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Περίληψη 

Η πληροφοριακή υπόσταση των λογιστικών µεγεθών αποτέλεσε το έναυσµα για την 

υποχρεωτική δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των εταιριών που 

είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η µετέπειτα είσοδος των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, το 2005, ήρθε για να ενισχύσει την 

αξιοπιστία και την πληροφόρηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.  

Ο χρήστης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων οφείλει να µελετά σε βάθος όλες 

τις δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ώστε να διεξάγει τα ορθά 

συµπεράσµατα για τη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης, την αποδοτικότητα της, ή µε 

άλλα λόγια, συµπεράσµατα για την ποιότητα των λογιστικών κερδών που εµφανίζει. 

Τα λογιστικά κέρδη µπορεί να είναι είτε πραγµατικά, είτε εικονικά. Για να 

διαπιστωθεί η ποιότητα των κερδών, πρέπει να βρεθεί η πηγή της δηµιουργίας τους. 

Τα κέρδη µπορεί να προέρχονται από τη συνήθη λειτουργία µίας εταιρίας ή µπορεί να 

αποτελούν αποτέλεσµα χειραγώγησης από τη διοίκηση. Το ερώτηµα είναι πώς γίνεται 

αντιληπτή η διαφορά αυτή; 

Η παρούσα εργασία µελετά ακριβώς αυτό. Πως µπορούµε να διακρίνουµε την 

ποιότητα των δηµοσιευµένων κερδών των εισηγµένων, µελετώντας την πηγή 

προέλευσης.  

Στο πρώτο κοµµάτι της εργασίας, γίνεται µία βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις 

σηµαντικότερες έννοιες γύρω από τα κέρδη και τις λογιστικές καταστάσεις που 

υποχρεούνται οι εισηγµένες να δηµοσιεύουν. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη λογιστική 

αρχή των δεδουλευµένων, µία λογιστική αρχή η οποία υιοθετείται αναγκαστικά από 

τις εισηγµένες µετά τα ∆ΠΧΑ και υιοθετούνταν επιλεκτικά από τις εισηγµένες προ 

∆ΠΧΑ, αρκετές φορές για σκοπούς χειραγώγησης των εµφανιζόµενων κερδών. 

Στο δεύτερο κοµµάτι της εργασίας, γίνεται µία έρευνα στις 227 εταιρίες που είναι 

σήµερα εισηγµένες στο Χ.Α. και διεξάγονται συµπεράσµατα για την ποιότητά τους 

βάσει ΕΛΠ, αλλά και βάσει ∆ΛΠ. Συγκεκριµένα, για κάθε εταιρία καταγράφεται το 

ύψος των λογιστικών κερδών της προ φόρων, εάν αυτά υπάρχουν, καθώς και το ύψος 

των ταµειακών λειτουργικών ροών. Τα δύο µεγέθη συγκρίνονται και µας παρέχουν 

µία σαφή εικόνα επί της ποιότητας των κερδών. Έπειτα υπολογίζεται ο ∆είκτης 

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες/Λογιστικά Κέρδη προ φόρων και 
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το αποτέλεσµα συγκρίνεται µε τη µονάδα. Η καταγραφή αυτή πραγµατοποιείται για 

το οικονοµικό έτος 2004, έτος που ακόµη εφαρµόζονταν τα ΕΛΠ, και για το 

οικονοµικό έτος 2005, έτος εισαγωγής των ∆ΠΧΑ. Τέλος, τα συµπεράσµατα 

µελετώνται και κλαδικά, ώστε να διαπιστωθεί κάποια ύφεση που µπορεί να επηρεάζει 

τον συγκεκριµένο κλάδο. 
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Abstract 

The informational substance of accounting figures triggered the mandatory 

publication of financial statements for companies listed in Athens Stock Exchange. 

The entry of International Financial Reporting Standards, in 2005, came to reinforce 

the credibility and information provision of the business environment. 

The user of financial statements should study in depth all published financial 

statements so as to conduct the correct conclusions about the viability of a business, 

the efficiency, or in other words, conclusions regarding the quality of accounting 

earnings displayed. Accounting profits can be either real or virtual. To determine 

earnings’ quality, the source of their creation has to be found. Earnings may be 

derived from a company’s normal operation or may be a result of management’s 

manipulation. The question is how is this difference perceived? 

This paper examines just that. How can we discern the quality of the published profits 

of listed companies, by studying their source. In the first part of this paper, I make a 

bibliographic review on the most important concepts about profits and balance sheets. 

Particular emphasis is placed on accrual accounting, an accounting principle 

necessarily followed by listed companies after IFRS were adopted and selectively 

quoted before IFRS, several times for the purpose of manipulating profits. 

In the second part of this paper, I performed a survey on 227 companies currently 

listed on ASE in order to conduct conclusions about their earnings’ quality under 

GAAP, but also under IFRS. More specifically, for each company there was recorded 

the amount of accounting profit before tax, if existed, and the amount of operating 

cash flows. Both figures are compared and so provide us with a clear picture of the 

earnings’ quality. Then there was calculated the Index “Cash Flow from Operating 

Activities / Accounting Profits before tax” and the result is compared with the unit. 

This recording was made for the financial year 2004, the year that still companies 

applied GAAP, and for the financial year 2005, year of introduction of IFRS. Finally, 

conclusions are studied by industry sector in order to determine a recession that may 

affected a specific sector. 
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Κεφάλαιο 1 

Ορισµός της ποιότητας 
 

1.1. Η Ποιότητα των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων  

Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ένας ακριβής και κοινά αποδεκτός ορισµός της ποιότητας 

ή της διαφάνειας των οικονοµικών καταστάσεων. Όταν αναφερόµαστε στον όρο 

“ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων” συνήθως εννοούµε τα επί µέρους 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων και τον βαθµό στον οποίο 

αναµένεται ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης 

προσαρµόζονται στα διεθνή πρότυπα υποβολής των εκθέσεων. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι ιδιότητες που καθιστούν τις πληροφορίες στις 

οικονοµικές καταστάσεις χρήσιµες για τους χρήστες προκειµένου να λάβουν 

οικονοµικές αποφάσεις. Τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι 4 και είναι τα 

εξής1: 

1. Σαφήνεια. Οι πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι 

κατανοητές σε αυτούς που έχουν τουλάχιστον µια βασική γνώση οικονοµικών 

και λογιστικής. 

2. Συνάφεια. Οι πληροφορίες πρέπει επίσης να είναι συναφείς, δηλαδή να 

επηρεάζουν τις αποφάσεις των χρηστών, βοηθώντας τους να 

πραγµατοποιήσουν µια καλύτερη αξιολόγηση. 

3. Αξιοπιστία. Οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες όταν δεν περιέχουν σηµαντικά 

λάθη ή παραλείψεις και µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν πιστά την 

πραγµατικότητα. 

4. Σύγκριση. Οι πληροφορίες πρέπει να βοηθούν τους χρήστες να συγκρίνουν 

τόσο τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της επιχείρησης 

διαχρονικά, όσο και την κατάσταση και τα αποτελέσµατα διαφόρων 

επιχειρήσεων για το ίδιο έτος. 

                                                           
1
 International Federations of Accountants, 2009 Edition, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΚΛΥΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, «Δράση» Γραφικές Τέχνες: 2011. 
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Κάθε επιχείρηση µέσω των οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζει, επιδιώκει να 

παρέχει πληροφορίες στους εξωτερικούς χρήστες, σχετικά µε: 

� Την οικονοµική της θέση (µέσω του Ισολογισµού) 

� Την απόδοσή της (µέσω της κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης)  

� Τις ταµειακές ροές της (Κατάσταση Ταµειακών Ροών)  

� Τις αυξοµειώσεις που λαµβάνουν χώρα στην Καθαρή Θέση της (Κατάσταση 

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων) 

� Τις γνωστοποιήσεις για σηµαντικά γεγονότα, οι οποίες αν δεν εµφανίζονταν 

θα οδηγούσαν τους ενδιαφεροµένους σε λήψη λανθασµένων αποφάσεων 

(Notes) 

Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις απαιτείται να είναι κατανοητές, σαφείς, 

ουδέτερες, σχετικές, αξιόπιστες, συγκρίσιµες και περιεκτικές. Πρέπει να παρέχουν 

επαρκή και ακέραια πληροφόρηση σε όλους τους πιθανούς αναγνώστες, δεδοµένου 

ότι η ποιότητα και η διαφάνεια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων 

συµβάλλουν µε ουσιαστικό τρόπο στην αποδοτική κατανοµή των πόρων σε µια 

οικονοµία.  

 

1.2 Η ποιότητα των Λογιστικών Κερδών 

Τα κέρδη είναι το µέγεθος στο οποίο οι επενδυτές, οι οικονοµικοί αναλυτές και οι 

διοικήσεις των εταιρειών  δίνουν τεράστια βαρύτητα.  

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από τους κυριότερους σκοπούς 

της επιστήµης της Λογιστικής είναι η παροχή ορθής πληροφόρηση στους επενδυτές 

και στις οικονοµικές µονάδες, µέσω των οικονοµικών καταστάσεων, ώστε να 

προβούν στη λήψη ορθών αποφάσεων µετά από ορθές προβλέψεις. Η ορθή 

πληροφόρηση επιτυγχάνεται καλύτερα όσο πιο ποιοτικά είναι τα κέρδη που 

εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Η έννοια της «ποιότητας των κερδών» είναι ευρέως διαδεδοµένη (Schipper & 

Vincent, 2003), παρόλα αυτά δεν υπάρχει ένας γενικά παραδεκτός ορισµός της 

έννοιας αυτής, βάσει της βιβλιογραφίας. Και αυτό συµβαίνει διότι είναι µία έννοια 

πολυσήµαντη. Εξαρτάται τόσο από τις λογιστικές πρακτικές που χρησιµοποιεί µία 



 

 

[12] 

 

επιχείρηση όσο και από τις ιδιαιτερότητες του αντικειµένου της εκάστοτε 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Οι λογιστικές πρακτικές µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των λογιστικών 

κερδών, αφού, σε πολλές περιπτώσεις, η διοίκηση µιας επιχείρησης εκµεταλλεύεται 

τα κενά της νοµοθεσίας, τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε πληθώρα λογιστικών 

πρακτικών και την ευφορία των αγορών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα θα 

µπορούσε να θεωρηθεί η αποτίµηση των ακινήτων στην εύλογη αξία, µία πρακτική 

που οδηγεί στην παρουσίαση πολλών κερδών που όµως δεν υφίστανται στην 

πραγµατικότητα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ποιότητα των λογιστικών καταστάσεων 

που δηµοσιεύει µία επιχείρηση αυξάνει όταν η διοίκηση ακολουθεί πρακτικές ίδιας 

αντιµετώπισης κάθε λογιστικού θέµατος, διαχρονικά. 

Το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο 

στην ποιότητα των λογιστικών κερδών. Έτσι συµβάλει θετικά στις περιπτώσεις που 

δηµιουργεί σταθερές ταµειακές ροές (δεν υπόκεινται σε τεράστιες µεταβολές) και ο 

επιχειρηµατικός κύκλος δεν επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από τους κύκλους της 

οικονοµίας ή  του κλάδου. 

Επιπρόσθετα, ο ορισµός της εξαρτάται από το ποιος είναι σε κάθε περίπτωση ο 

χρήστης των οικονοµικών καταστάσεων (επενδυτές, ελεγκτές, οικονοµικοί αναλυτές, 

δικαιούχοι µετοχών, κά). ∆ιαφορετικοί χρήστες παραθέτουν διαφορετικούς ορισµούς. 

Αυτό σηµαίνει ότι η ποιότητα των λογιστικών κερδών εµπεριέχει το στοιχείο της 

υποκειµενικότητας.2  

Σύµφωνα µε το FASB (Statement of Financial  Accounting Concepts) «ο θεµελιώδης 

σκοπός των χρηµατοοικονοµικών αναφορών είναι η παροχή πληροφόρησης επί της 

απόδοσης µιας επιχείρησης µέσω οικονοµικών µεγεθών, όπως τα κέρδη και τα 

συστατικά αυτών». Επιπλέον βάσει FASB η µέτρηση των κερδών γίνεται στη βάση 

της λογιστικής των δεδουλευµένων (accrual accounting) και όχι στη βάση της 

ταµιακής λογιστικής (cash accounting). Τέλος, το FASB ορίζει ότι η αποτίµηση για 

την ποιότητα των λογιστικών κερδών (earnings quality) θα πρέπει να είναι µετρήσιµη 

                                                           
2
 M. Fridson, F. Alvarez, 2002, FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS: A Practitioner’s Guide, 3

rd
 Edition, 

University Edition, John Wiley & Sons, Inc. 
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βασισµένη στη χρησιµότητας τους για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

στη λήψη αποφάσεων.  

Κατά το FASB oι ποικίλοι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µελετούν τα 

εµφανιζόµενα κέρδη µε σκοπό: 

• να κρίνουν την απόδοση της διοίκησης  

• να κάνουν εκτίµηση της δυναµικής των λογιστικών κερδών (earning power) ή 

κάποιου άλλου µεγέθους το οποίο θεωρούν ενδεικτικό της µακροπρόθεσµης 

κερδοφορίας της επιχείρησης  

• να κάνουν προβλέψεις για τα κέρδη στο µέλλον  

• να αξιολογήσουν τον κίνδυνο (risk) που υφίσταται σε επένδυση ή στο δανεισµό 

σε µία επιχείρηση. 

Εποµένως, βάσει των παραπάνω θα µπορούσε να ειπωθεί ότι τα κέρδη θεωρούνται 

ποιοτικά όταν αντιπροσωπεύουν την µακροπρόθεσµη δυνατότητα κερδοφορίας µιας 

επιχείρησης.  

Εν συνέχεια θα παρατεθούν κάποιοι ουσιαστικοί ορισµοί που υπάρχουν στην 

βιβλιογραφία και καθορίζουν την ποιότητα των λογιστικών κερδών:  

• συντηρητικότητα (conservatism): όσο πιο συντηρητικά είναι τα κέρδη, τόσο  

πιο ποιοτικά είναι αφού δεν θα αποδειχθούν υπέρ-εκτιµηµένα σε µελλοντικές 

αρνητικές συγκυρίες, 

• οικονοµικά κέρδη (economic earnings): τα κέρδη είναι ποιοτικά όταν  

αντανακλούν µε όσο µεγαλύτερη ακρίβεια την καθαρή µεταβολή στην αξία 

των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ως συνέπεια των συνήθων 

δραστηριοτήτων της, 

• µονιµότητα, διατηρησιµότητα, προβλεπτικότητα (persistence, sustainability, 

predictability): τα κέρδη θεωρούνται ποιοτικά όταν αναµένεται να 

επαναληφθούν µε µεγάλη βεβαιότητα, ή µε άλλα λόγια, όταν τα τωρινό 

(ιστορικό) επίπεδο κερδών αποτελεί καλή ένδειξη για τα αναµενόµενα 

µελλοντικά κέρδη, 

• σταθερότητα (stability): ως ποιοτικά θεωρούνται τα κέρδη που εµφανίζουν 

σταθερότητα και την ελάχιστη µεταβλητότητα, 
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• ενδεικτικά των ταµιακών ροών (relation to cash flows): τα ποιοτικά κέρδη 

προσεγγίζουν το ποσό των ταµειακών εισροών και έχουν σχετικά χαµηλό 

ύψος δεδουλευµένων (Sloan, 1996) δηλαδή το ποσό των δεδουλευµένων 

λογιστικών κονδυλίων επαληθεύεται από αντίστοιχες ταµειακές ροές 

(Dechow and Dichev, 2002).  

Κάνοντας µια ανακεφαλαίωση σε όσα ειπώθηκαν παραπάνω των παραπάνω 

προκύπτει ένας αρκετά περιεκτικός ορισµός της ποιότητας των λογιστικών κερδών:  

«Τα λογιστικά κέρδη (quality accounting earnings) ορίζονται ως ποιοτικά όταν 

προκύπτουν από την πιστή εφαρµογή των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών και 

είναι αντικειµενικά και ενδεικτικά της αληθινής τακτικής και οργανικής λειτουργίας της 

επιχείρησης και της αποτελεσµατικής εκµετάλλευσης των διαθέσιµων πόρων της.»  

 

1.3. ∆ηµιουργική Λογιστική και Earnings Management 

Η ∆ηµιουργική Λογιστική και το Earnings Management είναι ένα φαινόµενο που έχει 

αποκτήσει µεγάλες διαστάσεις, καθώς στο σκάνδαλο αυτό εµπλέκονται εταιρίες 

ορκωτών ελεγκτών, οι λογιστές της επιχείρησης, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

καθώς και χρηµατοπιστωτικοί οίκοι.  

Τα αποτελέσµατα της ∆ηµιουργικής Λογιστικής µπορεί βραχυπρόθεσµα (µέχρι να 

αποκαλυφθούν) να ευνοούν την επιχείρηση αλλά µακροπρόθεσµα (όταν 

αποκαλυφθούν) δηµιουργούν προβλήµατα αφού όχι µόνο επιχειρήσεις – κολλοσοί 

κλείνουν, αλλά παράλληλα δηµιουργούνται τριγµοί τόσο στις διεθνείς αγορές, αφού 

άνθρωποι έχουν επενδύσει πάνω σε αυτές χωρίς να γνωρίζουν τις απάτες που 

λαµβάνουν χώρα όσο και στην κοινωνία αφού εργαζόµενοι χάνουν τη θέση εργασίας 

τους αλλά και χάνεται η εµπιστοσύνη προς την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των 

ελέγχων.  

Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για το φαινόµενο της ∆ηµιουργικής Λογιστικής, όλοι 

από τους οποίους οριοθετούνται γύρω από την ίδια βάση. Έτσι, ως ∆ηµιουργική 

Λογιστική αναφέρεται η «υπό την κρίση της ∆ιοίκησης µια εταιρίας παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην παραβιάζονται οι λογιστικοί 

κανόνες και τα πρότυπα» ή «η διαδικασία υιοθέτησης λογιστικών πρακτικών οι 
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οποίες είτε ακολουθούν είτε όχι τους λογιστικούς κανόνες αλλά σίγουρα 

παρουσιάζουν απόκλιση από το πνεύµα και την ουσία αυτών» ή «η εκµετάλλευση 

των αδυναµιών των λογιστικών κανόνων και νόµων ή ακόµα και η παραβίαση αυτών, 

µε απώτερο σκοπό την παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων όχι όπως αυτές θα 

έπρεπε κανονικά να είναι αλλά όπως συµφέρει κάθε φορά την επιχείρηση να 

εµφανίζονται».3  

Μέσω της εφαρµογής ∆ηµιουργικής Λογιστικής καταλήγουµε στις παραποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις (απάτη), ώστε να παρουσιαστεί µια εικόνα στους χρήστες 

των οικονοµικών καταστάσεων για την οικονοµική θέση και επίδοση της 

επιχείρησης, όπως την επιθυµούν οι managers.  

Η ∆ηµιουργική Λογιστική ευηµερεί σε χώρες µε ασθενή συστήµατα προστασίας των 

συµφερόντων των επενδυτών και των µετόχων. Σύµφωνα µε µελέτες του Leuz (2003) 

και του Bhattacharya (2003) οι Ελληνικές επιχειρήσεις ταξινοµήθηκαν στις πρώτες 

θέσεις των επιχειρήσεων που υιοθετούν πρακτικές διαστρέβλωσης των οικονοµικών 

καταστάσεων ανάµεσα σε όλες τις χώρες που περιελήφθησαν στην έρευνα.  

Η χειραγώγηση των κερδών (earnings management) αποτελεί την πιο βασική 

συνιστώσα της ∆ηµιουργικής Λογιστικής, καθώς το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

στρέφεται στα κέρδη, αποτελεί σηµείο σύγκρισης µε τις υπόλοιπες ανταγωνίστριες 

εταιρίες, επηρεάζει τη διαµόρφωση της τιµής της µετοχής και είναι η µεταβλητή που 

κρίνει την επιτυχηµένη πορεία ή όχι της ∆ιοίκησης της εταιρίας. 

Η σηµασία των κερδών για τη ∆ιοίκηση της εταιρίας είναι τόσο µεγάλη που µετά από 

έρευνα του Graham (2005) η οποία διενεργήθηκε στις ΗΠΑ,  αποκαλύφθηκε πως η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων managers απάντησε πως προκειµένου να 

δηµοσιοποιήσουν τα επιθυµητά κέρδη θα έφταναν µέχρι το σηµείο να θυσιάσουν την 

µακροπρόθεσµη ευηµερία της επιχείρησης.  

Μερικοί ορισµοί που περιγράφουν τον όρο της χειραγώγησης των κερδών, την 

αναφέρουν ως «η ηθεληµένη παρέµβαση της ∆ιοίκησης της εταιρίας στη διεργασία 

καθορισµού των κερδών, συνήθως προς ικανοποίηση εγωκεντρικών σκοπών» 

(Schipper 1989) ή «η υπό την κρίση της ∆ιοίκησης παρουσίαση των οικονοµικών 

                                                           
3
 Μπαραλέξης, 2003  
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καταστάσεων της επιχείρησης µε τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς να παραβιάζονται οι 

λογιστικοί κανόνες και τα πρότυπα, να παραπλανόνται οι ενδιαφερόµενοι για την 

πραγµατική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης» (Healy and Wahlen 1999). 

Το συµπέρασµα που απορρέει από τους παραπάνω ορισµούς της ∆ηµιουργικής 

Λογιστικής και της Χειραγώγησης των Κερδών είναι ότι καµία µέθοδος από τις δύο 

δεν καταστρατηγεί οπωσδήποτε τα λογιστικά πρότυπα, δηλαδή δεν αποτελούν 

αναγκαστικά παράνοµη ενέργεια. Για παράδειγµα, οι λογιστικές αλχηµείες που 

διενεργήθηκαν στα σκάνδαλα της Enron και της WorldCom επιτρέπονταν από τα 

Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα. Στην περίπτωση που τα λογιστικά τεχνάσµατα 

παραβιάζουν τα λογιστικά πρότυπα, έχουµε το φαινόµενο της Απάτης (fraud) το 

οποίο θα εξεταστεί αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο.  

Η χειραγώγηση των κερδών προκύπτει όταν η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης 

δηµιουργεί περιθώρια ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων. Η διακριτικότητα αυτή 

εντοπίζεται όταν τα πρότυπα αφήνουν ελεύθερα την επιλογή µεταξύ ορισµένων 

λογιστικών µεθόδων όπως γίνεται στην περίπτωση της επιλογής µεθόδου για 

αποτίµηση των αποθεµάτων (FIFO, LIFO, Μέσο Σταθµικό Κόστος κτλ). Για 

παράδειγµα, η επιλογή της µεθόδου FIFO οδηγεί σε µεγαλύτερο Τελικό Απόθεµα και 

εποµένως µικρότερο Κόστος Πωληθέντων και άρα εµφάνιση µεγαλύτερων Κερδών 

από ότι η µέθοδος LIFO, σε περιόδους πληθωρισµού. 

 

1.4. Μορφές Earnings Management 

Οι µέθοδοι για τη χειραγώγηση των κερδών µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο 

ευρείς κατηγορίες: 

A. Σε αυτές που οφείλονται σε λογιστικές µεθόδους και µέσα (accounting means). Η 

κατηγορία αυτή χωρίζεται περαιτέρω σε: 

I. σε  µεθόδους  συνεπείς  µε  τις  γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, και  

II.  σε µεθόδους που παραβιάζουν τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. 

B. Σε αυτές που οφείλονται σε πραγµατικά γεγονότα (real means) 
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Αναφορικά στις λογιστικές µεθόδους χειραγώγησης (accounting means), η 

χειραγώγηση µπορεί να γίνει χωρίς να επηρεαστούν καθόλου οι ταµειακές ροές από 

την παραγωγική λειτουργία ή τις επενδυτικές δραστηριότητες  της επιχείρησης. Στις 

µεθόδους χειραγώγησης που είναι συνεπείς µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 

αρχές παρατηρείται προσπάθεια κατάχρησης της ευελιξίας ορισµένων λογιστικών 

χειρισµών που προβλέπονται από τα  λογιστικά πρότυπα. Κάποιες φορές η 

προσπάθεια αυτή είναι σχετικά προφανής, γεγονός που οφείλεται στη (νόµιµη) 

διακριτική ευχέρεια κάθε επιχείρησης να εφαρµόζει κάποια λογιστική πρακτική 

έναντι κάποιας (ή κάποιων) άλλων (π.χ. επιλογή µεθόδου αποτίµησης των 

αποθεµάτων). Στις µεθόδους χειραγώγησης που είναι µη συνεπείς  προς  τις  γενικά  

παραδεκτές  λογιστικές  αρχές εφαρµόζονται πρακτικές που δεν προβλέπονται από τις 

λογιστικές αρχές (π.χ. αποτίµηση των αποθεµάτων κατά την εκτίµηση της διοίκησης 

που δεν προκύπτουν από καµία από τις αποδεκτές µεθόδους αποτίµησης των 

αποθεµάτων. 

Όσον αφορά τις  πραγµατικές µεθόδους χειραγώγησης (real means) εδώ έχουµε να 

κάνουµε   µε   συναλλαγές   που   επηρεάζουν   την   λειτουργική   δραστηριότητα   

της επιχείρησης (π. χ. «µεταφορά» πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης στην επόµενη). 

 

1.4.1. Η εξοµάλυνση των Κερδών (income smoothing) 

Πρόκειται για µία από τις σηµαντικότερες µορφές της χειραγώγησης των κερδών, η 

οποία αποσκοπεί όπως προκύπτει και από το όνοµά της, στην εµφάνιση µιας 

σταθερής αύξησης των κερδών και µείωσης των µεγάλων διακυµάνσεων σε αυτά, 

καθώς οι µεγάλες διακυµάνσεις αποτελούν παράγοντα αυξηµένου κινδύνου.  

Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή της εξοµάλυνσης των κερδών είναι η επίτευξη 

αρκετά µεγάλων κερδών, πολύ µεγαλύτερων από το µέσο όρο. Αφού λοιπόν 

επιτευχθούν αυτά τα µεγέθη κερδών, κρύβουν ένα µέρος τους µε τη δηµιουργία 

αποθεµατικών (earning banks σύµφωνα µε τους Wild και Bernstein) τα οποία και 

απελευθερώνουν σε επόµενα χρόνια όπου τα κέρδη εµφανίζουν πτώση ή µη 

ικανοποιητικό µέγεθος. Εταιρίες κολλοσοί όπως η Coca Cola και η Microsoft 

χρησιµοποιούν την προαναφερθείσα µέθοδο, καθώς οι επενδυτές και οι παράγοντες 

της κεφαλαιαγοράς θεωρούν ότι τα δηµοσιευµένα κέρδη έχουν µεγαλύτερη 
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αξιοπιστία αν η τιµές τους είναι κοντά στις αναµενόµενες, ενώ µεγάλες αποκλίσεις 

θεωρούνται ως πλήγµα στην αξιοπιστία και εποµένως στην τιµή της µετοχής της 

εταιρίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι managers δέχονται αυξανόµενη πίεση για τη 

δηµοσίευση οµαλοποιηµένης χρονοσειράς κερδών. 

 

1.4..2. ‘Big Bath’ Accounting 

Η συγκεκριµένη µέθοδος εφαρµόζεται σε περιόδους ύφεσης για την εταιρία ή 

περιόδους που αναλαµβάνει µια νέα ∆ιοίκηση. Στηρίζεται στην πραγµατοποίηση 

µεγαλύτερων αποσβέσεων σε µια εταιρική χρήση και συνδυάζεται µε τη στρατηγική 

αύξησης των κερδών για τις µελλοντικές εταιρικές χρήσεις. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας 

µπορεί να αποκοµίσει οφέλη από την εικονική µείωση των τρεχόντων κερδών, 

ρίχνοντας το φταίξιµο στις προηγούµενες ∆ιοικήσεις για τα χαµηλά επίπεδα κερδών. 

Οι µέθοδοι του ‘Big Bathing Accounting’ εφαρµόζονται συνήθως στις περιπτώσεις 

αναδιοργάνωσης των λειτουργιών, αναδιοργάνωσης του προβληµατικού δανεισµού, 

µείωσης και απαξίωσης των κεφαλαίων και διάθεσης λειτουργιών.  

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως όταν τα νέα για τα κέρδη της εταιρίας είναι 

δυσοίωνα χρησιµοποιείται η τεχνική του Big bathing, ενώ όταν τα κέρδη είναι σε 

επίπεδα που υπερβαίνουν το Μέσο Όρο εφαρµόζεται η τεχνική της οµαλοποίησης 

των κερδών. 

 

1.5. Κίνητρα για πλασµατική αύξηση ή µείωση των κερδών – 
Στρέβλωση της ποιότητας των κερδών 

 

1.5.1. Κίνητρα για πλασµατική αύξηση των κερδών 

Οι παράγοντες που ωθούν τις ∆ιοικήσεις των εταιριών να προβούν σε αύξηση των 

κερδών σχετίζονται µε 2 ειδών κίνητρα: 

1. Το κίνητρο της προσωπικής τους ασφάλειας, δηλαδή της ασφάλειας στην 

εργασία τους, της µεγιστοποίησης της αποζηµίωσής τους και της µελλοντικής 

διεκδίκησης προαγωγής. 
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2. Το κίνητρο παρουσίασης κερδών προς όφελος της ίδιας εταιρίας, δηλαδή για 

µεγιστοποίηση της αξίας της εταιρίας µέσω της µεγιστοποίησης της τιµής της 

µετοχής, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα χρεοκοπίας και οι κανονιστικές 

παρεµβάσεις εις βάρος της επιχείρησης και για να αποφύγουν την παραβίαση 

περιοριστικών όρων που αφορούν χρέη.  

 

1.5.2 Κίνητρα για πλασµατική µείωση των κερδών 

Τα κίνητρα της ∆ιοίκησης για πλασµατική µείωση των κερδών είναι τα εξής: 

1. Πολιτικές Πιέσεις: Οι εταιρίες χρησιµοποιούν earnings management για να 

δηµοσιεύσουν µικρότερα κέρδη σε περιόδους αυξηµένης πολιτικής έκθεσης, 

ώστε να µειωθεί το αρνητικό αντίκτυπο από τις επιπτώσεις της λειτουργίας 

τους στο περιβάλλον. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια του πολέµου στον 

Κόλπο, οι πετρελαϊκές εταιρίες χρησιµοποίησαν earnings management για να 

µειώσουν τα κέρδη τους και να αποφύγουν τις πολιτικές συνέπειες από τα 

υψηλότερα κέρδη που οφείλονταν στις υψηλότερες λιανικές πωλήσεις. 

2. Νοµοθετικά Κίνητρα: Χρησιµοποιείται η τεχνική µείωσης των κερδών ώστε 

να µην θεωρηθεί η επιχείρηση ως απειλή µονοπωλίου, σε περίπτωση που 

εµφανίζει πολύ υψηλά κέρδη. 

3. ∆ιαπραγµατεύσεις µε τα εργατικά σωµατεία: Πολλές φορές οι managers 

χρησιµοποιούν τεχνικές οι οποίες µειώνουν τα δηµοσιευµένα κέρδη 

προσωρινά, ώστε να αποκτήσουν καλύτερη διαπραγµατευτική θέση απέναντι 

στα εργατικά σωµατεία και να καταφέρουν προσωρινά να παγώσουν τυχόν 

αιτήµατα για αύξηση µισθών. 

 

1.6. Τρόποι Παραποίησης Λογιστικών Μεγεθών 

Μερικοί τρόποι που χρησιµοποιούνται µε σκοπό την αλλοίωση των λογιστικών 

µεγεθών είναι οι εξής: 
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Αλλαγή των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP): Οι Λογιστικές Αρχές 

µπορούν να αλλάξουν χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην τιµή της µετοχής µε την 

εθελοντική εφαρµογή νέων λογιστικών προτύπων και την υιοθέτηση βελτιωµένων 

κανόνων αναγνώρισης εσόδων και εξόδων. 

Πώληση και επανεκµίσθωση (sales and leaseback): Πρόκειται για την περίπτωση 

όπου η επιχείρηση πουλάει ένα πάγιο περιουσιακό της στοιχείο σε µια εταιρία leasing 

και αµέσως µετά το µισθώνει από αυτήν. Για παράδειγµα, µπορεί µια επιχείρηση να 

πουλήσει στην εταιρία µίσθωσης ένα µη αποσβέσιµο περιουσιακό στοιχείο όπως τα 

οικόπεδα και να το µετατρέψει σε έξοδο (µίσθωµα) µε σκοπό τη διενέργεια 

αποσβέσεων και την τεχνητή µείωση των κερδών (αφού η απόσβεση δεν αποτελεί 

έξοδο που οδηγεί σε ταµειακή εκροή). 

Απαλλαγή από ζηµιογόνες θυγατρικές εταιρίες: Όταν µια θυγατρική εταιρία παράγει 

ζηµιογόνα αποτελέσµατα, µπορεί να αποκοπεί ώστε να µην επηρεάζει αρνητικά και 

τα αποτελέσµατα της Μητρικής εταιρίας. Η αποκοπή της θυγατρικής µπορεί να γίνει 

είτε µε πώλησή της, είτε µε τη δηµιουργία µιας εταιρίας «ειδικού σκοπού», είτε µε 

απόσπαση (spin off) όπου όλα τα αρνητικά αποτελέσµατα αποµακρύνονται από τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα της Μητρικής. 

Πρόωρη αποπληρωµή χρεών: Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει ακόµα ένα όπλο στα 

χέρια της, προκειµένου να επηρεάσει τα κέρδη όταν µπορεί να επιλέξει το χρόνο 

αποπληρωµής του χρέους. Αυτό γίνεται στην περίπτωση των µακροπρόθεσµων 

οµολόγων, όπου όταν η αποπληρωµή τους πραγµατοποιηθεί νωρίτερα, η αξία 

εξόφλησης διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική τους αξία µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται λογιστικά κέρδη ή ζηµίες (έκτακτα αποτελέσµατα). 

Η χρήση των παραγώγων: Τα παράγωγα είναι χρηµατοπιστωτικά µέσα ή άλλα 

συµβόλαια, των οποίων η αξία µεταβάλλεται ανάλογα µε τη µεταβολή ενός 

καθορισµένου επιτοκίου, τιµής χρηµατοπιστωτικού µέσου, τιµής εµπορεύµατος, 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας ή δείκτη τιµών (∆ΛΠ 39). Σύµφωνα µε το εν λόγω 

πρότυπο, τα παράγωγα πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό ως στοιχεία του 

ενεργητικού ή παθητικού στην εύλογη αξία τους, µε οποιαδήποτε διαφορά που 

πιθανώς να προκύψει να καταχωρίζεται απευθείας στα αποτελέσµατα. Από το 
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παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι τα παράγωγα αποτελούν έναν ακόµη τρόπο ώστε η 

∆ιοίκηση της εταιρίας να εφαρµόσει τη µέθοδο earnings management. 

 

1.7. Τρόποι Εκτίµησης της Ποιότητας των Κερδών 

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ενότητες, γίνεται κατανοητό ότι ο 

εκάστοτε χρήστης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων οφείλει να εκτιµά και να 

δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των κερδών που εµφανίζονται σε αυτές. 

Οφείλει να ανιχνεύει για το αν η διοίκηση µιας εταιρείας έχει χρησιµοποιήσει 

πρακτικές διαχείρισης κερδών, µε σκοπό την ωραιοποίηση της δηµοσιευµένης 

εικόνας της. Η ανίχνευση αυτή µπορεί να γίνει µε δύο πρακτικές, σύµφωνα µε την 

βιβλιογραφία. Η πρώτη µέθοδος στηρίζεται στην µελέτη των δεδουλευµένων, ενώ η 

δεύτερη στην µελέτη της κατανοµής συχνοτήτων των κερδών. 
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Κεφάλαιο 2 

Η Λογιστική Αρχή των ∆εδουλευµένων Εσόδων/Εξόδων 
 

2.1. Εισαγωγικά 

Ανάµεσα στους κύριους σκοπούς της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής 

συγκαταλέγεται και η παροχή µέτρων σύγκρισης για την χρηµατοοικονοµική 

συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Τα µέτρα αυτά, µετέπειτα, χρησιµοποιούνται από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι αναλυτές, οι επενδυτές, οι πιστωτές, οι πελάτες, το 

προσωπικό. Ως γνωστό η βιωσιµότητα µιας επιχείρησης εξαρτάται άµεσα από την 

δυνατότητα της να πραγµατοποιεί εισροές µετρητών που να καλύπτουν τις εκροές. 

Συνεπώς, ως µέτρο χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν τα µετρητά που εισρέουν στην επιχείρηση, σε πραγµατικά µεγέθη, 

(ταµιακές ροές). ∆υστυχώς όµως, οι ταµειακές ροές, εξαιτίας προβληµάτων 

συγχρονισµού και συσχέτισης δεν αποτελούν πάντοτε ορθά µέτρα 

χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς. 

Εδώ έρχεται η λογιστική του δεδουλευµένου (accrual accounting), µε σκοπό να 

µετριάσει τα παραπάνω προβλήµατα και να βελτιώσει τη µέτρηση της 

χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων µέσω των δεδουλευµένων 

(accruals).  

 

2.2. Λογιστική των ∆εδουλευµένων Εσόδων και Εξόδων (accrual 

basis accounting) 

Όταν γίνεται αναφορά στη λογιστική των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων νοείται 

ένα σύστηµα µε το οποίο υπολογίζεται ο χρόνος που αναγνωρίζονται τα  έσοδα και τα 

έξοδα, δηλαδή ο χρόνος  πραγµατοποίησης τους, αναγνώρισης τους και καταχώρισής 

στους στα λογιστικά βιβλία. 

• Έσοδα  

Βάσει της λογιστικής των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, ο χρόνος της 

πραγµατοποίησης των εσόδων δεν ταυτίζεται µε το χρόνο της είσπραξης τους. Σε 
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κάποιες περιπτώσεις, πρώτα πραγµατοποιούνται τα έσοδα και έπειτα εισπράττονται, 

όπως στην περίπτωση της πώλησης εµπορευµάτων µε πίστωση. Σε άλλες πρώτα 

γίνεται η είσπραξη των εσόδων και έπεται η πραγµατοποίησή τους, όπως, για 

παράδειγµα, στην περίπτωση προείσπραξης διδάκτρων.  

Παράδειγµα 

Στις κατασκευαστικές εταιρίες, προηγείται η πραγµατοποίηση του εσόδου από την  

τη µερική εκτέλεση του έργου και εκ των υστέρων παραδίδεται το έργο. 

Αντίθετα, στις εµπορικές επιχειρήσεις που πωλούν εµπορεύµατα µε δόσεις, 

παραδίδεται το εµπόρευµα (και έτσι πραγµατοποιείται το έσοδο) και ύστερα, όταν 

εισπράττεται η δόση, αναγνωρίζεται και καταχωρείται στα βιβλία το αντίστοιχο 

τµήµα του εσόδου. 

• Έξοδα 

Στη λογιστική των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, ο χρόνος πληρωµής των 

εξόδων δεν δεσµεύει τον χρόνο πραγµατοποίησής τους. Με άλλα λόγια, είναι πιθανόν 

πρώτα να πληρώνονται τα έξοδα και µετέπειτα να πραγµατοποιούνται ή πρώτα να 

πραγµατοποιούνται και µετέπειτα να πληρώνονται. 

Παράδειγµα 

Κάποια έξοδα δεν συνδέονται άµεσα µε τη δηµιουργία εσόδων. Τέτοια παραδείγµατα 

αποτελούν οι αποσβέσεις, τα ενοίκια, οι χρεωστικοί τόκοι, οι µισθοί της διοίκησης, οι 

αµοιβές των εξωτερικών ελεγκτών και των νοµικών συµβούλων. 

Ο χρόνος πραγµατοποίησης τους θεωρείται η λογιστική χρήση εντός της οποίας 

χρησιµοποιεί η επιχείρηση τα στοιχεία του Ενεργητικού της, τις υπηρεσίες τρίτων ή 

τα στοιχεία του Ενεργητικού τρίτων.  

Τα έξοδα για την παραγωγή προϊόντων δεν συνδέονται άµεσα µε πραγµατοποίηση 

εσόδων, διότι πρώτα µετατρέπονται σε στοιχείο του κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

(π.χ. απόθεµα προϊόντων) και όταν πωληθούν τα προϊόντα µετασχηµατίζονται στο 

έξοδο κόστος πωληθέντων. 
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Τα προπληρωµένα έξοδα δεν αποτελούν έξοδα, αλλά απαιτήσεις τρίτων να 

επιτρέψουν στην επιχείρηση να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες τους ή τα στοιχεία του 

Ενεργητικού τους, για τα οποία προπλήρωσε. Για παράδειγµα όταν µία επιχείρηση 

προπληρώσει ένα δικηγόρο, η απαίτηση έναντι του δικηγόρου να της προσφέρει τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες µετατρέπεται στο έξοδο-αµοιβές όταν προσφέρονται οι 

υπηρεσίες. 

Τα δεδουλευµένα ή διεθνώς γνωστά ως accruals, δεν είναι τίποτε διαφορετικό από το 

αποτέλεσµα που υφίσταται λόγω του ετεροχρονισµού µεταξύ των ταµειακών 

εισπράξεων και των λογιστικών εσόδων-εξόδων. Με άλλα λόγια, τα accruals είναι το 

κέρδος που δεν έχει εισπραχθεί και ορίζονται αριθµητικά, για µια λογιστική περίοδο, 

από τον τύπο: 

Συνολικά ∆εδουλευµένα = Καθαρά Κέρδη – Λειτουργικές Ταµειακές Ροές 

Τα δεδουλευµένα περιλαµβάνουν τα εξής τρία µεγέθη: 

1. Τα έσοδα και έξοδα της περιόδου, τα οποία αναγνωρίστηκαν στα λογιστικά 

κέρδη αλλά δεν έχουν ακόµη εισπραχθεί ή πληρωθεί. 

2. Τα έσοδα και έξοδα της περιόδου, τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν στα 

λογιστικά κέρδη για τον λόγο ότι έχουν προεισπραχθεί ή προπληρωθεί. 

3. Τα έσοδα και τα έξοδα, τα οποία έχουν αναγνωριστεί σε προηγούµενες 

χρήσεις, αλλά εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν στην τρέχουσα χρήση. 

 

2.3. Αξιοπιστία των ∆εδουλευµένων 

Πολλές φορές στα πλαίσια της ωραιοποίησης των κερδών που δηµοσιεύει µία 

επιχείρηση, συναντάται η χειραγώγηση των δεδουλευµένων από τη διοίκηση. 

Συγκεκριµένα, ο Rezaee (2005)4 ισχυρίζεται ότι η αναγνώριση των εσόδων αποτελεί 

καίριο πρόβληµα καταγραφής των εσόδων προτού αυτά αποκτηθούν, δηλαδή προτού 

ολοκληρωθεί η πώληση ή η αγορά. Με άλλα λόγια, η υποκειµενική διοικητική 

                                                           
4
 Rezaee, P., (2005), “Causes, Consequences and Deterrence of financial Statement Fraud”, Critical 

Perspectives on Accounting, Vol.16, No3, pp. 277-298.   
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διακριτικότητα (managerial discretion)  χρησιµοποιείται είτε για τη µετάδοση 

ιδιωτικών πληροφοριών είτε για καιροσκοπική διαχείριση των κερδών. 

Έτσι, λοιπόν, από τη µία µεριά η µετάδοση ιδιωτικών πληροφοριών είναι ικανή να 

µειώσει την ασύµµετρη πληροφόρηση και να βελτιώσει τα κέρδη ως µέτρο 

χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς αφού τα διοικητικά στελέχη κατέχουν επιπλέον 

πληροφορίες για την ικανότητα της επιχείρησης να πραγµατοποιεί θετικές καθαρές 

ταµειακές ροές (Holthausen και Leftwich, 1983, Watts και Zimmerman, 1986, 

Holthausen, 1990, Healy  και Palepu, 1993, Subramanyam 1996).  Από την άλλη 

µεριά η καιροσκοπική χειραγώγηση των δεδουλευµένων από την πλευρά της 

διοίκησης (µέσω της παραβίασης των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών, ή µέσω 

υπερεπενδύσεων) αναµένεται να εισάγει λιγότερο αξιόπιστα µέτρα 

χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων (Healy 1985, DeFond  και 

Jiambalvo 1994,  Burgstahler  και Dichev 1997, Teoh, Wong  και Rao 1998).  

Σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή της πραγµατοποίησης των εσόδων, η δηµιουργία 

εσόδων αποτελείται από τρεις φάσεις: 

1. Σύναψη γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

2. Μεταβίβαση της κυριότητας του προϊόντος, και άρα η δηµιουργία απαίτησης 

από την πλευρά του µεταβιβάζοντος. 

3. Είσπραξη ή εξόφληση του προϊόντος. 

Στη Λογιστική των δεδουλευµένων υπάρχει διαφοροποίηση στην τρίτη φάση. Εκεί 

έγκειται ετεροχρονισµός µε την πρώτη φάση. 

Ουσιαστικά, η διαχείριση των κερδών αποτελεί προϊόν της υποκειµενικής διαχείρισης 

των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων. Συγκεκριµένα η συνάφεια της ποιότητας 

των κερδών µε την διαχείριση  των κερδών, µπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητή αν 

λάβουµε υπόψη µας ότι: 

Συνολικά ∆εδουλευµένα = ∆ηµοσιευµένα Κέρδη – Συνολικές Ταµειακές Ροές 

Συνολικά ∆εδουλευµένα = Μη ∆ιαφοροποιηµένα ∆εδουλευµένα + ∆ιαφοροποιηµένα 

∆εδουλευµένα 



 

 

[26] 

 

Η διαφορά µεταξύ των µη διαφοροποιηµένων και των διαφοροποιηµένων 

δεδουλευµένων είναι ότι τα πρώτα αποτελούν ρυθµίσεις επί των ταµειακών ροών, 

λογιστικής φύσης και σύµφωνα µε τους λογιστικούς κανόνες και πρότυπα, ενώ τα 

δεύτερα υπόκεινται στην ευχέρεια της διοίκησης. 

  

2.4. Λογιστική ∆εδουλευµένων και Κέρδη 

∆ύο σηµαντικές αρχές χαρακτηρίζουν την µέτρηση των κερδών βάσει της αρχής των 

δεδουλευµένων. Η αρχή της αναγνώρισης των εσόδων (revenue recognition principle) 

και η αρχή της συσχέτισης εσόδων –  εξόδων.5 

Με τις δύο αυτές λογιστικές αρχές επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση των προβληµάτων 

συγχρονισµού των ταµειακών ροών µε αποτέλεσµα τα κέρδη να απεικονίζουν 

καλύτερα την χρηµατοοικονοµική συµπεριφορά των επιχειρήσεων. 

 

Παράδειγµα 

Όταν πωλούνται αποθέµατα επί πιστώσει,  συνήθως απαιτείται κάποια εκροή µετρητών 

για να γίνει η αγορά των πρώτων υλών από προµηθευτές, ενώ οι εισροές µετρητών θα 

πραγµατοποιηθούν σε µεταγενέστερη χρονική περίοδο.  Εποµένως,  οι άνω αρνητικές 

καθαρές ταµιακές ροές δεν αποτελούν καλό µέτρο της χρηµατοοικονοµικής 

συµπεριφοράς της επιχείρησης.  

Αντίθετα, µε τη λογιστική του δεδουλευµένου ο λογιστικός χειρισµός που θα κάνει η 

επιχείρηση είναι ο εξής: η επιχείρηση λογίζει τις δαπάνες που απαιτούνται για την 

αγορά των πρώτων υλών κατά την χρονική στιγµή αναγνώρισης του εσόδου.  Από 

αυτόν το λογιστικό χειρισµό θα προκύψει κέρδος το οποίο αποτελεί καλύτερο µέτρο της 

χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς της επιχείρησης. 

Ο µη συσχετισµένος χειρισµός των θετικών και αρνητικών µεταβολών στις ταµιακές 

ροές, οφείλεται στην συντηρητικότητα\ που διέπει τα λογιστικά πρότυπα, κατά τα 

                                                           
5
 Dechow (1994), Guay, Kothari and Watts (1996), Dechow, Kothari and Watts (1998). 
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οποία η αναγνώριση των ζηµιών γίνεται άµεσα ενώ η αναγνώριση των κερδών 

µεταφέρεται στην µελλοντική χρονική στιγµή που θα πραγµατοποιηθούν. 

Για το λόγο αυτό το FASB, όρισε πως τα κέρδη θα λογίζονται σύµφωνα µε την 

λογιστική του δεδουλευµένου, διότι έτσι αποτελούν καλύτερο προσδιοριστικό 

παράγοντα της χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων από τις 

ταµιακές ροές. 

 

2.5. Η Χειραγώγηση των Λογιστικών Κερδών µέσω των 
∆εδουλευµένων 

Από την παραπάνω ενότητα, µπορεί να γίνει κατανοητό ότι το αν τα δηµοσιευµένα 

κέρδη είναι παραποιηµένα ή όχι, καθορίζεται από το ύψος των διαφοροποιηµένων 

δεδουλευµένων και αυτά πρέπει να καθορίσει ο αναλυτής. Ο καθορισµός, λοιπόν, 

γίνεται µε γραµµική παλινδρόµηση των συνολικών δεδουλευµένων µε µεταβλητές 

που αντιπροσωπεύουν τα µη διαφοροποιηµένα δεδουλευµένα.  

Τα δεδουλευµένα που προσφέρονται για την εξοµάλυνση των κερδών µε 

υποκειµενικό τρόπο, βάσει βιβλιογραφίας, περιλαµβάνουν: 

1. Τη διενέργεια αποσβέσεων κατά την περίοδο εισαγωγής µια εταιρεία στο 

χρηµατιστήριο. 

2. Τις προβλέψεις επισφαλειών επί απαιτήσεων τραπεζών και ασφαλιστικών 

εταιρειών. 

3. Προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους. 

 

2.6. Η Σηµασία των ∆εδουλευµένων 

Τα πλεονεκτήµατα από τη λογιστική εφαρµογής της βάσης των δεδουλευµένων 

µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:  

• Ενισχύει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων του κράτους.  

• ∆ιευκολύνει την δηµιουργία συγκρίσιµων στοιχείων για τον υπολογισµό του 

δηµοσιονοµικών µεγεθών. 
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• Ενισχύει τη λήψη, αλλά και αποτίµηση ορθών αποφάσεων (σύγκριση κόστους 

– οφελών). 

• Υποβοηθά στην καλύτερη ενηµέρωση ώστε να λαµβάνονται ορθότερα οι 

αποφάσεις σχετικά µε την δέσµευση των πόρων του κράτους σε 

συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

Για τους παραπάνω λόγους οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 

υιοθετήσει την βάση των δεδουλευµένων. Πιο συγκεκριµένα, 12 χώρες της Ε.Ε. 

χρησιµοποιούν τη λογιστική βάση των δεδουλευµένων, και 5 έχουν υιοθετήσει τη 

λογιστική βάση των δεδουλευµένων µε κάποιες τροποποιήσεις6. Βέβαια, υπό την 

λογιστική των δεδουλευµένων, οι επιχειρήσεις διχάζονται ως προς το πότε πρέπει να 

αναγνωρίζουν τα έξοδα και τα έσοδα, αλλά υφίστανται κανόνες για την αναγνώριση. 

Κατά την Επιτροπή Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών Προτύπων (FASB), η 

πληροφόρηση σχετικά µε τα κέρδη της επιχείρησης, όταν βασίζεται στην αρχή των 

δεδουλευµένων εσόδων-εξόδων, παρέχει µία καλύτερη εκτίµηση επί της τρέχουσας 

και µελλοντικής ικανότητας της επιχείρησης να παράγει θετικές ταµειακές ροές. 

Αντίθετα, τέτοια πληροφόρηση είναι σαφώς πιο περιορισµένη όταν βασίζεται στην 

κατάσταση των ταµειακών ροών. 

Επίσης σηµαντικό να σηµειωθεί, ότι τα λογιστικά κέρδη, ως γνωστό, διαφέρουν από 

τις ταµειακές ροές κατά το ποσό των accruals. Συνεπώς, οι προβλέψεις για τις 

µελλοντικές ταµειακές ροές µίας επιχείρησης, οι οποίες βασίζονται στις ιστορικές 

τιµές των ταµειακών ροών, εξαρτώνται από τα accruals. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Οδηγός της νέας δημοσιονομικής πληροφόρησης της ΕΕ ,«Εκσυγχρονισμός της λογιστικής της ΕΕ: 

Βελτιωμένη διοικητική πληροφόρηση και μεγαλύτερη διαφάνεια», Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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2.7. Ο Σκοπός Ύπαρξης των ∆εδουλευµένων Εσόδων – Εξόδων 

∆ύο είναι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει η λογιστική των δεδουλευµένων εσόδων 

– εξόδων. 

Πρώτον, µεταφέρεται η αναγνώριση των ταµειακών ροών στο χρόνο, δια µέσω του 

συσχετισµό των εξόδων µε τα έσοδα που προκύπτουν από τη διενέργεια των εξόδων 

αυτών. 

∆εύτερον, επιτρέπεται η αναγνώριση  κέρδους ή ζηµίας, που πιθανό να προκύψουν 

εξαιτίας µη αναµενόµενων αναθεωρήσεων των µελλοντικών ταµειακών ροών. Η 

αναγνώριση αυτή γίνεται µε βάση την αρχή της συντηρητικότητας. 

Ως αποτέλεσµα των δύο αυτών λειτουργιών των accruals επιτυγχάνεται η δηµιουργία 

ενός καλύτερου µέτρου της απόδοσης της επιχείρησης, εξαλείφοντας τα τρωτά 

σηµεία των ταµειακών ροών.  

 

2.8. Λογιστική των ∆εδουλευµένων και Ποιότητα Κερδών 

Τα κέρδη χρήσης προκύπτουν από τη διαφορά των δεδουλευµένων εσόδων και των 

δεδουλευµένων εξόδων. Η θετική διαφορά µεταξύ των δύο αυτών µεγεθών προκαλεί 

κέρδος, ενώ η αρνητική διαφορά µεταξύ των δύο, ζηµιά. Με βάση τη λογιστική των 

δεδουλευµένων τα έσοδα και τα έξοδα δεν µπορούν να ταυτιστούν µε τις εισπράξεις 

και τις πληρωµές, αντίστοιχα. Αντιθέτως, καταχωρούνται ως εισπράξεις και 

πληρωµές όταν δεδουλευτούν και όχι όταν εκκαθαριστούν ταµειακά.  

Η λογιστική των δεδουλευµένων χρησιµοποιείται ευρέως για την διαχείριση της 

ποιότητας των κερδών για τους τρεις παρακάτω λόγους:  

1. Τα δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα αποτελούν το στοιχείο εκείνο των κερδών 

που δεν παρουσιάζεται στις ταµειακές ροές. 

2. Τα δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα δεν προκαλούν άµεσα συνέπειες στην 

κατάσταση ταµειακών ροών. 

3. Για τους δύο παραπάνω λόγους, ανιχνεύονται σχετικά δύσκολα. 
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Όµως, απαιτούν τη διενέργεια προβλέψεων για τη συνέπειες που θα επιφέρουν στις 

µελλοντικές ταµειακές ροές και ως εκ τούτου οι προβλέψεις πρέπει να γίνουν µε 

συνέπεια ώστε να µην επιφέρουν λάθη.   

Με βάσει τη λογιστική των δεδουλευµένων καταρτίζονται οι λογαριασµοί των 

αποτελεσµάτων.  

 

2.9. Υποδείγµατα ∆εδουλευµένων 

Για την παρουσίαση των υποδειγµάτων διαφοροποιηµένων δεδουλευµένων 

απαιτείται αρχικά ο υπολογισµός του συνόλου των δεδουλευµένων.  

Εποµένως, ξεκινώντας από τον υπολογισµό των συνολικών δεδουλευµένων, 

αναφέρεται πως υπάρχουν δύο µέθοδοι για τον υπολογισµό τους. Η µέθοδος των 

ταµειακών ροών και η µέθοδος του ισολογισµού. 

Η µέθοδος των ταµειακών ροών βασίζεται στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών. 

Συγκεκριµένα, τα συνολικά δεδουλευµένα υπολογίζεται ως η διαφορά ανάµεσα στα 

συνολικά κέρδη και στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Η 

µέθοδος αυτή θεωρείται ως η πιο άµεση, σύµφωνα µε τους Collins και Hribar(2002)7. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο του ισολογισµού τα συνολικά δεδουλεµένα υπολογίζονται 

από την παρακάτω εξίσωση: 

Συνολικά ∆εδουλευµένα = Μεταβολή Κυκλοφορούν Ενεργητικού στο χρόνο t – 

Μεταβολή ∆ιαθεσίµων στο χρόνο t – Μεταβολή Βραχυπρόθεσµων Στοιχείων 

Παθητικού στο χρόνο t + Μεταβολή των Τραπεζικών Υποχρεώσεων στο χρόνο t + 

Ύψος Αποσβέσεων στο χρόνο t. 

 

 

 

                                                           
7
 Collins, D, Hribar, P., (2002): Errors in Estimating Accruals: Implications for EmpiricalResearch, Vol. 

40, No1, pp:105-134 
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2.10. Μαθηµατικά Μοντέλα 

Για να αναλυθεί η ποιότητα των κερδών µίας επιχείρησης και το ποσοστό 

χειραγώγησής τους, συχνά οι αναλυτές εστιάζουν στη χρήση των διακριτών 

δεδουλευµένων. Ο όρος διακριτά δεδουλευµένα αναφέρεται στα έσοδα και τα έξοδα 

τα οποία δεν έχουν ακόµα πραγµατοποιηθεί αλλά βάσει της διακριτικής ευχέρειας 

των στελεχών της επιχείρησης καταχωρούνται στα λογιστικά της βιβλία. Ο 

υπολογισµός των δεδουλευµένων αυτών στηρίζεται στη χρήση µαθηµατικών 

µοντέλων. Τα µοντέλα αυτά διακρίνονται στα απλά µαθηµατικά µοντέλα, τα οποία 

υπολογίζουν τα διακριτικά δεδουλευµένα ως µέρος των συνολικών δεδουλευµένων, 

και στα σε πιο πολύπλοκα µαθηµατικά µοντέλα, τα οποία καταφέρνουν να 

διαχωρίσουν τα δεδουλευµένα στα διακριτικά και µη διακριτικά συστατικά τους.  

Η ποιότητα των κερδών ορίζεται ως η απόλυτη τιµή των διακριτικών συστατικών των 

δεδουλευµένων. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή αυτή, τόσο χαµηλότερη είναι η ποιότητα 

των εµφανιζόµενων κερδών. 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστούν τέσσερα µαθηµατικά µοντέλα υπολογισµού των 

διακριτικών δεδουλευµένων. 

  

2.10.1. Το Μοντέλο Υπολογισµού του Heavy 

Κατά τον Heavy (1985), η εξέταση για τη διαπίστωση ύπαρξης ή µη χειραγώγησης 

κερδών βασίζεται σε ένα δείγµα το οποίο συγκρίνει τα µέσα συνολικά δεδουλευµένα 

µε τη µέση µεταβλητή διαχείρισης κερδών. Βασική υπόθεση της έρευνας είναι ότι 

γίνεται διαχείριση των κερδών σε κάθε εξεταζόµενη περίοδο.  Η διαχωριστική 

µεταβλητή του Heavy διαιρεί το δείγµα σε τρείς οµάδες. Στη µία οµάδα γίνεται η 

υπόθεση ότι πραγµατοποιείται ανοδική διαχείριση των κερδών και στις 

υπολειπόµενες δύο οµάδες γίνεται η υπόθεση ότι πραγµατοποιείται καθοδική 

διαχείριση των κερδών. Εν συνεχεία, γίνονται σταυρωτές συσχετίσεις ανάµεσα στα 

συνολικά δεδουλευµένα της πρώτης οµάδας µε αυτά των άλλων δύο οµάδων.  

Ως περίοδος εκτίµησης λαµβάνεται η περίοδος ανοδικής διαχείρισης των κερδών και 

ως περίοδος γεγονότων λαµβάνεται η περίοδος καθοδικής διαχείρησης των κερδών. 

Έτσι, προκύπτει: 
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Μη ∆ιακριτικά ∆εδουλευµένα = Συνολικά ∆εδουλευµένα (υπολογισµένα βάσει του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων) σε κάποια χρονιά από το σύνολο της περιόδου 

εκτίµησης / Μια χρονιά της περιόδου γεγονότων 

 

2.10.2. Το Μοντέλο Υπολογισµού του De Angelo 

Κατά τον De Angelo (1986) το δείγµα υπολογισµού για την ύπαρξη διαχείρισης 

κερδών, βασίζεται στις διαφορές στα συνολικά δεδουλευµένα. Βασική θεώρηση του 

µοντέλου είναι πως όταν η διαφορά είναι ίση µε το µηδέν, δεν υφίσταται διαχείριση 

κερδών. Η µαθηµατική σχέση του µοντέλου είναι η εξής: 

Μη ∆ιακριτικά ∆εδουλευµένα µία περιόδου t =Συνολικά ∆εδουλεµένα της 

προηγούµενης περιόδου t-1 

Αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά το µοντέλο του De Angelo, θα διαπιστώσει ότι 

αυτό αποτελεί µία υποπερίπτωση του µοντέλου του Heavy, στην οποία περίοδος 

εκτίµησης των µη διακριτικών δεδουλευµένων περιορίζεται στις παρατηρήσεις του 

προηγούµενου έτους. 

Κοινό στοιχείο των δύο µοντέλων αποτελεί η χρήση των συνολικών δεδουλευµένων 

της περιόδου εκτίµησης για τον υπολογισµό των αναµενόµενων µη διακριτικών 

στοιχείων τους. 

 

 2.10.3. Το Μοντέλο Υπολογισµού της Jones 

Ένα νέο και τελείως διαφορετικό µοντέλο παρουσιάζει η Jones (1991), το οποίο 

προσπαθεί να ελέγξει την επίδραση των µη διακριτικών δεδουλευµένων στην 

οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό: 

Σ∆∆t = α1(1/Αt-1)+α2(∆REVt)+a3(PPEt), 

όπου: 

α1,α2,α3: µεταβλητές που συσχετίζονται µε την εκάστοτε επιχείρηση 
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Αt-1: τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του έτους t-1 

∆REVt: τα έσοδα του έτους t µείον τα έσοδα του έτους t-1, αφού υπολογίστηκαν 

βάσει του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του έτους t-1 

PPEt: οι ακαθάριστες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό του έτους t, αφού υπολογίστηκαν 

βάσει του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του έτους t-1 

Από εµπειρικά αποτελέσµατα αποδείχτηκε πως το µοντέλο επιτυχώς ερµηνεύει το ¼ 

των αποκλίσεων στα συνολικά δεδουλευµένα.  

 

2.10.4. Το Τροποποιηµένο Μοντέλο Υπολογισµού της Jones 

Πάνω στο µοντέλο της Jones, ο Dechow (1995) εισήγαγε µια τροποποίηση. Το 

τροποποιηµένο µοντέλο επιδιώκει να εξαλείψει τα σφάλµατα εκτίµησης στον 

υπολογισµό των διακριτικών δεδουλευµένων εξαιτίας της διακριτικότητας πάνω στα 

έσοδα. Ο νέος µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής: 

Σ∆∆t = α1(1/Αt-1)+α2(∆REVt - ∆RECt)+a3(PPEt) 

όπου, 

∆RECt: τα καθαρά εισπρακτέα του έτους t µείον τα καθαρά εισπρακτέα του έτους t-1, 

αφού υπολογίστηκαν βάσει του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του έτους t-1. 

Η διαφορά µεταξύ των δύο µοντέλων είναι πως το αρχικό µοντέλο υποθέτει σιωπηρά 

ότι δεν ασκείται η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης πάνω στα έσοδα κατά την 

περίοδο εκτίµησης ή κατά την περίοδο γεγονότος, ενώ, το τροποποιηµένο µοντέλο 

βασίζεται στην υπόθεση πως οι αλλαγές στα έσοδα επί πιστώσει είναι αποτέλεσµα 

χειραγώγησης των κερδών. 

 

2.11. Κριτική των Μοντέλων Accruals 

Ερευνητές µελέτησαν και συνέκριναν την αποτελεσµατικότητα των  µοντέλων 

υπολογισµού των accruals. Η χρήση των διακριτικών δεδουλευµένων στον έλεγχο για 
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την ύπαρξη πρακτικών χειραγώγησης των λογιστικών αποτελεσµάτων είναι 

διαδεδοµένη (Defond και Jiambalvo  (1994), Rees, Gill και Gore (1996), και Teoh, 

Welch, και Wong, (1998)). Η εικασία στην οποία καταλήγουν οι περισσότερες 

έρευνες είναι ότι το τροποποιηµένο µοντέλο της Jones είναι το πιο αξιόπιστο.  

Η ανάλυση της διαχείρισης των λογιστικών αποτελεσµάτων, συχνά επικεντρώνεται 

στον έλεγχο της διοίκησης της επιχείρησης και τον τρόπο που αυτή χρησιµοποιεί τα 

δεδουλευµένα. Μια έρευνα, τέτοιου είδους, απαιτεί την ύπαρξη ενός µοντέλου που να 

αξιολογεί τα διαφοροποιηµένα συστατικά στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

αποτελέσµατος. 

Οι Harald Aaker και Froystein Gjesdal (2007), µελέτησαν ένα δείγµα οµογενών 

επιχειρήσεων µε σκοπό να αξιολογήσουν τα εναλλακτικά µοντέλα υπολογισµού των 

διακριτικών δεδουλευµένων. 

Οι διαπιστώσεις ήταν οι εξής: 

• Τα αποθέµατα, που αποτελούν το πιο εµφανές εργαλείο για την χειραγώγηση 

των κερδών, είχαν ύψος περίπου 50%  της αξίας του Ισολογισµού. 

• Αφού άλλαξαν τη µέθοδο αποτίµησης των αποθεµάτων σε άµεση, 

παρατήρησαν αλλαγές στα κέρδη.  

• Τα µοντέλα υπολογισµού εµφανίζονται περισσότερο ευαίσθητα σε µέτριες 

αλλά και σηµαντικές αποκλίσεις στις αποδόσεις των επιχειρήσεων. 

• Το τροποποιηµένο µοντέλο της Jones δεν είναι πάντα καλύτερο από το µη 

τροποποιηµένο µοντέλο. 

• Η βελτίωση ενός χαρακτηριστικού (πχ. ταµειακές ροές) προκαλεί επιδείνωση 

σε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό (π.χ. κέρδη).  

Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες µελέτες, το σηµαντικό στοιχείο αυτής της µελέτης 

ήταν ότι  έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητές να ελέγξουν τα διάφορα υποδείγµατα 

υπολογισµού των διακριτικών δεδουλευµένων σε πραγµατικές περιπτώσεις, όπου 

είναι γνωστό ότι τα αποτελέσµατα χειραγωγούνται σε κάποιο ποσοστό.  

Οι Keith Jones, Gopal V. Krishnan, και Kevin Melendrez (2007), µελέτησαν τη 

συσχέτιση της ύπαρξης ενός γεγονότος απάτης , που επηρέασε τα κέρδη, και του 

µεγέθους αυτού. 
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Χρησιµοποίησαν δείγµα χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 

ανασυντάχθηκαν τα κέρδη τους προς τα κάτω, ως αποτέλεσµα της αποκάλυψης της 

απάτης. Συµπέραναν, ότι όταν τα συνολικά δεδουλευµένα σχετίζονται µε την ύπαρξη 

απάτης, τότε τα διακριτικά δεδουλευµένα που προκύπτουν από το µοντέλο της Jones, 

και το αντίστοιχα τροποποιηµένο µοντέλο της Jones, δεν υποδεικνύουν την απάτη. 

Επιπλέον, κατέληξαν στο συµπερασµα πως τα κοινώς χρησιµοποιούµενα µέτρα των 

διακριτικών δεδουλευµένων, και η αξιολόγηση των λαθών στα δεδουλευµένα, 

σχετίζονται µε το µέγεθος της απάτης. Μόνο τα λάθη αξιολόγησης των 

δεδουλευµένων συσχετίζονται µε την ύπαρξη της απάτης.  

Η αδυναµία των µοντέλων υπολογισµού των δεδουλευµένων οδήγησε τους µελετητές 

σε αµφισβήτηση της αξιοπιστίας των εµπειρικών στοιχείων των σχετικών µε την 

χειραγώγηση των κερδών (Peasnell et al., 2000, pp. 313). Ο McNichols (2000) 

ισχυρίστηκε ότι «Μέχρι σήµερα, το σύνολο της αρθρογραφίας αναφορικά στα 

δεδουλευµένα δεν ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τους παράγοντες οι οποίοι εξηγούν 

τα δεδουλευµένα. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να θεωρηθεί βέβαιο ότι οι εκτιµήσεις 

των διακριτικών δεδουλευµένων είναι ορθές και εποµένως οδηγούν σε ορθά 

συµπεράσµατα .»  

Οι S.P. Kothari, Andrew J. Leone, και Charles E. Wasley (2004), ισχυρίστηκαν πως 

προηγούµενες έρευνες απέδειξαν ότι τα υπάρχοντα µοντέλα υπολογισµού 

διακριτικών δεδουλευµένων είναι αναρµόδια όταν το δείγµα που εξετάζουν 

αποτελείται από επιχειρήσεις µε ασυνήθιστη απόδοση. Παρόλα αυτά οι µελέτες 

σχετικά µε τη χειραγώγηση των κερδών συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τα µοντέλα 

αυτά. 

Ο Huai Zhang (2002) αξιολόγησε µια περιεκτική λίστα µέτρων που προτείνονται για 

την ανίχνευση πρακτικών χειραγώγησης των λογιστικών αποτελεσµάτων στην 

περίπτωση που η διοίκηση χειραγωγεί τα κέρδη για να αυξήσουν τα Κέρδη ανά 

Μετοχή (EPS). Κατέληξε πως η αναβεβληµένη φορολογική δαπάνη είναι πιθανό να 

ανιχνεύσει την ύπαρξη χειραγώγησης των αποτελεσµάτων στην περίπτωση που 

υπάρχει πρακτική αύξησης των EPS, ενώ την ίδια στιγµή τα µοντέλα υπολογισµού 

των δεδουλευµένων δεν µπορούν. Επίσης, πρόσθετη ανάλυση δείχνει ότι οι 

επιχειρήσεις χειραγωγούν τις «κακές» δαπάνες χρέους για να αυξήσουν τα Κέρδη ανά 

µετοχή που παρουσιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδεικνύουν τη σπουδαιότητα να εξετάζονται 

συγκεκριµένα δεδουλευµένα, όπως υποστηρίζουν οι Healy και Wahlen (1999). Τα 

τρέχοντα δεδουλευµένα είναι πιο ευµετάβλητα από τα µη τρέχοντα και εµφανίζονται 

να υπεύθυνα σε µεγάλο βαθµό για την διακύµανση των συνολικών δεδουλευµένων 

σύµφωνα µε τους Thomas  και Zhang (2000). Για να βελτιωθούν τα µοντέλα οι 

Bernard και Skinner (1996) και ο McNichols (2000) πρότειναν να εστιάσουν σε 

στενότερο πεδίο όπου οι ευκαιρίες για σχεδιασµό µοντέλων είναι περισσότερες. Αυτό 

σηµαίνει να µοντελοποιούνται τα δεδουλευµένα ανά συγκεκριµένους κλάδους 

(Beaver και Engel, 1996)  ή να µοντελοποιούνται συγκεκριµένα συστατικά τους (Mc 

Nichols  και Wilson, 1998).  

Σύµφωνα µε τον Benish (1998) η χειραγώγηση των λογιστικών αποτελεσµάτων µέσω 

των υποτιµηµένων δεδουλευµένων είναι πιθανό να έχει περιορισµένη επιτυχία λόγω 

της διαφάνειας και της προβλεψιµότητάς.  Σύµφωνα µε τους Wayne R. Guay, S. P. 

Kothari,  και Ross L. Watts (1996),  πραγµατοποιώντας έρευνα σχετικά µε τον ρόλο 

των δεδουλευµένων στην αποτίµηση της αγοράς κεφαλαίου καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι τα δεδουλευµένα επιτρέπουν στα στελέχη να βελτιώνουν τις 

ταµειακές ροές ως µέτρο απόδοσης της επιχείρηση. Χρησιµοποίησαν βασισµένα στην 

αγορά τεστ των µοντέλων υπολογισµού διακριτικών δεδουλευµένων και κατέληξαν 

στο συµπέρασµα πως µόνο το µοντέλο της Jones και το τροποποιηµένο µοντέλο της 

Jones αξιολογούν ορθά τα διακριτικά δεδουλευµένα που έχουν τις ιδιότητες των 

δεδουλευµένων ως αποτέλεσµα της ευχέρειας της διοίκησης. Συµπερασµατικά της 

συγκεκριµένης έρευνας, οι αναλυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα κίνητρα των 

διευθυντών. 
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Κεφάλαιο 3 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(IRFS) 

 

3.1 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IRFS) 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC), αποτελεί ένα ανεξάρτητο 

ιδιωτικό ίδρυµα το οποίο ιδρύθηκε από επαγγελµατικά σώµατα λογιστών το 1973  

είχε την πλήρη αυτονοµία στον καθορισµό των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

στην έκδοση εγγράφων προς συζήτηση πάνω σε διεθνείς λογιστικούς τοµείς .   

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)  που ιδρύθηκε τον Απρίλιο 

του 2001  ανέλαβε το έργο της IASC,  την έκδοση δηλαδή και δηµοσιοποίηση των 

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ),  όπως 

ονοµάζονταν πλέον τα Πρότυπα που θα εκδίδονταν από το IASB  από το Μάρτιο του 

2002  και µετά.  

Σήµερα χρησιµοποιούµε δύο όρους για την αναφορά µας στα ∆ΛΠ.  Αναφερόµαστε 

είτε µε τον όρο «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα –  ∆ΛΠ»  είτε µε τον όρο «∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης – ∆ΠΧΠ».  Αυτό συµβαίνει γιατί 

αυτά που είχαν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC – 

International Accounting Standards committee) µέχρι τον Μάρτιο του 2002  

ονοµαζόταν ∆ΛΠ και στη συνέχεια,  µετά τον Μάρτιο του 2002,  όσα νέα πρότυπα 

υιοθετούνται και εκδίδονται από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB -  International Accounting Standards Board)  ονοµάζονται ∆ΠΧΠ. Για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα µέχρι δηλαδή την πλήρη αντικατάσταση των εβρισκόµενων σε 

ισχύ ∆ΛΠ από νέα ∆ΠΧΠ είµαστε υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούµε και τους δύο 

όρους.  

Τα IASB περιλαµβάνουν:  

• ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ)  

• ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ)  

• ∆ιερµηνείες που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Ε∆∆ΠΧΑ) (International 
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Financial  Reporting Interpretations Committee – IFRIC),  ή την πρώην 

Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) (Standing Interpretations Committee – 

SIC).  

Από τα πρακτικά των εργασιών τόσο της επιτροπής όσο και του συµβουλίου 

προκύπτει πως η διαµόρφωση των ∆ΛΠ ήταν προϊόν µακρόχρονης έρευνας σε 

παγκόσµιο επίπεδο,  επιστηµονικού σχολιασµού και πρακτικών εφαρµογών, που είχε 

ως απώτερο σκοπό την οµοιοµορφία των λογιστικών αρχών και κανόνων σε 

παγκόσµιο επίπεδο 

Ενώ για την πλειοψηφία των χωρών, οι δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

φαντάζουν καταρχήν όµοιες,  υπάρχουν σηµαντικές διαφορές, οι οποίες οφείλονται 

σε κοινωνικές, οικονοµικές και νοµικές παραµέτρους.  

Η IASC,  µε την καθιέρωση των Λογιστικών Προτύπων,  έρχεται να αµβλύνει αυτές 

τις διαφορές,  επικεντρώνοντας την προσοχή της σε µορφές σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες θα βοηθούν τους χρήστες αυτών στη λήψη 

οικονοµικών  αποφάσεων όπως πότε θα αγορασθεί ή πωληθεί µια συµµετοχή,  την 

εκτίµηση της ικανότητας µιας επιχείρησης να αποπληρώσει τα δάνειά της, τον 

καθορισµό των διανεµόµενων κερδών,  κ.ά.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να ενισχύσει την αξιοπιστία και 

συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων,  αποφάσισε την υποχρεωτική 

εφαρµογή των ∆.Λ.Π. από όλες τις εταιρίες που συµµετέχουν στις οργανωµένες 

χρηµατιστηριακές αγορές των χωρών µελών της. Έτσι,  µε τον κανονισµό (ΕΚ)  αριθ. 

1606/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 

2002  αποφασίστηκε η υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

από 1-1-2005  και εφεξής από όσες επιχειρήσεις οι µετοχές τους διαπραγµατεύονται 

στις οργανωµένες αγορές των χωρών που αποτελούν µέλη της ένωσης.  

Η Ελληνική πολιτεία ενσωµατώθηκε στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρχικά 

µε το Ν.2992/2002  και στη συνέχεια µε ένα πλήθος άλλων νόµων που προσαρµόζουν 

την Ελληνική Νοµοθεσία στις απαιτήσεις των ∆.Λ.Π. Ο νόµος που κύρια ρυθµίζει 

την εφαρµογή των ∆ΛΠ στην χώρα µας,  είναι ο Ν.3301/2004 ο οποίος τροποποίησε 

βασικούς λογιστικούς και φορολογικούς νόµους που εκφράζουν αυτό που καλούµε 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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Η υιοθέτηση των Προτύπων αυτών το 2005 από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

χαρακτηριστεί ως το πλέον σηµαντικό γεγονός των τελευταίων δεκαετιών στο χώρο 

της Λογιστικής και γενικότερα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,  σε διεθνές 

επίπεδο.  Σε ότι αφορά την Ελλάδα, έπειτα από την εφαρµογή του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου και την υιοθέτηση των λογιστικών οδηγιών της ΕΟΚ στην 

δεκαετία του 1980,  η εισαγωγή των ∆ΛΠ αποτελεί την Λογιστική Επανάσταση του 

’21ου αιώνα δεδοµένης της διαφοράς µεταξύ ΕΓΛΣ και ∆ΛΠ. 

Αποτέλεσµα της εφαρµογής των λογιστικών αρχών που θέτουν τα ∆ΛΠ -  ∆ΠΧΠ 

είναι η κατάρτιση και δηµοσίευση µιας πλήρους σειράς οικονοµικών καταστάσεων 

(Ισολογισµός,  Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης,  Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων,  Κατάσταση Ταµειακών Ροών και Notes).  Επιδίωξη αυτής της πλήρους 

σειράς από οικονοµικέ καταστάσεις αποτελεί η παροχή πληροφόρησης αναφορικά 

στη χρηµατοοικονοµική θέση,  στα αποτελέσµατα και στις ταµειακές ροές µιας 

επιχείρησης ,  που χρησιµεύει για τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών.  

Τα ∆ΠΧΠ καταφέρνουν τους καταστατικούς τους στόχους, κυρίως µέσω της 

ανάπτυξης και δηµοσίευσης των ∆ΠΧΠ και την προώθηση της εφαρµογής των 

προτύπων σε γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις και λοιπές 

χρηµατοοικονοµικές αναφορές.   

Οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές αναφορές περιέχουν πληροφορίες που παρέχονται 

εκτός των οικονοµικών καταστάσεων γενικού σκοπού.  Σκοπός τους είναι να 

υποβοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν µια πλήρη σειρά οικονοµικών 

καταστάσεων και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβαίνουν σε αποδοτικές 

οικονοµικές αποφάσεις .  

Οι γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις,  απευθύνονται σε πολλούς χρήστες µε 

διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις πληροφόρησης. 

 

3.2. Ποιες Οικονοµικές Μονάδες και από Πότε Εφαρµόζουν τα 
Πρότυπα 

Για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2005, οι εταιρείες 

οι οποίες διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους - µέλους,  των οποίων οι τίτλοι,  κατά 
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την ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού, διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά 

οποιουδήποτε κράτους - µέλους,  εφόσον οφείλουν να καταρτίζουν ενοποιηµένους 

λογαριασµούς (δηλαδή ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις), οφείλουν να τις 

καταρτίζουν σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα διεθνή λογιστικά πρότυπα.  Επιπρόσθετα, 

παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη – µέλη να εκτείνουν την εφαρµογή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων και στους ετήσιους λογαριασµούς (δηλαδή στις ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις)  των ανωτέρω εταιρειών,  αλλά και στους ενοποιηµένους 

ή/και ετήσιους λογαριασµούς των λοιπών εταιρειών,  προαιρετικά ή υποχρεωτικά.   

 

3.3. Πρότυπα σε Ισχύ 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ∆ΛΠ)  και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) ή αλλιώς γνωστά ως ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ)  που είναι σήµερα σε ισχύ παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 3.1.: ∆ΛΠ –  ∆ΠΧΠ ή ∆ΠΧΑ 

∆ΛΠ1 Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων  

∆ΛΠ2 Αποθέµατα  

∆ΛΠ7 Καταστάσεις ταµιακών ροών 

∆ΛΠ8 Λογιστικές πολιτικές,  µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη  

∆ΛΠ10 Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς  

∆ΛΠ11 Συµβάσεις κατασκευές  

∆ΛΠ12 Φόροι εισοδήµατος 

∆ΛΠ16 Ενσώµατα πάγια  

∆ΛΠ17 Μισθώσεις  

∆ΛΠ18 Έσοδα 

∆ΛΠ19 Παροχές σε εργαζόµενους 
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∆ΛΠ20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

∆ΛΠ21 Οι επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος 

∆ΛΠ23 Κόστος δανεισµού 

∆ΛΠ24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆ΛΠ26 Λογιστικός χειρισµός και παρουσίαση των προγραµµάτων παροχών εξόδου 

από την υπηρεσία 

∆ΛΠ27 Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 

∆ΛΠ28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  

∆ΛΠ29 Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

∆ΛΠ31 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες 

∆ΛΠ 32 Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση 

∆ΛΠ33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆ΛΠ 34  Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά 

∆ΛΠ 36  Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

∆ΛΠ37 Προβλέψεις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία 

∆ΛΠ38  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

∆ΛΠ39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα:  Αναγνώριση και επιµέτρηση,  µε εξαίρεση 

ορισµένες διατάξεις που αφορούν τη λογιστική αντιστάθµισης του κινδύνου 

∆ΛΠ40 Επενδύσεις σε ακίνητα 

∆ΛΠ41  Γεωργία 

∆ΠΧΑ1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
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∆ΠΧΑ2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 

∆ΠΧΑ3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

∆ΠΧΑ4 Ασφαλιστήρια συµβόλαια 

∆ΠΧΑ5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες 

∆ΠΧΑ6 Εξερεύνηση και αξιολόγηση ορυκτών πόρων 

∆ΠΧΑ7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα:  Γνωστοποιήσεις 

∆ΠΧΑ8 Λειτουργικοί τοµείς  

Στον επόµενο πίνακα θα γίνει παράθεση των διερµηνειών των ∆ΛΠ και των ∆ΠΧΠ ή 

∆ΠΧΑ που είναι σε ισχύ.  

 
Πίνακας 3.2.: ∆ιερµηνείες ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ ή ∆ΠΧΑ 

 
ΜΕ∆-7 Εισαγωγή του ευρώ 

ΜΕ∆-10 Κρατική υποστήριξη – Καµία ειδική σχέση µε επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες 

ΜΕ∆-12 Ενοποίηση – Οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού 

ΜΕ∆-13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες – µη νοµισµατικές 

συνεισφορές από κοινοπρακτούντες 

ΜΕ∆-15 Λειτουργικές µισθώσεις - κίνητρα 

ΜΕ∆-21 Φόροι εισοδήµατος – ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων 

περιουσιακών στοιχείων 

ΜΕ∆-25 Φόροι εισοδήµατος – µεταβολές στο φορολογικό καθεστώς µιας 

επιχείρησης ή των µετόχων της 

ΜΕ∆-27 Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νοµικό τύπο 

µιας µίσθωσης 
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ΜΕ∆-29 Γνωστοποίηση – συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής 

υπηρεσιών 

ΜΕ∆-31 Έσοδα – συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης 

ΜΕ∆-32 Άυλα περιουσιακά στοιχεία – κόστη δικτυακού τόπου 

Ε∆∆ΠΧΑ1 Μεταβολές σε υφιστάµενες υποχρεώσεις παροπλισµού,  αποκατάστασης 

και σε συναφείς υποχρεώσεις 

Ε∆∆ΠΧΑ2 Μετοχές µελών σε συνεταιριστικές οικονοµικές οντότητες και παρόµοια 

µέσα 

Ε∆∆ΠΧΑ4 Προσδιορισµός του εάν µια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση 

Ε∆∆ΠΧΑ5 ∆ικαιώµατα συµµετοχών σε ταµεία παροπλισµού,  αποκατάστασης και 

περιβαλλοντικής εξυγίανσης 

Ε∆∆ΠΧΑ6 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένη αγορά 

– απόβλητα ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

Ε∆∆ΠΧΑ7 Εφαρµογή της προσέγγισης της επαναδιατύπωσης βάσει του ∆ΛΠ 29  

Χρηµατοοικονοµική αναφορά σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

Ε∆∆ΠΧΑ8 Πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2  

Ε∆∆ΠΧΑ9 Επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων παραγώγων 

Ε∆∆ΠΧΑ10 Ενδιάµεση οικονοµική αναφορά και αποµείωση 

Ε∆∆ΠΧΑ11 ∆ΠΧΑ 2 —  Συναλλαγές οµίλου και ιδίων µετοχών 
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3.4. Τα πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα που προκύπτουν από 
την Εφαρµογή των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ 
 

3.4.1. Εισαγωγικά 

Η επικοινωνία ανάµεσα στις διοικήσεις των εταιρειών, των µετόχων, και των εν γένει 

επενδυτών βελτιώνεται αισθητά και διευκολύνεται από την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 

Παράλληλα, διευρύνεται το έδαφος για πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίου (όπως για 

παράδειγµα µε την εύρεση νέων επενδυτών, την απόκτηση δανειακών κεφαλαίων 

µέσω τραπεζών µε ανταγωνιστικό κόστος σε πραγµατικό χρόνο. Γενικότερα,  οι 

καινούριες αναλυτικές εφαρµογές που απαιτούνται για την εφαρµογή των ∆ΛΠ είναι 

αρκετές. Για το λόγο αυτό χρήζει ζωτικής η ανάλυση και ανάπτυξη τέτοιων 

εφαρµογών ανάγκης για τη σωστή εφαρµογή των Προτύπων. Χωρίς να προηγηθεί 

αυτή η ανάλυση, δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί ολοκληρωµένος λογιστικός 

σχεδιασµός µε βάση τα ∆ΛΠ. 

Όµως, για τη δηµιουργία ενός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου προσαρµοσµένο στα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, θα πρέπει να παρθεί ως δεδοµένο ότι στη Γενική 

Λογιστική παρακολουθούνται ορισµένες µονάχα από τις λογιστικές πληροφορίες. Οι 

υπόλοιπες παρακολουθούνται σε αναλυτικές εφαρµογές που συνδέονται µαζί της. 

Συνοψίζοντας, ακόµη και αν δεν έχει τελειοποιηθεί η εφαρµογή των ∆ΠΧΑ κάποια 

στιγµή, αργά ή γρήγορα, τα ∆ΠΧΑ θα εφαρµόζονται υποχρεωτικά από όλες τις 

επιχειρήσεις. Οι εταιρείες έχουν το απαιτούµενο χρονικό περιθώριο ώστε να 

προετοιµαστούν για όταν θα γίνει η πλήρης µετάβαση στα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και για όταν πια και  φορολογία θα διενεργείται  βάσει των οικονοµικών 

καταστάσεων που θα εκδίδονται µε τα διεθνή πρότυπα. Η ολοκληρωτική µετάβαση 

στην πλήρη εφαρµογή, µε τρόπο ώστε να αποφευχθούν ρίσκα και κόστη, απαιτεί µία 

προετοιµασία από µεριάς των επιχειρήσεων. Η προετοιµασία αυτή περιλαµβάνει την 

ολοκλήρωση των λογιστικών τους σχεδιασµών, την αναθεώρηση των υποδοµών τους 

και την εκπαίδευση του προσωπικού κατάλληλα. 
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3.4.2. Πλεονεκτήµατα 

Με την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών έχει ενεργή συµµετοχή η διοίκηση στη 

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Το «κλείσιµο του ισολογισµού» δεν είναι 

πια υπόθεση µόνο των οικονοµικών υπηρεσιών µιας επιχείρησης αλλά είναι υπόθεση 

όλης της διοίκησης. Αν δεν υπάρξει ενεργός συµµετοχή όλης της διοίκησης και των 

επιµέρους τµηµάτων της εταιρείας, το αποτέλεσµα της προσπάθειας, η σύνταξη 

δηλαδή των οικονοµικών καταστάσεων, δεν θα είναι επιτυχή. Η αλλαγή της 

φιλοσοφίας που θα επέλθει στα διευθυντικά στελέχη είναι ζωτικής σηµασίας. Τα 

στελέχη αυτά πρέπει να επιφορτιστούν µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για 

λογιστικές πολιτικές.  

Οι λογιστές των εταιριών θα πρέπει να αποβάλλουν τη νοοτροπία της τυποποιηµένης 

λογιστικής και να αντιµετωπίζουν θέµατα που απαιτούν κριτική σκέψη και 

υποκειµενικότητα. Η δηµιουργική συνεισφορά της γνώσης και της εµπειρίας των 

λογιστών αποτελεί απαραίτητο συστατικό στην επιλογή των διαφόρων λογιστικών 

πολιτικών.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται µε βάση ∆ΛΠ έχουν περισσότερη 

διαφάνεια, είναι περισσότερο συγκρίσιµες µε οικονοµικές καταστάσεις άλλων 

εταιρειών και άλλων χωρών που τα εφαρµόζουν. Επίσης αποτελούν καταστάσεις που 

δίνουν περισσότερη πληροφόρηση από την επιχειρηµατική οντότητα προς τα έξω για 

να µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να κάνουν χρήση αυτής της πληροφορίας. 

∆εδοµένου ότι τα υφιστάµενα (προ ∆ΛΠ) λογιστικά πλαίσια σε αρκετές χώρες έχουν 

πολλά κενά και ασάφειες σε ορισµένα σηµαντικά θέµατα, η εφαρµογή των ∆ΛΠ θα 

µειώσει δραστικά την εφαρµογή της ∆ηµιουργικής Λογιστικής σε αυτές τις χώρες. 

Επιπλέον, επιγραµµατικά µπορούν να αναφερθούν και τα παρακάτω βασικά 

πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ: 

• Η απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών στην τρέχουσα αξία 

τους και όχι στην ιστορική τους αξία. 

• Η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης και απόσβεσης σε περισσότερα έτη και για 

έξοδα διαφήµισης, τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης. 
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• Η δυνατότητα (έστω υπό αυστηρές προϋποθέσεις) αναπροσαρµογής των 

άυλων παγίων στην εύλογη αξία τους, µε αντίστοιχη επιβάρυνση ή επαύξηση 

των αποτελεσµάτων της χρήσης. 

• Τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, πρέπει να αποτελούν µέρος του κόστους 

κτήσης του παγίου στοιχείου που αφορούν, και δεν αποτελούν ξεχωριστό 

άυλο πάγιο στοιχειό. 

• Ο υπολογισµός των αποσβέσεων µε βάση την ωφέλιµη των παγίων και όχι µε 

βάση σταθερούς συντελεστές. 

• Η ενοποίηση όλων των εταιρειών οι οποίες πληρούν τον ορισµό συνδεδεµένης 

επιχείρησης ανεξάρτητα εάν έχουν διαφορετικό αντικείµενο δραστηριότητας 

• Ο διαχωρισµός των µισθώσεων (leasing) σε χρηµατοδοτικές και σε 

λειτουργικές µε αποτέλεσµα οι χρηµατοδοτικές να καταχωρούνται, για τον 

µεν µισθωτή ως αγορασθέντα πάγια, για τον δε εκµισθωτή ως πώληση 

παγίων. 

 

3.4.3. Μειονεκτήµατα 

Τα µειονεκτήµατα των ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ σχετίζονται κυρίως µε το µεγάλο κόστος 

εξαιτίας του πλήθους του προσωπικού και των αυξηµένων υποδοµών που 

απαιτούνται και επίσης µε ελλείψεις που αναµένεται να εξαλειφθούν στο µέλλον, 

όπως την έλλειψη επαρκούς τυποποίησης στις λογιστικές καταστάσεις και στην 

πληµµελή υποστήριξη του λογιστικού σχεδίου µε την θεσµοθέτηση κατάλληλων 

λογαριασµών για την εφαρµογή τους. 

Ένα ακόµη µειονέκτηµα, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί και ως πρόβληµα, που υπάρχει 

για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων είναι ότι τα ∆ΠΧΠ, όπως αυτά 

έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, επιτρέπουν σε κάποιες περιπτώσεις την επιλογή 

µεταξύ δύο χειρισµών για την απεικόνιση ορισµένων γεγονότων. Σε βάθος χρόνου, 

στόχος των ∆ΠΧΠ είναι ο περιορισµός της επιλογής µεταξύ των δύο χειρισµών και η 

καθιέρωση µίας ενιαίας λογιστικής απεικόνισης, έτσι ώστε παρόµοιες συναλλαγές και 

γεγονότα να απεικονίζονται µε παρόµοιο τρόπο, ενώ ανόµοιες συναλλαγές και 

γεγονότα να απεικονίζονται µε διαφορετικό τρόπο. 
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3.5. Οικονοµικές Καταστάσεις κατά τα ∆ΠΧΠ 

Οι οικονοµικές καταστάσεις (ατοµικές και ενοποιηµένες,  ετήσιες και ενδιάµεσες)  

όπως ορίζονται από τα πρότυπα (∆ΛΠ 1)  είναι οι παρακάτω:  

• Η Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός)  στο τέλος της περιόδου,  

• Η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Αποτελέσµατα χρήσης)  για την περίοδο,  

• Η Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο,  

• Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών για την περίοδο,  

• Οι Σηµειώσεις οι οποίες εµπεριέχουν την περίληψη των σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις,  

• Η  κατάσταση οικονοµικής θέσης κατά την έναρξη της πρώτης συγκριτικής 

περιόδου όπου µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει αναδροµικά µια λογιστική 

πολιτική ή που επαναδιατυπώνει αναδροµικά στοιχεία των οικονοµικών 

καταστάσεων ή που ανακατατάσσει στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων.  

Από τις διατάξεις της 4ης Ευρωπαϊκής Λογιστικής Οδηγίας,  προβλέπεται η σύνταξη 

Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία, µε τη µορφή επισκόπησης,  θα 

παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης και της 

οικονοµικής θέσης της επιχείρησης.  Η απλή παράθεση στοιχείων  τα οποία ήδη 

παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις,  τις οποίες συνοδεύει η Έκθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου,  δεν ενδείκνυται.  Μπορεί όµως,  εφόσον κριθεί σκόπιµο, η 

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να κάνει παραποµπή σε στοιχεία και 

πληροφορίες που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

3.6. Ο Ρόλος των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και η ∆ιαδικασία 
Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων

8 

Μπορούµε να µετρήσουµε και να ταξινοµήσουµε τα αποτελέσµατα µε µέτρο 

σύγκρισης αυτών τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Είναι αυτά τα οποία υποχρεώνουν τις 

επιχειρήσεις να γνωστοποιούν τις οικονοµικές τους καταστάσεις προς ενηµέρωση 

                                                           
8
 Parfet U. William, “Accounting Subjectivity and Earnings Management: a Preparer Perspective”, 

University of Michigan Business School’s Paton Accounting Center Harvey Kipnick Workshop Series, 

Spring 2000, Conference on the Role of Accounting Standards in Controlling Earnings Management, 

11 May 2000. 
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των ενδιαφερόµενων µερών. Το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων, σε 

συνδυασµό µε το τα Notes, προσφέρουν µια αρκετά περιεκτική και ενδεικτική 

πληροφόρηση για τα αποτελέσµατα µιας επιχείρησης, της οικονοµικής της θέσης, 

των ταµειακών ροών της και των µεταβολών των µετοχών. 

Φυσικά, όπως µπορεί να γίνει αντιληπτό και όπως έχει διαπιστωθεί αρκετές φορές 

από οικονοµικές καταστάσεις επιχειρήσεων, τα λογιστικά πρότυπα δεν είναι ικανά 

από µόνα τους να αντιµετωπίσουν κάθε είδος απάτης και σφάλµατος στα 

δηµοσιευµένα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί 

έλεγχοι, η εταιρική ηθική, η διαχείριση του κινδύνου ουσιώδους σφάλµατος µπορούν 

να συνεισφέρουν στην ποιότητα των εµφανιζόµενων πληροφοριών. 
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Κεφάλαιο 4 

Η Χειραγώγηση των Κερδών 
 

4.1. Εννοιολογική Προσέγγιση της Απάτης 

Πριν παραθέσουµε τον ορισµό της Απάτης κρίνεται σκόπιµο να τονίσουµε ότι τα 

σφάλµατα στις οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να προκύψουν είτε από απάτη είτε 

από λάθος. Το διακριτικό στοιχείο µεταξύ απάτης και λάθους είναι το εάν η πράξη 

που καταλήγει στο σφάλµα των οικονοµικών καταστάσεων είναι εκούσια ή ακούσια. 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240, ως απάτη ορίζεται µια εκ 

προθέσεως πράξη, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα της οικονοµικής µονάδας 

(διοίκηση, εργαζόµενοι, εσωτερικοί ελεγκτές), η οποία ενέχει παραπλάνηση για την 

απόκτηση ενός µη δίκαιου ή παράνοµου πλεονεκτήµατος. 

Η απάτη, είτε πρόκειται για παραπλανητικές οικονοµικές καταστάσεις είτε για 

υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, µπορεί να οφείλεται σε: 

• Κίνητρο ή Πίεση: όταν η ∆ιοίκηση τελεί υπό πίεση, από πηγές εντός ή εκτός 

της οικονοµικής µονάδας, για την επίτευξη ενός αναµενόµενου (ή µη 

ρεαλιστικού) στόχου κερδών ή χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος. 

• Ευκαιρία: Ευκαιρία για διάπραξη απάτης µπορεί να υπάρχει όταν ένα άτοµο 

πιστεύει ότι οι εσωτερικές δικλίδες ποιότητας µπορούν να παραβιαστούν, 

επειδή είτε βρίσκεται σε θέση εµπιστοσύνης είτε έχει γνώση συγκεκριµένων 

αδυναµιών στις εσωτερικές δικλίδες.  

• Εκλογίκευση της πράξης: Ορισµένα άτοµα µπορεί να είναι σε θέση να 

εκλογικεύσουν τη διάπραξη της απάτης, επειδή έχουν νοοτροπία, χαρακτήρα 

ή ένα σύνολο ηθικών αξιών που τους επιτρέπουν εν γνώσει τους και από 

πρόθεση να διαπράξουν ανέντιµη πράξη.   

Το Ελεγκτικό Πρότυπο 99 των ΗΠΑ υιοθέτησε τις παραπάνω 3 συνθήκες διάπραξης 

απάτης για την παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων µε την εισαγωγή της 

έννοιας του «τριγώνου της απάτης". Συνήθως και οι 3 συνθήκες είναι απαραίτητες για 
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να διαπραχθεί η απάτη. Κάποιες από αυτές τις συνθήκες υπάρχουν στο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον ενώ άλλες είναι έµφυτες στα ίδια τα άτοµα ή τις 

προσωπικές τους καταστάσεις. 

 

4.2. Κίνητρα Παραποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

4.2.1. Κίνητρα Λόγω του Ρυθµιστικού Πλαισίου Λειτουργίας των 
Επιχειρήσεων 

Σε πολλές χώρες υπάρχουν ρυθµίσεις για σηµαντικούς κλάδους της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας όπως για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες. Για παράδειγµα, 

οι ρυθµίσεις του τραπεζικού κλάδου ορίζουν ότι οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, προκειµένου να είναι σε θέση να 

χρηµατοδοτηθούν, ενώ οι ρυθµίσεις του ασφαλιστικού κλάδου ορίζουν ότι οι 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να είναι ιδιαίτερα υγιείς. Οι ρυθµίσεις αυτές 

δίνουν κίνητρα στις ∆ιοικήσεις των επιχειρήσεων να επηρεάσουν τα στοιχεία των 

οικονοµικών καταστάσεων, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις ρυθµιστικές 

απαιτήσεις. 

Επίσης, η ύπαρξη πολύ υψηλών κερδών είναι δυνατόν να ενεργοποιήσει στελέχη της 

κυβέρνησης προκειµένου να εξακριβώσουν αν τίθεται θέµα µονοπωλίου ή µη. Κατά 

συνέπεια, η ∆ιοίκηση θα χρησιµοποιήσει τεχνικές παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων, προκειµένου να αποφύγει τυχόν τέτοιους ελέγχους. 

Επιπρόσθετα, η ∆ιοίκηση της επιχείρησης έχει κίνητρο αλλοίωσης των στοιχείων των 

καταστάσεων, όταν επιδιώκει την είσπραξη µιας επιχορήγησης ή για να µην βρεθεί 

σε θέση όπου θα πρέπει να αιτιολογήσει το πώς εισέπραξε επιχορηγήσεις στο 

παρελθόν. 

 

4.2.2. Κίνητρα Λόγω Επιχειρησιακής Κουλτούρας 

Μερικές επιχειρήσεις είναι τόσο προσκολληµένες µε τα βραχυπρόθεσµα 

αποτελέσµατα, που για να τα πετύχουν πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο τη 
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µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της επιχείρησης. Για παράδειγµα, πολλές επιχειρήσεις 

που βιάζονται να παρουσιάσουν υψηλά κέρδη σε µια συγκεκριµένη κοντινή περίοδο, 

κεφαλαιοποιούν µεγάλα έξοδα (τα µετατρέπουν σε πάγιο ενεργητικό) που κανονικά 

θα έπρεπε να εµφανιστούν στα αποτελέσµατα χρήσης. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πολλές φορές καταρτίζουν µη ρεαλιστικούς 

προϋπολογισµούς και σχέδια δράσης, προκειµένου να υποκινήσουν τους managers 

προς την κατεύθυνση υψηλότερων επιδόσεων. Αν λοιπόν οι διαχειριστές δεν 

καταφέρουν να ανταποκριθούν σε αυτά τα µη ρεαλιστικά σχέδια, καταφεύγουν σε 

τεχνικές παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, προκειµένου να δείξουν ότι 

ανταποκρίθηκαν στους στόχους. 

 

4.2.3. Κίνητρα που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των µελών της 
∆ιοίκησης 

Η ∆ιοίκηση της κάθε επιχείρησης κρίνεται πάντα από τους ιδιοκτήτες της από τα 

αποτελέσµατα τα οποία έχει πετύχει. Όταν λοιπόν τα αποτελέσµατα δεν εµφανίζονται 

στα επιθυµητά από τους ιδιοκτήτες επίπεδα, προκειµένου να διατηρήσουν τη θέση 

τους τα µέλη της ∆ιοίκησης ενδέχεται να προβούν σε πράξεις παραποίησης των 

οικονοµικών καταστάσεων, ώστε τα αποτελέσµατα να εµφανιστούν στο απαιτούµενο 

από την ιδιοκτησία κάθε φορά επίπεδο.  

Επιπλέον, ενδέχεται τα µέλη της ∆ιοίκησης να παρουσιάζουν όντως ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα στους ιδιοκτήτες, αλλά να επιθυµούν την ανέλιξη στα ανώτατα 

κλιµάκια ∆ιοίκησης. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι προσωπικές τους φιλοδοξίες 

µπορεί να τους οδηγήσουν στην αλλοίωση των στοιχείων των οικονοµικών 

καταστάσεων, έτσι ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. 

 

4.2.4. Κίνητρα που προέρχονται από Υποχρεώσεις της Επιχείρησης 

Πολλές από τις συµφωνίες που συνάπτει η επιχείρηση για λήψη δανείων περιέχουν 

όρους που την δεσµεύουν να πραγµατοποιεί συγκεκριµένα επίπεδα αποτελεσµάτων 

και οικονοµικών δεικτών για όσο διάστηµα διαρκεί η εξυπηρέτηση και αποπληρωµή 
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του δανείου. Εάν οι όροι αυτοί αθετηθούν, οι δανειστές έχουν την δυνατότητα να 

αυξήσουν το επιτόκιο δανεισµού ή να απαιτήσουν την άµεση αποπληρωµή. Συνεπώς, 

κάποιες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να µην παραβιάσουν τους όρους δανείου 

που τους έχει χορηγηθεί, καταφεύγουν σε τεχνικές παραποίησης των αποτελεσµάτων, 

ώστε αυτά να συµβαδίζουν µε του όρους που τέθηκαν από τους δανειστές. Εµπειρικές 

µελέτες έχουν δείξει ότι οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει 

δανειακές συµβάσεις µε τους παραπάνω όρους, καταφεύγουν σε αλλοίωση των 

αποτελεσµάτων τους προκειµένου να µην έχουν δυσάρεστες συνέπειες, τόσο πριν την 

παραβίαση των όρων (περίπου 1 χρόνο πριν) όσο και αφού παραβιαστεί ένας οι 

περισσότεροι από αυτούς. 

Επίσης, είναι πολύ συχνό φαινόµενο σε επιχειρήσεις το να συνδέεται η οικονοµική 

επίδοση της επιχείρησης µε τους µισθούς της ∆ιοίκησης, προκειµένου τα µέλη της να 

έχουν ένα παραπάνω κίνητρο προς την επίτευξη των στόχων των µετόχων. Συνεπώς, 

όταν τα κέρδη είναι χαµηλότερα του κατώτερου ορίου για λήψη της επιπλέον 

αµοιβής, η ∆ιοίκηση µαγειρεύει τα νούµερα ώστε να πιάσουν τα κέρδη το όριο αυτό, 

ενώ όταν τα κέρδη της εταιρίας είναι υψηλότερα από το κατώτερο όριο, τότε τα 

κέρδη αλλοιώνονται προς τα κάτω ώστε τα επιπλέον κέρδη να χρησιµοποιηθούν σε 

επόµενες χρήσεις. 

 

4.2.5. Κίνητρα που απορρέουν από τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς 

Σύµφωνα µε τον Razaee (2005), συχνά οι επιχειρήσεις προκειµένου να εξαπατήσουν 

ή να παραπλανήσουν τους χρήστες των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων (κυρίως επενδυτές και πιστωτές) συντάσσουν και δηµοσιεύουν 

αλλοιωµένες οικονοµικές καταστάσεις. Έτσι, αρκετές φορές, όταν µία επιχείρηση 

εκδίδει νέες µετοχές προς διάθεση τους στο κοινό και άντληση κεφαλαίων από το 

χρηµατιστήριο, παραποιεί τα βασικά οικονοµικά της µεγέθη (κύκλος εργασιών, 

κέρδη κτλ), προκειµένου να βελτιώσει τους όρους µε τους οποίους θα διατεθούν οι 

µετοχές της, αποκοµίζοντας σηµαντικά οφέλη τόσο για την ίδια όσο και για την 

επιχείρηση. 

Επίσης, κατά τον Rezaee τα κίνητρα παραποίησης µπορεί να είναι και «ψυχωτικής 

φύσης», δηλαδή η παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων να οφείλεται σε 
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συνήθη τάση (habitual criminal) ορισµένων στελεχών να καταστρώνουν και να 

εµπλέκονται σε δολοπλοκίες. Όχι σπάνια, εµφανίζεται ένα «παιχνίδι δολοπλοκίας» 

µεταξύ αναλυτών και στελεχών της διοίκησης. Οι αναλυτές λειτουργούν προς όφελος 

των επενδυτών, και πολλές φορές πιέζουν τη τα στελέχη της εταιρίας, ώστε οι 

καταστάσεις της επιχείρησης να βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στις προβλέψεις 

τους. Τα στελέχη της διοίκησης, προκειµένου να προσαρµοστούν στις υποδείξεις 

αυτές των αναλυτών, επειδή είναι προς όφελος των επενδυτών, αλλοιώνουν ορισµένα 

στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Στα κίνητρα του Razaee, συµπεριλαµβάνεται και το ιδεολογικό υπόβαθρο όπως 

επίσης και ο εγωκεντρισµός της διοίκησης να δηµιουργήσει ένα ισχυρό prestige που 

θα καθιερώσει την επιχείρηση ηγέτιδα στον κλάδο που δραστηριοποιείται και θα την 

παρουσιάσει πιο ανταγωνιστική. Με άλλα λόγια, όταν κάποιες επιχειρήσεις θέλουν 

να δείξουν ότι είναι πολύ ανταγωνιστικές, παραποιούν τα αποτελέσµατά τους προς τα 

πάνω, ώστε να βελτιωθεί παράλληλα και η οικονοµική τους θέση, ενώ όταν θέλουν 

να αποθαρρύνουν δυνητικούς ανταγωνιστές οι οποίοι σκέφτονται να εισέλθουν στον 

ίδιο κλάδο, αλλοιώνουν τα αποτελέσµατα προς τα κάτω ώστε να φανεί πως ο κλάδος 

δεν παρουσιάζει ισχυρές προοπτικές. 

Επιπλέον, όταν οι επιχειρήσεις επιθυµούν να δανειστούν κεφάλαια από τράπεζες ή 

άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, θέλουν να εµφανίσουν υψηλά αποτελέσµατα ώστε 

να φαίνονται ελκυστικές προς δανεισµό. Αν εποµένως δεν έχουν αρκετά καλή εικόνα 

όσον αφορά τα κέρδη τους, µπορεί να προβούν σε παραποίηση τους ώστε η επιτροπή 

αξιολόγησης των δανειστών, που εξετάζει το εάν η επιχείρηση µε το δανεισµό έχει 

και άλλα περιθώρια µόχλευσης ή όχι, να πειστεί ότι η επιχείρηση θα είναι σε θέση να 

εξοφλήσει το δάνειο µετά τη λήψη του. 

Ακόµα, σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών, η παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων αποβλέπει κυρίως στην αύξηση των αποτελεσµάτων των 

εµπλεκόµενων οικονοµικών µονάδων, µε σκοπό την απόκτηση περισσότερων 

µετοχών από τη συγχώνευση ή την εξαγορά αντίστοιχα.  

Τέλος, οι ∆ιοικήσεις των επιχειρήσεων προσπαθούν να διατηρήσουν µια σταθερά 

αυξανόµενη µερισµατική πολιτική, έτσι ώστε οι µέτοχοι να παραµείνουν στην εταιρία 

και να µην πουλήσουν τις µετοχές τους, γεγονός που θα σήµανε τη µείωση της τιµής 
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της µετοχής. Έτσι, τις χρονιές που η επιχείρηση εµφανίζει υψηλά κέρδη, 

χρησιµοποιούνται τεχνικές µείωσής τους, ενώ όταν τα κέρδη µιας χρονιάς είναι 

χαµηλά, η ∆ιοίκηση τα εµφανίζει µεγαλύτερα από ότι είναι στην πραγµατικότητα. 

 

4.3. Τεχνικές Παραποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Τα Λογιστικά Τεχνάσµατα 

Η αποτελεσµατικότητα των λογιστικών προτύπων από επιχειρήσεις που 

χαρακτηρίζονται από περίπλοκες χρηµατοοικονοµικές δοµές, δέχτηκε ένα ισχυρότατο 

πλήγµα µε τα πρόσφατα λογιστικά και ελεγκτικά σκάνδαλα που είδαν το φως της 

δηµοσιότητας. Η αδυναµία αυτή των προτύπων έγκειται στο γεγονός ότι αυτά 

αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραµµές και ως εκ τούτου µπορούν να επιδέχονται 

πολλές ερµηνείες ώστε να προσαρµόζονται στις επιµέρους ανάγκες της 

χρηµατοοικονοµικής δοµής των εταιριών αφήνοντας ανοιχτά πολλά περιθώρια 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Παρακάτω εξετάζονται ορισµένα 

λογιστικά τεχνάσµατα που οδηγούν στην παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

4.3.1. Αναγνώριση Εσόδων 

Πρόκειται για την πιο συνηθισµένη µορφή παραποίησης των στοιχείων των 

καταστάσεων. Σύµφωνα µε τη Λογιστική Αρχή της Πραγµατοποίησης των Εσόδων, η 

δηµιουργία των Εσόδων διακρίνεται σε 3 στάδια: 

• Σύναψη σύµβασης προφορικά ή εγγράφως 

• Μεταβίβαση της κυριότητας του αγαθού, οπότε και γεννάται η απαίτηση του 

πωλητή. 

• Είσπραξη ή εξόφληση της αξίας του αγαθού 

Ενώ λοιπόν είναι γενικά αποδεκτό ότι η πραγµατοποίηση των εσόδων γίνεται στο 

δεύτερο στάδιο, όπου η κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζεται και γεννάται η 
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απαίτηση, εντούτοις δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν την αρχή αυτή 

και προβαίνουν σε αναγνώριση του εσόδου πριν ακόµα αυτό καταστεί δεδουλευµένο. 

 

4.3.2. Η Λογιστική Κάθαρση 

Η τεχνική της Λογιστικής Κάθαρσης αποτελεί µια µορφή επηρεασµού των 

οικονοµικών καταστάσεων µε πρωτοβουλία και παρέµβαση της ∆ιοίκησης. Για 

παράδειγµα, όταν ένας ∆ιευθύνων Σύµβουλος αναλάβει τη ∆ιοίκηση µιας 

επιχείρησης, ενδέχεται να προβεί σε παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων, 

µειώνοντας τα κέρδη και εµφανίζοντας ευθύνες για το µικρό µέγεθός τους στον 

προκάτοχό του, µεταφέροντάς τα στην επόµενη χρήση όπου και θα δείξει ότι µε το 

που ανέλαβε αυτός τη ∆ιοίκηση ήδη τα αποτελέσµατα ανέβηκαν αισθητά.  

 

4.3.3. Εικονικές Πωλήσεις 

Πρόκειται για ένα τέχνασµα σύµφωνα µε το οποίο παραποιούνται ο Ισολογισµός και 

η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Αναγνωρίζονται πλασµατικές πωλήσεις της 

εταιρίας προς συγγενικές εταιρίες ή και προς ανύπαρκτες επιχειρήσεις µε πλαστά 

τιµολόγια τα οποία αναγνωρίζονται τη µια χρονιά και την άλλη διαγράφονται. Οι 

εικονικές πωλήσεις πραγµατοποιούνται κυρίως µεταξύ συγγενικών ή θυγατρικών 

επιχειρήσεων, όπου η µητρική εταιρία αγοράζει εµπορεύµατα ή ορισµένες ύλες από 

τις άλλες, προκειµένου να εµφανίσει αυξηµένο Κόστος Πωληθέντων, άρα και 

µικρότερα Κέρδη και εποµένως να φορολογηθεί λιγότερο. 

 

4.3.4. Εικονικές Συναλλαγές µεταξύ Συνεργαζόµενων Επιχειρήσεων 

Η τεχνική αυτή πραγµατοποιείται µεταξύ επιχειρήσεων που συνεργάζονται στενά και 

ανταλλάσουν, σε τακτική βάση, µετρητά, επιταγές και τιµολόγια και µπορούν να 

πάρουν τις εξής 2 µορφές: 

� Εικονική αγοραπωλησία του Τελικού Αποθέµατος µεταξύ επιχειρήσεων µε 

οµοειδές αντικείµενο δραστηριότητας 
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� Παρουσίαση προκαταβολών πωλήσεων µε τη µορφή πωλήσεων που έχουν 

ήδη πραγµατοποιηθεί. 

 

4.3.5. Μέθοδοι Επηρεασµού του Κύκλου Εργασιών (Πωλήσεων) 

� Υπερτιµολόγηση πραγµατοποιηθέντων πωλήσεων µε σκοπό την διόγκωση 

των αποτελεσµάτων.  

� Χρήση ή µη του λογισµού δαπανών ύψους 1% ή 2% άνευ παραστατικών επί 

των πωλήσεων εξαγωγικών και τουριστικών επιχειρήσεων. 

� Σκόπιµη καθυστέρηση στην έκδοση των τιµολογίων πώλησης εµπορευµάτων, 

ειδικά όσο πλησιάζουµε στο τέλος της χρήσης, προκειµένου να µειωθούν τα 

αποτελέσµατά αυτής της χρήσης και να φορολογηθούµε λιγότερο. 

� Μη έκδοση τιµολογίων πώλησης, κυρίως από µικρές επιχειρήσεις, 

προκειµένου να µην αποδοθεί ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας αλλά και να µην 

µεταβούν σε υψηλότερο επίπεδο φορολογικής κλίµακας. 

 

4.3.6. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Στην περίπτωση των Ενσώµατων Παγίων, η διενέργεια ή µη αποσβέσεων, αποτελεί 

ένα τρόπο παραποίησης του αποτελέσµατος, αφού δεν εµφανίζονται τα αντίστοιχα 

έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης αλλά αλλοιώνεται και το 

Ενεργητικό δεδοµένου ότι δεν εµφανίζονται οι µειώσεις στην αξία των παγίων λόγων 

των αποσβέσεων. Επίσης επηρεάζονται και ορισµένοι σηµαντικοί αριθµοδείκτες, 

όπως ο Αριθµοδείκτης Απόδοσης των Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROI), ο οποίος και 

εµφανίζεται αυξηµένος.  

Όταν η ∆ιοίκηση της εταιρίας επιθυµεί να εµφανίσει µεγαλύτερα κέρδη, δεν διενεργεί 

αποσβέσεις ή χρησιµοποιεί µειωµένους συντελεστές, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υπάρχει ελευθερία αναφορικά µε την εκτίµηση της 

ωφέλιµης διάρκειας ζωής των παγίων, των ετών αλλά και των µεθόδων απόσβεσης. Η 

διαδικασία των αποσβέσεων αφού είναι πηγή χρηµατοδότησης για την επιχείρηση, 
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δεδοµένου ότι τα ποσά που αναλογούν σε αποσβέσεις δεν φορολογούνται και 

παραµένουν στην επιχείρηση µε τη µορφή αποθεµατικών. 

 

4.3.7. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Η ∆ηµιουργική Λογιστική ασκεί επίδραση και στο κυκλοφορούν ενεργητικό µε τους 

εξής τρόπους: 

� Αλλαγή της µεθόδου αποτίµησης αποθεµάτων: Η αλλαγή αυτή είναι η πιο 

συχνή τεχνική, παρόλο που έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή της συνέπειας 

των λογιστικών µεθόδων. Έτσι, αν η επιχείρηση επιθυµεί καλύτερη εικόνα 

του ενεργητικού, αύξηση των κερδών και µείωσης του κόστους πωληθέντων 

θα αλλάξει τη µέθοδο αποτίµησης των αποθεµάτων από LIFO σε FIFO ενώ αν 

η επιχείρηση επιθυµεί  µείωση των φορολογητέων της κερδών θα αλλάξει τη 

µέθοδο αποτίµησης από FIFO σε LIFO.  

� Μη διενέργεια προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις, µε σκοπό την 

ωραιοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

� Μη µεταφορά των πελατών σε πελάτες επισφαλείς, µε άµεση συνέπεια την 

αύξηση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και εποµένως και του δείκτη 

ρευστότητας. 
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Κεφάλαιο 5 

Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 

5.1.  Η Κατάσταση των Ταµειακών Ροών 

Η διαρκώς αυξανόµενη συχνότητα εµφάνισης εταιρικών σκανδάλων κερδοφόρων 

επιχειρήσεων που σε αρκετές περιπτώσεις πτώχευσαν, επέβαλαν την κατάσταση 

ταµειακών ροών (ΚΤΡ) ως αναπόσπαστο κοµµάτι των δηµοσιευµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

Η ΚΤΡ παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη ρευστότητα και τη 

δυναµικότητα για κερδοφορία µιας επιχείρησης. Ειδικότερα η ΚΤΡ σκοπεύει είναι να 

βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αποκτήσουν καλύτερη 

αντίληψη των χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων µιας 

επιχείρησης εντός µιας χρονικής περιόδου.  

Η κατάσταση ταµειακών ροών παρουσιάζει τις εισπράξεις (πηγές) και πληρωµές τις 

(χρήσεις) καθώς και την καθαρή µεταβολή στα ρευστά διαθέσιµα που απορρέουν από 

τις δραστηριότητες της επιχείρησης.  

Με βάση το είδος των οικονοµικών συναλλαγών που επηρεάζουν τα ρευστά 

διαθέσιµα οι ταµειακές ροές διακρίνονται σε  

• Ταµειακές ροές από Συναλλακτικές ή Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 

• Ταµειακές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες.  

• Ταµειακές ροές από Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες.  

Για δύο κύριους λόγους είναι η συνεισφορά της ΚΤΡ: 

1. Πρώτον, καθιστά δυνατή την εκτίµηση της ποιότητας του επιτευχθέντος 

αποτελέσµατος της επιχείρησης. Και αυτό γιατί οι πληροφορίες που 

βασίζονται στην ταµειακή λογιστική έρχονται σε αντιπαράθεση µε τις 

πληροφορίες που προέρχονται από τη λογιστική των δεδουλευµένων (µε βάση 

την οποία καταρτίζονται οι λογαριασµοί των αποτελεσµάτων). Βέβαια αξίζει 

να σηµειωθεί ότι είναι αποδεδειγµένο βάσει τη βιβλιογραφίας ότι παρόλο που 



 

 

[59] 

 

η χρήση των δεδουλευµένων βασίζεται σε εκτιµήσεις της διοίκησης και 

παραδοχές που απλοποιούν την οικονοµική πραγµατικότητα, πλεονεκτεί 

έναντι της ταµειακής λογιστικής διότι παρέχει έγκαιρες και σχετικές στους 

λήπτες οικονοµικών αποφάσεων.  

Παράδειγµα 

Μια επιχείρηση πραγµατοποιεί το σύνολο των πωλήσεων της µε πίστωση, χωρίς να 

ελέγχει το εάν οι απαιτήσεις της είναι δυνατό να εισπραχθούν. Σε αυτήν την 

περίπτωση θα εµφανίσει υγιείς πωλήσεις (έσοδα) στη δηµοσιευµένη ΚΑΧ και 

ενδεχοµένως και ικανοποιητικά καθαρά κέρδη. Ωστόσο, εάν οι απαιτήσεις αυτές 

(από τους πελάτες) δεν ρευστοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα, δηλαδή εάν 

δεν εισρεύσουν µετρητά στο ταµείο της επιχείρησης, η βιωσιµότητα της επιχείρησης 

είναι επισφαλής.    

2. ∆εύτερον, καθιστά δυνατή την εκτίµηση της λειτουργικής ικανότητας µιας 

επιχείρησης, δηλαδή της ικανότητάς της να είναι βιώσιµη από τις συνήθεις 

δραστηριότητές της. 

 

5.2. Σηµαντικότητα των Ταµειακών Ροών από Λειτουργικές 
∆ραστηριότητες και η Ερµηνεία τους 

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, είναι αυτές που αποτελούν το 

σηµαντικότερο στοιχείο µιας Κατάστασης Ταµειακών Ροών, για έναν χρήστη των 

οικονοµικών καταστάσεων. Ο λόγος είναι ότι οι ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες φανερώνουν αν η γενική εκµετάλλευση της επιχείρησης είναι σε 

θέση να δηµιουργήσει ρευστά διαθέσιµα και να οδηγηθεί σε µακρόχρονη κερδοφορία 

µέσα από την ορθή διαχείριση των στοιχείων του Ενεργητικού. Με άλλα λόγια µέσω 

των ταµειακών ροών µπορεί να διαπιστωθεί η δυνατότητα βιωσιµότητας µίας 

επιχείρησης.  

Για να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα των ταµειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες, αξίζει να αναφερθεί πως η µείωση τους από ένα οικονοµικό έτος στο 

επόµενο, σηµαίνει ότι η επιχείρηση αντιµετωπίζει λειτουργικό πρόβληµα και πιθανό 

να βρίσκεται σε φάση µείωσης της ζήτησης για το προϊόν που παράγει ή σε φάση 
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ύφεσης λόγω του γενικότερου δυσµενούς οικονοµικού κλίµατος. Πάντοτε, είναι 

επιθυµητό µια τέτοια πτώση των ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες να 

ελέγχεται σε επίπεδο κλάδου, ώστε να διαπιστωθεί κάποια ύφεση που µπορεί να 

επηρεάζει τον συγκεκριµένο κλάδο.  

Για µία προσεκτική ανάλυση των ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, 

αρκετές φορές απαιτείται η αναγνώριση κάποιων εσόδων ή εξόδων που δεν είναι 

εµφανείς όπως µια δικαστική απόφαση σε εκκρεµότητα, η οποία µπορεί να επηρεάσει 

την επιχειρηµατική λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι, είναι ορθό ο χρήστης των 

οικονοµικών καταστάσεων να µελετά συµπληρωµατικά τις παρατηρήσεις του ορκωτού 

ελεγκτή. 

Εποµένως, η Κατάσταση Ταµειακών Ροών εάν εξεταστεί προσεκτικά, µπορεί να 

δώσει µία αρκετά ικανοποιητική εικόνα για τη λειτουργία µίας εταιρίας, ιδίως στις 

µέρες µας που τα προβλήµατα ρευστότητας στις επιχειρήσεις είναι µεγάλα σε όλες 

σχεδόν τις εταιρίες. Όπως είναι κατανοητό, ο καλύτερος τρόπος αύξησης των ροών 

από λειτουργικές δραστηριότητες αποτελεί η µείωση των απαιτήσεων και των 

αποθεµάτων µέσω της αύξησης των πωλήσεων και του γενικότερου κυκλώµατος της 

πώλησης.  

Βέβαια, η εξέταση των ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες δεν 

αποτελεί το ένα και µοναδικό αντικείµενο µελέτης για έναν αναλυτή πάνω στην 

αποδοτικότητα µιας επιχείρησης. Οι ταµειακές ροές είναι απαλλαγµένες από τις 

αποσβέσεις, που σηµαίνει ότι µπορεί να οδηγηθούµε σε παραπλανητικά 

συµπεράσµατα για την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Οι αποσβέσεις θεωρούνται 

έξοδο χωρίς ταµειακό αντίκτυπο αφού µειώνουν τα έσοδα, αλλά δεν αποτελούν 

ταµειακές εκροές.  

 

5.3. Accruals, Ταµιακές Ροές και Λογιστικά Κέρδη 

Η υιοθέτηση της λογιστικής αρχής του δεδουλευµένου, όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούµενες ενότητες, έχει ευεργετική δράση, διότι τα λογιστικά κέρδη αποτελούν 

ένα καλύτερο µέτρο χρηµατοοικονοµικής θέσης ή έχουν µεγαλύτερη προβλεπτική 
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ικανότητα σχετικά µε τις µελλοντικές ταµιακές ροές, από ότι οι τρέχουσες ταµειακές 

ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. 

Η έρευνα του Dechow (1994) ήταν αυτή που απέδειξε ότι τα λογιστικά κέρδη έχουν 

καλύτερη προβλεπτική ικανότητα σχετικά µε τις µελλοντική κερδοφορία από 

ταµιακές ροές,  σε σχέση µε τις τρέχουσες ταµιακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες.  Και αυτό διότι η µεταβλητή «κέρδη» επιδέχεται λιγότερες 

στρεβλώσεις από ότι οι ταµιακές ροές. Η καλύτερη προβλεπτική ικανότητα των 

κερδών οφείλεται στα accruals. 

Oι Dechow, Kothari  και Watts (1998), επέκτειναν την ανάλυση του Dechow (1994)  

και απέδειξαν ότι τα σφάλµατα πρόβλεψης των µελλοντικών ταµιακών ροών έχουν 

υψηλότερη µέση τυπική απόκλιση,  όταν ως βάση για την πρόβλεψη 

χρησιµοποιούνται οι ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και όχι τα 

λογιστικά κέρδη.  Επιπρόσθετα, παλινδροµήσεις οι οποίες χρησιµοποιούν ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή τις µελλοντικές ταµιακές ροές και ως ανεξάρτητες τόσο τα 

τρέχοντα κέρδη όσο και τις τρέχουσες ταµιακές ροές,  αποδεικνύουν ότι και οι δύο 

αυτές µεταβλητές παρέχουν πληροφόρηση σχετικά µε την ερµηνεία της 

µεταβλητότητας των µελλοντικών ταµιακών ροών. Όµως, τα τρέχοντα κέρδη 

εµφανίζουν συστηµατικά µία σηµαντικά µεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα σε 

σχέση µε τις τρέχουσες ταµιακές ροές,  όπως προέκυψε στην έρευνα από το µέγεθος 

και τον στατιστικό έλεγχο των σχετικών συντελεστών παλινδρόµησης.  Από τη 

στιγµή που τα accruals ισούνται µε τη διαφορά µεταξύ κερδών και των ταµιακών 

ροών, η µεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα των κερδών αποδίδεται σε αυτά. 

Οι Barth, Cram  και Nelson (2001) σαν επέκταση της ανάλυσης των Dechow, Kothari  

και Watts (1998), απέδειξαν εµπειρικά πως η υπεροχή των κερδών στην πρόβλεψη 

των µελλοντικών ταµιακών ροών πηγάζει από τη διάσπασή τους στα επιµέρους τους 

στοιχεία, τις ταµιακές ροές και τα accruals.  

Συµπερασµατικά, η εικόνα της επιχείρησης δεν µπορεί να σχηµατιστεί µόνο από το 

µέγεθος των κερδών γιατί τα κέρδη είναι ενισχυµένα κατά το µέγεθος των 

δεδουλευµένων, τα οποία µπορούν αν επηρεαστούν από τις αποφάσεις της διοίκησης, 

η οποία µπορεί να αποφασίσει πότε να τα αναγνωρίσει και ενδεχοµένως να τα 

χειραγωγήσει. Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες απαλλαγµένες 



 

 

[62] 

 

από το µέγεθος των δεδουλευµένων µπορούν να προσδώσουν µία καλύτερη εικόνα 

για την ποιότητα των κερδών. Όσο υψηλότερες είναι αυτές σηµαίνει ότι τα κέρδη 

προέρχονται µέσα από την επιχείρηση, η οποία επιπρόσθετα διαθέτει υψηλό ποσό 

ρευστών διαθεσίµων. Αντίθετα, όσο χαµηλότερες είναι οι ταµειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες σηµαίνει ότι τα κέρδη της επιχείρησης δεν είναι 

ποιοτικά και ότι εµπεριέχουν υψηλά ποσοστά δεδουλευµένων και ενδεχοµένως έσοδα 

επόµενης χρήσης να κατεγράφησαν στην τρέχουσα χρήση και έξοδα της τωρινής 

χρήσης να καταγραφούν στην επόµενη. 
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Κεφάλαιο 6 

Έρευνα στις επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο Χ.Α. 
 

6.1. Σκοπός της Έρευνας 

Οι πληροφορίες που παρέχουν τα λογιστικά κέρδη και οι ταµειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες, αποτελούν ένα καίριο κοµµάτι στην µελέτη επί των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Αν η γενική εκµετάλλευση της επιχείρησης 

παράγει ρευστά διαθέσιµα, τότε η επιχείρηση µπορεί να οδηγηθεί µε ασφάλεια σε µία 

πορεία µακρόχρονης κερδοφορίας, µέσα από την αποτελεσµατική διαχείριση των 

στοιχείων του ενεργητικού. Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει µε ποιο τρόπο 

συνδέονται τα λογιστικά κέρδη µε τις ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες. 

 

6.2. ∆είγµα της Έρευνας  

Το δεύτερο αυτό κοµµάτι της εργασίας θα βασιστεί πάνω στα συµπεράσµατα του 

πρώτου µέρους. Αντικείµενο µελέτης θα αποτελέσουν οι ετήσιες δηµοσιευµένες 

οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2004 και για το έτος 2005, από όλες τις εταιρίες, 

οι οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το δείγµα αποτελείται από 

227 εταιρίες, χωρισµένες σε 3 κλάδους. Οι δηµοσιευµένες καταστάσεις του έτους 

2004 θα µας δώσουν µία σαφή εικόνα για την ποιότητα των κερδών των εισηγµένων 

πριν την εισαγωγή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Αντίστοιχα, για την κατανόηση της ποιότητας των εµφανιζόµενων κερδών των 

εταιριών µετά την εισαγωγή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

θα εξεταστούν οι δηµοσιευµένες καταστάσεις του έτους 2005. Σηµείο αναφοράς για 

την µελέτη του δείγµατος και στα δύο έτη θα αποτελέσει η λογιστική αρχή των 

δεδουλευµένων. Οι εταιρίες ανά κλάδο αναφέρονται στο Παράρτηµα. 

 

6.3. Μεθοδολογία της Έρευνας 
Σύµφωνα µε την βιβλιογραφική έρευνα, οι οικονοµικές καταστάσεις που 

δηµοσιεύονταν υποχρεωτικά από τις εισηγµένες εταιρίες ήταν: 
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• Ο Ισολογισµός 

• Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

• Ο Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

• Το Προσάρτηµα 

Επιπλέον, σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής της 

Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 5/204/14.11.2000), από το 2000 όσες εταιρείες έχουν µετοχές 

εισηγµένες στο ΧΑ υποχρεούνται στην κατάρτιση Κατάστασης Ταµειακών Ροών. 

Στην κατάσταση αυτή οφείλουν να παρουσιάζουν τις ταµειακές τους ροές 

ταξινοµηµένες σε ταµειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηµατοοικονοµικός δραστηριότητες. 

Κατά τα ΕΛΠ, η τήρηση της Λογιστικής Αρχής των ∆εδουλευµένων Εσόδων και 

Εξόδων δεν είναι υποχρεωτική αρχή για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 

των εισηγµένων. Όµως, σε πολλές περιπτώσεις εφαρµόζεται από εταιρείες, κυρίως 

για σκοπούς διαχείρισης των κερδών που δηµοσιεύουν. 

Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΠΧΑ, και συγκεκριµένα βάσει 

του ∆ΠΧΑ 1 είναι: 

• Η Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) 

• Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

• Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

• Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

• Τα Notes 

Επίσης, βάσει του ∆ΠΧΑ 1 οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται στηριζόµενες 

στην Αρχή της Συνέχειας της Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας και την Αρχή των 

∆εδουλευµένων Εσόδων και Εξόδων. Συνεπώς, όλες οι οικονοµικές καταστάσεις 

κατά τα ∆ΠΧΑ συντάσσονται βάσει των αρχών αυτών, µε εξαίρεση την Κατάσταση 

Ταµειακών Ροών, η οποία συντάσσεται σε ταµειακή βάση. 

Το δείγµα µας αποτελείται από 227 εισηγµένες επιχειρήσεις, που θα χωριστούν ανά 

κλάδο σε 18 κλάδους. Για κάθε επιχείρηση θα συγκρίνω τα λογιστικά κέρδη 

(εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης) και τις ταµειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες (εµφανίζονται στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών). 

Όταν τα πρόσηµα των δύο µεγεθών είναι ταυτόσηµα τότε συµπεραίνω πως τα 

λογιστικά κέρδη της εταιρείας είναι ποιοτικά. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν τα δύο 
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µεγέθη σηµαίνει ότι τα λογιστικά κέρδη δεν προήρθαν από τη συνήθη λειτουργία της 

επιχείρησης την τρέχουσα περίοδο, και άρα τα λογιστικά κέρδη δεν είναι ποιοτικά.  

Στη συνέχεια, µε τα δύο αυτά µεγέθη θα υπολογιστεί ο ∆είκτης Ταµειακές Ροές από 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες/Καθαρά Λογιστικά Κέρδη Χρήσης. Στις περιπτώσεις 

που τα πρόσηµα των µεγεθών ήταν ίδια, εξετάζω και το αποτέλεσµα του ∆είκτη. 

Συγκεκριµένα, όταν ο ∆είκτης είναι µεγαλύτερος της µονάδας, σηµαίνει πως τα 

λογιστικά κέρδη είναι ποιοτικά αφού υπερκαλύπτονται από τις ταµειακές ροές από τη 

λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση συµπεραίνω πως 

τα λογιστικά κέρδη της εξεταζόµενης επιχείρησης δεν ήταν ποιοτικά, ακόµη και αν 

τα πρόσηµα των δύο µεγεθών ήταν ταυτόσηµα. 

Ξεκινώντας, παρουσιάζω αναλυτικά τους κλάδους (http://www.ase.gr/) για τα δύο 

οικονοµικά έτη. 

 

6.4. Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ΕΛΠ (Οικονοµικό 
Έτος 2004) 

 

• Κλάδος «Πετρέλαιο & Αέριο» 

Πίνακας 6.1. 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 155.414.322,86 203.533.313,42 1,309617477

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4.880.004,69 894.788,00 0,183358021

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 91.282.773,99 185.126.012,00 2,028049805

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα 

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές δραστηριότητες 

01/01/2004 – 31/12/2004Εισηγμένη

 

Πίνακας 6.2. 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 188.530,00 -27.961,00 -0,148310614

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 5.195,00 -4.378,00 -0,842733397

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 494.828,00 -11.260,00 -0,022755382

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές δραστηριότητες 

01/01/2005 – 31/12/2005

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, µελετώντας τα πρόσηµα των ταµειακών ροών από 

λειτουργικές δραστηριότητες και των καθαρών αποτελεσµάτων χρήσης προ φόρων, 

διαφαίνεται πως όλες οι εταιρείες του κλάδου εµφανίζουν ποιοτικά λογιστικά κέρδη, 



 

 

[66] 

 

πριν την εισαγωγή των IRFS. Όµως, αν µελετήσουµε τον ∆είκτη διαπιστώνουµε ότι 

µόνο οι 2 στις 3 εταιρίες παρουσιάζουν πραγµατικά ποιοτικά κέρδη.  

Αντίθετα, µετά την εφαρµογή των IRFS, οι εταιρείες του κλάδου εµφανίζουν 

λογιστικά κέρδη, στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 

µε τις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, µέγεθος που και στις τρεις 

εταιρίες έχει αρνητικό πρόσηµο. Το συµπέρασµα είναι πως καµία από τις εταιρίες του 

κλάδου «Πετρέλαιο & Αέριο» δεν παρουσιάζει ποιοτικά κέρδη µετά την εισαγωγή 

των IRFS και αυτό επιβεβαιώνεται και από τον ∆είκτη.  

 

• Κλάδος «Χηµικά» 

Πίνακας 6.3. 

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ -3.321.474,88 1.646.532,13 -0,495723192

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.004.739,73 18.365.443,40 9,16101134

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών 119.971,60 1.448.124,05 12,07055712

ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 3.488.088,81 2.201.172,70 0,631054087

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 5.035.418,67 7.756.974,95 1,540482621

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 1.271.838,27 10.364.794,72 8,149459695

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. 1.375.730,78 10.710.995,30 7,78567686

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 208.880,82 4.747.797,57 22,72969615

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

 

Πίνακας 6.4. 

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 826.089,00 -1.344.105,00 -1,627070449

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 14.178,00 16.670,00 1,17576527

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών 115.338,00 -4.600.653,00 -39,88844093

ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 4.208.198,42 1.538.088,16 0,365498013

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 12.279.274,73 11.452.349,49 0,932656834

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 1.543,00 -106 -0,068697343

ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. 662,00 -2.108,00 -3,18429003

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. -1.566.509,14 -2.633.217,03 1,680945845

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

 

Στον κλάδο «Χηµικά» κατά το οικονοµικό έτος 2004, 1 εισηγµένη εταιρεία εµφάνισε 

λογιστικές ζηµίες, και για αυτό το λόγο δεν αποτελεί µέρος της έρευνας. Όλες οι 
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υπόλοιπες 7 σύµφωνα µε τα πρόσηµα των δύο µεγεθών που µελετώνται,  εµφάνισαν 

ποιοτικά λογιστικά κέρδη, όµως στη πραγµατικότητα, εξετάζοντας τον ∆είκτη 

διαπιστώνεται ότι οι 6 από τις 8 εταιρίες εµφάνισαν λογιστικά κέρδη τα οποία είναι 

ποιοτικά. 

Το οικονοµικό έτος 2005, 1 εισηγµένη εταιρεία εµφάνισε λογιστικές ζηµίες, και για 

αυτό το λόγο δεν αποτελεί µέρος της έρευνας. Οι 3 από τις 8 εταιρίες εµφανίζουν 

λογιστικά κέρδη τα οποία είναι ποιοτικά, βάσει των πρόσηµων των κερδών και των 

ταµειακών ροών, ενώ οι άλλες  5 στις 8 παρουσίασαν κέρδη τα οποία δεν ήταν 

ποιοτικά. Μελετώντας το δείγµα µε τα αποτελέσµατα του δείκτη, παρατηρούµε ότι 

τελικά µόνο 2 στις 8 εισηγµένες εταιρείες δηµοσίευσαν λογιστικά κέρδη που ήταν 

πραγµατικά ποιοτικά. 

 

• Κλάδος «Πρώτες Ύλες» 

Πίνακας 6.5. 

ΕΤΕΜ Α.Ε. 5.352.625,85 10.522.428,20 1,965844147

ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 22.066.505,78 51.289.824,61 2,32432924

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 10.431.127,97 -5.833.899,15 -0,559277881

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.804.029,07 3.590.895,00 0,747475702

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) 19.959.000,66 -55.296.003,60 -2,770479572

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11.303.108,83 13.673.069,27 1,209673328

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 7.517.135,23 -2.317.962,01 -0,308357099

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 4.406.223,32 5.510.118,63 1,250530949

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. -27.353.327,63 27.640.041,48 -1,010481864

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ -2.344.611,24 5.488.626,63 -2,340953816

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 4.798.623,11 3.418.341,20 0,712358758

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 7.686.458,73 -649.752,63 -0,084532117

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 657.133,45 -1.126.142,15 -1,713719108

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΕΡΛΙΚΟΝ) 46.504.792,27 86.643.205,90 1,86310274

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 
 

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου οι 2 στις 14 (14%) εµφανίζουν 

λογιστικές ζηµίες για το οικονοµικό έτος 2004, συνεπώς δεν θα συµπεριληφθούν στο 

δείγµα της έρευνας. Οι 7 στις 14 (50%)επιχειρήσεις του κάδου διακρίνονται από 

ποιοτικά λογιστικά κέρδη, ενώ µόλις 5 στις 14 (36%) χειραγωγούν τα κέρδη τους. 

Μελετώντας τον ∆είκτη, οι αριθµοί αντιστρέφονται αφού οι 5 στις 14 (36%) 
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επιχειρήσεις διακρίνονται από ποιοτικά λογιστικά κέρδη, ενώ οι υπόλοιπες 7στις 14 

(36%) όχι. 

Το οικονοµικό έτος 2005, από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου οι 2 (14%) 

εµφανίζουν λογιστικές ζηµίες, και συνεπώς δεν θα συµπεριληφθούν στο δείγµα της 

έρευνας. Οι 8 στις 14 (57%) επιχειρήσεις του κάδου διακρίνονται από ποιοτικά 

λογιστικά κέρδη, ενώ µόλις 4 στις 14 (29%) δεν έχουν ποιότητα στα κέρδη τους. 

Βάσει του ∆είκτη, οι 6 στις 14 εισηγµένες επιχειρήσεις εµφάνισαν λογιστικά κέρδη 

µε ποιότητα, και οι 6 στις 14 όχι.  

Πίνακας 6.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΕΜ Α.Ε. 5.357.997,00 274.140,00 0,051164642

ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 15.989.063,00 28.236.572,00 1,765992917

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 10.556.938,00 -4.686.705,00 -0,443945489

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.560.949,16 4.547.199,99 0,996985459

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) 12.506.204,00 -1.211.954,00 -0,096908223

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 294.691,00 61.420,00 0,208421703

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.309.463,00 1.856.031,00 1,417398582

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 4.406.223,32 -1.932.494,13 -0,438582884

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. -2.163.766,00 -23.824.447,00 11,01063932

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ 98.155,00 1.770.696,00 18,0397942

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. -1.297.390,00 161.172,00 -0,124227873

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 2.012.385,50 11.399.871,91 5,664854925

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 737.709,30 1.316.528,90 1,784617464

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΕΡΛΙΚΟΝ) 30.922.301,62 -39.388.973,15 -1,2738047

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 - 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης
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• Κλάδος «Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών» 

Πίνακας 6.7. 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 227.426,26 1.953.675,68 8,590369819

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.568.894,49 815.088,40 0,519530412

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 947.195,14 971.530,88 1,025692425

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.728.240,87 8.342.055,77 2,237531335

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 399.157,55 -7.870.422,75 -19,71758457

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία 682.550,82 -147.131,25 -0,215560872

ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 293.068,00 287.777.018,18 981,9462315

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 107.305,19 107.410.252,00 1000,979114

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε. 547.057,57 14.568.045,08 26,62982084

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 819.939,94 4.172.215,83 5,088440783

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ. 8.476.908,80 -1.867.252,75 -0,220275196

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 14.785.064,53 856.412,43 0,057924159

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 52.011.988,77 -32.417.664,78 -0,623272933

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 76.161.562,39 4.145.939,89 0,054436119

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 289.932,42 -2.151.449,81 -7,420521686

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 7.108.785,50 -22.180.353,89 -3,120132671

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 15.349.240,95 9.543.599,43 0,621763608

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 34.799.699,77 789.059,73 0,022674326

ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 3.350.115,15 -5.184.000,24 -1,547409569

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 5.429.536,16 13.328.265,02 2,454770468

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 1.629.401,71 16.417.209,91 10,07560616

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.253.671,55 -8.719.024,23 -3,868808758

J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 48.242.464,58 -41.646.362,41 -0,863271866

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 22.487.676,33 -14.947.401,76 -0,664693032

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 34.799.699,77 789.059,73 0,022674326

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
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Πίνακας 6.8. 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 1.085.714,00 3.407.571,00 3,138553063

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.034.875,00 -45.112,00 -0,043591738

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 895.244,00 -2.892.753,00 -3,231245336

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 5.629.794,00 4.689.209,74 0,832927411

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 1.718.450,00 1.891.320,00 1,100596468

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία 459,44 632,48 1,376632422

ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 293.068,00 292.821,00 0,999157192

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 134.087,00 126.982,00 0,947012015

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε. -9.735.826,65 2.303.536,57 -0,236604107

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1.040.746,05 -1.883.242,29 -1,80951183

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ. 1.643.431,02 13.126.166,75 7,987050622

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 8.748.252,20 -2.273.570,80 -0,259888575

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 23.012,00 63.191,00 2,746002086

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 1.698.787,57 9.292.214,82 5,469909825

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. -4.809.571,26 -687.526,57 0,142949659

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. -21.816,00 15.513,00 -0,711083608

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 26.668,00 -13.481,00 -0,505512224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 106.170,00 86.846,00 0,817990016

ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 3.311.380,02 -18.911.742,06 -5,711136126

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 1.500,00 -2.887,00 -1,924666667

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 1.555.667,50 37.897.425,04 24,36087727

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -12.168,00 -9.167,00 0,753369494

J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 20.316,00 4.094,00 0,201516046

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 1.063,94 37.850,31 35,57560577

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005Εισηγμένη

 

Ο κλάδος «Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών» αποτελείται από 25 εταιρίες. Οι 14 

(56%) από αυτές εµφάνισαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη το 2004, ενώ οι 11 (44%) όχι. 

Το 2005, οι 4 (16%) από αυτές  το 2005 εµφάνισαν λογιστικές ζηµίες. Για το λόγο 

αυτό δεν αποτελούν µέρος του προς ανάλυση µεγέθους. Εποµένως, από τις 

υπολειπόµενες 21 εταιρίες του κλάδου, οι 13 (52%) εµφάνισαν ποιοτικά λογιστικά 

κέρδη το 2005, ενώ οι 8 (32%) όχι. 

Μελετώντας τον ∆είκτη, οι 8 στις 25 (32%) εισηγµένες εµφάνισαν ποιότητα στα 

λογιστικά τους κέρδη το οικονοµικό έτος 2004, και αντίστοιχα οι 8 στις 25 (35%) 

εισηγµένες κατά το οικονοµικό έτος 2005. 



 

 

[71] 

 

• Κλάδος «Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες» 

Πίνακας 6.9. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 224.607,04 8.497.264,59 37,83169303

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. -572.811,32 2.050.348,13 -3,579447644

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 504.146,74 3.670.686,27 7,280987813

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 1.337.002,50 -3.064.659,32 -2,292186679

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 5.279.000 -11.208.000,00 -2,123129381

ΒΙΣ Α.Ε. 64.678,99 2.946.166,22 45,550591

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 43.767.783,84 138.278.241,26 3,159361273

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. -966.357,24 -6.186.931,35 6,402323172

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 23.463,54 2.350.303,08 100,1683071

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 5.811.123,68 4.482.478,70 0,771361779

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -19.621.832,76 7.899.703,79 -0,402597652

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 3.713.401,21 -1.836.338,07 -0,494516473

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 20.362.475,41 -9.709.871,68 -0,476851242

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.611.988,82 1.617.277,87 1,003281071

KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. 8.770.281,32 2.946.283,37 0,335939437

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 8.752,00 48.658.000,00 5559,64351

SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. 1.117.025,98 1.040.189,95 0,931213748

ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ -202.091,30 -11.634,62 0,057571108

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 23.082.463,48 29.325.050,61 1,270447179

ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ 1.708.102,36 1.646.474,64 0,963920359

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 7.085.329,67 8.298.694,12 1,171250246

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ 683.363,90 732.943,64 1,072552472

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 5.255.503,53 4.846.490,26 0,922174294

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 6.449.695 14.184.220,00 2,19920787

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 623.740,61 3.757.563,18 6,024240076

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 3.462.557,42 1.977.841,76 0,571208364

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 4.617.612,54 651.353,66 0,141058535

DIONIC AEBE 2.128.520,00 2.861.792,00 1,344498525

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης



 

 

[72] 

 

 

Πίνακας 6.10. 

 

Τη διαχειριστική χρήση 1/1/2004-31/12/2004, οι εταιρίες του κλάδου «Βιοµηχανικά 

Προϊόντα & Υπηρεσίες» χωρίζονται ως εξής, βάσει της ποιότητας των λογιστικών 

τους κερδών: 4 από τις 27 (14,8%) εµφανίζουν κέρδη στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων τα οποία έρχονται σε αντίθεση µε τις ταµειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες και άρα δεν είναι ποιοτικά, 18 από τις 27 (66,7%) 

εµφανίζουν ποιοτικά λογιστικά κέρδη και τέλος, µόλις 5 από τις 27 (18,5%) 

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 2.440,00 6.800,00 2,786885246

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. -47 284 -6,042553191

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ -193 767 -3,974093264

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 2.854,00 5.171,00 1,811843027

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 22.103.457,00 18.330.872,00 0,829321495

ΒΙΣ Α.Ε. 826.899,02 5.198.935,89 6,287268172

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 59.390.095,00 26.394.374,00 0,444423839

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 4.150.131,21 -4.691.800,30 -1,130518546

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. -1.421,00 590 -0,415200563

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 4.789,00 -9.364,00 -1,955314262

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -8.407,77 -4.902,44 0,583084456

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 7.572,00 3.744,00 0,494453249

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 52.679,00 78.087,00 1,482317432

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.190.447,95 311.443,33 0,142182484

KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. 9.794.903,31 7.401.154,74 0,755612843

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 38.844,00 38.375,00 0,987926063

SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. 555.388,45 67.370,97 0,121304233

ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ -202.091,30 -11.634,62 0,057571108

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 17.082.724,26 10.737.048,89 0,628532588

ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ 1.625.994,78 10.510,13 0,006463815

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 5.695.859,00 8.305.034,00 1,458082793

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ 727.121,37 96.370,96 0,132537653

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 5.874.444,05 -713.425,15 -0,12144556

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 8.983.683,08 10.787.102,52 1,200743885

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.172.529 1.506.103 1,284491045

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2.359.692,11 -701.241,29 -0,29717491

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 1.202.464,00 -1.047.270 -0,870936677

DIONIC AEBE 2.128.520 2.861.792 1,344498525

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005Εισηγμένη
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εµφανίζουν λογιστικές ζηµίες. Όµως σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ∆είκτη, 13 

από τις 27 (48%) εµφανίζουν ποιοτικά λογιστικά κέρδη 

Τη διαχειριστική χρήση 1/1/2005-31/12/2005, οι 5 από τις 27 (18,5%) εµφανίζουν 

κέρδη στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων τα οποία έρχονται σε αντίθεση µε τις 

ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και άρα δεν είναι ποιοτικά, 17 από 

τις 27 (63%) εµφανίζουν ποιοτικά λογιστικά κέρδη και τέλος, µόλις 5 από τις 27 

(18,5%) εµφανίζουν λογιστικές ζηµίες. Όµως σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 

∆είκτη, µόνο 8 από τις 27 (29,6%) εµφανίζουν ποιοτικά λογιστικά κέρδη. 

 

 

• Κάδος «Τρόφιµα & Ποτά» 

Πίνακας 6.11. 

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 1.701.664,72 2.105.151,22 1,237112808

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 493.728,56 9.241.095,36 18,71695524

COCA-COLA HBC AG 82.811 560.616.955 6769,836797

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 538.214,37 2.372.371,82 4,407856706

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 5.487.216,92 -3.444.918,34 -0,627807938

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.419.411,54 3.751.087,28 2,64270592

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.324.928,78 1.793.879,04 1,353943749

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 1.407.342,41 5.897.785,51 4,190725347

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.637.135,35 106.947,69 0,040554494

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 3.913.000,48 6.869.593 1,755581947

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1.366.695,96 2.504.015,05 1,832166863

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 300.107,38 3.164.808,25 10,54558622

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 1.508.003,11 812.357,09 0,538697225

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 2.435.802,86 2.261.048,85 0,928256095

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 215.714,65 1.068.082,19 4,951366029

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 8.970.250,87 3.502.617,76 0,390470435

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 1.390.843,14 3.502.617,76 2,518341328

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -68.545,72 -2.089.841,20 30,4882814

ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 4.905.570,64 -2.166.249,41 -0,441589688

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 18.428,88 398.351 21,6155838

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 13.809.515,30 12.356.225,58 0,894761714

NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. 6.528.823,83 2.252.287,18 0,344975946

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. -12.145.857,92 -3.929.901,26 0,323558968

ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. -3.724.547,67 48.441.283,85 -13,00595083

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
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Πίνακας 6.12. 

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 1.898.918,88 897.976,45 0,472888263

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. 845 -589,00 -0,69704142

COCA-COLA HBC AG 407 567,2 1,393611794

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 225.466 -721.785 -3,201303079

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 11.167.952 -5.013.297 -0,4489003

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.100.966,11 3.030.619,77 0,977314702

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.524.522,76 -321.657,79 -0,210989169

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 5.517.705,75 -1.909.969,24 -0,34615279

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.780.371,03 5.298.855,12 2,976264515

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 3.462 8.055 2,326689775

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1.081 3.884 3,592969473

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 187.092,86 -19.947,09 -0,106615987

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 1.508.003,11 645.882,03 0,42830285

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 2.574.293 2.559.724 0,994340582

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 38.317,22 -77.212,68 -2,015090865

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 13.494 -7.724 -0,572402549

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 1.631.611,44 4.647.916,76 2,848666445

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. -911.988,20 185.663,44 -0,203580967

ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 12.208.948 -149.933 -0,012280583

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 2.384.206,86 2.816.942 1,181500669

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 9.200.651 6.303.848 0,685152388

NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. 6.528.823,83 2.252.287,18 0,344975946

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 384.595 -740.288 -1,924850817

ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 871.355,09 -28.001.214,84 -32,13525136

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

Στον κλάδο «Τρόφιµα και Ποτά» 20 στις 24 (83,3%) εταιρίες παρουσίασαν ποιοτικά 

κέρδη πριν την εισαγωγή των IRFS, 1 στις 24 (4,2%) δεν είχαν ποιότητα στα 

λογιστικά τους κέρδη και 3 στις 24 (12,5%) εµφάνισε λογιστική ζηµία. Όµως 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ∆είκτη, µόνο 14 από τις 24 (58%) εµφανίζουν 

ποιοτικά λογιστικά κέρδη. 

Στον κλάδο «Τρόφιµα και Ποτά» 12 στις 24 (50%) εταιρίες παρουσίασαν ποιοτικά 

κέρδη µετά την εισαγωγή των IRFS, 11 στις 24 (45,8%) δεν είχαν ποιότητα στα 
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λογιστικά τους κέρδη και µόλις 1 στις 24 (4,2%) εµφάνισε λογιστική ζηµία. Όµως 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ∆είκτη, µόνο 6 από τις 24 (25%) εµφανίζουν 

ποιοτικά λογιστικά κέρδη. 

 

 

• Κλάδος «Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά» 

Πίνακας 6.13. 

F.G. EUROPE Α.Ε. 6.832.774,72 3.933.514,35 0,575683307

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.336.097,26 -1.019.585,01 -0,305622088

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 17.580.303,39 12.306.073,48 0,6999921

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. -28.520.083,59 3.594.942,97 -0,126049524

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. -2.695.345,87 385.097,28 -0,142874903

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 2.175.817,43 3.533.641,13 1,624052221

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. 220.549,72 962.479,61 4,364002865

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 5.250.033 -19.682.692,55 -3,74906073

SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ -4.039.766,29 4.425.109,23 -1,095387434

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ 436 4.300.840 9864,311927

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 6.105.414,58 -22.044.568,03 -3,610658661

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 26.933,18 -169.983,92 -6,311320089

ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. 98.633,50 521.521,17 5,287464908

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1.448.682,88 2.347.264,36 1,620274797

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ 9.442.619,33 15.791.727,07 1,672388404

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. -1.211.119,75 5.509.190,71 -4,548840616

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 18.809 2.589.324,71 137,6641347

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 140.229,77 495.356,14 3,532460618

ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟ 358.254,14 3.680.605,80 10,27372859

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 720.671,65 1.119.697,50 1,553686065

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. -10.434.538,90 26.603.254,25 -2,549538078

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 4.715.225,77 12.670.117,41 2,687064847

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. -2.992.283,88 -590.058,80 0,197193456

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 18.795,70 185.036,39 9,844612864

 ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. -61.313 -8.592,00 0,140133414

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 561.840,49 2.516.387,40 4,478828858

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 694 418.511,25 603,042147

ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. -312.700,16 1.415.071,15 -4,525329152

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 79.225,69 11.738.760,53 148,1686121

ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 5.385.520,60 2.947.411,49 0,547284415

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -4.780.520 -9.183.548,00 1,921035369

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 7.878.801,63 22.325.299,06 2,833590704

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 25.267.245,53 14.070.254,94 0,556857491

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
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Πίνακας 6.14.  

F.G. EUROPE Α.Ε. 1.631,00 -14.420,00 -8,841201717

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 853.025,82 2.760.102,96 3,235661683

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 28.546,00 -31.735,00 -1,111714426

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 6.072.245,60 -6.119.206,71 -1,00773373

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. -2.695.345,87 385.097,28 -0,142874903

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 514.505,00 -3.634.690,68 -7,0644419

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. 71.055,41 -929.925,74 -13,08733198

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 5.250.033 -19.682.692,55 -3,74906073

SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 5.596,00 3.585,00 0,640636169

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ 436000000 45.000.000 0,103211009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 293.232,00 -197.302,00 -0,672852895

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. -408.586,87 -306.323,54 0,749714596

ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. 235.388,31 370.812,69 1,575323303

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4.483.888,39 2.825.005,05 0,630034649

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ 9.442.619,33 15.791.727,07 1,672388404

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 639.696,39 156.856,06 0,245203916

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. -2.860.301 -412.160,68 0,144096948

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. -102.903,60 242.132,81 -2,353006212

ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟ 103,26 813,74 7,880495836

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 936.114,45 1.026.662,49 1,096727532

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. -64.006,00 -9.886,00 0,15445427

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 7.336,05 15.251,45 2,078973017

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. -943.529,34 -8.276.915,79 8,772292963

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 71.837,21 -320.196,01 -4,457244512

 ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. -61.313 -8.592,00 0,140133414

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. -533.668,36 230.044,51 -0,431062673

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 694 814,00 1,172910663

ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. -2.034.825,90 470.947,21 -0,231443491

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 926,00 2.183,00 2,357451404

ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.000,23 -3.595,73 -1,797658269

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -4.780.520 -9.183.548,00 1,921035369

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25.283.180,78 2.172.943,89 0,085944245

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 39.267.488,96 34.228.651,20 0,871679145

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

Στον κλάδο «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά», για το οικονοµικό έτος 2004, από το 

σύνολο 33 εταιριών, οι 20 (60,6%) παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη, µόλις οι 

4 (12,1%) µη ποιοτικά λογιστικά κέρδη και οι 9 (27,3%) λογιστικές ζηµίες. 

Εξετάζοντας τις τιµές του ∆είκτη για το σύνολο των εταιρειών που εµφάνισαν 

λογιστικά κέρδη, τα δεδοµένα αλλάζουν ως εξής: οι 17 (51,5%) παρουσίασαν 

ποιοτικά λογιστικά κέρδη, και οι 7(21,2%) µη ποιοτικά λογιστικά κέρδη. 
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Για το οικονοµικό έτος 2005, από το σύνολο 33 εταιριών, οι 14 (42,4%) παρουσίασαν 

ποιοτικά κέρδη, οι 9 (27,3%) µη ποιοτικά κέρδη και οι 10 (30,3%) λογιστικές ζηµίες. 

Μελετώντας τις τιµές του ∆είκτη τα αποτελέσµατα αλλάζουν. Έτσι, µόνο 7 

εισηγµένες εταιρείες παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη, και  17 εισηγµένες 

εταιρείες παρουσίασαν λογιστικά κέρδη που δεν διακρίνονται από ποιότητα. 

 

• Κλάδος «Υγεία» 

Πίνακας 6.15. 

ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 12.207.159,57 29.383.741,88 2,407090832

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 2.550.739,88 3.111.249,97 1,21974412

ΙΑΣΩ Α.Ε. 20.346.710,08 33.065.541,56 1,625105063

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 9.198 14.168.136,30 1540,349674

EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.396.607,19 15.205.204,46 10,88724487

MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.562.524,29 12.717.832,68 4,963009611

ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. 2.611.402,15 -2.521.448,63 -0,965553555

LAVIPHARM Α.Ε. 11.544.373,53 4.835.721,58 0,418881247

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

 

Πίνακας 6.16. 

ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 10.437 24.833 2,37932356

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. -2.239.256 6.757.140 -3,017582626

ΙΑΣΩ Α.Ε. 9.052.146,73 -25.872.234,74 -2,858132497

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 12.841 14.656 1,141344132

EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.999 14.899 2,128732676

MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.562.524,29 12.717.832,68 4,963009611

ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. -2.510.545,35 21.997.777,40 -8,76215098

LAVIPHARM Α.Ε. 6.602 11.207 1,697515904

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

Στον κλάδο «Υγεία», πριν την εισαγωγή των ∆ΠΧΑ, 7 στις 8 (87,5%) εισηγµένες 

εταιρίες εµφάνισαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη και 1 στις 8 (12,5%) εισηγµένες 

εµφάνισε κέρδη τα οποία όµως δεν ήταν ποιοτικά. Βάζει του ∆είκτη, 6 στις 8 (75%) 
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εισηγµένες εταιρίες εµφάνισαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη και 2 στις 8 (25%) 

εισηγµένες εµφάνισαν κέρδη τα οποία όµως δεν ήταν ποιοτικά. 

Μετά την εισαγωγή των ∆ΠΧΑ, 2 στις 8 (25%) εισηγµένες εταιρείες του κλάδου 

εµφανίζουν λογιστικές ζηµίες, 5 στις 8 (62,5%) ποιοτικά λογιστικά κέρδη και µόλις 1 

στις 8 (12,5%) µη ποιοτικά λογιστικά κέρδη. Εξετάζοντας τις τιµές του ∆είκτη, 

επιβεβαιώνονται τα παραπάνω δεδοµένα.  

 

• Κλάδος «Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες» 

Πίνακας 6.17. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 288.580,89 5.329.964,81 18,46956952

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 20.662.054,93 -11.180.588,71 -0,541116977

ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -315.437,15 559.395,51 -1,77339768

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 43.690.748,04 31.871.606,34 0,729481819

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 1.979.685,39 892.072,02 0,450613024

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ 4.680.875,49 -11.146.061,89 -2,381191705

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 

Πίνακας 6.18. 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 2.320.815,34 -83.289,58 -0,035888069

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 42.152.000 -8.219.000 -0,194984817

ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 11.229.000 -3.388.000 -0,301718764

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 43.375.000 30.194.000 0,696115274

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 4.807.431,04 -596.839,78 -0,124149421

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ 16.218.536,25 1.583.829,70 0,097655527

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

Στον κλάδο «Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες» διαπιστώθηκε ότι µόνο 1 στις 5 

εταιρίες εµφάνισε λογιστικές ζηµίες για το οικονοµικό έτος 2004, ενώ οι 3 στις 6 
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εταιρίες (50%) εµφάνισαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη και οι 2 στις 6 όχι, για το ίδιο 

οικονοµικό έτος. Οι τιµές του ∆είκτη, αποδεικνύουν ότι στην πραγµατικότητα µόνο 1 

επιχείρηση εµφάνισε ποιοτικά λογιστικά κέρδη την χρήση αυτή. 

Μετά την εισαγωγή των ∆ΠΧΑ, τα δεδοµένα στον κλάδο αλλάζουν, αφού µόνο 2 

στις 6 εισηγµένες εταιρίες (33%) εµφάνισαν λογιστικά κέρδη για το οικονοµικό έτος 

2005, ενώ η πλειοψηφία αυτών, και συγκεκριµένα οι 4 στις 6 εταιρίες (67%) 

εµφάνισαν µη ποιοτικά λογιστικά κέρδη, για το ίδιο οικονοµικό έτος. Τέλος, 

σύµφωνα µε τα δεδοµένα του ∆είκτη, δεν υπήρξε καµία εταιρεία που να εµφανίζει 

ποιοτικά λογιστικά κέρδη για το οικονοµικό έτος 2005. 

 

• Κλάδος «Εµπόριο» 

Πίνακας 6.19. 

SPRIDER STORES A.E. 105.410.946 4.610.352,20 0,04373694

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. 3.401.939 23.136.162 6,80087503

MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. -5.136.344,07 5.102.891,87 -0,993487157

ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. -2.830.888,74 4.283.152,63 -1,513006347

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. 1.817.342,25 686.412,63 0,377701355

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 3.067.054,97 4.548.347,76 1,482969104

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 13.032.155,03 17.876.937,81 1,371756073

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 33.695.833,34 23.693.590,61 0,703160844

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1.513.973,34 -103.027,93 -0,06805135

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.528.797,29 -2.895.153,01 -0,820436192

 

Πίνακας 6.20. 

 

SPRIDER STORES A.E. 8.932.163,86 14.228.281,48 1,592926608

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. 7.908.704 23.136.162 2,925404972

MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 488.096 1.270.463 2,602895742

ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. -1.596.520,61 7.767.290,98 -4,86513668

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. 2.238.458,91 1.166.953,36 0,521319983

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 2.719.078,27 3.006.669,54 1,105767926

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 56.408,84 39.383,53 0,698180108

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 22.005.244,68 -5.908.051,49 -0,26848379

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1.513.973,34 2.528.909,75 1,670379315

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.528.797,29 -2.895.153,01 -0,820436192
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Στον κλάδο «Εµπόριο», για το οικονοµικό έτος 2004, οι 6 στις 10 (60%) επιχειρήσεις 

παρουσίασαν ποιότητα στα δηµοσιευµένα λογιστικά κέρδη τους. Στις υπόλοιπες, οι 2 

(20%) εταιρίες έκλεισαν το οικονοµικό έτος µε λογιστικές ζηµίες και οι 2 (20%) 

δηµοσίευσαν λογιστικά κέρδη τα οποία έρχονταν σε αντίθεση µε τις λειτουργικές 

ταµειακές ροές τους. Μελετώντας τις τιµές του ∆είκτη, διαφαίνεται ότι τελικά 3 στις 

10 (30%) επιχειρήσεις παρουσίασαν ποιότητα στα δηµοσιευµένα λογιστικά κέρδη 

τους. 

Για το οικονοµικό έτος 2005, οι 7 στις 10 (70%) επιχειρήσεις παρουσίασαν ποιότητα 

στα δηµοσιευµένα λογιστικά κέρδη τους. Στις υπόλοιπες, οι 2 (20%) εταιρίες 

έκλεισαν το οικονοµικό έτος µε λογιστικές ζηµίες και µόλις η 1 (10%) δηµοσίευσε 

λογιστικά κέρδη τα οποία έρχονταν σε αντίθεση µε τις δηµοσιευµένες, λειτουργικές 

ταµειακές ροές της. Μελετώντας τις τιµές του ∆είκτη, διαφαίνεται ότι τελικά 5 στις 

10 (50%) επιχειρήσεις παρουσίασαν ποιότητα στα δηµοσιευµένα λογιστικά κέρδη 

τους. 

 

• Κλάδος «Μέσα Ενηµέρωσης 

Πίνακας 6.21. 

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 7.088 91.032 12,84311512

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 11.011.034,99 83.624.559,22 7,594613885

ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Δ.Ε.Κ.Ε. 5.922.918,12 3.576.678,38 0,603870982

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. -311.598,29 21.096.000 -67,70255382

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 3.096.849,28 2.706.380,49 0,873914177

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 2.798.802,31 3.589.825,54 1,28262919

ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 826.527,04 1.374.822,71 1,663372937

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 6.985.784,40 3.836.480,82 0,549183971

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 726.040,58 1.855.434,26 2,55555173

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6.809.846,96 5.674.980,81 0,833349243

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 425.404,52 35.245,70 0,082852199

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
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Πίνακας 6.22. 

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 7.088 91.032 12,84311512

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 7.633.914,23 7.053.707,10 0,923996116

ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Δ.Ε.Κ.Ε. 3.367 -2.731 -0,811107811

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. -311.598,29 459.797,81 -1,475610826

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6.675.003,42 -970.526,89 -0,145397212

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 2.998.556,12 733.174,02 0,244509021

ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 1.633.301,02 3.911.123,33 2,394612678

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 4.354.495,43 10.626.735,18 2,440405634

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 939.970,04 -2.518.805,52 -2,679665748

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. -1.545.205,46 4.080.849,53 -2,64097535

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. -1.343.391,57 -387.011,90 0,288085699

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

 

Στον κλάδο «Μέσα Ενηµέρωσης», κατά την εφαρµογή των ΕΛΠ σχεδόν όλες οι 

εισηγµένες εταιρίες στο ΧΑ, και συγκεκριµένα 10 στις 11 (90,94%) εµφάνισαν 

λογιστικά κέρδη τα οποία ήταν ποιοτικά. Η 1 στις 11 (9,1%) παρουσίασε λογιστικές 

ζηµίες στη δηµοσιευµένη κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Όµως, σύµφωνα µε 

τις τιµές του ∆είκτη, οι 5 από τις 10 εταιρείες που παρουσίασαν κέρδη δεν είχαν 

ποιότητα στα κέρδη τους.  

Μετά την εισαγωγή των ∆ΠΧΑ,  σχεδόν οι µισές από τις εισηγµένες εταιρίες στο ΧΑ, 

και συγκεκριµένα 5 στις 11 (45,4%) εµφάνιζαν λογιστικά κέρδη τα οποία είναι 

ποιοτικά. Οι 3 στις 11 (27,3%) εµφάνισαν κέρδη τα οποία όµως δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως ποιοτικά και τέλος, οι 3 στις 11 (27,3%) παρουσίασαν λογιστικές 

ζηµίες στη δηµοσιευµένη κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Όµως, σύµφωνα µε 

τις τιµές του ∆είκτη, οι 3 από τις 10 εταιρείες παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη 

χρήσης.  
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• Κλάδος «Ταξίδια & Αναψυχή» 

Πίνακας 6.23. 

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 377.210,74 -343.864,95 -0,911599044

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 736.459.361,53 508.893.344,84 0,6909999

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 70.687.853,25 92.427.440,36 1,307543462

AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. -1.587.883 2.311.799 -1,455900088

ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) -1.766.133,55 11.315.356,68 -6,406852234

ΓΕΚΕ Α.Ε. 9.725.970,79 9.526.631,90 0,979504474

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. 845.219 5.458.202,62 6,457737722

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 2.913.251,90 6.713 0,002304298

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. -7.771.208,88 739.105,40 -0,095108163

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1.388.971,54 5.001.375,70 3,600776226

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE 9.882.329,27 52.969.218,16 5,359993248

AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17.501.041,62 51.741.947,26 2,956506726

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 4.533.489,04 31.230.298,39 6,8887998

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

 

Πίνακας 6.24. 

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 501.221,83 -343.864,95 -0,686053419

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 693.418 481.382 0,694216187

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 150.491 62.982 0,418510077

AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. -1.587.883 2.311.799 -1,455900088

ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) 532000 11.481.000 21,58082707

ΓΕΚΕ Α.Ε. 7.623.620,65 1.215.416,13 0,159427677

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. -6.103 -1.763 0,288874324

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 4.398 7.143 1,62414734

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. -12.070.319,33 -3.708.574,64 0,307247434

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. -149.067 2.742.463 -18,39751924

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE 17.756.443,02 33.074.978,36 1,862702926

AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20.805.949,35 49.981.163,98 2,402253468

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 11.603 11.011 0,948978712

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

Για το οικονοµικό έτος 2004, στις 13 εισηγµένες εταιρίες του κλάδου «Ταξίδια & 

Αναψυχή» οι 9 (69,2%) παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη και οι 4 (30,8%) 
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λογιστικές ζηµίες. Εποµένως, το 100% των εισηγµένων επιχειρήσεων του κλάδου 

που έκλεισαν τη χρήση µε κέρδη, εµφάνισαν ποιότητα στα κέρδη τους. Όµως, 

εξετάζοντας τα αποτελέσµατα του ∆είκτη, διαπιστώνουµε πως από τις 9 εταιρίες που 

παρουσίασαν λογιστικά κέρδη χρήσης, µόνο οι 6 είχαν στην πραγµατικότητα 

ποιοτικά λογιστικά κέρδη. 

Για το οικονοµικό έτος 2005, στις 13 εισηγµένες εταιρίες του κλάδου «Ταξίδια & 

Αναψυχή» οι 8 (61,5%) παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη, η 1 (7,7%) µη 

ποιοτικά λογιστικά κέρδη και οι 4 (30,8%) λογιστικές ζηµίες. Όµως, εξετάζοντας τα 

αποτελέσµατα του ∆είκτη, διαπιστώνουµε πως από τις 12 εταιρίες που παρουσίασαν 

λογιστικά κέρδη χρήσης, µόνο οι 4 είχαν στην πραγµατικότητα ποιοτικά λογιστικά 

κέρδη. 

 

• Κλάδος «Τηλεπικοινωνίες» 

Πίνακας 6.25. 

ΟΤΕ Α.Ε. 183.708.317,90 649.096.032,05 3,53329691

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 

Πίνακας 6.26. 

ΟΤΕ Α.Ε. 3.300.000 1.532.800.000,00 464,4848485

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

Το 100% του κλάδου εµφανίζει ποιοτικά λογιστικά κέρδη στις δηµοσιευµένες 

λογιστικές καταστάσεις τόσο πριν όσο και µετά την εισαγωγή των ∆ΠΧΑ. 
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• Κλάδος «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» 

Πίνακας 6.27. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 439.512 1.030.157.000 2343,865469

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 52.011.988,77 -32.417.664,78 -0,623272933

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 14.913.513,57 21.908.929,75 1,469065599

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 

Πίνακας 6.28. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 201.564 598.733 2,970436189

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 23.012 63.191 2,746002086

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 12.820 9.678 0,754914197

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

Το οικονοµικό έτος 2004, από το σύνολο των εισηγµένων εταιριών, που ανήκουν 

στον κλάδο «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» οι 2 στις 3 (75%) εµφάνισαν στα 

λογιστικά αποτελέσµατα, κέρδη τα οποία ήταν ποιοτικά, ενώ η 1 στις 3 (25%) όχι, 

κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν και οι τιµές του ∆είκτη. 

Το σύνολο των εισηγµένων εταιριών, που ανήκουν στον κλάδο «Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφέλειας» (100%) εµφάνισαν στα λογιστικά αποτελέσµατα κέρδη τα οποία ήταν 

ποιοτικά, για το οικονοµικό έτος 2005. Όµως, σύµφωνα µε τις τιµές του ∆είκτη µόνο 

οι 2 από τις 3 (75%) παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη χρήσης.  
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• Κλάδος «Τράπεζες» 

Πίνακας 6.29. 

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 7.837.170,24 109.961.557,06 14,03077306

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. -15.740 122.346.759,11 -7772,983425

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 411.277 -215.986.000 -525,1594424

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 177.182.357,39 -784.396.160 -4,427055671

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 431.539 -4.529.523.259,86 -10496,20836

Τ BANK Α.Τ.Ε. 15.157 -18.729 -1,235666689

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 50.543 578.279 11,44132719

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 94.414.329,03 -306.479.019,31 -3,246107052

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 512,7 -2.111.000.000 -4117417,593

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 

Πίνακας 6.30. 

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 10.939 -2.339 -0,213822104

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. -15.740 -321.119 20,40146125

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 972.109 -3.101.031 -3,190003384

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 304.619 534.919 1,75602638

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 642.218 5.827.415 9,07388924

Τ BANK Α.Τ.Ε. 15.157 -18.729 -1,235666689

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 157.903 2.205.325 13,96632743

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 187.963 -1.116.938 -5,942329075

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 24.669.330 -138.856.835 -5,628723399

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

Στον κλάδο των Τραπεζών, 1 από τις 9 (11%) εισηγµένες εταιρείες παρουσίασε 

λογιστικές ζηµίες τη διαχειριστική χρήση  1.1.2004 – 31.12.2004. Οι 2 (22%) στις 9 

εµφάνισαν ποιότητα στα λογιστικά τους κέρδη, και τέλος οι 5 στις 9 (67%) 

δηµοσίευσαν λογιστικά κέρδη τα οποία δεν ήταν ποιοτικά. Τα στοιχεία αυτά 

επιβεβαιώνονται από τις τιµές του ∆είκτη. 

Τη διαχειριστική χρήση  1.1.2005 – 31.12.2005, 1 από τις 9 (11%) εισηγµένες 

εταιρείες παρουσίασε λογιστικές ζηµίες. Οι 3 (33,3) στις 9 εµφάνισαν ποιότητα στα 
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λογιστικά τους κέρδη, και τέλος οι 5 στις 9 (55,6%) δηµοσίευσαν λογιστικά κέρδη τα 

οποία δεν ήταν ποιοτικά. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται από τις τιµές του ∆είκτη. 

 

• Κλάδος «Ασφάλειες» 

Πίνακας 6.31. 

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 1.377.488,25 228.374,70 0,16579067

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 875.062 -4.670.013,07 -5,336779645

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 

Πίνακας 6.32. 

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 3.913,00 -1.719,00 -0,439304881

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 3.162 -1.928,00 -0,60974067

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

Ποσοστό 50% του κλάδου δεν διακρίνεται από ποιότητα στα λογιστικά κέρδη και 

50% παρουσίασε ποιοτικά λογιστικά κέρδη για το οικονοµικό έτος 2004. Αν 

εξετάσουµε τον ∆είκτη, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 100% του κλάδου δεν 

διακρίνεται από ποιότητα στα λογιστικά κέρδη για το οικονοµικό έτος 2004. 

Επίσης, το 100% του κλάδου δεν διακρίνεται από ποιότητα στα λογιστικά κέρδη για 

το οικονοµικό έτος 2005. 
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• Κλάδος «Ακίνητη Περιουσία» 

Πίνακας 6.33. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. -4.301.685,58 1.804.390,01 -0,419461157

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. -979.673,60 77.588.000 -79,19780629

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 24.815.802,19 45.363.087,67 1,827991992

ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. -3.574.600,95 2.013.752,69 -0,563350348

REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.059.557,14 926.427,21 0,874353232

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 809 261.632,09 323,4018418

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 11.212.109,62 -6.111.295,29 -0,545062035

TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9.485 5.758 0,607063785

EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ -48.752.319,48 188.040.000.000 -3857,047254

4.566.083,28 -1,39335146

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 314.519,59 -4.807.052,87 -15,28379479

-3.277.050,63

 

Πίνακας 6.34. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. -4.301.685,58 1.804.390,01 -0,419461157

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 135.519.749,00 -21.894.972 -0,161562962

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 173.180,51 -25.072,58 -0,144777146

ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 65.000.000,00 -1.167.000.000,00 -17,95384615

REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.461.991,00 20.549.750,00 4,605511306

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 809 1.913,00 2,364647713

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 14.593.311,00 14.556.533,00 0,997479804

TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9.485 5.758 0,607063785

EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ 15.771,00 7.735 0,490457168

ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. -4.301.685,58 1.804.390,01 -0,419461157

ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -2.037.338,18 -1.761.581,39 0,864648494

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές 

Δραστηριότητες/Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
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Στον κλάδο «Ακίνητη Περιουσία», κατά το οικονοµικό έτος 2004, οι 5 από τις 11 

(45,4%) εταιρείες του κλάδου εµφάνισαν λογιστικές ζηµίες, 4 στις 11 (36,4%) 

ποιοτικά λογιστικά κέρδη και οι 2 στις 11 (18,2%) µη ποιοτικά λογιστικά κέρδη. 

Αντίθετα, βάσει των αποτελεσµάτων του δείκτη, µόνο 2 στις 11 (18,2%) εταιρείες 

του κλάδου παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη. 

Στο κλείσιµο της διαχειριστικής χρήσης 2005, οι 5 από τις 11 (45,4%) εταιρείες 

εµφάνισαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη, 3 στις 11(27,3) µη ποιοτικά λογιστικά κέρδη 

και 3 στις 11 (27,3) λογιστικές ζηµίες. Αντίθετα, βάσει των αποτελεσµάτων του 

δείκτη, µόνο 2 στις 11 (18,2%) εταιρείες του κλάδου παρουσίασαν ποιοτικά 

λογιστικά κέρδη. 

 

• Κλάδος «Τεχνολογία» 

Πίνακας 6.35. 

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 2.992.264,73 2.704.750,53 0,903914183

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 501.660,31 7.887.489,69 15,72277004

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 735.353,70 -5.255.762,37 -7,147257667

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. -5.105.661,05 2.537.287,89 -0,496955804

Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 408.658 1.067.591,89 2,6124336

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 19.268 -15.962 -0,828420179

ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ2.079.248,39 27.324.713,78 13,14163037

PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 707.364,96 2.162.610,66 3,057277053

Forthnet A.E. 8.170.339,15 11.151.803,51 1,36491317

ΙΛΥΔΑ ΑΕ 1.286.424 1.418.996,31 1,10305491

 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.528.059,34 3.236.376,68 2,117965314

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 949.628,29 1.152.248,08 1,213367475

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ 772.516,02 -819.158,70 -1,060377622

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 6.741.401,24 189.939,88 0,028175134

 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 17.671.171,98 5.411.151,87 0,306213525

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. -4.248.895 5.830.231 -1,372175825

 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε -151.292,64 3.385.622,30 -22,37797093

SPACE HELLAS Α.Ε. 1.108 -1.006 -0,907942238

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 8.408.156,17 -1.867.252,75 -0,222076364

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2004 – 31/12/2004

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2004 – 31/12/2004

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης
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Πίνακας 6.36. 

 

Τα ευρήµατα, αναλύοντας τον κλάδο «Τεχνολογία», είναι ότι 3 από τις 19 (15,8%) 

επιχειρήσεις του κλάδου εµφανίζουν, για το οικονοµικό έτος 2004, λογιστικές ζηµίες, 

και άρα δεν αποτελούν κοµµάτι της έρευνας. Από τις υπόλοιπες, 11 στις 19 (58%) 

εµφάνισαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη για το οικονοµικό έτος 2004 και 5 στις 19 

(26%) εµφάνισαν µη ποιοτικά λογιστικά κέρδη για το ίδιο έτος. Όµως, σύµφωνα µε 

τις τιµές του ∆είκτη, µόνο οι 8 από τις 19 (42%) παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά 

κέρδη χρήσης. 

 

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 2.964.001,30 -310.835,30 -0,104870163

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 2.023,71 757.950,97 374,5353682

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 735.353,70 -5.255.762,37 -7,147257667

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. -2.088.543 238.999,63 -0,114433665

Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 91.223,59 91.223,59 1

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 19.268 -15.962 -0,828420179

ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ4.500.465 7.848.288 1,743883799

PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.451.303,77 1.166.060,54 0,803457253

Forthnet A.E. 321.365 5.417.299 16,85715308

ΙΛΥΔΑ ΑΕ 1.411.092,18 1.872.438,77 1,326942915

 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 505.680,07 1.564.173,75 3,093208222

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 949.628,29 1.152.248,08 1,213367475

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ -572.711,12 12.155,10 -0,021223789

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 3.650.754,10 1.690.637,96 0,463092806

 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 8.442 -9.677,00 -1,146292348

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. 795 -1.333 -1,67672956

 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε -3.609 -2.754 0,763092269

SPACE HELLAS Α.Ε. 1.108 -1.006 -0,907942238

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 7.033 12.452 1,770510451

Εισηγμένη

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 

01/01/2005 – 31/12/2005

Σύνολο ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 01/01/2005 – 31/12/2005

Δείκτης ΤΡ από Λειτουργικές Δραστηριότητες/Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσης
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Κατά το οικονοµικό έτος 2005, 3 από τις 19 (15,8%) επιχειρήσεις του κλάδου 

εµφανίζουν λογιστικές ζηµίες, και άρα δεν αποτελούν κοµµάτι της έρευνας. Από τις 

υπόλοιπες, 10 στις 19 (52,6%) εµφάνισαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη για το 

οικονοµικό έτος 2005 και 6 στις 19 (31,6) εµφάνισαν µη ποιοτικά λογιστικά κέρδη 

για το ίδιο έτος. Όµως, σύµφωνα µε τις τιµές του ∆είκτη, µόνο οι 8 από τις 19 (42%) 

παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη χρήσης. 

 

6.5. Αποτελέσµατα Έρευνας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

αντικατοπτρίζουν µε καλύτερο τρόπο τις µεταβολές που υφίστανται τα στοιχεία του 

Ενεργητικού, από ότι τα κέρδη προ φόρων. Επιπλέον τα ποιοτικά λογιστικά κέρδη 

εµφανίζουν υψηλή συσχέτιση µε τις ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες, ή µε άλλα λόγια τα λογιστικά κέρδη της επιχείρησης πρέπει να 

συµβαδίζουν µε το καθαρό ποσό των µετρητών που η επιχείρηση αποκτά από τη 

λειτουργική δραστηριότητα της. Σε αντίθετη περίπτωση τα κέρδη δεν είναι ποιοτικά. 

Για το παραπάνω λόγο, αρχικά, για κάθε µία εταιρία χωριστά έγινε σύγκριση των δύο 

µεγεθών, των λογιστικών κερδών και των ταµειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες. Οι εταιρείες που παρουσίασαν λογιστικές ζηµίες χρήσης 

εξαιρέθηκαν από το δείγµα. Από τις υπόλοιπες, παρουσιάστηκαν δύο περιπτώσεις. Η 

περίπτωση που οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είχαν θετικό 

πρόσηµο, και άρα συµπεραίναµε ποιότητα στα λογιστικά κέρδη χρήσης.  Στην 

αντίθετη περίπτωση, όπου οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν 

αρνητικές, συµπεραίναµε ότι τα λογιστικά κέρδη δεν ήταν ποιοτικά, αφού δεν 

προέρχονταν από τη συνήθη επιχειρησιακή δραστηριότητα.  

Η σύγκριση έγινε για ένα οικονοµικό έτος πριν την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στις 

εισηγµένες εταιρίες στο ΧΑ (2004) καθώς και για ένα οικονοµικό έτος µετά την 

εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στις εισηγµένες εταιρίες στο ΧΑ (2005). 

Ο Πίνακας 6.37. απεικονίζει τα αποτελέσµατα από την έρευνα στα λογιστικά κέρδη 

στις εισηγµένες εταιρίες στο ΧΑ, πριν την εισαγωγή των ∆ΛΠΧ. 
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Αναλύοντας τον πίνακα, παρατηρείται ότι 146 από τις 227 εισηγµένες εταιρίες, 

δηλαδή ποσοστό πάνω του 50% παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη στη 

δηµοσιευµένη κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, για το τελευταίο οικονοµικό έτος 

εφαρµογής των ΕΛΠ. Συγκεκριµένα, το 64,32% των εταιριών ήταν κερδοφόρες και 

υγιείς, αφού τα κέρδη τους προέρχονταν από τη συνήθη λειτουργία τους. Οι 44 στις 

227 (19,38%) εταιρίες χειραγώγησαν τα λογιστικά αποτελέσµατα ώστε να 

εµφανίσουν κέρδη ακόµη και αν αυτά δεν προέρχονταν από τις λειτουργικές 

ταµειακές ροές. Τέλος,  οι 37 στις 227 (16,3%), δεν ήταν κερδοφόρες για το 

οικονοµικό έτος 2004, αφού παρουσίασαν λογιστικές ζηµίες. 

Πίνακας 6.37.: Η ποιότητα των κερδών των εισηγµένων ανά κλάδο για το οικονοµικό έτος 2004. 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΜΗ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Πετρέλαιο & Αέριο 3 0 0 3

2 Χημικά 7 0 1 8

3 Πρώτες Ύλες 7 5 2 14

4 Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 14 11 0 25

5 Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 18 4 5 27

6 Τρόφιμα & Ποτά 20 1 3 24

7 Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 20 4 9 33

8 Υγεία 6 2 0 8

9 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 2 1 6

10 Εμπόριο 6 2 2 10

11 Μέσα Ενημέρωσης 10 0 1 11

12 Ταξίδια & Αναψυχή 9 0 4 13

13 Τηλεπικοινωνίες 1 0 0 1

14 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 1 0 3

15 Τράπεζες 2 6 1 9

16 Ασφάλειες 1 1 0 2

17 Ακίνητη Περιουσία 4 2 5 11

18 Τεχνολογία 13 3 3 19

ΣΥΝΟΛΟ 146 44 37 227  

 

Στον Πίνακα 6.38. απεικονίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα από την έρευνα 

στα λογιστικά κέρδη στις εισηγµένες εταιρίες στο ΧΑ, βάσει ∆ΠΧΑ. Όπως, 

διαφαίνεται από τον πίνακα, λίγο παραπάνω από τις µισές των εισηγµένων εταιριών 

παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη στη δηµοσιευµένη κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, για το πρώτο οικονοµικό έτος εφαρµογής των ∆ΛΠ. 
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Συγκεκριµένα οι 119 επιχειρήσεις στις 227 (52,4%) ήταν κερδοφόρες και υγιείς, 

αφού τα κέρδη τους προέρχονταν από τη συνήθη λειτουργία τους. Οι 68 στις 227 

(30%) εταιρίες χειραγώγησαν τα λογιστικά αποτελέσµατα ώστε να εµφανίσουν κέρδη 

ακόµη και αν αυτά δεν προέρχονταν από τις λειτουργικές ταµειακές ροές. Τέλος,  οι 

40 στις 227 (17,6%), δεν ήταν κερδοφόρες για το οικονοµικό έτος 2005, αλλά 

παρουσίασαν λογιστικές ζηµίες. 

 

Πίνακας 6.38.: Η ποιότητα των κερδών των εισηγµένων ανά κλάδο για το οικονοµικό έτος 2005. 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΜΗ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Πετρέλαιο & Αέριο 0 3 0 3

2 Χημικά 4 4 0 8

3 Πρώτες Ύλες 8 4 2 14

4 Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 13 8 4 25

5 Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 17 5 5 27

6 Τρόφιμα & Ποτά 12 11 1 24

7 Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 14 9 10 33

8 Υγεία 5 1 2 8

9 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2 4 0 6

10 Εμπόριο 7 1 2 10

11 Μέσα Ενημέρωσης 5 3 3 11

12 Ταξίδια & Αναψυχή 8 1 4 13

13 Τηλεπικοινωνίες 1 0 0 1

14 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3 0 0 3

15 Τράπεζες 3 5 1 9

16 Ασφάλειες 2 0 0 2

17 Ακίνητη Περιουσία 5 3 3 11

18 Τεχνολογία 10 6 3 19

ΣΥΝΟΛΟ 119 68 40 227  
 

Συγκρίνοντας τους δύο πίνακες, γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπήρξε κάποια σηµαντική 

µεταβολή στις εταιρείες που παρουσίασαν ποιότητα στα λογιστικά κέρδη χρήσης και 

σε αυτές που δεν παρουσίασαν ποιότητα σε αυτά, από το οικονοµικό έτος 2004 στο 

οικονοµικό έτος 2005. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται ένα καλύτερο εργαλείο µέτρησης 

της ποιότητας των κερδών. Το εργαλείο αυτό είναι ο ∆είκτης ταµειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες προς λογιστικά κέρδη χρήσης προ φόρων. 

Ο Πίνακας 6.39. απεικονίζει πόσες εταιρίες παρουσίασαν ποιοτικά κέρδη τη 

διαχειριστική χρήση 1.1.2004-31.12.2004 και πόσες τη διαχειριστική χρήση 1.1.2005-

31.1.2005, βάσει των αποτελεσµάτων του ∆είκτη.  
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Σύµφωνα µε τον Πίνακα Γ, από τις 227 εισηγµένες µόνο οι 97 παρουσίασαν ποιοτικά 

λογιστικά κέρδη το οικονοµικό έτος 2004, και όχι 146 όπως µετρήθηκε στον Πίνακα 

Α. Όµοια, από τις 227 εισηγµένες µόνο οι 67 παρουσίασαν ποιοτικά λογιστικά κέρδη 

το οικονοµικό έτος 2005, και όχι 119 όπως µετρήθηκε στον Πίνακα Β. Συνεπώς, 

γίνεται κατανοητό πως ο ∆είκτης µας δίνει µια καλύτερη εικόνα της ποιότητας των 

κερδών µέσα από µια πιο βαθιά συσχέτιση των δύο µεγεθών.  

Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι οι εισηγµένες εταιρείες που παρουσίασαν ποιότητα 

στα λογιστικά κέρδη µειώθηκαν σε ποσοστό 30,9% από το έτος 2004 στο έτος 2005. 

Με άλλα λόγια, µετά την εισαγωγή των ∆ΠΧΑ µειώθηκε ο αριθµός των εταιρειών 

εκείνων που εµφανίζουν κέρδη προερχόµενα από το καθαρό ποσό των µετρητών που 

η επιχείρηση αποκτά από τη λειτουργική δραστηριότητα της. 

Πίνακας 6.39.: Η ποιότητα των κερδών των εισηγµένων ανά κλάδο για τα δύο οικονοµικά έτη. 

 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 2004 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 2005

1 Πετρέλαιο & Αέριο 2 0

2 Χημικά 6 1

3 Πρώτες Ύλες 5 5

4 Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 8 8

5 Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 12 6

6 Τρόφιμα & Ποτά 13 6

7 Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 16 8

8 Υγεία 6 5

9 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1 0

10 Εμπόριο 3 5

11 Μέσα Ενημέρωσης 5 3

12 Ταξίδια & Αναψυχή 5 4

13 Τηλεπικοινωνίες 1 1

14 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 2

15 Τράπεζες 2 3

16 Ασφάλειες 0 0

17 Ακίνητη Περιουσία 2 2

18 Τεχνολογία 8 8

ΣΥΝΟΛΟ 97 67 164
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6.6. Συµπεράσµατα  

Μετά την είσοδο των ∆ΠΧΑ, τα λογιστικά κέρδη δεδοµένου του µειονεκτήµατος της 

ενσωµάτωσης των δεδουλευµένων, φαίνεται να απασχολούν περισσότερο τους 

επενδυτές, καθώς οι επιχείρησης πλέον διαθέτουν αρκετούς τρόπους για να  

βελτιώσουν την ρευστότητά τους και την οικονοµική τους ευρωστία.  

Το πρόβληµα έρχεται να λύσει η κατάσταση ταµιακών ροών, η οποία όταν 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις, παρέχει 

πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτιµούν τις δυνατότητές της εταιρίας 

να επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των ταµιακών ροών για να τις προσαρµόζει στην 

αλλαγή των συνθηκών και των ευκαιριών. Οι πληροφορίες για τις ταµιακές ροές είναι 

χρήσιµες ώστε να εκτιµάται η δυνατότητας της εταιρίας να δηµιουργεί ταµιακά 

διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα και επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύξουν 

πρότυπα για να εκτιµούν και να συγκρίνουν την παρούσα αξία των µελλοντικών 

ταµιακών ροών των διαφόρων επιχειρηµατικής απόδοσης για διαφορετικές µεταξύ 

τους επιχειρήσεις, γιατί περιορίζουν τις επιδράσεις της χρησιµοποίησης διαφορετικών 

λογιστικών χειρισµών για τις ίδιες συναλλαγές και γεγονότα. 

Μέσω της έρευνας διαπιστώθηκε πως τα ∆ΠΧΠ δεν βελτίωσαν τη συνάφεια των 

ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες και των λογιστικών κερδών. 

Συγκεκριµένα, υπήρξε πτώση της συνάφειας αυτής της τάξης του 30,9% από το έτος 

2004 στο έτος 2005. Βέβαια, τα αποτελέσµατα αυτά µπορεί να προκαλούνται και από 

τη µικρή περίοδο που εξετάστηκε µετά την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισηµανθούν κάποιοι περιορισµοί που πιθανό να έχουν 

επηρεάσει τα αποτελέσµατα της έρευνας. Αρχικά, η έρευνα διεξήχθη αποκλειστικά 

σε Ελληνικές εισηγµένες εταιρίες και συνεπώς οι διαφορές ανάµεσα στα ΕΛΠ και 

στα ∆ΠΧΠ, καθώς και οι επιπτώσεις που απορρέουν από αυτές, αφορούν 

αποκλειστικά την Ελλάδα. Επιπλέον, το χρονικό διάστηµα από την υιοθέτηση των 

∆ΠΧΠ ήταν σχετικά περιορισµένο. Αναλυτικά, τα πρότυπα υιοθετήθηκαν το 2005, 

ενώ τα στοιχεία του 2004 προέρχονται από αναµορφωµένες καταστάσεις σύµφωνες 

µε τα ∆ΠΧΠ. Προφανώς, κάποια µελλοντική παρόµοια έρευνα µε περισσότερα 

χρόνια εφαρµογής ∆ΠΧΠ να δείξει καλύτερα και πιο ακριβή αποτελέσµατα.  
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ΥΠΟ 

9. FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

10. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 
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12. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

13. ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 

14. ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

15. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

16. ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 

17.  ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 

18. ΕΛ. ∆. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 

•  Υποδήµατα 

1. ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

• Είδη Προσωπικής Φροντίδας 

1. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

2. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

• Καπνός 

1. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 

Κλάδος «Υγεία» 

• Ιατρικές Υπηρεσίες 

1. ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

2. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

3. ΙΑΣΩ Α.Ε. 

4. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.  

5. EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• Ιατρικός Εξοπλισµός 

1. MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

• Φαρµακευτικά Προϊόντα 

1. ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. 

2.  LAVIPHARM Α.Ε. 

Κλάδος «Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες» 

• Εξειδικευµένες Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες]  

1. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  

2. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

3. ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

• Επενδυτικές Υπηρεσίες 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.  
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• Εταιρείες Επενδύσεων 

1. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 

2. ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΕΕΧ 

Κλάδος «Εµπόριο» 

• Εµπόριο Ενδυµάτων 

1. SPRIDER STORES A.E. 

• Οικιακός Εξοπλισµός 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. 

• Εξειδικευµένο Λιανικό Εµπόριο] 

1. MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

2. ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. 

3. A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ Α.Ε. 

4. ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 

5. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

6. FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 

7. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

8. ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Κλάδος «Μέσα Ενηµέρωσης» 

• Τηλεόραση & Ψυχαγωγία  

1. ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 

• ∆ιαφήµιση 

1. ΑΤΕΡΜΩΝ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.∆.Ε.Κ.Ε.  

• Εκδόσεις 

1. ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

2. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

3. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 

4. ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 

5. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 

6. ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

7. Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 
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Κλάδος «Ταξίδια & Αναψυχή» 

• Τυχερά Παιχνίδια 

1. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 

3. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 

4. AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

• Ξενοδοχεία 

1. ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) 

2. ΓΕΚΕ Α.Ε. 

3. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. 

4. ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 

• Ταξίδια & Τουρισµός 

1. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 

2. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 

3. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE 

4. AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

Κλάδος «Τηλεπικοινωνίες» 

• Σταθερή Τηλεφωνία 

1. ΟΤΕ Α.Ε. 

Κλάδος «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» 

• Συµβατικός Ηλεκτρισµός 

1. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 

• Εναλλακτικός Ηλεκτρισµός 

1. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

• Ύδρευση 

1. ΕΤ. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 

2. Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. 

Κλάδος «Τράπεζες» 

1. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
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4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

5. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

6. Τ BANK Α.Τ.Ε. 

7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

9. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

10. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 

Κλάδος «Ασφάλειες» 

• Μεσίτες Ασφαλίσεων 

1. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 

• Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζηµιών 

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 

Κλάδος «Ακίνητη Περιουσία» 

• Συµµετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 

1. ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 

2. ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

3. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 

4. ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

5. ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 

6. REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

7. ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 

• Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 

1. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

• Ε.Ε.Α.Π. Βιοµηχανικών & Επαγγελµατικών Χώρων 

1. TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

• Εξειδικευµένες Ε.Ε.Α.Π. 

1. EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ 

Κλάδος «Τεχνολογία» 

• Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

1. BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 

2. QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 
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3. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. 

5. Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

6. QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

7. ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

8. PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

• ∆ιαδίκτυο 

1. Forthnet A.E. 

• Λογισµικό 

1. ΙΛΥ∆Α ΑΕ 

2. M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

3. HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

4. COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ 

• Υλικό Υπολογιστών 

1. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

• Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός Γραφείων 

1. ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.∆.Ε. 

• Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 

1. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 

2. SPACE HELLAS Α.Ε. 

3. ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 

 


