφ ηηο ζαξάληα νθηψ (48) νηθνλνκηθέο κνλάδεο, πνζνζηφ 45,83%, 

έρνπλ ην χςνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε κηθξφηεξν ή ίζν µε ην φξην ηνπ 1,29. 

Αληίζεηα γηα ηηο ππφινηπεο είθνζη έμη (26) απφ ηηο ζαξάληα νθηψ (48) επηρεηξήζεηο, 

πνζνζηφ 54,71%, ην χςνο ηνπ ελ ιφγσ αξηζκνδείθηε είλαη κεγαιχηεξν απφ ην φξην 
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ηνπ1,29. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηηο δπν δηαηάμεηο είλαη 

κηθξή φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ (Πίλαθαο 5). 

 

Πίλαθαο 5 Πνζνζηά Απαληήζεσλ Σξίηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξσηεκαηνιφγηνπ 

Ο Μέζνο όξνο ηνπ ύςνπο ηνπ αξηζκνδείθηε ην 2010 ησλ «Σπλνιηθώλ Υπνρξεώζεσλ πξνο 

Ίδηα Κεθάιαηα» ή αιιηώο ησλ «Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» ησλ βηνκεραληθώλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ είλαη 1,29. Τν ύςνο ηνπ ίδηνπ 

αξηζκνδείθηε ην 2010 ζηελ επηρείξεζή ζαο πνην ήηαλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Μικπόηεπορ ή ίζορ ηος 1,29 22 45,8 45,8 45,8 

Μεγαλύηεπορ ηος 1,29 26 54,2 54,2 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 3 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Σξίηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

 

4.6.2 Σμήμα Β  Δπυηημαηολόγιος Ανηιλήτειρ σεηικέρ µε ηην 

Αναπποζαπμογή ηυν Τλικών Παγίυν µε βάζη ηην Δλληνική Νομοθεζία 
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Δξψηεζε ΗV: Πηζηεχεηε φηη ε αμία ησλ θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ - νηθνπέδσλ πνπ 

απνηππψλεηαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζήο ζαο κεηά απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο µε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο φηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθή; 

Ο ζθνπφο ηεο ηέηαξηεο εξψηεζεο είλαη λα εθθξαζηεί ε αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα ζην αλ ζεσξνχλ αληηπξνζσπεπηηθή ηελ απνηίκεζε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ 

γεπέδσλ – νηθνπέδσλ κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπο µε βάζε ηνλ Ν. 

2065/92. Οη ηξεηο (3) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), µε πνζνζηφ 6,25%, ζπκθσλνχλ 

θαηεγνξεκαηηθά µε ηελ  εξψηεζε. Δλψ ζπκθσλνχλ ελ κέξεη νη νθηψ (8) απφ ηνπο 

ζαξάληα νθηψ (48), µε πνζνζηφ 16,67%. Οη δέθα (10) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), 

πνζνζηφ 20,83%, δειψλνπλ νπδέηεξε ζηάζε επηιέγνληαο ηελ απάληεζε νχηε ζπκθσλψ 

/ νχηε δηαθσλψ. Ζ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ είθνζη (20) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ 

(48), πνζνζηφ 41,67%, δηαθσλνχλ ελ κέξεη. Σέινο επηά (7) απφ ηνπο απφ ηνπο ζαξάληα 

νθηψ (48), πνζνζηφ 14,58%, δηαθσλνχλ θαηεγνξεκαηηθά µε ηελ εξψηεζε. Οη 

ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ αιιά θαη ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ πνζνζηψλ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξσηήζεσλ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 θαη ζην Γηάγξακκα 4. 

 

Πίλαθαο 6 Πνζνζηά Απαληήζεσλ Σέηαξηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Δξσηεκαηνιφγηνπ 

Πηζηεύεηε όηη ε αμία ησλ θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ – νηθνπέδσλ πνπ απνηππώλεηαη ζηα 

βηβιία ηεο επηρείξεζή ζαο κεηά από ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Διιεληθήο λνκνζεζίαο όηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθή; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Σςμθωνώ 3 6,3 6,3 6,3 

Σςμθωνώ εν μέπει 8 16,7 16,7 22,9 

Ούηε ζςμθωνώ/ ούηε 

διαθωνώ 
10 20,8 20,8 43,8 

Γιαθωνώ εν μέπει 20 41,7 41,7 85,4 

Γιαθωνώ 7 14,6 14,6 100,0 

Total 48 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 4 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Σέηαξηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

 

4.6.3  Σμήμα Γ Δπυηημαηολόγιος Δξοικείυζη µε ηην Αναπποζαπμογή 

ηυν Τλικών Παγίυν ζηην Δύλογη Αξία 

 

Δξψηεζε V: Πνηνο είλαη ν βαζκφο ηεο εμνηθείσζεο ζαο µε ηηο δηαδηθαζίεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα µε ηα 

Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.; 

ην πέκπην εξψηεκα θιήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ ηεο γλψζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εχινγε αμία ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ µε 

βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.. ηνλ Πίλαθα 7 θαίλνληαη νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ θαη ζην Γηάγξακκα 5 ε δηαγξακκαηηθή απνηχπσζε ησλ πνζνζηψλ ησλ 

απαληήζεσλ. Οη ηξεηο (3) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 6,25%, ζεσξνχλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο φηη είλαη πνιχ εμνηθεησκέλνη. Ζ πιεηνςεθία ζεσξεί φηη έρεη αξθεηή 
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εμνηθείσζε, δεθανθηψ (18) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48) µε πνζνζηφ 37,50%. Γεθαέμη 

(16) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48) ζπκκεηέρνληεο, πνζνζηφ 33,33% πηζηεχνπλ φηη είλαη 

κεξηθψο εμνηθεησκέλνη. Απηνί πνπ θαηαηάζζνπλ ηελ εμνηθείσζε ηνπο ζηελ δηάηαμε ηεο 

ειάρηζηεο είλαη ελλέα (9) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48) θαη µε πνζνζηφ 18,75%. Σέινο 

απηνί πνπ δειψλνπλ φηη δελ είλαη θαζφινπ εμνηθεησκέλνη είλαη δπν (2) ζηνπο ζαξάληα 

νθηψ (48), πνζνζηφ 4,17%. 

 

Πίλαθαο 7 Πνζνζηά Απαληήζεσλ Πέκπηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Δξσηεκαηνιφγηνπ 

Πνηνο είλαη ν βαζκόο ηεο εμνηθείσζήο ζαο κε ηηο δηαδηθαζίεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθώλ 

παγίσλ ζηελ εύινγε αμία ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Φ.Π./ Γ.Λ.Π.; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Δίμαι πολύ εξοικειωμένη/ ορ 3 6,3 6,3 6,3 

Δίμαι απκεηά εξοικειωμένη/ 

ορ 
18 37,5 37,5 43,8 

Έσω μεπική εξοικείωζη 16 33,3 33,3 77,1 

Δίμαι ελάσιζηα εξοικειωμένη/ 

ορ 
9 18,8 18,8 95,8 

Γεν είμαι καθόλος 

εξοικειωμένη/ ορ 
2 4,2 4,2 100,0 

Total 48 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 5 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Πέκπηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

 

4.6.4 Σμήμα Γ Δπυηημαηολόγιος Πποζδοκίερ σεηικέρ µε ηην Υπήζη  

ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ ζηην Αναπποζαπμογή ηυν Τλικών Παγίυν 

 

Δξψηεζε VΗ: Ζ πηνζέηεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία 

πηζηεχεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζηελ δίθαηε παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο ζαο ζηνπο 

αλαιπηέο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ; 

ην έθην εξψηεκα νη ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα εθθξάζνπλ ηελ ζπκθσλία ή δηαθσλία 

ηνπο µε βάζε ηελ δηαηχπσζε ηεο εξσηψζεο. πκθσλνχλ απφιπηα νη νθηψ (8) απφ ηνπο 

ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 16,67%. Δλ κέξεη ζπκθσλνχλ νη εηθνζηέλα (21) απφ ηνπο 

ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 43,75%. Οπδέηεξε ζηάζε έρνπλ νη επηά (7) απφ ηνπο 

ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 14,58%. Δλψ απηνί πνπ δηαθσλνχλ κεξηθψο θαη απφιπηα 

είλαη απφ έμη (6) ζπκκεηέρνληεο ζηνπο ζαξάληα νθηψ (48), γηα θάζε µηα εξψηεζε, µε 

πνζνζηφ 12,5%. Οη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ θαη ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ 
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πνζνζηψλ ησλ απαληήζεσλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 8 θαη ζην Γηάγξακκα 6 αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 8 Πνζνζηά Απαληήζεσλ Έθηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξσηεκαηνιφγηνπ 

Ζ πηνζέηεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθώλ παγίσλ ζηελ εύινγε αμία πηζηεύεηε όηη ζα 

νδεγήζεη ζηελ δίθαηε παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζήο ζαο ζηνπο αλαιπηέο ησλ 

Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Σςμθωνώ 8 16,7 16,7 16,7 

Σςμθωνώ εν μέπει 21 43,8 43,8 60,4 

Ούηε ζςμθωνώ/ ούηε 

διαθωνώ 
7 14,6 14,6 75,0 

Γιαθωνώ εν μέπει 6 12,5 12,5 87,5 

Γιαθωνώ 6 12,5 12,5 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 6 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Έθηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 
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Δξψηεζε VII: Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ παγίσλ ζαο ζηελ εχινγε αμία 

θξίλεηαη φηη ζα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν µε ην νπνίν αληηιακβάλνληαη νη ππάξρνληεο αιιά 

θαη νη δπλεηηθνί πειάηεο ζαο ζην εμσηεξηθφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζαο µέζσ 

ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζαο, µε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο 

ζαο πξνο απηνχο; 

ε απηφ ην εξψηεκα νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηελ δηαθσλία ή 

ζπκθσλία ηνπο ζην αλ ε αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία ζα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο. Απφ απηνχο νη ελλέα (9) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), 

πνζνζηφ 18,75%, ζπκθσλνχλ απφιπηα. Δλ κέξεη ζπκθσλνχλ νη δεθαεπηά (17) απφ ηνπο 

ζαξάληα νθηψ (48) πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία, µε πνζνζηφ 35,42%. Οχηε 

ζπκθσλνχλ/ νχηε δηαθσλνχλ νη επηά (6) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 

12,50%. Απηνί πνπ δηαθσλνχλ κεξηθψο είλαη ελλέα (9) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), 

πνζνζηφ 18,75%, Σέινο απηνί πνπ δηαθσλνχλ θαηεγνξεκαηηθά είλαη επηά (7) απφ ηνπο 

ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 14,58%. Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ πνζνζηψλ ησλ 

απαληήζεσλ θαη νη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 7 θαη ζηνλ 

Πίλαθα 9 θαη αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 9 Πνζνζηά Απαληήζεσλ Έβδνκεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Δξσηεκαηνιφγηνπ 

Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθώλ παγίσλ ζαο ζηελ εύινγε αμία θξίλεηε όηη ζα βειηηώζεη ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη ππάξρνληεο αιιά θαη δπλεηηθνί πειάηεο ζαο ζην 

εμσηεξηθό ηηο δπλαηόηεηεο ηεο επηρείξεζήο ζαο κέζσ ησλ Φξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ ζαο, κε απνηέιεζκα λα απμεζνύλ νη πσιήζεηο ζαο πξνο απηνύο;  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Σςμθωνώ 9 18,8 18,8 18,8 

Σςμθωνώ εν μέπει 17 35,4 35,4 54,2 

Ούηε ζςμθωνώ/ ούηε 

διαθωνώ 
6 12,5 12,5 66,7 

Γιαθωνώ εν μέπει 9 18,8 18,8 85,4 

Γιαθωνώ 7 14,6 14,6 100,0 

Total 48 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 7 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Έβδνκεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

 

Δξψηεζε VIIΗ: Ζ πξφζβαζε ηεο εηαηξείαο ζαο ζε λέα δαλεηαθά θεθάιαηα απφ ηα 

Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα αλ αλαπξνζαξκφζεηε ηηο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζαο ζηελ 

εχινγε αμία πηζηεχεηε φηη ζα είλαη επθνιφηεξε; 

ην φγδνν εξψηεκα νη ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα δειψζνπλ αλ ζπκθσλνχλ ή 

δηαθσλνχλ µε ηελ βειηίσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηνπο κεηά απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ µε βάζε ηα 

Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.. ηνλ Πίλαθα 10 θαίλνληαη νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ 

θαη ζην Γηάγξακκα 8 ε δηαγξακκαηηθή απνηχπσζε ησλ πνζνζηψλ ησλ απαληήζεσλ. 

Γέθα (10) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 20,83%, ζπκθσλνχλ θαηεγνξεκαηηθά. 

Ζ πιεηνςεθία ζπκθσλεί κεξηθψο, δεθαέμη (16) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48) µε πνζνζηφ 

33,33%. Γέθα (10) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 20,83%, έρνπλ νπδέηεξε 

άπνςε. Απηνί πνπ δηαθσλνχλ ελ κέξεη είλαη επηά (7) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), 

πνζνζηφ 14,58%. Σέινο απηνί πνπ δειψλνπλ φηη δηαθσλνχλ απφιπηα είλαη πέληε (5) 
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ζηνπο ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 10,42%. 

 

Πίλαθαο 10 Πνζνζηά Απαληήζεσλ Όγδνεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Δξσηεκαηνιφγηνπ 

Ζ πξόζβαζε ηεο εηαηξίαο ζαο ζε λέα δαλεηαθά θεθάιαηα από ηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα αλ 

αλαπξνζαξκόζεηε ηηο αμίεο ησλ ελζώκαησλ παγίσλ ζαο ζηελ εύινγε αμία πηζηεύεηε όηη ζα 

είλαη επθνιόηεξε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Σςμθωνώ 10 20,8 20,8 20,8 

Σςμθωνώ εν μέπει 16 33,3 33,3 54,2 

Ούηε ζςμθωνώ/ ούηε 

διαθωνώ 
10 20,8 20,8 75,0 

Γιαθωνώ εν μέπει 7 14,6 14,6 89,6 

Γιαθωνώ 5 10,4 10,4 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 8 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Όγδνεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 
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Δξψηεζε IX: Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο είλαη ρξήζηκε λα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ απηή ηζρπξνπνηεί ηελ νηθνλνκηθή εηθφλα 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζαο αθφκε θαη αλ νδεγεί ζε κείσζε 

ησλ θεξδψλ; 

Ο ζηφρνο ηεο έλαηεο εξψηεζεο είλαη λα εθθξάζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αλ 

ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ µε ηελ άπνςε φηη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ 

παγίσλ ζηελ εχινγε αμία αλ είλαη ρξήζηκε φηαλ έρεη σο απνηέιεζκα «ηζρπξνπνίεζε» 

ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οη επηά (7) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), 

πνζνζηφ 14,58%, ζπκθσλνχλ θαηεγνξεκαηηθά µε ηελ εξψηεζε. Ζ πιεηνςεθία 

ζπκθσλεί ελ κέξεη δειαδή νη δεθαελλέα (19) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), µε πνζνζηφ 

39,58%. Οη επηά (7) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 14,58%, δειψλνπλ 

νπδέηεξε ζηάζε επηιέγνληαο ηελ απάληεζε νχηε ζπκθσλψ / νχηε δηαθσλψ. Γέθα (10) 

απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 20,83%, δηαθσλνχλ ελ κέξεη. Δλψ πέληε (5) 

ζηνπο ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 10,42%, δηαθσλνχλ θαηεγνξεκαηηθά µε ηελ 

εξψηεζε. Οη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ αιιά θαη ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ 

πνζνζηψλ ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηήζεσλ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11 θαη ζην 

Γηάγξακκα 9. 

 

Πίλαθαο 11 Πνζνζηά Απαληήζεσλ Έλαηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Δξσηεκαηνιφγηνπ 

Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ελζώκαησλ παγίσλ ζηελ εύινγε αμία ηνπο είλαη ρξήζηκε 

λα πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ απηή ηζρπξνπνηεί ηελ νηθνλνκηθή εηθόλα ησλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζήο ζαο αθόκε θαη αλ νδεγεί ζε κείσζε ησλ θεξδώλ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Σςμθωνώ 7 14,6 14,6 14,6 

Σςμθωνώ εν μέπει 19 39,6 39,6 54,2 

Ούηε ζςμθωνώ/ ούηε 

διαθωνώ 
7 14,6 14,6 68,8 

Γιαθωνώ εν μέπει 10 20,8 20,8 89,6 

Γιαθωνώ 5 10,4 10,4 100,0 

Total 48 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 9 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Έλαηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

 

Δξψηεζε X: Πνηα είλαη ε εθηίκεζε ζαο γηα ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ζηελ 

εχινγε αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ηελ ινγηζηηθή άμηα πνπ 

είλαη απνηππσκέλε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

ην ηειεπηαίν εξψηεκα νη ζπκκεηέρνληεο δεηήζεθε λα εθηηκήζνπλ ηελ δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ησλ πιηθψλ παγίσλ ηνπο ζηελ εχινγε αμία ζε ζρέζε µε ηελ 

ππάξρνπζα ινγηζηηθή αμία ηνπο. ηνλ Πίλαθα 12 θαίλνληαη νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ θαη ζην Γηάγξακκα 10 ε δηαγξακκαηηθή απνηχπσζε ησλ πνζνζηψλ ησλ 

απαληήζεσλ. Έληεθα (11) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48), πνζνζηφ 22,92%, ζεσξνχλ φηη 

ε εχινγε αμία είλαη κηθξφηεξε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. Γψδεθα (12) απφ ηνπο ζαξάληα 

νθηψ (48), πνζνζηφ 25,00%, ζεσξνχλ φηη ε εχινγε αμία είλαη ίδηα µε ηελ ινγηζηηθή 

αμία. Ζ πιεηνςεθία φκσο ζεσξεί φηη ε εχινγε αμία είλαη κεγαιχηεξε ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο, εηθνζηπέληε (25) απφ ηνπο ζαξάληα νθηψ (48) µε πνζνζηφ 52,08%. 
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Πίλαθαο 12 Πνζνζηά Απαληήζεσλ Γέθαηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Δξσηεκαηνιφγηνπ 

Πνηα είλαη ε εθηίκεζή ζαο γηα ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ 

ελζώκαησλ παγίσλ ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ηελ ινγηζηηθή αμία πνπ είλαη απνηππσκέλε ζηα 

βηβιία ζαο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ζ αποηίμηζη ζηην εύλογη 

αξία είναι μικπόηεπη από ηην 

λογιζηική αξία 

11 22,9 22,9 22,9 

Ζ εύλογη αξία είναι πεπίπος 

ίδια ή ίδια ζε ζσέζη με ηην 

λογιζηική αξία 

12 25,0 25,0 47,9 

Ζ αποηίμηζη ζηην εύλογη 

αξία είναι μεγαλύηεπη από 

ηην λογιζηική αξία 

25 52,1 52,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 10 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Γέθαηεο Δξψηεζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 
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4.7 Απάνηηζη ηυν Δπεςνηηικών Δπυηημάηυν 

 

Οη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο είλαη παξάγσγα ζπλδπαζκνχ αλά δπν ησλ κεηαβιεηψλ 

(εξσηήζεσλ) πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

πλεπψο ε πξψηε εξεπλεηηθή εξψηεζε (Q1) απνηειείηαη απφ ηελ κεηαβιεηή θαηεγνξίαο 

V1 θαη ηελ κεηαβιεηή δηάηαμεο V5. Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή εξψηεζε (Q2) ζπλζέηεηαη 

απφ ηηο κεηαβιεηέο ηεξάξρεζεο V3 θαη V9. Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή εξψηεζε (Q3) 

απαξηίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο δηάηαμεο V6 θαη V8. Ζ ηέηαξηε εξεπλεηηθή εξψηεζε 

(Q4) ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο δηαηεηαγκέλεο κεηαβιεηέο V2 θαη V7. Σέινο ε πέκπηε 

εξεπλεηηθή εξψηεζε (Q5) απνηειείηαη απφ ηελ κεηαβιεηή δηάηαμεο V4 θαη ηελ 

νλνκαζηηθή κεηαβιεηή V10. Οη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο έρνπλ 

αληηζηνηρεζεί µε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. Ζ αληηζηνίρεζε ηνπο 

εκθαλίδεηαη ζην παξάξηεκα ηεο θσδηθνπνίεζεο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, φπνπ επίζεο 

εκθαλίδεηαη θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. Γηα ηηο 

παξαπάλσ εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2
 θαη 

ζα ππνινγηζηνχλ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Kendall Tau-b θαη Tau-c αλαιφγσο θαη ν 

ζπληειεζηήο V ηνπ Cramer. 

 

4.7.1 Ππώηη Δπεςνηηική Δπώηηζη (Q1) 

 

Ζ πξψηε εξεπλεηηθή εξψηεζε δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

πλδένληαη θαη µε πνην βαζκφ ζπλάθεηαο ε θχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ επηθεθαιή 

ηνπ ινγηζηεξίνπ ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ µε ην επίπεδν εμνηθείσζεο πνπ έρνπλ 

µε ηνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα µε ηα 

Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.; 

Γηα λα γίλεη ν έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2  

ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί ελαιιαθηηθά ζε δπν 

μερσξηζηέο ππνζέζεηο πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή: 
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H0: Ζ θχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ επηθεθαιή ηνπ ινγηζηεξίνπ (κεηαβιεηή 

V1) θαη ην επίπεδν εμνηθείσζεο πνπ ππάξρεη µε ηνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ 

παγίσλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα µε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. (κεηαβιεηή V5) είλαη 

αλεμάξηεηεο. 

Hα: Ζ θχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ επηθεθαιή ηνπ ινγηζηεξίνπ (κεηαβιεηή V1) 

θαη ην επίπεδν εμνηθείσζεο πνπ ππάξρεη µε ηνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ 

παγίσλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα µε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. (κεηαβιεηή V5) είλαη 

ζρεηηδφκελεο ή εμαξηεκέλεο. 

ηνλ Πίλαθα 13 απνηππψλεηαη ν πηλάθαο ζπλάθεηαο ησλ δπν κεηαβιεηψλ V1 θαη V5 ηνπ 

παξφληνο εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Δλψ ζην Πίλαθα 14 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο Υ
2
. Απφ απηφλ ηνλ Πίλαθα θαίλεηαη φηη νη αλακελφκελεο 

ζπρλφηεηεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ 0,63, δειαδή είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ 0,5 νπφηε δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ειέγρνπ Υ
2
. Ζ ηηκή 

ηνπ ειέγρνπ Υ
2 

είλαη ίζε µε 3,782 θαη  ε ηηκή ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο είλαη 

p=0,436 πνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνζηνχ πνπ νξίδεη ηελ δεμηά νπξά ηεο θαηαλνκήο 

Υ
2
. Άξα ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο επαιεζεχεηαη θαη νη κεηαβιεηέο V1 θαη V5 

είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ 

βαζκνχ ζπλάθεηαο V ηνπ Cramer. Απφ ηνλ Πίλαθα 15 είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξεί λα 

πξνθχςεη ζπκπέξαζκα γηα ηνλ βαζκφ ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο γηαηί ε 

ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ ζπληειεζηή V είλαη p=0,436. Μεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηεο 

πηζαλφηεηαο ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. 

πλεπψο ε απάληεζε ζηελ πξψηε εξεπλεηηθή εξψηεζε είλαη φηη ε θχζε ηεο εξγαζηαθήο 

ζρέζεο ηνπ επηθεθαιή ηνπ ινγηζηεξίνπ δελ ζρεηίδεηαη µε ην επίπεδν εμνηθείσζεο πνπ 

έρνπλ νη πξντζηάκελνη ησλ ινγηζηεξίσλ, µε ηνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ 

παγίσλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα µε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. γηα ηηο παξαγσγηθέο 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Πίλαθαο 13 Πίλαθαο πλάθεηαο Πξψηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 
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 Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή 

ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε 

ηεο νπνίαο είζηε 

επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ ινγηζηεξίνπ; 

Total 

Μιζθωηόρ Μη μιζθωηόρ 

Πνηνο είλαη ν βαζκόο ηεο 

εμνηθείσζήο ζαο κε ηηο 

δηαδηθαζίεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

πιηθώλ παγίσλ ζηελ 

εύινγε αμία ζύκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Φ.Π./ Γ.Λ.Π.; 

Δίμαι πολύ εξοικειωμένη/ ορ 

Count 1 2 3 

% within 

ΔξοικίωζηΜεΓΛΠκαιΔύλο

γηΑξία 

33,3% 66,7% 100,0% 

% within ΔπγαζιακήΣσέζη 6,7% 6,1% 6,2% 

Δίμαι απκεηά εξοικειωμένη/ ορ 

Count 4 14 18 

% within 

ΔξοικίωζηΜεΓΛΠκαιΔύλο

γηΑξία 

22,2% 77,8% 100,0% 

% within ΔπγαζιακήΣσέζη 26,7% 42,4% 37,5% 

Έσω μεπική εξοικείωζη 

Count 4 12 16 

% within 

ΔξοικίωζηΜεΓΛΠκαιΔύλο

γηΑξία 

25,0% 75,0% 100,0% 

% within ΔπγαζιακήΣσέζη 26,7% 36,4% 33,3% 

Δίμαι ελάσιζηα εξοικειωμένη/ 

ορ 

Count 5 4 9 

% within 

ΔξοικίωζηΜεΓΛΠκαιΔύλο

γηΑξία 

55,6% 44,4% 100,0% 

% within ΔπγαζιακήΣσέζη 33,3% 12,1% 18,8% 

Γεν είμαι καθόλος 

εξοικειωμένη/ ορ 

Count 1 1 2 

% within 

ΔξοικίωζηΜεΓΛΠκαιΔύλο

γηΑξία 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within ΔπγαζιακήΣσέζη 6,7% 3,0% 4,2% 

Total 

Count 15 33 48 

% within 

ΔξοικίωζηΜεΓΛΠκαιΔύλο

γηΑξία 

31,2% 68,8% 100,0% 

% within ΔπγαζιακήΣσέζη 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 14 Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο Υ
2 

Πξψηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,782
a
 4 ,436 

Likelihood Ratio 3,603 4 ,462 

Linear-by-Linear 

Association 
2,018 1 ,155 

N of Valid Cases 48   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,63. 

 

Πίλαθαο 15 πληειεζηήο πκθσλίαο V Cramer 
 
Πξψηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,281 ,436 

Cramer's V ,281 ,436 

N of Valid Cases 48  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 

 

4.7.2 Γεύηεπη Δπεςνηηική Δπώηηζη (Q2) 

 

Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή εξψηεζε δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

Σν χςνο ηεο ηηκήο ηνπ αξηζκνδείθηε ησλ «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα», ή αιιηψο ησλ «Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα», έρεη ζρέζε θαη ζε 

πνην βαζκφ ζπκθσλίαο µε µηα ελδερφκελε αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ πάγησλ 

ηνπο ζηελ εχινγε αμία, γηα ηηο εμαγσγηθέο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξνθίκσλ, µε ζθνπφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο; 

Ο έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί 

ελαιιαθηηθά ζε δπν μερσξηζηέο ππνζέζεηο πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή: 

H0: Σν χςνο ηεο ηηκήο ηνπ αξηζκνδείθηε ησλ «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα», ή αιιηψο ησλ «Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» (κεηαβιεηή V3) 

θαη µηα ελδερφκελε αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο µε 
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ζθνπφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο (κεηαβιεηή V9) είλαη 

αλεμάξηεηεο 

Hα: Σν χςνο ηεο ηηκήο αξηζκνδείθηε ησλ «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα», ή αιιηψο ησλ «Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» (κεηαβιεηή V3) 

θαη µηα ελδερφκελε αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο µε 

ζθνπφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο (κεηαβιεηή V9) είλαη 

ζρεηηδφκελεο ή εμαξηεκέλεο 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Υ
2
 (Πίλαθαο 17) είλαη εκθαλέο φηη νη 

αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην 0,5, ζπγθεθξηκέλα είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ ην 2,29, ζπλεπψο δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηνπ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο. χκθσλα µε ηνλ Πίλαθα 16 ε ηηκή ηνπ ειέγρνπ Υ
2 

είλαη 

ίζε µε 5,443 θαη ε ηηκή ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο είλαη p=0,245 πνπ είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ πνζνζηνχ πνπ νξίδεη ην φξην ηεο δεμηάο νπξάο ηεο θαηαλνκήο Υ
2
. 

Δπνκέλσο ε κεδεληθή ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηψλ δελ απνξξίπηεηαη 

θαη νη κεηαβιεηέο V3 θαη V9 είλαη αλεμάξηεηεο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ ζπλάθεηαο V ηνπ Cramer. Απφ ηνλ Πίλαθα 18 είλαη θαλεξφ 

φηη δελ κπνξεί λα πξνθχςεη ζπκπέξαζκα γηα ηνλ βαζκφ ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηηο δπν 

κεηαβιεηέο γηαηί ε ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ ζπληειεζηή V είλαη p=0,245. 

Μεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. 

πλνςίδνληαο ε απάληεζε ζηελ δεχηεξε εξεπλεηηθή εξψηεζε (Q2) είλαη φηη ην χςνο ηεο 

ηηκήο ηνπ αξηζκνδείθηε ησλ «πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» δελ 

ζρεηίδεηαη µε µηα ελδερφκελε αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ηνπο ζηελ 

εχινγε αμία µε ζθνπφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ησλ εμεηαδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 16 Πίλαθαο πλάθεηαο Γεχηεξεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

ΔύινγεΑμίαΚαιήΑλΚαηΓεκηνπξγείΕεκίεο * ΣπλΥπνρξΠξνοΗδΚεθαι Crosstabulation 
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 Ο Μέζνο όξνο ηνπ ύςνπο ηνπ 

αξηζκνδείθηε ην 2010 ησλ 

«Σπλνιηθώλ Υπνρξεώζεσλ πξνο 

Ίδηα Κεθάιαηα» ή αιιηώο ησλ 

«Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα» ησλ βηνκεραληθώλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηώλ είλαη 1,29. 

Τν ύςνο ηνπ ίδηνπ αξηζκνδείθηε 

ην 2010 ζηελ επηρείξεζή ζαο 

πνην ήηαλ; 

Total 

Μικπόηεπορ ή 

ίζορ ηος 1,29 

Μεγαλύηεπορ ηος 

1,29 

Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο 

αμίαο ησλ ελζώκαησλ 

παγίσλ ζηελ εύινγε αμία 

ηνπο είλαη ρξήζηκε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ 

απηή ηζρπξνπνηεί ηελ 

νηθνλνκηθή εηθόλα ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

ηεο επηρείξεζήο ζαο αθόκε 

θαη αλ νδεγεί ζε κείσζε 

ησλ θεξδώλ; 

Σςμθωνώ 

Count 4 3 7 

% within 

ΔύλογηΑξίαΚαλήΑνΚαι

ΓημιοςπγείΕημίερ 

57,1% 42,9% 100,0% 

% within 

ΣςνΥποσπΠπορΗδΚεθα

λ 

18,2% 11,5% 14,6% 

Σςμθωνώ εν μέπει 

Count 9 10 19 

% within 

ΔύλογηΑξίαΚαλήΑνΚαι

ΓημιοςπγείΕημίερ 

47,4% 52,6% 100,0% 

% within 

ΣςνΥποσπΠπορΗδΚεθα

λ 

40,9% 38,5% 39,6% 

Ούηε ζςμθωνώ/ ούηε 

διαθωνώ 

Count 3 4 7 

% within 

ΔύλογηΑξίαΚαλήΑνΚαι

ΓημιοςπγείΕημίερ 

42,9% 57,1% 100,0% 

% within 

ΣςνΥποσπΠπορΗδΚεθα

λ 

13,6% 15,4% 14,6% 

Γιαθωνώ εν μέπει 

Count 2 8 10 

% within 

ΔύλογηΑξίαΚαλήΑνΚαι

ΓημιοςπγείΕημίερ 

20,0% 80,0% 100,0% 

% within 

ΣςνΥποσπΠπορΗδΚεθα

λ 

9,1% 30,8% 20,8% 
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Γιαθωνώ 

Count 4 1 5 

% within 

ΔύλογηΑξίαΚαλήΑνΚαι

ΓημιοςπγείΕημίερ 

80,0% 20,0% 100,0% 

% within 

ΣςνΥποσπΠπορΗδΚεθα

λ 

18,2% 3,8% 10,4% 

Total 

Count 22 26 48 

% within 

ΔύλογηΑξίαΚαλήΑνΚαι

ΓημιοςπγείΕημίερ 

45,8% 54,2% 100,0% 

% within 

ΣςνΥποσπΠπορΗδΚεθα

λ 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 17 Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο Υ
2 
Γεχηεξεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,443
a
 4 ,245 

Likelihood Ratio 5,788 4 ,216 

Linear-by-Linear 

Association 
,058 1 ,809 

N of Valid Cases 48   

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,29. 

 

Πίλαθαο 18 πληειεζηήο πκθσλίαο V Cramer 
 
Γεχηεξεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,337 ,245 

Cramer's V ,337 ,245 

N of Valid Cases 48  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 

 

4.7.3 Σπίηη Δπεςνηηική Δπώηηζη (Q3) 
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Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή εξψηεζε δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

Τπάξρεη εμάξηεζε θαη πνηνο είλαη ν βαζκφο ηεο ζπλάθεηαο ηεο δίθαηεο παξνπζίαζεο 

ησλ ελζψκαησλ παγίσλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο ζηελ εχινγε αμία ησλ ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεσλ µε ηελ πξννπηηθή βειηίσζεο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπο απφ ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα; 

Ο έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί 

ελαιιαθηηθά ζε δπν μερσξηζηέο ππνζέζεηο πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή: 

H0: Ζ δίθαηε παξνπζίαζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

εχινγε αμία (κεηαβιεηή V6) µε ηελ πξννπηηθή βειηίσζεο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπο απφ ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα (κεηαβιεηή V8) είλαη αλεμάξηεηεο 

Hα: Ζ δίθαηε παξνπζίαζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

εχινγε αμία (κεηαβιεηή V6) µε ηελ πξννπηηθή βειηίσζεο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπο απφ ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα (κεηαβιεηή V8) είλαη ζρεηηδφκελεο ή εμαξηεκέλεο 

Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο Υ
2 

είλαη ίζν µε 24,222 θαη ε ηηκή ηεο 

πηζαλφηεηαο p=0,085 πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. Δπίζεο εθηφο ησλ παξαπάλσ απφ ηνλ Πίλαθα 20 πξνθχπηεη φηη 

νη αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο ηνπ πίλαθα ζπλάθεηαο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην 

πεξηνξηζκφ 0,5 µε ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπο λα είλαη 0,63. Άξα ε κεδεληθή ππφζεζε (H0) 

δελ απνξξίπηεηαη θαη νη κεηαβιεηέο V6 θαη V8 ζεσξνχληαη αλεμάξηεηεο. Δπίζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ ζπλάθεηαο V ηνπ Cramer. Απφ ηνλ 

Πίλαθα 21 είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξεί λα πξνθχςεη ζπκπέξαζκα γηα ηνλ βαζκφ 

ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο γηαηί ε ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ ζπληειεζηή 

V είλαη p=0,085. Μεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ε απάληεζε ζηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε (Q3) είλαη φηη ε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία πνπ νδεγεί ζηελ δίθαηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή παξνπζίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζρεηίδεηαη µε ηελ αληίιεςε φηη 

ζα βειηησζεί ε πξφζβαζε ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξεηψλ ζε λέα δαλεηαθά θεθάιαηα. 
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Πίλαθαο 19 Πίλαθαο πλάθεηαο Σξίηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

ΔύινγεΑμίαΔπθνιύλεηΤνλΓαλεηζκό * ΓίθαηεΑπεηθόληζεΜεΔύινγεΑμία Crosstabulation 

 Ζ πηνζέηεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθώλ παγίσλ 

ζηελ εύινγε αμία πηζηεύεηε όηη ζα νδεγήζεη ζηελ δίθαηε 

παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζήο ζαο ζηνπο αλαιπηέο ησλ 

Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ; 

Total 

Σςμθων

ώ 

Σςμθωνώ 

εν μέπει 

Ούηε 

ζςμθωνώ/ 

ούηε 

διαθωνώ 

Γιαθωνώ εν 

μέπει 

Γιαθωνώ 

Ζ πξόζβαζε ηεο εηαηξίαο ζαο 

ζε λέα δαλεηαθά θεθάιαηα 

από ηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα 

αλ αλαπξνζαξκόζεηε ηηο 

αμίεο ησλ ελζώκαησλ παγίσλ 

ζαο ζηελ εύινγε αμία 

πηζηεύεηε όηη ζα είλαη 

επθνιόηεξε; 

Σςμθωνώ 

Count 6 2 0 1 1 10 

% within 

ΔύλογηΑξία

ΔςκολύνειΤ

ονΓανειζμό 

60,0% 20,0% 0,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

% within 

ΓίκαιηΑπεικ

όνιζηΜεΔύλ

ογηΑξία 

75,0% 9,5% 0,0% 16,7% 16,7% 20,8% 

Σςμθωνώ 

εν μέπει 

Count 1 7 3 2 3 16 

% within 

ΔύλογηΑξία

ΔςκολύνειΤ

ονΓανειζμό 

6,2% 43,8% 18,8% 12,5% 18,8% 100,0% 

% within 

ΓίκαιηΑπεικ

όνιζηΜεΔύλ

ογηΑξία 

12,5% 33,3% 42,9% 33,3% 50,0% 33,3% 

Ούηε 

ζςμθωνώ

/ ούηε 

διαθωνώ 

Count 0 7 2 0 1 10 

% within 

ΔύλογηΑξία

ΔςκολύνειΤ

ονΓανειζμό 

0,0% 70,0% 20,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

% within 

ΓίκαιηΑπεικ

όνιζηΜεΔύλ

ογηΑξία 

0,0% 33,3% 28,6% 0,0% 16,7% 20,8% 

Γιαθωνώ Count 0 3 1 2 1 7 
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εν μέπει % within 

ΔύλογηΑξία

ΔςκολύνειΤ

ονΓανειζμό 

0,0% 42,9% 14,3% 28,6% 14,3% 100,0% 

% within 

ΓίκαιηΑπεικ

όνιζηΜεΔύλ

ογηΑξία 

0,0% 14,3% 14,3% 33,3% 16,7% 14,6% 

Γιαθωνώ 

Count 1 2 1 1 0 5 

% within 

ΔύλογηΑξία

ΔςκολύνειΤ

ονΓανειζμό 

20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

% within 

ΓίκαιηΑπεικ

όνιζηΜεΔύλ

ογηΑξία 

12,5% 9,5% 14,3% 16,7% 0,0% 10,4% 

Total 

Count 8 21 7 6 6 48 

% within 

ΔύλογηΑξία

ΔςκολύνειΤ

ονΓανειζμό 

16,7% 43,8% 14,6% 12,5% 12,5% 100,0% 

% within 

ΓίκαιηΑπεικ

όνιζηΜεΔύλ

ογηΑξία 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Πίλαθαο 20 Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο Υ

2 
Σξίηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,222
a
 16 ,085 

Likelihood Ratio 25,711 16 ,058 

Linear-by-Linear 

Association 
,906 1 ,341 

N of Valid Cases 48   

a. 24 cells (96,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,63. 

 

Πίλαθαο 21 πληειεζηήο πκθσλίαο V Cramer 
 
Σξίηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

Symmetric Measures 
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 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,710 ,085 

Cramer's V ,355 ,085 

N of Valid Cases 48  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 

 

4.7.4 Σέηαπηη Δπεςνηηική Δπώηηζη (Q4) 

 

Ζ ηέηαξηε εξεπλεηηθή εξψηεζε δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

Δίλαη ζπλδεδεκέλν θαη πνηνο ν βαζκφο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζην χςνο ησλ εμαγσγψλ 

ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ µε µηα ελδερφκελε 

κειινληηθή αχμεζε ηνπο σο απφξξνηα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ 

ηνπο ζηελ εχινγε ηνπο αμία; 

Ο έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί 

ελαιιαθηηθά ζε δπν μερσξηζηέο ππνζέζεηο πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή: 

H0: Σν χςνο ησλ εμαγσγψλ ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ 

(κεηαβιεηή V2) µε µηα ελδερφκελε κειινληηθή αχμεζε ηνπο σο απφξξνηα ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ηνπο ζηελ εχινγε ηνπο αμία (κεηαβιεηή V7) 

είλαη αλεμάξηεηεο 

Hα: Σν χςνο ησλ εμαγσγψλ ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ 

(κεηαβιεηή V2) µε µηα ελδερφκελε κειινληηθή αχμεζε ηνπο σο απφξξνηα ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ηνπο ζηελ εχινγε ηνπο αμία (κεηαβιεηή V7) 

είλαη ζρεηηδφκελεο ή εμαξηεκέλεο. 

ηνλ Πίλαθα 23 εκθαλίδεηαη ε ειάρηζηε ηηκή ησλ αλακελνκέλσλ ζπρλνηήησλ ηνπ 

πίλαθα ζπλάθεηαο ησλ κεηαβιεηψλ V2 θαη V7 πνπ είλαη ίζε µε 0,88. Σν απνηέιεζκα 

ηεο παξαπάλσ ηηκήο είλαη φηη δελ παξαβηάδεηαη ν πεξηνξηζκφο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ 
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ειέγρνπ Υ
2
, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη νη αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο δελ πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξεο ηνπ 0,5. ηνλ ίδην πίλαθα θαίλεηαη φηη ε ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ ειέγρνπ 

Υ
2 

είλαη p=0,903 πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. Όπσο κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πηζαλφηεηα ηνπ έιεγρνπ 

Likehood Ratio p=0,886. Οκνίσο µε ηηο ηηκέο ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ ε ηηκή ηεο 

πηζαλφηεηαο ηνπ ειέγρνπ Linear-by-Linear Association (Mantel-Haenszel Test of Linear 

Association) έρεη ηηκή p=0,907. Άξα δελ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ V2 

θαη V7 θαη επνκέλσο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο.  

Γλσξίδνληαο φηη νη δπν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ν 

ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή ζπκθσλίαο V ηνπ Cramer. Απφ ην απνηέιεζκα ηνπ 

ππνινγηζκνχ είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξεί λα πξνθχςεη ζπκπέξαζκα γηα ηνλ βαζκφ 

ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο γηαηί ε ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ ζπληειεζηή 

V είλαη p=0,903. 

πλεπψο µε βάζε ηα παξαπάλσ ε απάληεζε ζηε ηέηαξηε εξεπλεηηθή (Q4) εξψηεζε 

είλαη φηη ην χςνο ησλ εμαγσγψλ ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξνθίκσλ είλαη αλεμάξηεην µε µηα ελδερφκελε κειινληηθή αχμεζε ηνπο σο απφξξνηα 

ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ηνπο ζηελ εχινγε ηνπο αμία. 

 

Πίλαθαο 22 Πίλαθαο πλάθεηαο Σέηαξηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

ΔύινγεΑμίαΒειηηώλεηΤελΔηθόλαΤεοΔηαηξίαο * ΔμαγσγέοΔπηΠσιήζεσλ Crosstabulation 

 Οη εμαγσγέο ζαο ηη πνζνζηό απνηεινύλ 

επί ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ; 

Total 

Μέσπι 

25% 

Απο 26% 

μέσπι 50% 

Από 51% 

μέσπι 75% 

Από 76% 

και άνω 

Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

πιηθώλ παγίσλ ζαο ζηελ 

εύινγε αμία θξίλεηε όηη ζα 

βειηηώζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβάλνληαη νη 

ππάξρνληεο αιιά θαη 

δπλεηηθνί πειάηεο ζαο ζην 

εμσηεξηθό ηηο δπλαηόηεηεο 

ηεο επηρείξεζήο ζαο κέζσ 

Σςμθωνώ 

Count 5 1 1 2 9 

% within 

ΔύλογηΑξίαΒεληι

ώνειΤηνΔικόναΤη

ρΔηαιπίαρ 

55,6% 11,1% 11,1% 22,2% 100,0% 

% within 

ΔξαγωγέρΔπιΠω

λήζεων 

25,0% 8,3% 14,3% 22,2% 18,8% 

Σςμθωνώ εν Count 7 5 2 3 17 
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ησλ Φξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ ζαο, κε 

απνηέιεζκα λα απμεζνύλ νη 

πσιήζεηο ζαο πξνο απηνύο; 

μέπει % within 

ΔύλογηΑξίαΒεληι

ώνειΤηνΔικόναΤη

ρΔηαιπίαρ 

41,2% 29,4% 11,8% 17,6% 100,0% 

% within 

ΔξαγωγέρΔπιΠω

λήζεων 

35,0% 41,7% 28,6% 33,3% 35,4% 

Ούηε ζςμθωνώ/ 

ούηε διαθωνώ 

Count 1 2 1 2 6 

% within 

ΔύλογηΑξίαΒεληι

ώνειΤηνΔικόναΤη

ρΔηαιπίαρ 

16,7% 33,3% 16,7% 33,3% 100,0% 

% within 

ΔξαγωγέρΔπιΠω

λήζεων 

5,0% 16,7% 14,3% 22,2% 12,5% 

Γιαθωνώ εν μέπει 

Count 5 1 2 1 9 

% within 

ΔύλογηΑξίαΒεληι

ώνειΤηνΔικόναΤη

ρΔηαιπίαρ 

55,6% 11,1% 22,2% 11,1% 100,0% 

% within 

ΔξαγωγέρΔπιΠω

λήζεων 

25,0% 8,3% 28,6% 11,1% 18,8% 

Γιαθωνώ 

Count 2 3 1 1 7 

% within 

ΔύλογηΑξίαΒεληι

ώνειΤηνΔικόναΤη

ρΔηαιπίαρ 

28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 100,0% 

% within 

ΔξαγωγέρΔπιΠω

λήζεων 

10,0% 25,0% 14,3% 11,1% 14,6% 

Total 

Count 20 12 7 9 48 

% within 

ΔύλογηΑξίαΒεληι

ώνειΤηνΔικόναΤη

ρΔηαιπίαρ 

41,7% 25,0% 14,6% 18,8% 100,0% 

% within 

ΔξαγωγέρΔπιΠω

λήζεων 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 23 Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο Υ
2 
Σέηαξηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,253
a
 12 ,903 

Likelihood Ratio 6,547 12 ,886 

Linear-by-Linear 

Association 
,014 1 ,907 

N of Valid Cases 48   

a. 19 cells (95,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,88. 

 

Πίλαθαο 24 πληειεζηήο πκθσλίαο V Cramer 
 
Σέηαξηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,361 ,903 

Cramer's V ,208 ,903 

N of Valid Cases 48  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 

 

4.7.5 Πέμπηη Δπεςνηηική Δπώηηζη (Q5) 

 

Ζ πέκπηε εξεπλεηηθή εξψηεζε δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

πλδέεηαη θαη µε πνηα έληαζε ε πξνζδνθία γηα ηε θχζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ 

απνηίκεζε ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία µε ηελ ππάξρνπζα πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ µε ηελ αληίιεςε πεξί ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο 

αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

ζχκθσλα µε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία; 

Ο έιεγρνο αλεμαξηεζίαο Υ
2  

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί 

ελαιιαθηηθά ζε δπν μερσξηζηέο ππνζέζεηο πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή: 

H0: Ζ θχζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε 
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αμία µε ηελ ππάξρνπζα πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ (κεηαβιεηή V10) 

µε ηελ αληίιεςε πεξί ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ 

θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα µε ηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία (κεηαβιεηή V4) είλαη αλεμάξηεηεο 

Hα: Ζ θχζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε 

αμία µε ηελ ππάξρνπζα πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ (κεηαβιεηή V10) 

µε ηελ αληίιεςε πεξί ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ 

θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα µε ηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία (κεηαβιεηή V4) είλαη ζρεηηδφκελεο ή εμαξηεκέλεο 

Ζ ειάρηζηε ηηκή ησλ αλακελνκέλσλ ζπρλνηήησλ είλαη 0,69 (Πίλαθαο 26) θαη είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 0,5, φπνηε δελ παξαβηάδεηαη ν πεξηνξηζκφο απηφο, άξα 

είλαη αμηφπηζηε ε εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Υ
2
. Ζ ηηκή ηνπ Υ

2 
είλαη 13,417 θαη ε ηηκή ηεο 

πηζαλφηεηαο ηνπ ειέγρνπ Υ
2 

είλαη p=0,098 πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα 

ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. Άξα ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο δελ 

απνξξίπηεηαη θαη νη κεηαβιεηέο V10 θαη V4 είλαη αλεμάξηεηεο. 

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ ζπλάθεηαο V ηνπ Cramer. 

Απφ ηνλ Πίλαθα 27 είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξεί λα πξνθχςεη ζπκπέξαζκα γηα ηνλ 

βαζκφ ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο γηαηί ε ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ 

ζπληειεζηή V είλαη p=0,098. Μεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. 

πλνςίδνληαο ε απάληεζε ζηελ πέκπηε εξεπλεηηθή εξψηεζε (Q5) είλαη φηη ε πξνζδνθία 

γηα ηε θχζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε 

αμία µε ηελ ππάξρνπζα πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζρεηίδεηαη µε 

ηελ αληίιεςε πεξί ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ 

θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα µε ηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία. 

 

Πίλαθαο 25 Πίλαθαο πλάθεηαο Πέκπηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

ΑμίαΑθηλήησλΑληηπξνζσπεπηηθήΜεΔΓΛΣ * ΓηαθνξαΔύινγεοΑμίαοΜεΛνγηζηηθήΑμία Crosstabulation 



 

86 

 

 Πνηα είλαη ε εθηίκεζή ζαο γηα ηελ δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ 

ελζώκαησλ παγίσλ ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ηελ 

ινγηζηηθή αμία πνπ είλαη απνηππσκέλε ζηα βηβιία 

ζαο; 

Total 

Ζ αποηίμηζη 

ζηην εύλογη αξία 

είναι μικπόηεπη 

από ηην 

λογιζηική αξία 

Ζ εύλογη αξία 

είναι πεπίπος 

ίδια ή ίδια ζε 

ζσέζη με ηην 

λογιζηική αξία 

Ζ αποηίμηζη 

ζηην εύλογη αξία 

είναι μεγαλύηεπη 

από ηην 

λογιζηική αξία 

Πηζηεύεηε όηη ε αμία ησλ 

θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ – 

νηθνπέδσλ πνπ 

απνηππώλεηαη ζηα βηβιία 

ηεο επηρείξεζή ζαο κεηά 

από ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ηνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο 

όηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθή; 

Σςμθωνώ 

Count 0 3 0 3 

% within 

ΑξίαΑκινήηωνΑνηι

πποζωπεςηικήΜε

ΔΓΛΣ 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within 

ΓιαθοπαΔύλογηρ

ΑξίαρΜεΛογιζηικ

ήΑξία 

0,0% 25,0% 0,0% 6,2% 

Σςμθωνώ εν 

μέπει 

Count 1 3 4 8 

% within 

ΑξίαΑκινήηωνΑνηι

πποζωπεςηικήΜε

ΔΓΛΣ 

12,5% 37,5% 50,0% 100,0% 

% within 

ΓιαθοπαΔύλογηρ

ΑξίαρΜεΛογιζηικ

ήΑξία 

9,1% 25,0% 16,0% 16,7% 

Ούηε 

ζςμθωνώ/ 

ούηε 

διαθωνώ 

Count 3 3 4 10 

% within 

ΑξίαΑκινήηωνΑνηι

πποζωπεςηικήΜε

ΔΓΛΣ 

30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

% within 

ΓιαθοπαΔύλογηρ

ΑξίαρΜεΛογιζηικ

ήΑξία 

27,3% 25,0% 16,0% 20,8% 

Γιαθωνώ εν Count 5 2 13 20 
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μέπει % within 

ΑξίαΑκινήηωνΑνηι

πποζωπεςηικήΜε

ΔΓΛΣ 

25,0% 10,0% 65,0% 100,0% 

% within 

ΓιαθοπαΔύλογηρ

ΑξίαρΜεΛογιζηικ

ήΑξία 

45,5% 16,7% 52,0% 41,7% 

Γιαθωνώ 

Count 2 1 4 7 

% within 

ΑξίαΑκινήηωνΑνηι

πποζωπεςηικήΜε

ΔΓΛΣ 

28,6% 14,3% 57,1% 100,0% 

% within 

ΓιαθοπαΔύλογηρ

ΑξίαρΜεΛογιζηικ

ήΑξία 

18,2% 8,3% 16,0% 14,6% 

Total 

Count 11 12 25 48 

% within 

ΑξίαΑκινήηωνΑνηι

πποζωπεςηικήΜε

ΔΓΛΣ 

22,9% 25,0% 52,1% 100,0% 

% within 

ΓιαθοπαΔύλογηρ

ΑξίαρΜεΛογιζηικ

ήΑξία 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 26 Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο Υ
2 

Πέκπηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,417
a
 8 ,098 

Likelihood Ratio 13,280 8 ,103 

Linear-by-Linear 

Association 
,247 1 ,619 

N of Valid Cases 48   

a. 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,69. 

 

Πίλαθαο 27 πληειεζηήο πκθσλίαο V Cramer 
 
Πέκπηεο Δξεπλεηηθήο Δξψηεζεο 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 
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Nominal by Nominal 
Phi ,529 ,098 

Cramer's V ,374 ,098 

N of Valid Cases 48  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

5.1 ςμπεπάζμαηα 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνήξζαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. ε απηά απάληεζαλ νη πξντζηάκελνη ησλ ινγηζηηθψλ ηκεκάησλ ησλ 

κηθξνκεζαίσλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ, πνπ δελ 

εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π., απφ µηα κειινληηθή αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπο ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα µε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ πξνθχπηνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο 

ηεο έξεπλαο. Σα ζπκπεξάζκαηα απαληνχλ ζην εξψηεκα: Πνηεο είλαη νη πξνζδνθψκελεο 

επηδξάζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο εχινγεο αμίαο ζηα πιηθά πάγηα 

ζηνηρεία ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ εμαγσγηθψλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

ησλ ηξνθίκσλ; 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ ηελ έξεπλα είλαη ηα εμήο: 

  Οη επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ζεσξνχλ φηη δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο νη αμίεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ γεπέδσλ 

θαη ησλ νηθνπέδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Ν.2065/1992. Δπίζεο θξνλνχλ φηη ε 

εχινγε αμία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπο. Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα δπν αλσηέξσ 

επξήκαηα. Δπνκέλσο δε κπνξεί λα πξνβιεθζεί αλ πξνρσξήζνπλ ζε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ πάγησλ ηνπο ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.. 

  Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηεί µε κηζζσηνχο γηα 

πξντζηάκελνπο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ινγηζηεξίνπ. Δπηπξφζζεηα ην  κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπο αξθεηά εμνηθεησκέλν µε ηηο 

δηαδηθαζίεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα µε 
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ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.. Ζ πιεηνςεθία ησλ µε κηζζσηψλ πξντζηακέλσλ ζεσξεί φηη 

είλαη κεξηθψο εμνηθεησκέλνη, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ πξντζηακέλσλ 

ζεσξεί φηη είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη. Δπνκέλσο µηα ελδερφκελε 

αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζχκθσλα 

µε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. δελ ζα απνηειεί ηδηαίηεξν πξφβιεκα γηα ηηο εμεηαδφκελεο 

επηρεηξήζεηο γηαηί νη πξντζηάκελνη ησλ ινγηζηεξίσλ ηνπο είλαη αξθεηά 

εμνηθεησκέλνη. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε ελφο εχινγνπ κεηαβαηηθνχ 

δηαζηήκαηνο πξνζαξκνγήο. 

 Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ αξηζκνδείθηε «Ξέλα Κεθάιαηα πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα» θνληά ζηα επίπεδα πνπ θηλείηαη ν θιάδνο ηνπο. Ζ ηηκή πνπ παίξλεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο απνδείρζεθε πσο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε 

πσο ε ρξήζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε 

αμία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα ηζρπξνπνηεζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 54,16% ησλ 

εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ αληίιεςε. 

 Έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη γηα ηηο εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη φηη 

ε πιεηνςεθία ηνπο ζεψξεη φηη µηα ελδερφκελε αλαπξνζαξκνγή ησλ ελζψκαησλ 

παγίσλ ηνπο ζηελ εχινγε αμία ζα βειηίσλε ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε λέα δαλεηθά 

θεθάιαηα. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη µηα πιεηνςεθία (60,42%) ζηελ άπνςε φηη ε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία πξνβάιεη δίθαηα ζηνπο 

ρξεζηέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. 

 Σέινο δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο µε ρακειφ / 

πςειφ πνζνζηφ εμαγσγψλ θαη απηψλ πνπ πηζηεχνπλ (ή φρη) φηη ε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ πάγησλ ζηελ εχινγε αμία ζα απμήζεη ηηο εμαγσγέο 

ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πάλησο πσο ην 54,17% ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκθσλνχλ 

πσο ε αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ ηνπο ζηελ εχινγε αμία ζα ηνπο νδεγήζεη ζε 

απμεκέλα κεξίδηα αγνξάο απφ ην εμσηεξηθφ. 

Ζ έξεπλα απηή απνηππψλεη ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγνχζαλ επηρεηξήζεηο πνπ 

δελ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. απφ ηηο ελδερφκελεο κεηαβνιέο πνπ ζα 
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πξνέξρνληαλ απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ πιηθψλ πάγησλ ηνπο ζηελ εχινγε αμία πνπ 

απνηειεί έλαλ πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο. Θα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν κηαο 

άιιεο έξεπλαο ή ζχγθξηζεο µε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα νη επηρεηξήζεηο πνπ ήδε εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. µε απηέο πνπ δελ 

ηα εθαξκφδνπλ. Δπηπξφζζεηα ην κέγεζνο ηνπ  ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη κηθξφ 

εμήληα επηά (67) επηρεηξήζεηο πνπ πεγάδεη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ έξεπλα λα 

ζπκκεηέρνπλ βηνκεραληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ. Ίζσο µηα 

κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ. 

 

5.2 Πποηάζειρ 

 

Απφ ηελ εηδεζενγξαθία ηειεπηαία πξνθχπηεη ε πξφζεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ αληηθεηκεληθψλ 

αμηψλ ησλ αθηλήησλ εθαξκφδνληαο έλα ζχζηεκα αλαθνξάο ησλ αγνξαίσλ αμηψλ ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα. Αλ εθαξκνζηεί απηφ ην ζχζηεκα απνηχπσζεο ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ 

αθηλήησλ ζε φιε ηελ ρψξα ζα είλαη ίζσο ην πξψην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εχινγεο 

αμίαο ζε έλα ηκήκα ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (γήπεδα - νηθφπεδα θαη θηήξηα) 

αιιά ελδερνκέλσο θαη ην πξψην βήκα γηα ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο µε ελαξκφληζεο ησλ Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π. µε ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, απηά ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ  ζηηο  ζπλζήθεο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Μηα απφ απηέο ηηο πξνζαξκνγέο φπσο απνξξέεη απφ ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα είλαη ε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

πιηθψλ παγίσλ ψζηε ε αμία πνπ απνηππψλεηαη ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή. Δπηπιένλ νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξνχλ γηα ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ µέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο απνηίκεζεο 

ζηελ εχινγε αμία. Σέινο γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο ρξήζεο ηεο απνηίκεζεο ζηελ 

εχινγε αμία ζα πξέπεη λα ζεζπηζηεί µηα επνπηεχνπζα αξρή φπνπ αλάκεζα ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο ζα είλαη ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ λέσλ 
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θαλφλσλ απνηίκεζεο ζηνπο Λνγηζηέο αιιά θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 
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Παπαπηήμαηα 

 

Παπάπηημα Πινάκυν 

 

Πίλαθαο 1 Σειεπηαίνη πληειεζηέο Αλαπξνζαξκνγήο ησλ Γεπέδσλ – Οηθνπέδσλ 

θαη Κηηξίσλ (ΠΟΛ. 1223, 2012) 

Υπόνορ κηήζηρ Γήπεδα Κηίπια 

Μέρξη θαη ην έηνο 2007 1,40 1,35 

Απφ 1/1/2008 έσο 31/12/2008 1,35 1,30 

Απφ 1/1/2009 έσο 31/12/2009 1,00 1,00 

Απφ 1/1/2010 έσο 31/12/2010 1,00 1,00 

Απφ 1/1/2011 έσο 31/12/2011 1,00 1,00 

Πίλαθαο 2 Άμηα Αλαπξνζαξκνγήο ησλ Γεπέδσλ – Οηθνπέδσλ θαη Κηηξίσλ γηα 

Πεξηνρέο Δθηφο θαη Δληφο πζηήκαηνο Πξνζδηνξηζκνχ ησλ Αληηθεηκεληθψλ Αμίσλ 

(ΠΟΛ. 1152, 2008) 

Πεπιοσέρ Δνηόρ ςζηήμαηορ Πποζδιοπιζμού ηυν 

Ανηικειμενικών Αξιών 

Αναπποζαπμοζμένη Αξία 

Αλαπξνζαξκνζκέλε Αμία µε πληειεζηή > 

Αληηθεηκεληθή Αμία 

Αληηθεηκεληθή Αμία 

Αλαπξνζαξκνζκέλε Αμία µε πληειεζηή < 

Αληηθεηκεληθή Αμία 

Αλαπξνζαξκνζκέλε Αμία 

µε πληειεζηή 

Πεξηνρέο Δθηφο πζηήκαηνο Πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

Αληηθεηκεληθψλ Αμίσλ 

Αλαπξνζαξκνζκέλε Αμία 

Αλαπξνζαξκνζκέλε Αμία µε πληειεζηή > 

Τπνινγηδφκελε Αμία Ν. 1249/1982 

Τπνινγηδφκελε Αμία 

Ν.1249/1982 

Αλαπξνζαξκνζκέλε Αμία µε πληειεζηή < 

Τπνινγηδφκελε Αμία Ν. 1249/1982 

Αλαπξνζαξκνζκέλε Αμία 

µε πληειεζηή 
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Παπάπηημα Κυδικοποίηζηρ Δπυηημαηολόγιος 

 

Απιθμόρ 

Δπώηηζηρ 

Απιθμόρ 

Μεηαβληηήρ 

 
Δπώηηζη 

 
Κυδικοποίηζη 

Η V1 

Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή ζαο ζρέζε µε 

ηελ επηρείξεζε ηεο νπνίαο είζηε 

επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

ινγηζηεξίνπ; 

 
 

1=Μηζζσηφο 
 

2=Με κηζζσηφο 

ΗΗ V2 

Οη εμαγσγέο ζαο ηη πνζνζηφ απνηεινχλ 

επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ; 

1=Μέρξη 25% 
 

2=Απφ 26% - 50% 
 

3=Απφ 51% - 75% 
 

4=Απφ 76% θαη Άλσ 

ΗΗΗ V3 

Ο Μέζνο φξνο ηνπ χςνπο ηνπ 

αξηζκνδείθηε ην 2010 ησλ «πλνιηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» ή 

αιιηψο ησλ «Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο 

Ίδηα Κεθάιαηα» ησλ βηνκεραληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίµσλ 

είλαη 1,29. Σν χςνο ηνπ ηδίνπ 

αξηζκνδείθηε ην 2010 ζηελ επηρείξεζε 

ζαο πνην ήηαλ; 

 
 
 

1=Μηθξφηεξνο ή Ίζνο ηνπ 1,29 
 

2=Μεγαιχηεξνο ηνπ 1,29 

IV V4 

Πηζηεχεηε φηη ε αμία ησλ θηηξίσλ θαη 

ησλ γεπέδσλ - νηθνπέδσλ πνπ 

απνηππψλεηαη ζηα βηβιία ηεο 

επηρείξεζήο ζαο κεηά απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπο µε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο φηη 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθή; 

 
1=πµθσλψ 

 
2=πµθσλψ ελ κέξεη 

 
3=Οχηε πκθσλψ/Οχηε Γηαθσλψ 

 
4=∆ηαθσλψ ελ κέξεη 

 
5=∆ηαθσλψ 

V V5 

Πνηνο είλαη ν βαζκφο ηεο εμνηθείσζεο 

ζαο µε ηηο δηαδηθαζίεο αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία 

ζχκθσλα µε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.; 

1=Δίµαη πνιχ εμνηθεησκέλε-νο 
 

2=Δίµαη αξθεηά εμνηθεησκέλε– νο 
 

3=Έρσ κεξηθή εμνηθείσζε 
 

4=Δίµαη ειάρηζηα 

εμνηθεησκέλε-νο 

5=∆ελ είκαη θαζφινπ 

εμνηθεησκέλε-νο 

VI V6 

Ζ πηνζέηεζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία 

πηζηεχεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζηελ δίθαηε 

παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο ζαο ζηνπο 

αλαιπηέο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ; 

1=πµθσλψ  

 

2=πµθσλψ ελ κέξεη 

 

3=Οχηε πκθσλψ/Οχηε Γηαθσλψ 

 
4=∆ηαθσλψ ελ κέξεη 

 

5=∆ηαθσλψ 
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VII V7 

Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ 
 

παγίσλ ζαο ζηελ εχινγε αμία θξίλεηαη 

φηη ζα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν µε ην 

νπνίν αληηιακβάλνληαη νη ππάξρνληεο 

αιιά θαη νη δπλεηηθνί πειάηεο ζαο ζην 

εμσηεξηθφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο ζαο µέζσ ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

ζαο, µε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη 

πσιήζεηο ζαο πξνο απηνχο; 

 
 
 
 

 

1=πµθσλψ 
 

2=πµθσλψ ελ κέξεη 
 

3=Οχηε πκθσλψ/Οχηε 
 

Γηαθσλψ 
 

4=∆ηαθσλψ ελ κέξεη 
 

5=∆ηαθσλψ 

VIII V8 

Ζ πξφζβαζε ηεο εηαηξείαο ζαο ζε λέα 

δαλεηαθά θεθάιαηα απφ ηα Σξαπεδηθά 

Ηδξχκαηα αλ αλαπξνζαξκφζεηε ηηο αμίεο 

ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζαο ζηελ 

εχινγε αμία πηζηεχεηε φηη ζα είλαη 

επθνιφηεξε; 

 
1=πµθσλψ 

 
2=πµθσλψ ελ κέξεη 

 
3=Οχηε πκθσλψ/Οχηε 

 
Γηαθσλψ 

 
4=∆ηαθσλψ ελ κέξεη 

 
5=∆ηαθσλψ 

IX V9 

Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 

ελζσκάησλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο είλαη ρξήζηκε λα πξαγκαηνπνηείηαη 

φηαλ απηή ηζρπξνπνηεί ηελ νηθνλνκηθή 

εηθφλα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο ζαο αθφκε θαη αλ 

νδεγεί ζε κείσζε ησλ θεξδψλ; 

 
 

1=πµθσλψ 
 

2=πµθσλψ ελ κέξεη 
 

3=Οχηε πκθσλψ/Οχηε 
 

Γηαθσλψ 
 

4=∆ηαθσλψ ελ κέξεη 
 

5=∆ηαθσλψ 

X V10 

Πνηα είλαη ε εθηίκεζε ζαο γηα ηελ 

δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ζηελ 

εχινγε αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ηεο 

επηρείξεζεο ζαο θαη ηελ ινγηζηηθή άμηα 

πνπ είλαη απνηππσκέλε ζηα βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο ζαο; 

1=Ζ εχινγε αμία είλαη 

πεξίπνπ ίδηα ή ίδηα ζε 

ζρέζε µε ηελ ινγηζηηθή 

αμία 
 

2=Ζ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία 

είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή 

αμία 

 

3=Ζ  απνηίκεζε ζηελ  εχινγε 

αμία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

ινγηζηηθή αμία 

 



 

99 

 

 

Παπάπηημα Δπυηημαηολογίος 

 

Α. Πληποθοπιακά ηοισεία ηηρ Δπισείπηζηρ 

I. Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή ζαο ζρέζε µε ηελ επηρείξεζε ηεο νπνίαο είζηε 

επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ινγηζηεξίνπ; 

1. Μηζζσηφο 

2. Με κηζζσηφο (Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο) 

II. Οη εμαγσγέο ζαο ηη πνζνζηφ απνηεινχλ επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ 

1. Μέρξη 25% 

2. Απφ 26% κέρξη 50% 

3. Απφ 51% κέρξη 75% 

4. Απφ 76% θαη Άλσ 

III. Ο Μέζνο φξνο ηνπ χςνπο ηνπ αξηζκνδείθηε ην 2010 ησλ «πλνιηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» ή αιιηψο ησλ «Ξέλσλ Κεθαιαίσλ 

πξνο Ίδηα Κεθάιαηα» ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξνθίκσλ είλαη 1,29. Σν χςνο ηνπ ηδίνπ αξηζκνδείθηε ην 2010 ζηελ επηρείξεζε 

ζαο πνην ήηαλ; 

1. Μηθξφηεξνο ή Ίζνο ηνπ 1,29 

2. Μεγαιχηεξνο ηνπ 1,29 

Β. Ανηιλήτειρ σεηικέρ µε ηην Αναπποζαπμογή ηυν Τλικών Παγίυν µε βάζη ηην 

Δλληνική Νομοθεζία 

IV. Πηζηεχεηε φηη ε αμία ησλ θηηξίσλ θαη ησλ γεπέδσλ - νηθνπέδσλ πνπ απνηππψλεηαη 

ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζήο ζαο κεηά απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο µε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο φηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθή; 
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1. Γηαθσλψ 

2. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

3. Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 

5. πκθσλψ 

Γ. Δξοικείυζη µε ηην Αναπποζαπμογή ηυν Τλικών Παγίυν ζηην Δύλογη Αξία 

V. Πνηνο είλαη ν βαζκφο ηεο εμνηθείσζεο ζαο µε ηηο δηαδηθαζίεο αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα µε ηα Γ.Π.Υ.Π./Γ.Λ.Π.; 

1. Δίκαη πνιχ εμνηθεησκέλε - νο 

2. Δίκαη αξθεηά εμνηθεησκέλε - νο 

3. Έρσ κεξηθή εμνηθείσζε 

4. Δίκαη ειάρηζηα εμνηθεησκέλε - νο 

5. Γελ είκαη θαζφινπ εμνηθεησκέλε - νο 

Γ. Πποζδοκίερ σεηικέρ µε ηην Υπήζη ηηρ Δύλογηρ Αξίαρ ζηην Αναπποζαπμογή ηυν 

Τλικών Παγίυν 

VI. Ζ πηνζέηεζε ηεο  αλαπξνζαξκνγήο ησλ πιηθψλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία 

πηζηεχεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζηελ δίθαηε παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο ζαο ζηνπο 

αλαιπηέο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ; 

1. πκθσλψ 

2. πκθσλψ ελ κέξεη 

3. Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ 

4. Γηαθσλψ ελ κέξεη 
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5. Γηαθσλψ 

VII. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ παγίσλ ζαο ζηελ εχινγε αμία θξίλεηαη φηη ζα 

βειηηψζεη ηνλ ηξφπν µε ην νπνίν αληηιακβάλνληαη νη ππάξρνληεο αιιά θαη νη 

δπλεηηθνί πειάηεο ζαο ζην εμσηεξηθφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζαο 

µέζσ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζαο, µε απνηέιεζκα λα 

απμεζνχλ νη πσιήζεηο ζαο πξνο απηνχο; 

1. Γηαθσλψ 

2. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

3. Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 

5. πκθσλψ 

VIII. Ζ πξφζβαζε ηεο εηαηξείαο ζαο ζε λέα δαλεηαθά θεθάιαηα απφ ηα Σξαπεδηθά 

Ηδξχκαηα αλ αλαπξνζαξκφζεηε ηηο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζαο ζηελ 

εχινγε αμία πηζηεχεηε φηη ζα είλαη επθνιφηεξε; 

1. πκθσλψ 

2. πκθσλψ ελ κέξεη 

3. Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ 

4. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

5. Γηαθσλψ 

IX. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

είλαη ρξήζηκε λα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ απηή ηζρπξνπνηεί ηελ νηθνλνκηθή 

εηθφλα  ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζαο αθφκε θαη αλ 

νδεγεί ζε κείσζε ησλ θεξδψλ; 

1. Γηαθσλψ 
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2. Γηαθσλψ ελ κέξεη 

3. Οχηε πκθσλψ / Οχηε Γηαθσλψ 

4. πκθσλψ ελ κέξεη 

5. πκθσλψ 

X. Πνηα είλαη ε εθηίκεζε ζαο γηα ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε 

αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ηεο επηρείξεζεο ζαο θαη ηελ ινγηζηηθή άμηα πνπ 

είλαη απνηππσκέλε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

1. Ζ εχινγε αμία είλαη πεξίπνπ ίδηα ή ίδηα ζε ζρέζε µε ηελ ινγηζηηθή αμία 

2. Ζ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία 

3. Ζ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία 



 

103 

 

Παπάπηημα Δηαιπειών πος ςμμεηείσαν ζηην Έπεςνα 
 
 

A/A ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

1 AGROINVEST Α.E. 

2 AGROSKY A.E.  

3 AGROVIM Α.Δ.  

4 CHOCOTIME Α.B.E.E. 

5 CONDITO (ΚΟΝΣΗΣΟ) A.E. 

6 CORVES Α.Δ.Β.Δ. 

7 INTERCOMM FOODS Α.Δ.  

8 MEDITERRANEAN FOODS Α.Δ.  

9 OHONOS SNACK A.E. 

10 OMEGA FOODS Α.E. 

11 PELOPAC Α.B.E.E. 

12 SPICELAND Α.E. 

13 ΑΓΡΟΣΟΔΞΑΓΩΓΗΚΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ A.E. 

14 ΑΛΜΖ ΑΒΔΔ  

15 ΑΜΒΡΟΗΑΓΖ A.B.E.E. 

16 ΑΝΑΣΟΛΖ Α.Β.Δ. 

17 ΑΡΝΑΟΤΣΔΛΖ Α.B.E.E. 

18 ΑΤΓΟΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ Α.E. 

19 ΑΦΟΗ ΑΝΣΩΝΗΟΤ ΚΑΗ ΗΑ Α.E. 

20 ΑΦΟΗ ΠΗΓΚΑ Α.B.E. 

21 ΒΑΜΒΑΛΖ A.E. 

22 ΒΔΛΔΜΖ Α.E. 

23 ΒΗΣΟΜ Α.B.E.E. 

24 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΟΤΒΑΡΓΑ ΚΑΗ ΥΡΖΣΟ 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ A.E. 

25 ΔΛΑΗΩΝΔ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Α.B.E.E. 

26 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ ΠΑΛΣΗΓΖ Α.E. 

27 ΔΤΑΓΓΔΛΟ Γ. ΠΑΗΑ A.B.E.E. 

28 ΔΤΡΩΝΑΚ Α.E. 

29 ΕΑΝΑΔ ΕΤΜΑΗ ΑΡΣΟΠΟΗΪΑ ΝΗΚΟΓΛΟΤ Α.B.E.E. 

30 ΖΛΗΑΓΖ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΔΗΑ Α.Δ. 

31 ΗΟΡΓΑΝΖ ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟ A.E. 

32 ΗΩΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ A.E. 

33 Κ. ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ - Α. ΣΟΜΑΡΑ A.B.E.E. 

34 ΚΟΤΡΔΛΛΑ Α.Δ.  

35 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΕΑΥΑΡΩΓΖ Α.E. 

36 ΜΑΤΡΗΚΟ A.E. 

37 ΜΔΛΔΣΗΑΓΖ Α.B.E.E. 

38 ΜΔΛΗΑ ΚΗΚΗΕΑ A.E. 

http://www.pse.gr/node/889
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=2336
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=2242
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=1341
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=2885
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=1874
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=956
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39 ΜΠΑΥΣΑΛΗΑ A.B.E.E. 

40 ΜΠΔΛΛΖ A.E. 

41 ΜΠΟΤΜΑΛΖ Α.Δ.  

42 Ν. ΩΝΑΖ A.E. 

43 ΠΑΡΠΑΡΑ Α.Δ.  

44 ΠΑΤΛΗΓΖ Π. Α.B.E.Δ.  

45 ΣΡΟΦΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.E. 

46 ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Γ. & Π. ΜΠΗΣΑΚΟ Α.E. 

47 ΦΑΗΓΩΝ Α.Δ.  

48 ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ Α.B.E.Δ.  

 

http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=2338
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=2591
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=2351
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=543
http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=611&pid=2942

