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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Θ εργαςία αςχολείται με τα ΔΧΠΑ που αφοροφν τισ Μικρομεςαίεσ Μεταποιθτικζσ 

Επιχειριςεισ και τθν επίδραςθ που ζχουν ςτισ διάφορεσ μορφζσ  χρθματοδότθςθσ και τθσ 

παροχισ πιςτϊςεων. Θ ςωςτι πολιτικι χρθματοδότθςθσ μπορεί να βοθκιςει τθν διοίκθςθ 

κάκε επιχείρθςθσ να πάρει ορκζσ μελλοντικζσ επιχειρθματικζσ αποφάςεισ και κεωρείται 

ζνα βαςικό οικονομικό κριτιριο πλθροφόρθςθσ που επθρεάηει άμεςα τθν μελλοντικι 

ςτρατθγικι ανάπτυξθσ τθσ επιχείρθςθσ. Αναλυτικά, θ διπλωματικι περιλαμβάνει τα 

ακόλουκα κεφάλαια: 

 

Στο πρϊτο κεφάλαιο, γίνεται ειςαγωγικι προςζγγιςθ ςτισ Μικρομεςαίεσ Ελλθνικζσ 

Επιχειριςεισ και τισ μορφζσ με τισ οποίεσ μποροφν να ιδρυκοφν ςτθν χϊρα μασ. Στο 

δεφτερο κεφάλαιο, γίνεται θ παρουςίαςθ των μελετϊν-ερευνϊν που ςυνδζονται με το 

υπό εξζταςθ κζμα. Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάηεται θ ΜμΕ ςτθν Ελλθνικι επικράτεια 

ςυςχετιηόμενθ με τισ αντίςτοιχεσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Στο τζταρτο κεφάλαιο, 

παρουςιάηονται οι διάφορεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ που αφοροφν τισ ΜμΕ ςτθν 

Ελλάδα. Στο πζμπτο κεφάλαιο, καταγράφονται και παρουςιάηονται οι τρόποι 

χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων. Στο ζκτο κεφάλαιο, εξετάηονται τα ςχετικά ΔΛΠ που 

καλφπτουν τισ ανάγκεσ μιασ ΜμΕ. Στο ζβδομο κεφάλαιο, παρουςιάηεται και αναλφεται 

το ΔΠΧΑ που αφορά τισ ΜμΕ. Στο τελευταίο κεφάλαιο, καταγράφονται τα 

ςυμπεράςματα, οι περιοριςμοί και οι προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα. Θ διπλωματικι 

ολοκλθρϊνεται με τθν παράκεςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΕΙΑΩΓΗ  

 

Σκοπόσ-αντικείμενο  τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να εξεταςκεί θ επίδραςθ των Διεκνϊν 

Λογιςτικϊν Προτφπων ςτισ Μικρομεςαίεσ Ελλθνικζσ Επιχειριςεισ. Ειδικότερα θ επίδραςθ 

που ζχουν ςτισ διάφορεσ μορφζσ  χρθματοδότθςθσ και τθσ παροχισ πιςτϊςεων προσ τισ 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Θ ςωςτι πολιτικι χρθματοδότθςθσ μπορεί να βοθκιςει τθν 

διοίκθςθ κάκε επιχείρθςθσ να πάρει ορκζσ μελλοντικζσ επιχειρθματικζσ αποφάςεισ και 

κεωρείται ζνα βαςικό οικονομικό κριτιριο πλθροφόρθςθσ που επθρεάηει άμεςα τθν 

μελλοντικι ςτρατθγικι ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ,  

 

Θ επιχείρθςθ1 είναι ζνασ οικονομικόσ οργανιςμόσ ο οποίοσ διακζτει κινθτι και ακίνθτθ 

περιουςία και εφαρμόηει τθν οικονομικι αρχι διακζτοντασ αγακά και υπθρεςίεσ 

επιδιϊκοντασ τθν πραγματοποίθςθ ενόσ αντικειμενικοφ ςκοποφ που ςυνικωσ είναι θ 

μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ. Επιχείρθςθ επομζνωσ καλείται μια αυτοτελισ οικονομικι 

μονάδα που ςυνδυάηει τουσ διάφορουσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ, δθλαδι κατά κανόνα 

του εδάφουσ, τθσ εργαςίασ, και του κεφαλαίου, επιδιϊκοντασ τθν παραγωγι αγακϊν ι 

παροχι υπθρεςιϊν με τελικό ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ατόμων (καταναλωτϊν).  

 

Τα παραγόμενα αγακά ι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ αποτελοφν οικονομικά αγακά. Τα 

αγακά αυτά καλοφνται οικονομικά επειδι δεν βρίςκονται ςε αφκονία ςτθ φφςθ ςε ςχζςθ 

με τισ ανάγκεσ που καλοφνται να ικανοποιιςουν. Ζτςι, θ απόκτθςθ αυτϊν των αγακϊν 

γίνεται ζναντι κάποιασ αντιπαροχισ. Οι μονάδεσ αυτζσ καλοφνται οικονομικζσ διότι οι 

ενζργειεσ τουσ διζπονται από το βαςικό οικονομικό αξίωμα δθλ. τθσ πραγματοποίθςθσ του 

μζγιςτου δυνατοφ αποτελζςματοσ με τθν μικρότερθ καταβαλλόμενθ προςπάκεια ι κυςία.  

 

Οι οικονομικζσ μονάδεσ είναι οικονομικοί οργανιςμοί, κάκε κρατικι ι ιδιωτικι, ατομικι ι 

εταιρικι οργάνωςθ κακϊσ και ιδρφματα ι οργανιςμοί δθμόςιοι ι ιδιωτικοί οι οποίοι 

διενεργοφν κάποιο είδοσ εκμετάλλευςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι αγακϊν και υπθρεςιϊν, 

τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των κοινωνικϊν ομάδων ι ακόμθ και τθν επιδίωξθ κζρδουσ. Με 

τθν ευρεία λοιπόν ζννοια  θ οικονομικι μονάδα μπορεί να είναι ζνα εμπορικό κατάςτθμα, 

ζνασ χρθματοοικονομικόσ οργανιςμόσ, ζνα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ζνα κζατρο, εργοςτάςιο, 

νοςθλευτικό ίδρυμα, κ.ο.κ. 

 

Οι επιχειριςεισ όπωσ και κάκε οργανιςμόσ ζχει ςτόχουσ που διακρίνονται ςε 

βραχυχρόνιουσ και μακροχρόνιουσ.  

 

Στθν πρϊτθ κατθγορία ςτόχων, δθλ. ςτουσ βραχυχρόνιουσ ανικουν2 θ: 

                                                           
1. Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκθσ Π. και Μωχςι Σ., Γενικι Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι, 2005.   
2.  Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκθσ Π. και Μωχςι Σ., Γενικι Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι, 2005 
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(α) ςυνεχισ και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ,  

(β) ζγκαιρθ εξόφλθςθ των λθξθπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων,  

(γ) αποτελεςματικι διάκεςθ των παραγόμενων προϊόντων,  

(δ) προμικεια πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν με τθ χαμθλότερθ δυνατι τιμι και τθν 

υψθλότερθ ποιότθτα,  

(ε) κάλυψθ των εξόδων παραγωγισ και των αντίςτοιχων γενικϊν εξόδων που χρειάηονται 

για τθν προϊκθςι τθσ,  

(ςτ) εξεφρεςθ και επιλογι του κατάλλθλου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ,  

(η) ορκολογικι οργάνωςθ τθσ εργαςίασ και του παραγωγικοφ εξοπλιςμοφ,  

(θ) προϊκθςθ διαδικαςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου και προγραμματιςμοφ τθσ δράςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ.  

 

Στθν δεφτερθ κατθγορία ςτόχων δθλ. ςτουσ μακροχρόνιουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ 

ανικουν3 θ:  

 

(α) μεγιςτοποίθςθ των επενδφςεων ςε περιουςιακά ςτοιχεία, αναμενόμενων και 

διανεμόμενων κερδϊν, πωλιςεων, μεριδίου αγοράσ και επζκταςθσ ςε νζεσ αγορζσ,  

(β) ελαχιςτοποίθςθ των γενικϊν, ειδικϊν εξόδων, κατά μονάδα κόςτουσ παραγωγισ, 

χρόνου παραγωγισ, απϊλεια χριματοσ, μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ και τθσ 

εξαςκζνιςθσ των φυςικϊν πόρων,  

(γ) εξαςφάλιςθ ςυνεχοφσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ, αφξθςθ εργαςιακισ αςφάλειασ 

και ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων,  

(δ) αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ,  

(ε) ςυνεχισ επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ,  

(ςτ) διατιρθςθ υψθλοφ επιπζδου προγράμματοσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ,  

(η) βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παραγόμενων προϊόντων ι προςφερόμενων υπθρεςιϊν,  

(θ) προγραμματιςμόσ κοινωνικϊν ζργων και προςφορϊν ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ 

ευκφνθσ τθσ κάκε επιχείρθςθσ.   

 

Αναφερόμενοι ςτισ οικονομικζσ μονάδεσ ςκόπιμο είναι να αναφερκοφμε ςτθν διάκριςι 

τουσ. Οι οικονομικζσ μονάδεσ διακρίνονται με βάςθ4:  

 

(α)  το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτάσ, ςε εμπορικζσ, γεωργικζσ, βιομθχανικζσ, τραπεηικζσ, 

μεταλλευτικζσ, αςφαλιςτικζσ, ξενοδοχειακζσ, κ.ο.κ.  

(β) Το μζγεκοσ (κφκλοσ εργαςιϊν, αρικμόσ απαςχολοφμενων ατόμων, χρθςιμοποιοφμενα 

κεφάλαια, κ.λ.π.), ςε μικρζσ, μεςαίεσ ι μεγάλεσ.  

(γ) Τθν ιδιότθτα του φορζα, ςε ιδιωτικζσ, δθμόςιεσ ι μικτζσ. Ιδιωτικζσ καλοφνται εκείνεσ 

των οποίων ο φορζασ είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου - (ν.π.ι.δ.) 

Δθμόςιεσ είναι εκείνεσ των οποίων ο φορζασ είναι το κράτοσ ι νομικό πρόςωπο 

                                                           
3. Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκθσ Π. και Μωχςι Σ., Γενικι Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι, 2005  
4. Γκίνογλου Δ., Φορολογικι Λογιςτικι, 2007    
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δθμοςίου δικαίου – (ν.π.δ.δ.). Τζλοσ, μικτζσ είναι όςεσ προκφπτουν από τθν 

ςυνεργαςία προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου και κράτουσ ι νομικϊν προςϊπων δθμοςίου 

δικαίου.  

(δ) Τον επιδιωκόμενο ςκοπό, ςε κερδοςκοπικζσ (επιχειριςεισ) και μθ κερδοςκοπικζσ. 

 

Θ κατανόθςθ και ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ οικονομικισ μονάδασ, τθσ επιχείρθςθσ, των 

ςτόχων τθσ αλλά και των κατθγοριοποιιςεϊν τθσ, επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ κατανόθςθ τθσ 

ςθμαντικότθτασ τθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ, θ οποία αποτελεί τθν ραχοκοκαλιά τθσ 

ελλθνικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Θ λογιςτικι αντιμετϊπιςι τουσ και θ είςοδοσ 

των ΔΠΧΑ ςτθν πραγματικότθτα των επιχειριςεων αυτισ τθσ κατθγορίασ (των ΜμΕ) δείχνει 

τθν αντικειμενικι αξία που το ευρφτερο νομοκετικό και ρυκμιςτικό περιβάλλον αποδίδει ςε 

αυτζσ για τθν ορκι και ανεμπόδιςτθ λειτουργία του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ.  

 

Στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ των ερευνϊν αναφορικά με το 

υπό εξζταςθ ηιτθμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

 

Σκοπόσ του κεφαλαίου είναι να παρουςιαςκοφν οι μελζτεσ-ζρευνεσ που ςυνδζονται με το 

υπό εξζταςθ κζμα. Θ βιβλιογραφία προςπάκθςε να ερευνιςει το πλαίςιο των ΔΠΧΑ για 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και να εξετάςει τισ επιδράςεισ  ςτθν  επιχειρθματικι τουσ  

δραςτθριότθτα.  

 

2.1 Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ 

  

Ο Quagli (2011), επιχείρθςε να εξετάςει τθν επίδραςθ των διατάξεων του νζου ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου που αφορά ςτα ΔΠΧΑ για ΜμΕ το οποίο κυρϊκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ καταδεικνφουν διαφοροποίθςθ μεταξφ των 

υποκειμζνων τθσ ζρευνασ που προζρχονταν από διαφορετικά κράτθ μζλθ τθσ ευρωπαϊκισ 

ζνωςθσ τα οποία δείχνουν πωσ ιδιαίτερα για τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ δεν 

αναγνωρίηεται θ ςπουδαιότθτα του ΔΛΠ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ του δείγματοσ.  

 

Επίςθσ ςε μια προςπάκεια καταγραφισ των αλλαγϊν και των καταγραφϊν των 

αντιδράςεων από τθν εφαρμογι των ΔΠΧΑ για μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ οι ερευνθτζσ 

εςτίαςαν ςτο πλαίςιο χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ που προζκυψε από τθν 

εφαρμογι τουσ (Bertoni et al., 2010). Το ζτοσ 2005 επιλζχκθκε ωσ ζτοσ βάςθ διότι είχε 

αποφαςιςτεί θ εφαρμογι των ΔΠΧΑ για όλεσ τισ ειςθγμζνεσ εταιρείεσ, δίνοντασ τθν  

δυνατότθτα ςτα Κράτθ μζλθ να επιλζξουν εάν τα πρότυπα κα εφαρμόηονταν και από τισ 

μικρομεςαίεσ. Θ επιλογι δόκθκε αφοφ οριςμζνεσ χϊρεσ, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, 

κεωροφνταν οικονομικά αδφναμεσ με τθν οικονομικι πλθροφόρθςθ να είναι 

προςανατολιςμζνα προσ τουσ πιςτωτζσ παρά προσ τουσ επενδυτζσ. 

 

Θ Mantzari (2010), ερεφνθςε τθν χρθςιμότθτα των ΔΠΧΑ και τισ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ 

των χρθςτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςε εκνικό 

επίπεδο. Θ ζρευνα αξιοποίθςε εκνογραφικζσ τακτικζσ και κατζγραψε τισ αντιδράςεισ των 

χρθςτϊν των οικονομικϊν εκκζςεων όπωσ επίςθσ και τθν καταγραφι των απόψεων των  

χρθςτϊν ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα των διεκνϊν λογιςτικϊν πρότυπα για τισ ΜΜΕ. 

 

Παράλλθλα ςτο υπό εξζταςθ ηιτθμα ο Pacter (2010), εξζταςε τα κριτιρια που 

χρθςιμοποιοφνται για τον διαχωριςμό των επιχειριςεων ςε μεγάλεσ και μικρομεςαίεσ. 

Ερευνικθκε θ ανάγκθ που οδιγθςε ςτθν δθμιουργία του προτφπου για τισ μικρομεςαίεσ 

και παρουςίαςε τθν δομι του προτφπου, αςχολοφμενοσ με τθν ορκι εφαρμογι τουσ. 

Τζλοσ, αςχολικθκε με τθν εξζταςθ ηθτθμάτων που προζκυψαν λόγω τθσ υποχρεωτικισ 

υιοκζτθςθσ των ΔΠΧΑ για μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ από κάποιεσ χϊρεσ. 
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Οι Cole et.al (2009), μελζτθςαν τισ απόψεισ  των χρθςτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

για τισ ειςθγμζνεσ ι μθ επιχειριςεισ που εφαρμόηουν τα ΔΠΧΠ ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ. Επίςθσ, 

κατζγραψαν τα οφζλθ που ζχουν οι χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και τα οποία 

πθγάηουν από τθν ποιότθτα, τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα των οικονομικϊν ςτοιχειϊν 

από τθν εφαρμογι των ΔΠΧΠ ςε ςχζςθ με τα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία που προζρχονταν απο 

τθν εφαρμογι των εκνικϊν προτφπων.  

 

Οι Deaconu et.al (2009), εξζταςαν τθν δυνατότθτα απλοφςτευςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ 

πλθροφόρθςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Αντικειμενικό ςκοπόσ τθσ μελζτθσ αυτισ 

υπιρξε θ μελζτθ και εξακρίβωςθ των αναγκϊν που ζχουν οι χριςτεσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι 

υπάρχουν πλθροφοριακζσ ανάγκεσ που δεν καλφπτονταν από τισ υπάρχουςεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ που παράγονταν από τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. 

 

Ο Schiebel (2007) εξετάηει το ΔΠΧΑ για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ 

πωσ κα ζπρεπε οι επιχειριςεισ αυτζσ να ζχουν διαφορετικι μεταχείριςθ όπωσ επίςθσ ότι 

δεν κα ζπρεπε να δίνουν να δθμοςιοποιοφν τισ καταςτάςεισ τουσ. Στο βακμό που οι 

ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ των εξωτερικϊν χρθςτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

επθρεάηονται ωσ προσ οι φορείσ δθμοςιοποιοφν τισ εκκζςεισ τουσ όπωσ και οι κανονιςμοί 

που διζπουν τισ διεκνείσ οικονομικζσ εκκζςεισ κα πρζπει επίςθσ να είναι διαφορετικοί. Ο 

ςκοπόσ τθσ ερευνάσ ιταν να μελετιςει τθν ζκταςθ ςτθν οποία το πρότυπο εξαρτάται από το 

πλιρεσ ςφςτθμα που διζπει τα ΔΠΧΑ.  

 

Συνεπϊσ γίνεται αντιλθπτό από τθν βιβλιογραφία πωσ τα νζα αυτά ΔΠΧΑ που αφοροφν τθν 

μικρομεςαία επιχείρθςθ, υπογραμμίηουν το ενδιαφζρον του νομοκζτθ για αυτι και κζτουν 

ςτο επίκεντρο τθν πλθροφόρθςθ προσ τουσ χριςτεσ των καταςτάςεων ανεξάρτθτα από το 

μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται παρουςίαςθ τθσ Μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ ςε ςχζςθ με τθν 

ευρωπαϊκι τθσ διάςταςθ και θ ςφνδεςι τθσ με τθν Ευρωπαϊκι προοπτικι.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

 

ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

 

Οι μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ διαδραµατίηουν ουςιαςτικό ρόλο ςτθν ευρωπαϊκι 

οικονοµία. Είναι µεγάλθ πθγι επιχειρθµατικϊν δεξιοτιτων, καινοτοµίασ και απαςχόλθςθσ. 

Στθ διευρυµζνθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προςφζρουν ςθμαντικό αρικμό κζςεων εργαςίασ και 

αντιπροςωπεφουν ουςιαςτικό αρικμό του ςυνόλου των επιχειριςεων. Ωςτόςο, πολλζσ 

φορζσ ζρχονται αντιµζτωπεσ µε ατζλειεσ τθσ αγοράσ. Οι ΜμΕ5 ζχουν ςυχνά δυςκολίεσ ςτθν 

εξεφρεςθ κεφαλαίων ι πίςτωςθσ, ιδιαίτερα όταν βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ εκκίνθςθσ. 

Επίςθσ, λόγω των περιοριςµζνων πόρων που διακζτουν ζχουν µικρότερθ πρόςβαςθ ςτισ 

νζεσ τεχνολογίεσ ι ςτθν καινοτοµία. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ, θ  υποςτιριξθ των ΜμΕ 

αποτελεί µία από τισ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν οικονοµικι 

ανάπτυξθ, τθ δθµιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ κακϊσ και τθν οικονοµικι και κοινωνικι 

ςυνοχι. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάηεται θ ΜμΕ ςτθν Ελλθνικι επικράτεια ςυςχετιηόμενθ με τισ 

αντίςτοιχεσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

 

3.1 Μικρομεςαία Επιχείρθςθ - Περιβάλλον Λειτουργίασ 

 

Οι επιχειριςεισ ανάλογα με τθν φφςθ των δραςτθριοτιτων τουσ, τον αρικμό των 

εργαηομζνων τουσ, το φψοσ των απαιτοφμενων κεφαλαίων για τθν ανάπτυξι τουσ 

επιλζγουν τθν νομικι μορφι που ςε κάκε περίπτωςθ κρίνεται κατάλλθλθ. 

 

Οι ΜμΕ διαδραματίηουν κεμελιϊδθ ρόλο ςτθν ευρωπαϊκι οικονομία, κακϊσ αποτελοφν 

τθ ραχοκοκαλιά τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, ενϊ τα κφρια πλεονεκτιματα μιασ 

εφρυκμθσ λειτουργίασ του κεςμοφ των ΜΜΕ είναι τα ακόλουκα:  

 

(α) προάγουν τθν κοινωνικι ςτακερότθτα,  

(β) εξαςφαλίηουν υψθλοφσ ρυκμοφσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ,  

(γ) διατθροφν τον ηωτικό δεςμό μεταξφ τθσ παραγωγικισ πραγματικότθτασ και τθσ 

εδαφικισ τθσ διάςταςθσ,  

(δ) αποτελοφν ίςωσ τον αποτελεςματικότερο τρόπο καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ και 

όλων των προβλθμάτων που αυτι προκαλεί κακϊσ δθμιουργοφν περιςςότερεσ κζςεισ 

απαςχόλθςθσ,  

(ε) ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ιδζασ τθσ “κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ” κακϊσ αποτελοφν 

χϊρουσ κατάρτιςθσ,  

(ςτ) ενιςχφουν τθ διεκνι ανταγωνιςτικότθτα των κρατϊν μελϊν και τθσ ΕΕ.  

 

                                                           
5. http://www.anpe.gr/axonas4_files/sme_user_guide_el_SMALL.pdf  



12 
 

Ωςτόςο, οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ παρουςιάηουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά τα 

οποία αποτελοφν βαςικό εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ του κεςμοφ τουσ, όπωσ θ απουςία 

οικονομιϊν κλίμακασ, ο (ςυνικωσ) υψθλόσ επιχειρθματικόσ κίνδυνοσ, θ ζλλειψθ 

εγγυιςεων για προςφυγι ςτον δανειςμό, οι ςυχνά δαιδαλϊδεισ γραφειοκρατικοί 

μθχανιςμοί κ.α. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει ςυνειδθτοποιιςει αφενόσ τα ςθμαντικά οφζλθ 

από τθν ενίςχυςθ του κεςμοφ των ΜμΕ και αφετζρου τα προβλιματα, τα οποία 

αντιμετωπίηουν και ζχει κζςει τθν εξάλειψθ των εμποδίων που αντιμετωπίηουν οι ΜμΕ 

ςτθν πρϊτθ κζςθ ςτθν ιεραρχία των δραςτθριοτιτων τθσ.  

 

Για να μπορζςουμε να κατανοιςουμε τθν Μικρομεςαία Επιχείρθςθ καλό είναι να 

ξεκινιςουμε πρϊτα με τον οριςμό τθσ επιχείρθςθσ, τισ μορφζσ και τα μεγζκθ που 

διακρίνονται ςτθν Ελλάδα.  

 

Ο οριςμόσ που φζρεται πλζον ςιμερα ωσ ο ευρφτερα αποδεκτόσ είναι ότι επιχείρθςθ 

χαρακτθρίηεται θ ποριςτικι οικονομικι μονάδα που αποτελεί αυτοτελι και υπεφκυνθ 

οργάνωςθ παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και διαχείριςθσ ςυναλλαγϊν με τισ οποίεσ και 

επιδιϊκει το μζγιςτο δυνατό κζρδοσ. Το δε κζρδοσ κατά κανόνα κα πρζπει να υπερβαίνει 

τθν αντίςτοιχθ ςυνικθ αμοιβι (ωσ αντιμιςκία) τθσ διοικθτικισ ι εκτελεςτικισ εργαςίασ που 

επιτελείται ςε αυτιν. Οι νομικζσ μορφζσ είναι6:  

 

 θ ατομικι,  

 Ομόρρυκμθ Εταιρία (Ο.Ε.),  

 Ετερόρρυκμθ Εταιρία (Ε.Ε.),  

 Εταιρία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.),  

 Μονοπρόςωπθ ΕΠΕ,  

 Ανϊνυμθ Εταιρία (Α.Ε.),  

 Μονοπρόςωπθ ΑΕ,  

 Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ),  

 Ανϊνυμθ Ναυτιλιακι Εταιρία (Α.Ν.Ε.),  

 Αφανισ Εταιρία,  

 Συνεταιριςμόσ,  

 Συμπλοιοκτθςία,  

 Κοινοπραξία.  

 

Τα μεγζκθ είναι μικρζσ, μεςαίεσ, μεγάλεσ και επιχειριςεισ κολοςςοί.  

 

Τελευταία, αναφζρονται και οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜμΕ), όχι όμωσ ωσ νομικι 

μορφι αλλά για λόγουσ ζνταξισ τουσ ςε προγράμματα επιχορθγιςεων. Μόλισ πρόςφατα, ο 

Ν. 4308/14 άρκρο 2 κακορίηει τα όρια μεγζκουσ των οντοτιτων. Τα όρια αυτά ςτθρίηονται 

                                                           
6. Νεγκάκθσ Ι.Χ. Λογιςτικι Εταιριϊν-Θεωρία και Πράξθ, 2θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Σοφία, 2012.   
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ςτα κριτιρια μεγζκουσ τθσ Οδθγίασ 34. Θ βαςικι αρχι που υιοκετεί ο νόµοσ είναι ότι οι 

λογιςτικοί κανόνεσ για τθν κατάρτιςθ λογιςτικϊν καταςτάςεων προςδιορίηονται µε βάςθ το 

µζγεκοσ τθσ οντότθτασ και όχι µε βάςθ το νοµικό τφπο. Αναλυτικά: "...οι οντότθτεσ 

κατατάςςονται με βάςθ το μζγεκόσ τουσ ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ...: 

 

Πολφ μικρζσ οντότθτεσ  

 

Πολφ μικρζσ οντότθτεσ είναι οι οντότθτεσ οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ 

τουσ δεν υπερβαίνουν τα όρια δφο τουλάχιςτον από τα ακόλουκα τρία κριτιρια:  

α) Σφνολο ενεργθτικοφ (περιουςιακϊν ςτοιχείων): 350.000 ευρϊ,  

β) Κακαρό φψοσ κφκλου εργαςιϊν: 700.000 ευρϊ,  

γ) Μζςοσ όροσ απαςχολουμζνων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου: 10 άτομα. 

 

Ειδικά οι οντότθτεσ τθσ 1(γ) του άρκρου 1 εντάςςονται ςτθν κατθγορία των πολφ μικρϊν 

οντοτιτων με μόνθ προχπόκεςθ ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ δεν υπερβαίνει το ποςό του 

1.500.000 ευρϊ. 

 

Μικρζσ οντότθτεσ  

 

Μικρζσ οντότθτεσ είναι οι οντότθτεσ οι οποίεσ δεν είναι πολφ μικρζσ οντότθτεσ και κατά τθν 

θμερομθνία του ιςολογιςμοφ τουσ δεν υπερβαίνουν τα όρια δφο τουλάχιςτον από τα 

ακόλουκα τρία κριτιρια:  

 

α) Σφνολο ενεργθτικοφ: 4.000.000 ευρϊ,  

β) Κακαρό φψοσ κφκλου εργαςιϊν: 8.000.000 ευρϊ,  

γ) Μζςοσ όροσ απαςχολουμζνων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου: 50 άτομα. 

 

Μεςαίεσ οντότθτεσ  

 

Μεςαίεσ οντότθτεσ είναι οι οντότθτεσ οι οποίεσ δεν είναι πολφ μικρζσ ι μικρζσ οντότθτεσ 

και οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ τουσ δεν υπερβαίνουν τα όρια δφο 

τουλάχιςτον από τα ακόλουκα τρία κριτιρια:  

 

α) Σφνολο ενεργθτικοφ: 20.000.000 ευρϊ,  

β) Κακαρό φψοσ κφκλου εργαςιϊν: 40.000.000 ευρϊ,  

γ) Μζςοσ όροσ απαςχολουμζνων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου: 250 άτομα. 

 

Μεγάλεσ οντότθτεσ  

 

Μεγάλεσ οντότθτεσ είναι οι οντότθτεσ οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του 

ιςολογιςμοφ τουσ υπερβαίνουν τα όρια δφο τουλάχιςτον από τα ακόλουκα τρία κριτιρια:  
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α) Σφνολο ενεργθτικοφ: 20.000.000 ευρϊ,  

β) Κακαρό φψοσ κφκλου εργαςιϊν: 40.000.000 ευρϊ, 

γ) Μζςοσ όροσ απαςχολουμζνων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου: 250 άτομα. 

 

7. Το ποςό του κονδυλίου «Σφνολο ενεργθτικοφ» και το κακαρό ποςό του κονδυλίου 

«Κφκλοσ εργαςιϊν» που αναφζρονται ςε αυτό το άρκρο είναι εκείνα των αντίςτοιχων 

κονδυλίων των υποδειγμάτων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, ωσ εξισ: α) «Σφνολο 

ενεργθτικοφ» είναι το ποςό του κονδυλίου «Σφνολο ενεργθτικοφ» του υποδείγματοσ 

ιςολογιςμοφ Β.1.1 ι Β.1.2 ι Β.5, αναλόγωσ, β) «Κφκλοσ εργαςιϊν» είναι το ποςό του 

κονδυλίου «Κφκλοσ εργαςιϊν (κακαρόσ)» του υποδείγματοσ τθσ Κατάςταςθσ 

αποτελεςμάτων Β.2.1 ι Β.2.2 ι Β.6, αναλόγωσ. 

 

8. Σε περίπτωςθ περιόδου διαφορετικισ του δωδεκάμθνου, ο κφκλοσ εργαςιϊν για τθν 

εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου υπολογίηεται κατ’ αναλογία ςε ετιςια βάςθ. 

 

9. Όταν θ οντότθτα υπερβαίνει ι παφει να υπερβαίνει τα όρια δφο εκ των τριϊν κριτθρίων 

των παραγράφων 2 και 4 ζωσ 6 ι το κριτιριο τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου για 

δφο διαδοχικζσ περιόδουσ, για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ των ρυκμίςεων αυτοφ του νόμου 

θ αλλαγι κατθγορίασ μεγζκουσ ενεργοποιείται από τθν περίοδο που ζπεται των δφο εν 

λόγω διαδοχικϊν περιόδων. 

 

10. Οι οντότθτεσ τθσ παραγράφου 2(δ) του άρκρου 1, όταν δεν είναι οντότθτεσ τθσ 

παραγράφου 2(α), 2(β) ι 2(γ) του άρκρου 1, εντάςςονται ςτισ «μεγάλεσ» οντότθτεσ...". 

 

Θ ανάπτυξθ και μεγζκυνςθ των επιχειριςεων7 (ςε τομείσ που ευνοοφν το μεγάλο μζγεκόσ 

τουσ και ευνοοφνται απ’ αυτό) δθμιοφργθςε, εκτόσ των άλλων, και  τθν ανάγκθ δζςμευςθσ 

αφενόσ μεγάλου φψουσ κεφαλαίων, και αφετζρου τθν δζςμευςι τουσ για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα (μακροπρόκεςμα κεφάλαια), λόγω και τθσ ςε μεγάλο βακμό εκμθχάνιςθσ τθσ 

παραγωγισ (μεγάλο φψοσ αξίασ παγίων ςτοιχείων). Τα δφο αυτά χαρακτθριςτικά-μεγάλο 

φψοσ του ςυνολικοφ δεςμευμζνου κεφαλαίου, μεγάλθ διάρκεια δζςμευςισ του-οδιγθςαν 

ςε αδυναμία ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ ςε απροκυμία ειςφοράσ των απαιτοφμενων 

κεφαλαίων από ζναν επιχειρθματία ι από μικρό αρικμό επιχειρθματιϊν, όταν οι 

υφιςτάμενεσ νομικζσ μορφζσ επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ δθμιουργοφςαν το ενδεχόμενο 

απϊλειασ τθσ ςυνολικισ δθλ. και τθσ εξωεπιχειρθματικισ περιουςίασ του επιχειρθματία, 

ιδίωσ ςε κλάδουσ με υψθλό βακμό κινδφνου. 

 

                                                           
7. Ταχυνάκθσ, Π. (1999) Εμπειρικι προςζγγιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ του ορκωτοφ ελεγκτι ςτον Ελλθνικό 
χϊρο, Αδθμοςίευτθ διδακτορικι διατριβι, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν 
Επιςτθμϊν, Τμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Θεςςαλονίκθ, ςελ. 18. 
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Προζκυψε ςυνεπϊσ θ ανάγκθ υιοκζτθςθσ μορφϊν επιχειρθματικισ (εταιρικισ) 

ςυνεργαςίασ, με τισ οποίεσ κα εξαςφαλίηονται ς’ αυτοφσ που ειςφζρουν το κεφάλαιο τα 

εξισ: πρϊτο, ότι ςε περίπτωςθ κακισ πορείασ τθσ επιχείρθςθσ το μζγιςτο τθσ ηθμίασ που 

είναι ενδεχόμενο να υποςτοφν κα είναι το φψοσ του κεφαλαίου που ειςφζρουν ι είναι 

υποχρεωμζνοι να ειςφζρουν, ςυνεπϊσ ςε καμιά περίπτωςθ δεν κα κινδυνεφουν να χάςουν 

το ςφνολο τθσ περιουςίασ τουσ από αυτιν κακ’ αυτιν τθν επιχειρθματικι ςυνεργαςία (θ 

ενδεχόμενθ ευκφνθ τουσ πζρα από το ποςό του ειςφερκζντοσ κεφαλαίου τουσ, μπορεί να 

προζλκει μόνο από πρόςκετεσ νομικζσ ςχζςεισ, όπωσ εγγφθςθ, τριτεγγφθςθ, κ.τ.λ.). 

Δεφτερο, θ ειςφορά ενόσ ποςοφ κεφαλαίου, δεν κα δθμιουργεί από μόνθ  τθσ τθν  

υποχρζωςθ ενεργοφ ανάμιξθσ του ειςφζροντοσ ςτθ διοίκθςθ και  διαχείριςθ τθσ εταιρικισ 

μονάδασ, προκειμζνου να ευοδωκεί ο  ςκοπόσ τθσ. Τζτοια ανάμιξθ ςτθ διοίκθςθ και 

διαχείριςθ κα πρζπει το νομικό πλαίςιο απλϊσ να επιτρζπει ςτον κεφαλαιοφχο, εφόςον 

αυτόσ εκφράςει τθν προσ τοφτο βοφλθςι του και ακολουκθκεί οριςμζνθ διαδικαςία 

(εκλογισ, κ.τ.λ.). Συνεπϊσ το νομικό πλαίςιο κα πρζπει να προβλζπει αφενόσ ότι μόνθ θ 

ιδιότθτα του κεφαλαιοφχου δεν ςυνεπάγεται τθν αυτόματθ και ex lege υποχρζωςθ για 

ενεργό ςυμμετοχι του ςτα τθσ εταιρίασ, αφετζρου δε ότι θ διοίκθςθ και διαχείριςθ των 

εταιρικϊν υποκζςεων μπορεί να ανατίκεται, προφανϊσ λόγω επαγγελματικϊν ι άλλων 

προςόντων, ςε άλλα πρόςωπα ι και ςε άλλα πρόςωπα που όμωσ δεν ςυνδζονται με 

κεφαλαιακό δεςμό με τθν εταιρία. 

 

3.2 Οριςμόσ Μικρομεςαίασ Επιχείρθςθσ 

 

Θ Μικρομεςαία Επιχείρθςθ, ςφμφωνα με τθ Σφςταςθ 2003/361 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

(European Council)8 θμερομθνίασ 06 Μαΐου 2003, περιλαμβάνει μια ομάδα επιχειριςεων 

και ςυγκεκριμζνα τα παρακάτω είδθ: (α) τθν μεςαία επιχείρθςθ, (β) τθν μικρι επιχείρθςθ 

και (γ) τθν πολφ μικρι επιχείρθςθ.  

 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ εφαρμόηει τον οριςμό αυτό ςτα κοινοτικά προγράμματα και ςτισ 

κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ, και παράλλθλα ςυςτινει χωρίσ δζςμευςθ τθν εφαρμογι του 

ίδιου οριςμοφ ςτα προγράμματα αυτά, από τα κράτθ μζλθ.  

 

Στθν Ελλάδα, ο οριςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ εφαρμόηεται ευρζωσ για πολλοφσ και 

ςθμαντικοφσ λόγουσ. Παράδειγμα τθσ εφαρμογισ του αποτελεί θ ενςωμάτωςθ του ςτα 

κριτιρια κατάταξθσ ςε ςυγκεκριμζνθ ομάδα, τθσ κάκε επιχείρθςθσ που υποβάλλει αίτθςθ 

προσ χρθματοδότθςθ βάςθ του Αναπτυξιακοφ Νόμου Ν. 3299/04 (όπωσ ιςχφει ςιμερα)9. Θ 

Ελλάδα, όπωσ κάκε ευρωπαϊκι χϊρα, είναι χϊρα μικρομεςαίων επιχειριςεων 

οποιαςδιποτε μορφισ (ατομικι, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ).  

                                                           
8. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:el:PDF 
9.  Πρβλ. Ν. 3427/05 (άρκρο 46), Ν. 3470/06 (άρκρο 25), Ν. 3522/06 (άρκρο 37), Ν.3631/08 (άρκρο 
7), Ν. 3752/09 (άρκρο 3), Ν. 3840/10 (άρκρο 13), Ν. 4031/ (άρκρο 3), Ν. 4146/13 (άρκρα 18,20,25), 
Ν. 4242/14 (άρκρο 5).      
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Σφμφωνα με τισ δθμοςιεφςεισ του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ10., οι επιχειριςεισ με λιγότερα από 100 

άτομα προςωπικό αντιςτοιχοφν ςε 99,8% του ςυνόλου των επιχειριςεων και απαςχολοφν 

περίπου το 60% του εργατικοφ δυναμικοφ. Ενϊ οι επιχειριςεισ με 10 άτομα προςωπικό 

αποτελοφν το 96,3% του ςυνολικοφ αρικμοφ των επιχειριςεων. Ο μεγαλφτεροσ κλάδοσ 

φπαρξθσ ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα είναι το εμπόριο και ςυγκεκριμζνα το λιανικό εμπόριο, 

τονίςουμε λοιπόν ότι το πλικοσ των πολφ μικρϊν επιχειριςεων αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 

96% του ςυνόλου των εμπορικϊν επιχειριςεων και ςτο 80% του ςυνόλου των 

απαςχολοφμενων ςτο εμπόριο. Σφμφωνα με τα πιο πρόςφατα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ 

Ελλθνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ11 ο τομζασ του εμπορίου ςυνολικά απαρτιηόταν από 

305.724 επιχειριςεισ κάκε νομικισ μορφισ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφςαν ςε ποςοςτό 35,4% 

του ςυνόλου των Ελλθνικϊν επιχειριςεων. Θ οικονομικι κρίςθ που διζρχεται θ Ελλάδα ζχει 

επθρεάςει ςθμαντικά τον ςυγκεκριμζνο τομζα. Θ μείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ, θ 

επιβράδυνςθ τθσ πιςτωτικισ επζκταςθσ, θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ κακϊσ και θ ςυγκρατθμζνθ 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά, επθρεάηει τον κλάδο οδθγϊντασ ςε μείωςθ τθσ ιδιωτικισ 

κατανάλωςθσ.  

 

Μια ακόμθ προςζγγιςθ θ οποία μπορεί να μασ δείξει πόςο ςθμαντικζσ είναι οι ΜΜΕ είναι 

αν τισ δοφμε ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουςιάςουμε ζνα απόςπαςμα από τθν Μελζτθ 

του Ινςτιτοφτου Μικρϊν Επιχειριςεων με κζμα "Χρθματοδότθςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν 

επιχειριςεων" ζτοσ 2009 που αναφζρει ότι «…ςε ςφνολο 20 εκατομμυρίων επιχειριςεων 

που δραςτθριοποιοφνται ςτθν ΕΕ, το 99,8% είναι ΜμΕ, οι οποίεσ απαςχολοφν το 67,4% του 

εργατικοφ δυναμικοφ και προςφζρουν το 57,7% τθσ προςτικζμενθσ αξίασ» και 

ςυμπλθρϊνει «Αν και οι μεγάλεσ επιχειριςεισ απαςχολοφν ςχετικά υψθλά ποςοςτά 

εργατικοφ δυναμικοφ ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ, ςε μεγζκθ αρικμοφ των επιχειριςεων οι 

μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ αποτελοφν τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία. Το γεγονόσ 

αυτό τισ κακιςτά κλειδί ςτθν ευρωπαϊκι οικονομικι ανάπτυξθ και οι χαρακτθριςμοί 

“ατμομθχανι”, “ραχοκοκαλιά” και “γίγαντεσ” που τουσ αποδίδονται δεν είναι τυχαίοι. 

Όπωσ πολφ ςωςτά επιςθμαίνουν οι υπζρμαχοι τθσ ςτιριξθσ των πολιτικϊν για τθν ενίςχυςθ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ με βάςθ τισ μικρζσ επιχειριςεισ, ενδεχόμενεσ πρωτοβουλίεσ που 

ςτοχεφουν ςε αυτζσ αναμζνεται να επιφζρουν ςθμαντικά οφζλθ ςτθν ευρωπαϊκι 

οικονομία. Χαρακτθριςτικά αναφζρεται το παράδειγμα ότι εάν δοκεί ςτισ πολφ μικρζσ 

επιχειριςεισ θ δυνατότθτα πρόςλθψθσ ενόσ μόνο ακόμα εργαηομζνου, το αποτζλεςμα ςτθν 

αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ ανεργίασ κα είναι κεαματικό.» 

 

 

                                                           
10. http://hirc.ekt.gr/opencms/opencms/hirc/el/partners/eommex.htm  
11.http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-ultrasearch?usearch_nextview 
=Submit&usearch_startnum_26538_ULTRASEARCHSEARCH_362383504=&usearch_endnum_26538_
ULTRASEARCHSEARCH_362383504=&usearch.p_attrows=null&_piref33_333591_33_280869_280869
.usearch.p_mode=Basic&p_mainsearch=%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5
%CF%83%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%
81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+&usearch.p_action=%27 
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3.3 Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ ςε Ελλάδα και ΕΕ12 

 

Θ ςθμαςία των μικρομεςαίων επιχειριςεων για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ φαίνεται από το 

πλικοσ ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πρωτοβουλιϊν που ζχουν αναλθφκεί για τθν ενίςχυςι 

τουσ. Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο ςχεδιαςμοφ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ από το 2000 μζχρι 

και ςιμερα, ζχει αναπτυχκεί μια ςειρά μζτρων ςτιριξθσ και ενίςχυςθσ των μικρομεςαίων 

επιχειριςεων μζςω διαφόρων πρωτοβουλιϊν - Στρατθγικϊν13: Μια μεγάλθ Πρωτοβουλία - 

Στρατθγικι για τθν ενίςχυςθ των ΜμΕ είναι θ πράξθ για τισ Μικρζσ Επιχειριςεισ ςτθν 

Ευρϊπθ (SBA) θ οποία αποτελεί τον οδθγό προσ τα κράτθ μζλθ για τισ πολιτικζσ και τα 

μζτρα ςχετικά με τισ ΜΜΕ. 

 

Συγκεκριμζνα, θ SBA ζχει κεςπίςει ζνα ςφνολο 10 αρχϊν για τον προγραμματιςμό και τθν 

εφαρμογι πολιτικϊν ςε επίπεδο Ε.Ε. και κρατϊν μελϊν14: 

 

Το 2011 θ Επιτροπι προζβθ ςε απολογιςμό και αναςκόπθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ SBA 

αξιολογϊντασ τισ νζεσ ανάγκεσ των ΜμΕ που λειτουργοφν ςτο τρζχoν οικονομικό 

περιβάλλον. Θ αναςκόπθςθ τθσ SBA προτείνει μια ςειρά από νζεσ δράςεισ με ςτόχο να 

ανταποκρικεί ςτισ προκλιςεισ που προκφπτουν από τθν οικονομικι κρίςθ, και τθν 

περαιτζρω ανάπτυξθ των υφιςτάμενων δράςεων ςε ςυνεννόθςθ με τθ ςτρατθγικι τθσ 

Ευρϊπθ 202015: βαςικό ςυμπζραςμα των παραπάνω είναι θ βαρφτθτα και θ ςτιριξθ που 

δίνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ ΜμΕ, κατανοϊντασ ότι αυτζσ αποτελοφν ζναν από τουσ 

βαςικότερουσ πυλϊνεσ τόςο ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ όςο και Εκνικισ Οικονομίασ. Στο 

πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ ΜΜΕ και των επιπτϊςεϊν τθσ 

ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δθμοςιεφει κάκε χρόνο τθν 

Ετιςια Ζκκεςθ για τισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ (SME Review). 

 

H SME Review αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό εργαλείο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ενϊ ο 

γενικόσ τθσ ςτόχοσ διακρίνεται ςε δυο υπο-ςτόχουσ16: (α) να παρζχει μια επιςκόπθςθ τθσ 

τρζχουςασ κατάςταςθσ των ΜμΕ των κρατϊν μελϊν, τθσ δομισ τουσ, τθσ ςυμβολισ τουσ 

ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν οικονομικι ευθμερία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και αφετζρου, 
                                                           
12.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/ 
files/countriessheets/2013/greece_en.pdf  
13. Θ Στρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ, Θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020», Θ ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για τισ 
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ «Πράξθ για τισ Μικρζσ Επιχειριςεισ ςτθν Ευρϊπθ (Small Business Act -
SBA)», O κεςμόσ του εκνικοφ απεςταλμζνου ΜμΕ (SME envoy) κλπ. 
14. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm 
15. Συγκεκριμζνεσ Δράςεισ όπωσ: Δθμιουργία ζξυπνων ρυκμίςεων (smart regulation) για τισ 
ευρωπαϊκζσ ΜμΕ, Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ των ΜμΕ, Ενίςχυςθ τθσ 
πρόςβαςθσ ςτθν ενιαία αγορά για τισ ΜμΕ, Αποδοτικι χριςθ των πόρων τθσ οικονομίασ και 
Προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ και τθσ ανάπτυξθσ χωρίσ 
αποκλειςμοφσ.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_ 
en.pdf  
16.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/files 
/supporting documents /2013/annual-report-smes-2013_en.pdf  
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(β) να αναλφςει πϊσ και ςε ποιο βακμό οι ΜμΕ ανακάμπτουν από τθν οικονομικι κρίςθ, και 

ποια είναι θ προοπτικι για τον τομζα των ΜμΕ ςτο μζλλον. 

 

Οι ΜμΕ εξακολουκοφν να φζρουν το κφριο βάροσ τθσ κρίςθσ περιςςότερο από τισ μεγάλεσ 

επιχειριςεισ, διότι:  

 

(α) παρατθρϊντασ τθν κατάςταςθ ςε βάκοσ, και ςφμφωνα με τθν δφςκολθ ςυγκυρία τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ, ενϊ τθν περίοδο 2008-2011 οι ΜμΕ αντιςτάκθκαν ςτθν κρίςθ 

καλφτερα από τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, το 2012 οι ΜμΕ υπζςτθςαν απϊλεια κζςεων 

εργαςίασ τθσ τάξθσ των 610.000, ι μείωςθ 0,7 % ςε ςφγκριςθ με το 2011. Επιπλζον, θ 

ςυμβολι των ΜμΕ ςτο ΑΕΠ μειϊκθκε κατά 1,3 %, από € 3,44 τρισ το 2011 ςε € 3.39 δισ 

το 2012. Μια περαιτζρω ςυνζπεια τθσ κρίςθσ ιταν ότι θ κατανομι των απωλειϊν ςτθν 

απαςχόλθςθ και ςτθ δθμιουργία τθσ προςτικζμενθσ αξίασ ιταν πολφ άνιςα 

κατανεμθμζνθ μεταξφ των κρατϊν μελϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι απϊλειεσ των 

κζςεων εργαςίασ ςτισ ΜμΕ ςυγκεντρϊνονται ςε μεγάλο βακμό ςτα πιο ευάλωτα κράτθ 

μζλθ που εξακολουκοφν να επθρεάηονται από τθν κρίςθ του δθμοςίου χρζουσ.  

(β) Οι Ευρωπαϊκζσ ΜμΕ ιταν ςθμαντικά πιο ανκεκτικζσ ςε ςχζςθ με τισ μεγάλεσ 

επιχειριςεισ ςτθν κρίςθ του 2008, ιδιαίτερα ςε όρουσ απαςχόλθςθσ. Ωςτόςο, μετά τθν 

κρίςθ ιταν εξίςου δφςκολο για τισ ΜμΕ να ανακάμψουν. 

(γ) Οι μεγάλεσ επιχειριςεισ ςθμείωςαν πτϊςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ φψουσ €8,6 δις. το 

2012, οι μεςαίεσ επιχειριςεισ ςθμείωςαν τθν υψθλότερθ απϊλεια προςτικζμενθσ 

αξίασ, φψουσ €17δισ, ακολουκοφμενεσ από τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (€14 δισ) και 

τισ μικροφ μεγζκουσ επιχειριςεισ (€13,2 δισ). Θ διαφορά μεταξφ τθσ απόδοςθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ των ΜμΕ και των μεγάλων επιχειριςεων κατά τθν περίοδο 2008-

2012 αντικατοπτρίηει τθν αδυναμία τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ, θ οποία αποτελεί τθ βαςικι 

κινθτιρια δφναμθ τθσ αγοράσ για τισ ΜμΕ, ενϊ οι μεγάλεσ επιχειριςεισ επωφελικθκαν 

από τισ καλφτερεσ εξαγωγικζσ επιδόςεισ. 

(δ) Το 2012 χαρακτθρίςτθκε από τθ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

από τισ μεταποιθτικζσ ΜμΕ. Θ κακι απόδοςθ των ΜμΕ του μεταποιθτικοφ τομζα 

εξθγείται από τθν απότομθ μείωςθ των επενδφςεων ςε ςχθματιςμό κεφαλαίου και 

ςτθν καινοτομία, που προκαλοφνται από τισ δφςκολεσ χρθματοοικονομικζσ ςυνκικεσ 

και τθν αδυναμία τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ. 

 

Παρόλα αυτά, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ζχει παρατθρθκεί ςε ζναν αυξανόμενο 

αρικμό Κρατϊν Μελϊν, πωσ οι ΜμΕ επιςτρζφουν ςτθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθ 

δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ. Περίπου το ιμιςυ των 27 χωρϊν τθσ ΕΕ δθμιοφργθςε νζεσ 

κζςεισ απαςχόλθςθσ το 2012, προςκζτοντασ περίπου 0,5 εκατ. κακαρζσ κζςεισ εργαςίασ. Οι 

ΜμΕ ςτον τομζα τθσ υψθλισ τεχνολογίασ (High Tech) κακϊσ και οι μεταποιθτικζσ ΜμΕ ςτο 

γενικότερο τομζα τθσ τεχνολογίασ, ςθμείωςαν ςθμαντικι αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

μεταξφ του 2008 και του 2012. 
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Τα αποτελζςματα τθσ SME Review μπορεί να ζχουν επθρεαςτεί από διάφορουσ άλλουσ 

παράγοντεσ και κυρίωσ από τισ επιπτϊςεισ τθσ φφεςθσ μετά τθν οικονομικι κρίςθ του 2008. 

Ωςτόςο, όπωσ επιςθμαίνεται και ςτθν περιλθπτικι ζκκεςθ τθσ SME Review, οι χϊρεσ που 

ζχουν δθμιουργιςει μια ςτακερι και ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για τθν εφαρμογι τθσ 

SBA, όπωσ θ Αυςτρία, το Βζλγιο και θ Δανία, φαίνεται να είναι ςε καλφτερθ κζςθ να 

ςτθρίξουν τισ ΜμΕ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ φφεςθσ17. 

 

Οι βελτιϊςεισ ςτθν απόδοςθ των ΜμΕ υποςτθρίηονται από διάφορα μζτρα πολιτικισ από 

τθν ΕΕ και τα κράτθ μζλθ, από το 2008, με κυρίαρχθ τθν πρωτοβουλία για τισ Μικρομεςαίεσ 

Επιχειριςεισ (SBA). Θ εφαρμογι τθσ SBA ζχει ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ των ΜμΕ 

ςτθν Ευρϊπθ, μζςω τθσ δθμιουργίασ μιασ πολιτικισ δυναμικισ και τθ ςφγκριςθ των 

πολιτικϊν μεταξφ των χωρϊν. Κατά τθν περίοδο 2010-2012, τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ 

προζβθςαν ςε εφαρμογι περίπου 2.400 μζτρων πολιτικισ για τθ ςτιριξθ των ΜμΕ. Όμωσ, θ 

εφαρμογι ςε εκνικό επίπεδο τθσ SBA ζχει δθμιουργιςει ποικίλα αποτελζςματα. Επίςθσ, 

δεν είναι δυνατόν να διαπιςτωκεί άμεςθ ςχζςθ μεταξφ τθσ εφαρμογισ των μζτρων τθσ SBA 

και τθσ ουςιαςτικισ βελτίωςθσ τθσ κζςθσ των ΜμΕ ςτθν Ευρϊπθ. Ωσ ςυνζπεια τθσ 

οικονομικισ κατάςταςθσ υπιρξε θ δθμιουργία ενόσ χάςματοσ μεταξφ του τομζα τθσ 

πολιτικισ και του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ εντόσ του οποίου λειτουργοφν οι ΜμΕ. 

Με άλλα λόγια, θ εφαρμογι τθσ SBA και τα επικυμθτά μζτρα πολιτικισ μπορεί να μθν 

ταιριάηουν ι να ταιριάηουν μόνο εν μζρει ςτισ άμεςεσ ανάγκεσ των ΜμΕ. 

 

Τα αποτελζςματα του επόμενου πίνακα επιβεβαιϊνουν ότι υπάρχει ζνα χάςμα μεταξφ του 

τομζα πολιτικισ και των προςδοκιϊν για τισ ΜμΕ. 

 

Πίνακασ 3.1 

τοιχεία ΜμΕ ςτθν ΕΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: SME Performance Review 2013 

                                                           
17.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files 
/supporting documents/2013/summary-paper_en.pdf  
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Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κεωρεί ότι απαιτείται μια νζα 

χάραξθ πολιτικισ για τισ ΜμΕ θ οποία κα δϊςει τθν απαραίτθτθ ϊκθςθ για τθν ανάκαμψθ. 

Μερικά από τα ουςιϊδθ ςυςτατικά που απαιτοφνται για τθν ανάκτθςθ και οικονομικι 

ευθμερία των ΜμΕ περιλαμβάνουν εναρμονιςμζνεσ πολιτικζσ, βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 

πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ, ιςχυρι δθμόςια ηιτθςθ για τα αγακά και τισ υπθρεςίεσ που 

παράγονται από ΜΜΕ, κατάλλθλθ προςοχι ςτισ πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ, μείωςθ 

ςτα τζλθ πλθρωμϊν, και απλοφςτερεσ κανονιςτικζσ και διοικθτικζσ απαιτιςεισ. 

 

Θ Ε.Ε. επανζρχεται ςτα προ κρίςθσ επίπεδα με αφξθςθ κζςεων εργαςίασ ΜμΕ, αφξθςθ 

προςτικζμενθσ αξίασ ΜμΕ, μείωςθ ανεργίασ ΜμΕ κλπ, θ Ελλάδα ςυνεχίηει να ζχει πρόβλθμα 

ςτισ πολιτικζσ για τισ ΜμΕ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία18 (βλ. πίνακα 3.2 και γραφιματα 3.1-

3.3) που αποδεικνφουν τθν ςυνεχι μείωςθ τόςο τθσ προςτικζμενθσ αξίασ όςο και του 

αρικμοφ των εργαηομζνων ςε αυτζσ. Συνεπϊσ επιβάλλεται μια νζα πολιτικι/νζο πολιτικό 

πλαίςιο ςτιριξθσ για να ςταματιςει θ ςυγκεκριμζνθ κακοδικι πορεία. 

 

Πίνακασ 3.2 

ΜμΕ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: SME Performance Review 2013 

 

 

                                                           
18. Βάςει των ςτοιχείων από SME Performance Review 2013 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-
review/index_en.htm  
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Γράφθμα 3.1 

Ελλάδα και ΕΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: SME Performance Review 2013 

 

 

 

Γράφθμα 3.2 

Ελλάδα και ΕΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πηγή: SME Performance Review 2013 
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Γράφθμα 3.3 

Ελλάδα και ΕΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πηγή: SME Performance Review 2013 

 

Είναι ςαφζσ ότι οι ελλθνικζσ ΜμΕ ζχουν πλθγεί ςοβαρά από τθν παρατεταμζνθ φφεςθ, ςε 

βακμό δυςανάλογα μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, κακϊσ τθν τελευταία 

πενταετία καταγράφονται ςτακερά αρνθτικά ποςοςτά μεγζκυνςθσ του ΑΕΠ ςε τιμζσ του 

2005. Θ παρατεταμζνθ φφεςθ και θ ςτακερι αφξθςθ των ποςοςτϊν ανεργίασ είχαν πολφ 

αρνθτικό ςωρευτικό αντίκτυπο ςτισ επιχειριςεισ, ιδιαίτερα τισ μικρζσ και πολφ μικρζσ οι 

οποίεσ αποτελοφν τθ ςυντριπτικι πλειονότθτα των ελλθνικϊν ΜμΕ. Όςον αφορά το 

ςυνολικό αρικμό, τθ ςυμβολι ςτθν απαςχόλθςθ και τθ ςυνολικι προςτικζμενθ αξία, ο 

τομζασ των ΜμΕ ςτθν Ελλάδα εξαρτάται από τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ περιςςότερο από 

ό,τι ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Θ Ελλάδα ανικει ςτθν ομάδα των χωρϊν (μαηί με τθν 

Ιςπανία, τθν Πορτογαλία και τθν Ιταλία) όπου οι ΜμΕ αντιςτοιχοφν ςε υψθλότερο ποςοςτό 

τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςε ςφγκριςθ με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ· θ απαςχόλθςθ αυτι 

ςυγκεντρϊνεται κυρίωσ ςτισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ παρζχουν περιςςότερεσ 

από το ιμιςυ του ςυνόλου των κζςεων εργαςίασ, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτο ςφνολο 

τθσ ΕΕ είναι περίπου 30%. 

 

Στον καταςκευαςτικό κλάδο, τόςο οι ΜμΕ όςο και οι μεγάλεσ επιχειριςεισ υπζςτθςαν 

ςθμαντικι κάμψθ τθν περίοδο 2008-2012. Αυτι θ αρνθτικι ανάπτυξθ επιβεβαιϊνεται από 

τθ ςτακερι πτϊςθ του αρικμοφ των αδειϊν οικοδόμθςθσ που χορθγοφνται: -11,1% (2010), -

28,5% (2011) και -36,7% (2012). Επιπλζον, ο δείκτθσ καταςκευϊν (που καλφπτει τα κτιρια 

και τα δθμόςια ζργα) μειϊκθκε κατά -29,2% (2010), -28,1% (2011), -26,1% (2012) και -19,0% 

(2013). Σε ςφγκριςθ με τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ του κλάδου, οι ΜμΕ υπζςτθςαν τθ 

μεγαλφτερθ μείωςθ του αρικμοφ των εργαηομζνων (Μεγάλεσ επιχειριςεισ: -19%, ΜμΕ -

35%) και προςτικζμενθσ αξίασ (Μεγάλεσ επιχειριςεισ: -20%, ΜμΕ -33%). Αυτό μπορεί να 

αποδοκεί ςτο γεγονόσ ότι θ εξαφάνιςθ μεγάλων δθμόςιων ςυμβάςεων οδιγθςε τισ 
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μεγάλεσ επιχειριςεισ ςτο να ςτραφοφν ςε μικρότερα καταςκευαςτικά ζργα, εκτοπίηοντασ 

τισ ΜμΕ. Επιπλζον, οριςμζνεσ μεγάλεσ επιχειριςεισ ζχουν μετακινθκεί προσ 

περιβαλλοντικά/ενεργειακά ζργα (π.χ. αιολικά πάρκα, ενεργειακι υποδομι, ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ ενζργειασ) ι ζργα διαχείριςθσ/ανακφκλωςθσ αποβλιτων. Αντικζτωσ, οι ΜμΕ 

δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςτθν ιδιωτικι αγορά, θ οποία κατζρρευςε μετά το 2009. 

 

Οι ΜμΕ επλιγθςαν και από τθν κρίςθ ςτον μεταποιθτικό κλάδο. Συνολικά, κατά τθν 

περίοδο 2008-2012, ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςυρρικνϊκθκε κατά περίπου 20%, και θ 

προςτικζμενθ αξία μειϊκθκε κατά περίπου 10%. Και πάλι, οι μεγάλεσ επιχειριςεισ 

επλιγθςαν λιγότερο τθν περίοδο 2009-12, τόςο από άποψθ απαςχόλθςθσ (Μεγάλεσ 

Επιχειριςεισ: -8 %· ΜμΕ -14 %) όςο και προςτικζμενθσ αξίασ (Μεγάλεσ επιχειριςεισ: -6 %· 

ΜμΕ -16 %). Θ αρνθτικι ανάπτυξθ μπορεί να αποδοκεί εν μζρει ςτα μζτρα λιτότθτασ, 

ιδιαίτερα ςτθν αφξθςθ των φόρων και ςε άλλεσ εξελίξεισ όπωσ θ μείωςθ των μιςκϊν και 

των ςυντάξεων. Θ κατάςταςθ αυτι οδιγθςε ςε αυξθμζνθ χρθματοπιςτωτικι επιβάρυνςθ 

και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ για τισ επιχειριςεισ, ςε ςυνδυαςμό με μείωςθ τθσ 

αγοραςτικισ δφναμθσ των καταναλωτϊν: προκλιςεισ οι οποίεσ αντιμετωπίηονται κατά 

κανόνα καλφτερα από τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ ςε ςχζςθ με τισ ΜμΕ, τουλάχιςτον 

βραχυπρόκεςμα. Επιπλζον, ζχουν πλζον καταργθκεί πολλά φορολογικά κίνθτρα και 

φοροαπαλλαγζσ τα οποία απολάμβαναν ςτο παρελκόν οι ΜμΕ. Γενικότερα (κάτι που ζχει 

μεγάλθ ςθμαςία για τον μεταποιθτικό κλάδο), υπάρχει υψθλι ςυγκζντρωςθ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι των Ακθνϊν, γεγονόσ που 

παρζχει πλεονεκτιματα ςυςςωμάτωςθσ για τισ ΜμΕ, και ιδίωσ τισ πολφ μικρζσ, από άποψθ 

ςυγκζντρωςθσ τθσ τελικισ ηιτθςθσ, εγγφτθτασ προσ τισ πθγζσ πρϊτων υλϊν, τισ εξωτερικζσ 

οικονομίεσ και τισ οικονομίεσ κλίμακασ. Επιπλζον, ο ςυγκεντρωτικόσ χαρακτιρασ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ ςθμαίνει ότι περιςςότερο από το 35% των ελλθνικϊν εταιρειϊν 

βρίςκονται εγκατεςτθμζνεσ ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι των Ακθνϊν. Θ ςυγκζντρωςθ των 

μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων επιτείνει τισ περιφερειακζσ ανιςότθτεσ, με τισ περιφζρειεσ 

να αντιμετωπίηουν προκλιςεισ όπωσ θ εξάρτθςθ από λίγουσ οικονομικοφσ τομείσ και θ 

απομόνωςθ από τθν θπειρωτικι χϊρα. 

 

Ο κλάδοσ του εμπορίου κατζγραψε μεγάλεσ απϊλειεσ εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, οι 

οποίεσ επιβεβαιϊνονται και από το κλείςιμο περίπου 130.000 εμπορικϊν ΜμΕ από το 2008. 

Ειδικότερα, θ απαςχόλθςθ ςτο εμπόριο τθν περίοδο 2008-2014 υποχϊρθςε κατά 23,8% 

αλλά επιδείνωςθ καταγράφθκε επίςθσ ςε όλα τα βαςικά οικονομικά μεγζκθ. Το χρονικό 

διάςτθμα 2011-2012 οι μικρότερεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ (Ομόρρυκμεσ-ΟΕ, 

Ετερόρρυκμεσ-ΕΕ και Ατομικζσ Επιχειριςεισ-ΑτΕ) εμφάνιςαν πολφ χειρότερεσ επιδόςεισ 

από τισ μεγαλφτερεσ (Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ-ΑΕ και Εταιρείεσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ-ΕΠΕ). 

 

Το 86,2% των μικρότερων επιχειριςεων του κλάδου διλωςε πτϊςθ των πωλιςεων >5%, 

ζναντι 68,2% των μεγαλφτερων, ενϊ θ εικόνα ςτα κζρδθ δεν μεταβλικθκε αφοφ το 87,9% 

των μικρότερων επιχειριςεων εμφάνιςε μείωςθ κερδϊν ζναντι του 75,3% των 
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μεγαλφτερων. Θα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ ακόμα και οι προςδοκίεσ ςχετικά με τισ 

πωλιςεισ, τθ ρευςτότθτα και τισ επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου για τα ζτθ 2013-2014 είναι 

ςθμαντικά χειρότερεσ για τισ μικρότερεσ επιχειριςεισ. Οι εξελίξεισ αυτζσ είναι αποτζλεςμα 

τθσ υιοκζτθςθσ περιοριςτικϊν πολιτικϊν που οδιγθςαν ςε μεγάλθ ςυρρίκνωςθ του 

διακζςιμου ειςοδιματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ιςτορικά υψθλι ανεργία αλλά και τθν 

ζντονθ αβεβαιότθτα που ζπλθξε τθν εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν. 

 

Ωςτόςο, θ ανομοιογενισ διάχυςι τουσ εισ βάροσ των μικρότερων εμπορικϊν επιχειριςεων 

μπορεί να αποδοκεί, μεταξφ άλλων, ςτθ δυςχερζςτερθ πρόςβαςθ των ΜμΕ ςτθ 

ρευςτότθτα, αλλά και ςτισ υψθλότερεσ τιμζσ προμθκευτϊν που αυτζσ αντιμετωπίηουν 

κακϊσ και ςτθ διαφορετικι φορολογικι αντιμετϊπιςθ. 

 

Όπωσ όλεσ οι εταιρείεσ, οι ΜμΕ βρίςκονται επίςθσ αντιμζτωπεσ με τθν κρίςθ και, ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, με το κλείςιμο χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Θ ακραία 

απροκυμία των τραπεηϊν να δανείηουν τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ εξαιτίασ των αυςτθρϊν 

χρθματοδοτικϊν περιοριςμϊν λόγω τθσ κρίςθσ του εκνικοφ χρζουσ, επιδεινϊνει τον κφκλο 

τθσ οικονομικισ φφεςθσ και πλιττει ςοβαρά τισ προςπάκειεσ των ελλθνικϊν ΜμΕ να 

ςυνεχίςουν τθ δραςτθριότθτά τουσ. Σχεδόν κανζνασ εξειδικευμζνοσ μθχανιςμόσ 

χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ για τισ ΜμΕ δεν ζχει μείνει ανεπθρζαςτοσ από τθν τρζχουςα 

χρθματοπιςτωτικι κατάςταςθ και, κατά κανόνα, θ πρόςβαςθ των ΜμΕ ςε δάνεια, 

πιςτϊςεισ και χρθματοδοτικζσ πθγζσ είναι περιοριςμζνθ. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι διάφορεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ που 

αφοροφν τισ ΜμΕ ςτθν Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o  

 

ΜΟΡΦΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

Ζνα από τα πιο ςφνθκεσ προβλιματα που ςίγουρα κα ζρκει αντιμζτωπθ μια επιχείρθςθ 

είναι θ εφρεςθ χρθματοδότθςθσ. Οι τρόποι χρθματοδότθςθσ που είναι γνωςτοί ςτουσ 

περιςςοτζρουσ, είναι θ αφξθςθ μετοχικοφ και το τραπεηικό δάνειο. Υπάρχουν όμωσ και 

άλλοι ςφγχρονοι, εναλλακτικοί τρόποι χρθματοδότθςθσ με κεφάλαια που προζρχονται 

από το Δθμόςιο, τθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ, άλλουσ χρθματοδοτικοφσ φορείσ εκτόσ των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και ιδιϊτεσ επενδυτζσ.  

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται οι διάφορεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ που 

αφοροφν τισ ΜμΕ ςτθν Ελλάδα. 

 

4.1 τοιχεία Χρθματοδότθςθσ 

 

Στα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ το Ελλθνικό Δθμόςιο ςυμμετζχει 

ςτθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων μζςω προγραμμάτων που προκθρφςςονται από 

διαφόρουσ οργανιςμοφσ και φορείσ όπωσ τον Ο.Α.Ε.Δ. ,το Γ’ Κ.Π.Σ., τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ τον 

Ε.Ο.Τ., το Υπουργείο Αγροτικισ ανάπτυξθσ και Τροφίμων, το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, τθν 

Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ κ.α. Σιμερα, θ παγκόςμια ςυγκυρία είναι 

εξαιρετικά δφςκολθ για τθν εφρεςθ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ το παγκόςμιο 

χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ζχει κλονιςκεί ιδιαίτερα.  

 

Οι βαςικζσ ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ μια επιχείρθςθσ ςυνικωσ είναι19:  (α) Κατά τθν 

αρχικι φάςθ (ζναρξθ και εγκατάςταςθ), (β) Κεφάλαια κίνθςθσ (τρζχουςα – 

βραχυπρόκεςμθ βάςθ), (γ) Επενδφςεισ πάγιου εξοπλιςμοφ (μζςο – μακροπρόκεςμοσ 

ςχεδιαςμόσ), (δ) Επενδφςεισ μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ (επαγγελματικι ςτζγθ, 

επζκταςθ παραγωγισ κλπ.)20
 

 

 

Παρακάτω κα μελετιςουμε όλουσ τουσ τρόπουσ με του οποίουσ μπορεί μια επιχείρθςθ να 

αντλιςει κεφάλαια από τθν τραπεηικι αγορά και άλλεσ πθγζσ.21 

 

 

 

 

 

                                                           
19. Λαηαρίδθσ Ι και Παπαδόπουλοσ Δ., Χρθματοδότθςθ Επιχειριςεων, 2006   
20. Χουλιάρασ Κ. Βαςικζσ Αρχζσ Χρθματοδότθςθσ Επιχειριςεων, 2007  
21. Τακόπουλοσ Ακ. Μορφζσ Χρθματοδότθςθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων,2007  
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4.2 Σραπεηικόσ Δανειςμόσ22    

 

Ο Τραπεηικόσ Δανειςμόσ αποτελεί ςτθν ελλθνικι επιχειρθματικι πραγματικότθτα τον 

τρόπο ςτον οποίο καταφεφγουν κατά κφριο λόγο οι επιχειριςεισ για τθν εξαςφάλιςθ 

χρθματοδότθςθσ. Οι κατθγορίεσ δανείων προσ τισ επιχειριςεισ όπωσ αυτζσ προςφζρονται 

από τισ τράπεηεσ αποτελοφν: δανειακά κεφάλαια για Κεφάλαιο Κίνθςθσ και για 

Μακροπρόκεςμα δάνεια. 

 

Τα δάνεια που αφοροφν κεφάλαιο κίνθςθ ζχουν ωσ κφριο και αντικειμενικό ςκοπό τθν 

βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ και είναι κατά κφριο λόγο μικρισ διάρκειασ. Χορθγοφνται κατά 

τθν ςυντριπτικι τουσ πλειονότθτα απο εμπορικζσ τράπεηεσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν 

εποχιακϊν και εν γζνει κεφαλαίου κίνθςθσ των επιχειριςεων.  

 

Τα δάνεια για κεφάλαια κίνθςθσ χορθγοφνται ςυνικωσ με τθν μορφι είτε Πιςτωτικοφ 

Ορίου το οποίο καλφπτει άμεςεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ με βραχυπρόκεςμο χαρακτιρα 

που επαναλαμβάνονται. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ αυτι θ χοριγθςθ γίνεται με τθν μορφι 

Τοκοχρεωλυτικοφ Δανείου, το οποίο καλφπτει ανάγκεσ οι οποίεσ δεν επαναλαμβάνονται 

και δεν μποροφν να εξοφλθκοφν ςε βραχφ διάςτθμα. Από τθν πρϊτθ περίπτωςθ 

καλφπτονται θ εξόφλθςθ τιμολογίων προμθκευτϊν, θ παροχι πιςτϊςεων ςτουσ πελάτεσ, 

θ κάλυψθ τθσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ κλπ. Τα κφρια χαρακτθριςτικά των δανείων 

αυτϊν είναι ότι μποροφν να καλφψουν: (α) μεγάλο ποςοςτό του κφκλου εργαςιϊν τθσ 

επιχείρθςθσ, (β) θ επιχείρθςθ μπορεί να κάνει ελεφκερεσ αναλιψεισ και καταβολζσ 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ (γ) θ επιχείρθςθ πλθρϊνει τόκο μόνο για το διάςτθμα που 

χρθςιμοποιεί το δάνειο.  

 

Φυςικά πρζπει να αναφερκοφμε ςτα πλεονεκτιματα των δανείων τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ 

τα οποία μποροφν να ςυμπεριλάβουν: (α) τθν αφξθςθ ρευςτότθτασ ςτθν επιχείρθςθ, (β) 

τθν δυνατότθτα αφξθςθσ των πωλιςεων τθσ, (γ) τθν δυνατότθτα αγοράσ πρϊτων υλϊν με 

ζκπτωςθ, (δ) τισ φορολογικζσ απαλλαγζσ.  

 

Με τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια καλφπτεται θ χρθματοδότθςθ αναγκϊν που προκφπτουν 

από επζκταςθ εργαςιϊν, ζκτατεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ κλπ.  

 

Ο μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ καλφπτει ανάγκεσ μακράσ διάρκειασ και περιλαμβάνει 

κατά κφριο λόγο, για κτιριακό και επαγγελματικό εξοπλιςμό.  

 

Τα δάνεια για κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ μπορεί να χρθματοδοτιςουν μζχρι και το 100% τθσ 

αξίασ του ακινιτου με διάρκειά που κυμαίνεται από 3 μζχρι 30. Οι νεότερεσ επιχειριςεισ 

                                                           
22. ΟΠΑ Τραπεηικόσ Δανειςμόσ, Ακινα, 2007 
(http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Departments/keme/national/TRAPEZIKOSYSTHMA.pdf). Πρβλ. 
Κοκοδροφλθ Ε. Χρθματοδότθςθ ΜμΕ: Κριτιρια και Προχποκζςεισ, ΤΕΙ Κριτθσ, 2011  
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ζχουν μζχρι δφο χρόνια περίοδο χάριτοσ όπου εξοφλοφν μόνο τόκουσ. Τα ζξοδα δανείου 

που χρεϊνουν οι τράπεηεσ ςυνικωσ δεν ξεπερνοφν το 1% του δανείου. 

 

Αντίκετα, τα δάνεια για επαγγελματικό εξοπλιςμό χορθγοφνται για τθν αγορά παγίων. Θ 

διάρκεια αποπλθρωμισ των δανείων αυτϊν φτάνει τα 15-30 χρόνια. Θ χρθματοδότθςθ 

μπορεί να καλφψει ολόκλθρθ τθν επζνδυςθ τθσ αγοράσ του παγίου εξοπλιςμοφ, ενϊ θ 

εκταμίευςθ μπορεί να γίνεται είτε εφ’ άπαξ, είτε ςταδιακά ανάλογα με τθν εξζλιξθ των 

αγορϊν. Το επιτόκιο των Μακροπρόκεςμων δανείων είναι ςυνικωσ χαμθλότερο από το 

αντίςτοιχο επιτόκιο των βραχυπρόκεςμων δανείων λόγω τθσ μεγαλφτερθσ διάρκειασ 

αποπλθρωμισ του.  

 

Μια επιχείρθςθ δφναται να χρθματοδοτθκεί με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν και τθν αφξθςθ 

του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου κυρίωσ ςε μορφζσ νομικζσ όπου υπάρχει περιοριςμζνθ 

ευκφνθ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι  επενδυτζσ είναι λιγότερο επιφυλακτικοί ςτθ ςυμμετοχι 

τουσ ςε εταιρείεσ που αυξάνουν το μετοχικό τουσ κεφάλαιο αν αυτό ςυνοδεφεται απο 

προοπτικζσ και δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και ςυνζχιςθσ κετικισ πορείασ ςε επίπεδο 

οικονομικϊν μεγεκϊν ςτο μζλλον.  

 

4.3 Μορφζσ Χρθματοδότθςθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων   

 

Στθ ςυνζχεια του κειμζνου παρουςιάηονται οι διάφορεσ μορφζσ που μπορεί να λάβει μια 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  

 

Χρθματοδοτικι Μίςκωςθ (Leasing)23  

 

Θ Χρθματοδοτικι Μίςκωςθ είναι ζνασ χρθματοδοτικόσ μθχανιςμόσ που δίνει τθ 

δυνατότθτα ςε μια επιχείρθςθ να δθμιουργιςει ι να επεκτείνει τον παραγωγικό 

εξοπλιςμό τθσ χωρίσ δικά τθσ κεφάλαια.  

 

Τα κεφάλαια δίνονται από τθν εταιρία Leasing θ οποία αγοράηει τον εξοπλιςμό. Στθν 

ςυνζχεια ο εκμιςκωτισ, εκμιςκϊνει τον εξοπλιςμό που απζκτθςε ςτθν επιχείρθςθ που το  

ηιτθςε, για προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα και για ςυγκεκριμζνο αντίτιμο - μίςκωμα.  

 

Μετά τθν λιξθ τθσ ςυμφωνία που ζχει γίνει με leasing θ επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα να 

το επιςτρζψει, να επιλζξει να αγοράςει τον εξοπλιςμό αντί μικροφ αντιτίμου ι να 

ςυνεχίςει τθ μίςκωςθ.  

 

                                                           
23. ΟΠΑ Τραπεηικόσ Δανειςμόσ, Ακινα, 2007. ( http://www.acci.gr/acci/Portals/0 /Departments/ 
keme /national/TRAPEZIKOSYSTHMA.pdf).  Πρβλ. Κοκοδροφλθ Ε. Χρθματοδότθςθ ΜμΕ: Κριτιρια και 
Προχποκζςεισ, ΤΕΙ Κριτθσ, 2011  
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Θ χρθματοδοτικι μίςκωςθ ωσ μορφι χρθματοδότθςθσ παρουςιάηει πολλά 

πλεονεκτιματα. Συγκεκριμζνα θ επιχείρθςθ:  

 

 Εμφανίηει καλφτερθ εικόνα ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ κακϊσ δεν επθρεάηονται 

αρνθτικά οριςμζνοι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ.  

 Απαλλάςςεται από τον φόρο για τον εξοπλιςμό που μιςκϊνει αφοφ το ςφνολο των 

δόςεων αναγνωρίηεται ςαν λειτουργικι δαπάνθ.  

 Δεν αναγκάηεται να καταφφγει ςε υπζρμετρο δανειςμό.  

 Δεν χρειάηεται να καταβάλλει αμζςωσ τα ποςά που απαιτοφνται για τθν αγορά του 

αναγκαίου εξοπλιςμοφ γεγονόσ ουςιϊδεσ για νζεσ και μικρζσ επιχειριςεισ με μικρι 

ρευςτότθτα.  

 Ζχει τθν επιλογι μετά το πζρασ τθσ μίςκωςθσ να αγοράςει τον εξοπλιςμό, να τερματίςει 

ι να ανανεϊςει τθ ςφμβαςθ.  

 Δεν χρειάηεται να παράςχει μεγάλεσ εγγυιςεισ όπωσ ςυμβαίνει με τον τραπεηικό 

δανειςμό διότι οι διαδικαςίεσ του Leasing είναι απλοφςτερεσ και ταχφτερεσ.  

 

Φζρει όμωσ και ςειρά από μειονεκτιματα όπωσ24: 

 

 Ο μιςκωτισ υπόκειται ςτουσ ελζγχουσ του εκμιςκωτι για τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ 

λειτουργικισ κατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ.  

 Παρά τθ κετικι ςχζςθ ιδίων προσ ξζνα κεφάλαια, μπορεί να εκδθλωκεί διςταγμόσ των 

τραπεηϊν για χρθματοδότθςθ μίασ επιχείρθςθσ, όταν ο εξοπλιςμόσ τθσ τελευταίασ 

ςτθρίηεται ςτθ μζκοδο του leasing.  

 Διαφεφγει θ ωφζλεια από τθ φοροαπαλλαγι των αποςβζςεων ςτθν περίπτωςθ του 

ιδιόκτθτου εξοπλιςμοφ, ωφζλεια που ςυμψθφίηεται μζχρισ ενόσ βακμοφ από τθν πλιρθ 

φοροαπαλλαγι των μιςκωμάτων.  

 Το φαινομενικό κόςτοσ του leasing είναι υψθλότερο από το επιτόκιο τραπεηικοφ 

δανειςμοφ. Θ βακφτερθ διερεφνθςθ των φοροαπαλλαγϊν μετριάηει τθν πρϊτθ 

εντφπωςθ, ςυνικωσ, μάλιςτα, δθμιουργεί πλεονεκτικι κατάςταςθ.  

 Ο μιςκωτισ αναλαμβάνει όλουσ τουσ κινδφνουσ από τυχαία περιςτατικά ι ανωτζρα βία 

ζναντι του εκμιςκωτι και διατρζχει τον κίνδυνο τθσ ζκτακτθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ 

αν ακετιςει κάποιον όρο τθσ για ςθμαντικό διάςτθμα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο 

εκμιςκωτισ μπορεί να του αφαιρζςει τον εξοπλιςμό και να απαιτιςει τθν άμεςθ 

πλθρωμι όλων των μιςκωμάτων μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

 

 

 

                                                           
24. Χρθματοδότθςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων, Μελζτθ του Ινςτιτοφτου Μικρϊν 
Επιχειριςεων 2009. Πρβλ. Κοκοδροφλθ Ε. Χρθματοδότθςθ ΜμΕ: Κριτιρια και Προχποκζςεισ, ΤΕΙ 
Κριτθσ, 2011  
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Πρακτόρευςθ Απαιτιςεων (Factoring)25  

 

Θ Πρακτόρευςθ Απαιτιςεων ωσ τρόποσ χρθματοδότθςθσ είναι ζνασ αποτελεςματικόσ 

τρόποσ χρθματοδότθςθσ κεφαλαίου κίνθςθσ και αποτελεί ζναν εφκολο και γριγορο τρόπο 

βελτίωςθσ τθσ ρευςτότθτασ μιασ επιχείρθςθσ ενϊ παράλλθλα μειϊνεται το λειτουργικό 

κόςτοσ και αυξάνεται θ παραγωγικι ικανότθτα των επιχειριςεων κακϊσ οι διαδικαςίεσ 

διαχείριςθσ, λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ και είςπραξθσ των απαιτιςεων μιασ 

επιχείρθςθσ ανατίκενται ςτο πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί ωσ πράκτορασ.  

 

Θ πρακτόρευςθ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων εφαρμόηεται από τισ τράπεηεσ και τισ 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ που ζχουν ωσ αποκλειςτικό ςκοπό αυτι τθ δραςτθριότθτα. Αφορά τθ 

ςφναψθ ςφμβαςθσ μεταξφ του προμθκευτι και του πράκτορα (τράπεηα ι εταιρεία 

factoring) βάςθ τθσ οποίασ ο προμθκευτισ εκχωρεί ςτον πράκτορα τισ απαιτιςεισ του 

ζναντι πελατϊν – οφειλετϊν του. Ο πράκτορασ αναλαμβάνει τθ διαχείριςθ, είςπραξθ, 

προεξόφλθςθ, πιςτωτικό ζλεγχο και κάλυψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου των απαιτιςεων 

του προμθκευτι.  

 

Οι επιχειριςεισ καταφεφγουν ςε αυτόν τον τρόπο τθσ χρθματοδότθςθσ ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: (α) προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν άμεςα για τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ 

τουσ όταν δεν ζχουν εμπράγματεσ εγγυιςεισ, (β) όταν ζχουν μια αυξθμζνθ ηιτθςθ 

προϊόντων ι υπθρεςιϊν και δεν μποροφν να ανταποκρικοφν παρά μόνο με αςφμφορουσ 

όρουσ προσ τουσ προμθκευτζσ τουσ, (γ) όταν οι διαδικαςίεσ είςπραξθσ των απαιτιςεϊν 

τουσ είναι εξαιρετικά δαπανθρζσ, (δ) όταν ζχουν μεγάλεσ ηθμιζσ από αφερζγγυουσ 

πελάτεσ.  

 

Για να αντιλθφκοφμε τα πλεονεκτιματα που αφοροφν factoring26 ςκόπιμο είναι να 

παρακζςουμε τα παρακάτω: 

 

 Θ προείςπραξθ των ποςϊν εξαςφαλίηει πόρουσ, απαλλάςςει από τόκουσ δανείων και 

ιςχυροποιεί τθ διαπραγματευτικι δφναμθ ζναντι των προμθκευτϊν πρϊτων υλϊν κλπ.  

 Θ λογιςτικι τθσ επιχείρθςθσ απλοποιείται ςθμαντικά και θ διαχείριςθ διευκολφνεται, 

χάρθ και ςτισ ςυμβουλζσ του πράκτορα.  

 Με τθν ανάκεςθ των ειςπράξεων ςτον πράκτορα θ επιχείρθςθ απαλλάςςεται από τον 

κίνδυνο τθσ αφερεγγυότθτασ των πελατϊν τθσ και περιορίηει τισ προβλζψεισ για 

επιςφαλείσ πελάτεσ.  

 Ολόκλθρθ, γενικά, θ χρθματοοικονομικι ςφνκεςθ τθσ επιχείρθςθσ τροποποιείται και θ 

επίπτωςθ αυτι είναι εμφανισ ςτον ιςολογιςμό.  

 

                                                           
25. Τριφωνίδθσ Δ., Θ χριςθ του Factoring από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ και θ προϊκθςθ του από το 
δίκτυο των ελλθνικϊν τραπεηϊν, 2012, Διδακτορικι διατριβι, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ.  
26. Λαηαρίδθσ Ι. Σφγχρονεσ Μορφζσ Χρθματοδότθςθσ, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, 2011   
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Εκτόσ όμωσ από τα ιδιαίτερα πλεονεκτιματα που θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι φζρει, οι χριςτεσ 

κα κλθκοφν να λάβουν υπόψθ τουσ και ςυγκεκριμζνα μειονεκτιματα:  

 

 Ο επιχειρθματίασ περιορίηει τισ άμεςεσ επαφζσ με τουσ πελάτεσ, ενϊ ενδζχεται να 

προςκροφςει και ςε επιλεκτικι πολιτικι φερζγγυων πελατϊν από τθν πλευρά του 

πράκτορα.  

 Το ςοβαρότερο μειονζκτθμα είναι το υψθλό κόςτοσ που ζχει το Factoring, το οποίο 

εξαρτάται βεβαίωσ από το εφροσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

 

Κεφάλαια Επιχειρθματικών υμμετοχών (Venture Capital)27  

 

Ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ χρθματοδότθςθσ που πρόςφατα ξεκίνθςε και ςτθν Ελλάδα, 

είναι μζςω των Κεφαλαίων Επιχειρθματικϊν Συμμετοχϊν που είναι ευρφτερα γνωςτά με 

τθν διεκνι τουσ ονομαςία, δθλαδι Venture Capital (VC).  

 

Σιμερα ςτθν Ελλάδα δραςτθριοποιοφνται αρκετζσ επιχειριςεισ ςτο χϊρο του VC. Το VC 

αποτελεί κατά κανόνα μορφι χρθματοδότθςθσ που απευκφνεται ςε νζεσ, φιλόδοξεσ και 

ταχζωσ αναπτυςςόμενεσ εταιρείεσ που ςυνικωσ εκμεταλλεφονται επιχειρθματικά 

καινοτόμεσ ιδζεσ.  

 

Οι εταιρίεσ VC χρθματοδοτοφν τισ επιχειριςεισ – πελάτεσ τουσ με αντάλλαγμα τθν 

απόκτθςθ ενόσ ποςοςτοφ των μετοχϊν τουσ. Οι επιχειριςεισ που χρθματοδοτοφνται είναι 

ςυνικωσ επιχειριςεισ ικανζσ να ανταμείψουν τισ εταιρείεσ Venture Capital για το ρίςκο 

που αναλαμβάνουν.  

 

Θ ςυνεργαςία των εταιριϊν VC δεν περιορίηεται μόνο ςτθν παροχι κεφαλαίων αλλά 

παρζχεται επίςθσ βοικεια και ςε ότι αφορά τθν διοίκθςθ, το marketing, τθν ςτελζχωςθ 

και το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ επιχείρθςθσ. Σθμαντικζσ επίςθσ για τθν 

χρθματοδοτοφμενθ επιχείρθςθ είναι οι ςχζςεισ τθσ εταιρίασ VC με άλλεσ επιχειριςεισ τθσ 

αγοράσ που μπορεί να χρθςιμεφςουν ςτθν ςφναψθ ςυνεργαςιϊν.  

 

Το μεγάλο πλεονζκτθμα τθσ χρθματοδότθςθσ μζςω VC είναι θ επιχείρθςθ δεν υποχρεοφται 

ςτθν παροχι εγγυιςεων για το κεφάλαιο που τθσ παρζχεται. Ζτςι ακόμα και ςε περίπτωςθ 

αποτυχίασ τθσ επιχείρθςθσ, θ εταιρεία VC δεν διεκδικεί επιςτροφι των χρθμάτων που 

επζνδυςε ςτθν επιχείρθςθ, εφόςον φυςικά τθρικθκαν οι όροι τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ των 

δφο πλευρϊν. 

 

 

 

 

                                                           
27. http://www.hvca.gr/venture-capital.html  
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Ιδιώτεσ Επενδυτζσ (Business Angels)28 

 

Με τον όρο αυτό εννοοφνται ιδιϊτεσ επενδυτζσ που οι οποίοι διακζτουν κεφάλαια και 

επαγγελματικι εμπειρία ςε ζνα ςυγκεκριμζνο χϊρο τα οποία και διακζτουν ςε νζουσ 

επιχειρθματίεσ με τθ μορφι μακροπρόκεςμθσ επζνδυςθσ.  

 

Στθν Ελλάδα θ χρθματοδότθςθ με τον τρόπο αυτόν δεν είναι οφτε κεςμοκετθμζνθ οφτε 

ιδιαίτερα διαδεδομζνθ όπωσ είναι διεκνϊσ και περιορίηεται ςυνικωσ ςτθν χρθματοδότθςθ 

από ςυγγενικά πρόςωπα. Ωςτόςο τα επόμενα χρόνια αναμζνεται να επεκτακεί και ςτθν 

Ελλάδα θ χρθματοδότθςθ από ιδιϊτεσ επενδυτζσ. 

 

Θερμοκοιτίδεσ Επιχειριςεων (Business Incubators) & Σεχνολογικά Πάρκα (Technology 

Parks)29  

 

Παγκοςμίωσ με τον όρο Θερμοκοιτίδα Επιχειριςεων (Business Incubator ι απλά 

Incubator) εννοείται μία εταιρεία θ οποία παρζχει ςε νζο-ιδρυόμενεσ και με προοπτικζσ 

γριγορθσ ανάπτυξθσ εταιρείεσ χρθματοδότθσ, χϊρουσ και εξοπλιςμό (όπωσ κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ, ζπιπλα, θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ, πρόςβαςθ 

ςτο internet, κλπ.), υπθρεςίεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ, ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

και υποςτιριξθ (όπωσ ςε κζματα φοροτεχνικά, λογιςτικά, νομικά, πλθροφορικισ, 

εξεφρεςθσ προςωπικοφ, κλπ), αλλά και ζνα δίκτυο επαφϊν με πελάτεσ και προμθκευτζσ 

και ςε αντάλλαγμα παίρνει ζνα ποςοςτό του μετοχικοφ κεφαλαίου και / ι πλθρωμζσ από 

τθν νζο ιδρυόμενθ εταιρεία.  

 

Γενικά, θ αποςτολι του Incubator είναι να ιδρφςει και να μεγαλϊςει τθν νζα εταιρεία, για 

να ηθτιςει πλζον, με ςωςτι υποδομι και επαγγελματικι προετοιμαςία, τθν πρϊτθ 

ευμεγζκθ επζνδυςθ που κα τθσ επιτρζψει να αναπτυχκεί και να επιβλθκεί ςτθν αγορά.  

 

φγκριςθ Μορφών Χρθματοδότθςθσ 

 

Άλλεσ μορφζσ εςωτερικισ χρθματοδότθςθσ είναι οι χρθματικζσ ροζσ από μια επζνδυςθ ι 

πιο εκτενζςτερα από βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ, τα αποκεματικά κεφάλαια 

(αδιανζμθτα κζρδθ) και ςαν τελευταία και μθ απαραίτθτθ θ εκποίθςθ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων.  

 

Να τονίςουμε ότι θ καταλλθλότερθ επιλογι κα πρζπει να είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ 

εςωτερικισ και εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ κατάλλθλοσ και ςφμφωνοσ με τισ ανάγκεσ τθσ 

εκάςτοτε επιχείρθςθσ.  

 

                                                           
28. http://hellenicstartups.gr/hellenic-angels/  
29. http://www.incubator.gr/  
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Θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτον τραπεηικό δανειςμό και ςτισ λοιπζσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ 

είναι αναμενόμενθ αλλά πρζπει κανείσ να αντιλθφκεί πωσ όλεσ οι μορφζσ ζχουν 

πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα αυτό που κα πρζπει να προςζξει κάκε επιχείρθςθ που 

κζλει να επιλζξει μια από τισ παραπάνω μορφζσ είναι όχι μόνο το επιτόκιο αλλά και το 

ςυνολικό κόςτοσ τθσ κάκε μορφισ (να εξετάςουμε όλεσ τισ δυνατότθτεσ που μπορεί να μασ 

δϊςει).  

 

Μερικά παραδείγματα μποροφμε να δοφμε παρακάτω:   

 

(α) για κάλυψθ τρεχουςϊν αναγκϊν (π.χ. αγορά πρϊτων υλϊν, εμπορευμάτων κλπ.) 

ενδείκνυται ο δανειςμόσ με βραχυπρόκεςμο τραπεηικό δανειςμό και πρακτορεία 

(factoring),  

(β) για επενδυτικζσ ανάγκεσ με μεγάλθ διάρκεια (π.χ. απόκτθςθ ακινιτου κλπ.) ενδείκνυται 

ο μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ και θ χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing).  

 

Ο βραχυπρόκεςμοσ τραπεηικόσ δανειςμόσ ζχει υψθλό επιτόκιο αλλά είναι κατάλλθλοσ για 

τθν ζγκαιρθ εξόφλθςθ τρεχουςϊν αναγκϊν. Τα ετιςια χρεολφςια του τισ περιςςότερεσ 

φορζσ είναι μεγαλφτερα τθσ ετιςιασ απόςβεςθσ τθσ αγοράσ παγίου, εκπίπτουν όμωσ από 

τα φορολογικά ζςοδα.  

 

Το factoring ζχει λίγο υψθλότερο επιτόκιο από τον τραπεηικό δανειςμό όμωσ τα 

μιςκϊματα αποτελοφν αμοιβι υπθρεςίασ για τθν χριςθ του επενδυτικοφ αγακοφ άρα 

ςυνιςτοφν φορολογικι δαπάνθ και εκπίπτουν από τα φορολογικά ζςοδα, κατά ςυνζπεια 

με ςτακεροφσ τουσ λοιποφσ παράγοντεσ υπάρχουν μειωμζνα κζρδθ χριςθσ ςυνεπϊσ 

λιγότερθ φορολογία: (α) ςε περιπτϊςεισ κάλυψθσ παλαιϊν υποχρεϊςεων ι κάλυψθ νζων 

(ςυνικωσ επείγουςων) επενδφςεων ενδείκνυται και θ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, (β) 

ςτθν ζναρξθ τθσ μια επιχείρθςθ μπορεί να χρθςιμοποιιςει είτε τραπεηικό δανειςμό 

(βραχυπρόκεςμο δανειςμό) είτε επιχορθγοφμενα προγράμματα είτε εφόςον είναι μια 

καινοτόμοσ ιδζα τθν περίπτωςθ venture capital.  

 

Ο χρθματοδοτικόσ μθχανιςμό VC αναλαμβάνει εταιρείεσ που βρίςκονται ςτα πρϊτα 

ςτάδια ανάπτυξθσ και ζχουν καινοτομικά προϊόντα, παρζχονται ςυμβουλζσ διαχείριςθσ, 

ςτρατθγικισ πολιτικισ και υποςτιριξθ όμωσ αναλαμβάνουν ζνα μεγάλο μζροσ μετοχϊν 

τθσ εταιρείασ και υπάρχει χρθματοδότθςθ με ςυμμετοχι ςτο μετοχικό κεφάλαιο. Τα 

πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι ότι χρθματοδοτεί αναπτυξιακά ςχζδια 

χωρίσ κινδφνουσ από τον υψθλό δανειςμό, ζχει αυξθμζνο κφροσ και είναι ζνασ ζμπειροσ 

ςφμβουλοσ για όλεσ τισ αποφάςεισ.  

 

Μποροφμε να κάνουμε άπειρουσ ςυνδυαςμοφσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε 

επιχείρθςθσ. Αυτό που κα πρζπει να κρατιςουμε είναι ότι θ κάλυψθ των χρθματοδοτικϊν 
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αναγκϊν των επιχειριςεων για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων και τθν εξυπθρζτθςθ τθσ 

παραγωγικισ του διαδικαςίασ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν οικονομικι ανάπτυξθ. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάηονται και παρουςιάηονται οι τρόποι αξιολόγθςθσ μιασ 

επιχείρθςθσ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΘΕΗ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάηονται και παρουςιάηονται οι τρόποι χρθματοδότθςθσ των 

επιχειριςεων. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ ςχετίηονται τόςο με χρθματοοικονομικά κριτιρια 

όπωσ ο κφκλοσ εργαςιϊν, ο μζγιςτοσ χρόνοσ αποπλθρωμισ απαιτιςεων, θ κερδοφορία 

και θ εξζλιξθ τθσ επιχείρθςθσ, όςο και ποιοτικά κριτιρια όπωσ θ εςωτερικι οργάνωςθ, ο 

πιςτωτικόσ ζλεγχοσ, θ πιςτωτικι πολιτικι, θ διαςπορά τθσ πελατείασ, θ φερεγγυότθτα και 

θ ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά.  

 

5.1 Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικών Καταςτάςεων30
 

 

Σκοπόσ τθσ Χρθματοοικονομικισ Ανάλυςθσ είναι αρχικά θ ανάλυςθ τθσ περιουςιακισ και 

κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και θ εκτίμθςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ 

κατάςταςθ τθσ. Εν ςυνεχεία, ανάλογα τουσ εξεταηόμενουσ δείκτεσ, παρακολουκείται θ 

ανάλυςθ τθσ αποδοτικότθτασ, τθσ ρευςτότθτασ, των επενδφςεων, των αποςβζςεων, του 

κφκλου εργαςιϊν, τθσ ςφνκεςθσ των δαπανϊν και προςόδων, των χρθματικϊν πθγϊν και 

χρθςιμοποιιςεων αλλά και των κερδϊν και τθσ διάκεςθσ αυτϊν. 

 

Θ λογιςτικι ζχει ωσ ςκοπό τθν καταγραφι και μελζτθ των γεγονότων που αφοροφν τθν 

κάκε επιχείρθςθ ϊςτε να επιτυγχάνετε ο ζλεγχοσ και θ ςωςτι λειτουργία τθσ. Βαςικι 

πθγι των πλθροφοριϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων είναι τα παρακάτω31:  

 

Ιςολογιςμόσ 

 

Ο ιςολογιςμόσ παρουςιάηει τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρίασ και τισ πθγζσ προζλευςθσ 

και χρθματοδότθςισ τουσ. Τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρίασ αποτελοφνται από δφο 

τμιματα:  

 

(α) το ςφνολο των οικονομικϊν αγακϊν των οποίων τθν κυριότθτα κατζχει, δικαιοφται ι 

απαιτεί θ επιχείρθςθ (ενεργθτικό) και  

(β) τισ υποχρεϊςεισ ςε διάφορα πρόςωπα, που αποτελοφν τα δικαιϊματά τουσ πάνω ςτα 

περιουςιακά τθσ ςτοιχεία (πακθτικό). Συνεπϊσ τα δφο αυτά τμιματα δθλ. τα 

περιουςιακά ςτοιχεία και τα δικαιϊματα τα οποία αςκοφνται ς’ αυτά κα πρζπει να 

είναι ίςα, αφοφ από τθ μια ζχουμε τθ μορφι ι το είδοσ των μζςων δράςεωσ 

(μθχανιματα, κτιρια, κ.ο.κ.) και από τθν άλλθ τθν πθγι προζλευςισ τουσ (μετόχουσ, 

πιςτωςτζσ, δανειςτζσ, κ.ο.κ.).  

 

                                                           
30. Λαηαρίδθσ Γ. – Παπαδόπουλοσ Δ., Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, τεφχοσ Β’, Θεςςαλονίκθ, 2006 
31. Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκθσ Π. και Μωχςι, Γενικι Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι, 2005   
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Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ  

 

Θ κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ είναι μια λογιςτικι κατάςταςθ προςδιοριςμοφ του 

αποτελζςματοσ μιασ χριςθσ που αναλφει και ερμθνεφει τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ 

αυτοφ του αποτελζςματοσ. Το λογιςτικό αποτζλεςμα που προκφπτει προζρχεται από τθν 

διαφορά μεταξφ εςόδων και εξόδων που ζχουν πραγματοποιθκεί κατά τθν διάρκεια μιασ 

λογιςτικισ χριςθσ.  Το ζξοδο (ι δαπάνθ) δεν ταυτίηεται με τθν ηθμιά. Το ζςοδο αποτελεί 

προςκετικό ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ (ιδίων κεφαλαίων) και δεν ταυτίηεται, επίςθσ, με το 

κζρδοσ. 

 

Όταν τα ζςοδα είναι μεγαλφτερα από τα ζξοδα, θ διαφορά που προκφπτει είναι κετικι και 

καλείται κζρδοσ χριςθσ το οποίο αυξάνει τθν κακαρι κζςθ τθσ επιχείρθςθσ. Αντίκετα, όταν 

τα ζςοδα είναι μικρότερα από τα ζξοδα, θ διαφορά που προκφπτει είναι αρνθτικι και 

ονομάηεται ηθμιά χριςθσ, θ οποία μειϊνει τθν κακαρι κζςθ μιασ επιχείρθςθσ.   

  

Οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν το αποτζλεςμα μπορεί να είναι δφο ι περιςςότεροι, 

ανάλογα με το πϊσ ορίηεται το περιεχόμενό τουσ. Τα μεγζκθ που προςδιορίηουν τα κακαρά 

αποτελζςματα τθσ χριςθσ είναι τα εξισ: (α) κακαρά αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ, δθλ. τα 

μικτά αποτελζςματα μείον τα ζξοδα μθ προςδιοριςτικά του μικτοφ αποτελζςματοσ, (β) 

ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμιζσ, (γ) ζξοδα και ζςοδα προθγοφμενων 

χριςεων, (δ) προβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ, (ε) ζςοδα από προβλζψεισ 

προθγοφμενων χρόνων, (ςτ) αποςβζςεισ παγίων μθν ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό 

κόςτοσ.   

 

Τα Δ.Π.Χ.Α. ορίηουν ωσ απαραίτθτθ τθν ςφνταξθ τθσ κατάςταςθσ μεταβολισ ιδίων 

κεφαλαίων αντί του πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων. Ο πίνακασ καλφπτει μερικϊσ το 

περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ των Δ.Π.Χ.Α. γιατί ςε αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι 

μεταβολζσ κονδυλίων τθσ κακαρισ κζςθσ που καταχωροφνται απευκείασ ςτουσ 

λογαριαςμοφσ τθσ, χωρίσ να διζλκουν από το λογαριαςμό αποτελζςματα χριςεωσ ι τον 

πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων (αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ειςφορζσ μετόχων, 

διαφορζσ αναπροςαρμογισ, αποτελζςματα από εκποίθςθ ι ακφρωςθ ιδίων μετοχϊν).       

  

Μια από τισ πλζον διαδεδομζνεσ και χριςιμεσ μεκόδουσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ 

αποτελεί θ χριςθ αρικμοδεικτϊν.32
 

Ο υπολογιςμόσ και θ παρουςίαςθ των διαφόρων 

αρικμοδεικτϊν, αποτελεί ζνα είδοσ ανάλυςθσ το οποίο πολλζσ φορζσ ενδζχεται να 

παρζχει μόνο ενδείξεισ. Για αυτό τον λόγο ζνασ μεμονωμζνοσ αρικμοδείκτθσ δεν μπορεί 

να μασ δϊςει από μόνοσ του μια πλιρθ εικόνα τθσ επιχείρθςθσ και κα πρζπει να 

ςυγκρίνεται ι να ςυνδυάηεται και με άλλουσ, αντιπροςωπευτικοφσ ι πρότυπουσ 

αρικμοδείκτεσ.  

 

                                                           
32. 

 
 Λαηαρίδθσ Γ. – Παπαδόπουλοσ Δ., Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ τεφχοσ Β’, Θεςςαλονίκθ 2006 
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Οι περιςςότερο χρθςιμοποιοφμενοι για τθν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ των λογιςτικϊν 

καταςτάςεων είναι οι παρακάτω33:  

 

 Αριθμοδείκτεσ δραςτηριότητασ:  

θ χρθςιμοποίθςθ τουσ αποςκοπεί ςτο να μετριςουν το βακμό ςτον οποίο μια 

οικονομικι μονάδα είναι αποτελεςματικι ςτθ διαχείριςθ των περιουςιακϊν τθσ 

ςτοιχείων, πόςο ικανοποιθτικά ι όχι τα χρθςιμοποιοφν.  

 Αριθμοδείκτεσ ρευςτότητασ:  

θ χρθςιμοποίθςθ τουσ αποςκοπεί ςτον να προςδιορίςουν τθν βραχυχρόνια οικονομικι 

κζςθ μια οικονομικισ μονάδασ, κακϊσ επίςθσ και τθν ικανότθτα τθσ να ανταποκρίνεται 

ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ.  

 Αριθμοδείκτεσ αποδοτικότητασ:  

θ χρθςιμοποίθςθ τουσ αποςκοπεί ςτο να υπολογίςουν τθν αποδοτικότθτα μίασ 

οικονομικισ μονάδασ, τθν αποδοτικότθτα των κερδϊν τθσ κακϊσ επίςθσ και τθν 

ικανότθτα τθσ διοικιςεωσ τθσ. 

 Αριθμοδείκτεσ διαθρώςεωσ κεφαλαίων και βιωςιμότητασ:  

θ χρθςιμοποίθςθ τουσ αποςκοπεί ςτο να εκτιμθκεί θ ικανότθτα τθσ οικονομικισ 

μονάδασ να ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ, μακροχρόνια, κακϊσ επίςθσ και ςτο 

να εκτιμάται ο βακμόσ προςταςίασ που απολαμβάνουν οι πιςτωτζσ τθσ.  

 Αριθμοδείκτεσ επενδφςεων:  

οι αρικμοδείκτεσ αυτοί ςχετίηουν τον αρικμό των μετοχϊν μιασ οικονομικισ μονάδασ 

και τθν χρθματιςτθριακι τουσ τιμι με τα κζρδθ, τα μερίςματα και τα υπόλοιπα 

περιουςιακά τθσ ςτοιχεία.  

 Αριθμοδείκτεσ δαπανών λειτουργίασ:  

παρζχουν ζνδειξθ για τθν πολιτικι που ακολουκεί θ διοίκθςθ τθσ οικονομικισ 

μονάδασ απζναντι ςτισ διάφορεσ δαπάνεσ λειτουργίασ κακϊσ επίςθσ και τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ απζναντι ςτισ επιμζρουσ δαπάνεσ. Είναι ευνόθτο ότι τα 

διάφορα είδθ αρικμοδεικτϊν αλλθλοςυμπλθρϊνονται προκειμζνου ο αναλυτισ να 

ζχει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

Σθμαντικι είναι ακόμθ θ ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν που προβλζπεται 

υποχρεωτικά από τα ΔΠΧΑ. Ζχει ςκοπό να πλθροφοριςει τουσ ενδιαφερόμενουσ για τισ 

μεταβολζσ ςτα μετρθτά και τα μετρθτά ιςοδφναμα για ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, ςε 

ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ ι οργανιςμό. Οι πλθροφορίεσ που παρζχει θ κατάςταςθ 

ταμειακϊν ροϊν ςτον αναγνϊςτθ είναι ςυμπλθρωματικζσ ςε αυτζσ που λαμβάνει από τισ 

άλλεσ δθμοςιεφςιμεσ καταςτάςεισ τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ.  

 

Ενδεικτικά ο χριςτθσ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν λαμβάνει πλθροφορίεσ για34:  

                                                           
33. 

  Λαηαρίδθσ Γ. – Παπαδόπουλοσ Δ , Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, τεφχοσ Β’, Θεςςαλονίκθ, 2006 
34. 

 
Λαηαρίδθσ Γ. – Παπαδόπουλοσ Δ , Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, τεφχοσ Β’, Θεςςαλονίκθ, 2006 
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 Τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ με επιπτϊςεισ ςτα μετρθτά και μετρθτά 

ιςοδφναμα τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ  

 Τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων του πακθτικοφ με επιπτϊςεισ ςτα μετρθτά και μετρθτά 

ιςοδφναμα τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ  

 Τισ μεταβολζσ ςτθ Χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ τθσ επιχείρθςθσ (τθν δυνατότθτα 

ανταπόκριςθσ ςτισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ – ρευςτότθτα, τθν ικανότθτα 

ικανοποίθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο – 

φερεγγυότθτα κ.α.)  

 Τθν ικανότθτα να μετατρζπει τα λογιςτικά κζρδθ ςε μετρθτά.  

 Τθν ικανότθτα να καταβάλει μζριςμα ςτουσ μετόχουσ  

 Τθν ικανότθτα να χρθματοδοτεί τα επενδυτικά τθσ ςχζδια  

 Τθν ικανότθτα των ςτελεχϊν τθσ, για ςωςτό προγραμματιςμό, ςυντονιςμό, διαχείριςθ 

και ζλεγχο των ειςροϊν και εκροϊν τθσ οικονομικισ μονάδασ. Δθλαδι:  

 Τθ ςωςτι χριςθ των κεφαλαίων τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ ι οργανιςμοφ, μζςα από 

τθν αποφυγι καταςτάςεων ζλλειψθσ μετρθτϊν,  

 Τθν ζγκαιρθ πλθρωμι των υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ ςτουσ προμθκευτζσ τθσ,  

 Τθν ζγκαιρθ καταβολι των μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ,  

 Τθν ςωςτι διαχείριςθ των επιπλζων ρευςτϊν διακεςίμων, μζςα από βραχυχρόνιεσ 

τοποκετιςεισ με ςτόχο τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ απόδοςισ αυτϊν.  

 Τθν ικανότθτα παραγωγισ μετρθτϊν και μετρθτϊν ιςοδυνάμων και τθν πθγι 

παραγωγισ αυτϊν (πχ. Από τθν παραγωγικι δραςτθριότθτα, από επενδυτικζσ 

δραςτθριότθτεσ , από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ).  

 Τθν ικανότθτα τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ για να αντιμετωπίςει τισ μελλοντικζσ 

ταμειακζσ τθσ ανάγκεσ.  

 Τθν ικανότθτά τθσ να παραγάγει μετρθτά και μετρθτά ιςοδφναμα από τισ 

δραςτθριότθτεσ που αςκεί. Γενικά ωσ ταμειακζσ ροζσ λογιςτικά εννοοφμε τισ ειςροζσ 

(ειςπράξεισ) και τισ εκροζσ (πλθρωμζσ) μετρθτϊν και μετρθτϊν ιςοδυνάμων.  

 

Εξαιτίασ τθσ ςτενισ ςχζςθσ που υπάρχει ανάμεςα ςτισ τρζχουςεσ λειτουργικζσ ανάγκεσ 

μια οικονομικισ μονάδασ και ςτο κεφάλαιο κίνθςθσ τθσ, θ ανάλυςθ του τελευταίου είναι 

εξαιρετικισ ςθμαςίασ για τον οικονομικό αναλυτι. Θ κακι του διαχείριςθ ι θ ανεπάρκεια 

του είναι από τισ ςθμαντικότερεσ αιτίεσ που μία οικονομικι μονάδα μπορεί να οδθγθκεί 

ςε πτϊχευςθ  

 

Ο ρόλοσ του ελεγκτή των οικονομικών καταςτάςεων35  

Το αντικείμενο ενόσ ελζγχου των οικονομικϊν καταςτάςεων είναι θ ζκφραςθ γνϊμθσ του 

ελεγκτι για το αν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί, από όλα τα ουςιϊδθ 

κζματα, με βάςθ ζνα πλαίςιο αναφοράσ για τθν κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Παρά το γεγονόσ ότι θ γνϊμθ του ελεγκτι ενιςχφει τθν αξιοπιςτία των οικονομικϊν 

                                                           
35. Νεγκάκθσ Ι.Χ. και Ταχυνάκθσ Π. , Σφγχρονα Θζματα Ελεγκτικισ και Εςωτερικοφ Ελζγχου Σφμφωνα 
με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου, Ακινα, 2013. 



38 
 

καταςτάςεων, ο χριςτθσ τουσ δεν πρζπει να υποκζςει ότι θ ελεγκτικι γνϊμθ είναι μια 

επιβεβαίωςθ και τθσ μελλοντικισ βιωςιμότθτασ τθσ εταιρείασ, ι τθσ αποτελεςματικότθτασ 

και αποδοτικότθτασ με τισ οποίεσ ζχουν αντιμετωπιςκεί οι υποκζςεισ τθσ εταιρείασ από 

τθν διοίκθςι τθσ.  

 

Ο ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοσ ζτςι 

ϊςτε να παρζχει λογικζσ επιβεβαιϊςεισ ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ λαμβανόμενεσ ωσ 

ςφνολο είναι ελεφκερεσ από «ουςιϊδθ» λάκθ.  

 

Θ ζννοια του «ουςιϊδουσ λάκουσ» είναι ζνα κρίςιμο όριο το οποίο χρθςιμοποιοφν οι 

ελεγκτζσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και πρζπει οι χριςτεσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων να αντιλαμβάνονται τθν ζννοια και τθ χριςθ του. Θ πλθροφορία λοιπόν 

κεωρείται «ουςιϊδθσ» όταν θ παράλειψι τθσ ι θ λανκαςμζνθ διατφπωςι τθσ μπορεί να 

επθρεάςει τισ οικονομικζσ αποφάςεισ των χρθςτϊν οι οποίεσ, λαμβάνονται με βάςθ τισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ.  

 

Από τθν άλλθ, λογικι επιβεβαίωςθ είναι εκείνθ θ βαςικι ελεγκτικι αρχι με τθν οποία ο 

ελεγκτισ ςυγκεντρϊνει εκείνεσ τισ ελεγκτικζσ αποδείξεισ οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για 

να ςχθματίςει γνϊμθ.  

 

Οι χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων κα πρζπει τζλοσ να γνωρίηουν ότι ο ελεγκτισ 

δεν μπορεί να παράςχει απόλυτθ επιβεβαίωςθ διότι υπάρχουν ενδογενείσ περιοριςμοί ςε 

ζναν ζλεγχο, οι οποίοι επιδροφν ςτθν ικανότθτά του να εντοπίςει ουςιϊδθ λάκθ.  

 

Οι περιοριςμοί αυτοί είναι αποτζλεςμα παραγόντων όπωσ: (α) θ χριςθ δειγματολθψίασ 

ςτον ζλεγχό του, (β) ενδογενείσ περιοριςμοί του εςωτερικοφ ελζγχου (π.χ. θ πικανότθτα 

να υπάρχουν υπερβάςεισ τθσ διοίκθςθσ, ι ακόμα και απάτθ), (γ) το γεγονόσ ότι οι 

περιςςότερεσ ελεγκτικζσ αποδείξεισ είναι “πειςτικζσ” και όχι “ςυμπεραςματικζσ”. 

  

Ο αναγνϊςτθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων κα πρζπει να ζχει βαςικζσ γνϊςεισ 

λογιςτικισ, ϊςτε να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο των οικονομικϊν καταςτάςεων και 

επίςθσ, να ζχει τθ δυνατότθτα να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο των ςθμειϊςεων τθσ 

εταιρείασ ςτον Ιςολογιςμό, κακϊσ και των παρατθριςεων των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν 

Λογιςτϊν. Ειδικά οι τελευταίεσ είναι κρίςιμεσ, κακϊσ αναφζρουν αποκλίςεισ τθσ εταιρείασ 

από τισ αρχζσ ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και οι τελευταίεσ κα πρζπει να 

αναμορφωκοφν με τισ παρατθριςεισ αυτζσ, ϊςτε να είναι ςφμφωνεσ με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία.  
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5.2 Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ36  

 

Ο Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ (Credit Risk) ορίηεται ωσ ο κίνδυνοσ που διατρζχει μια επιχείρθςθ ι 

ζνασ οργανιςμόσ να μθν ειςπράξει ζγκαιρα τισ απαιτιςεισ του ι ακόμα, ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ, να μθν τισ ειςπράξει ποτζ.  

 

Οι κανόνεσ επιτροπισ τθσ Βαςιλείασ αποτελοφν ςτθν ουςία τισ ςυμφωνίεσ που ρυκμίηουν 

όλεσ τισ λεπτομζρειεσ επίβλεψθσ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Συνεπϊσ, αποτελοφν 

ζνα πλζγμα προτάςεων, ςφμφωνα με το οποίο οι κανονιςμοί λειτουργίασ των 

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων κα ζπρεπε να δομοφνται. Οι ςυμφωνίεσ αυτζσ, Βαςιλεία Ι, 

Βαςιλεία ΙΙ, Βαςιλεία ΙΙΙ, εκδόκθκαν από τθν Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ (Committee on Banking 

Supervision - BCBS). Θ Επιτροπι πιρε το όνομά τθσ από τθν πόλθ τθσ Βαςιλείασ τθσ 

Ελβετίασ, όπου βρίςκεται θ γραμματεία τθσ Επιτροπισ, ενϊ εκεί λαμβάνουν χϊρα και οι 

ςυνεδριάςεισ.  

 

Θ Βαςιλεία ΙΙ (Basel ΙΙ) είναι θ δεφτερθ ςυμφωνία ςτθν οποία κατζλθξε θ Επιτροπι τθσ 

Βαςιλείασ με αντικείμενο τθ ςτοιχειοκζτθςθ ενόσ πλζγματοσ προτάςεων ςχετικά με τον 

κανονιςμό λειτουργίασ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 

 

Σκοπόσ τθσ ςυμφωνίασ ιταν ο ςχεδιαςμόσ ενόσ διεκνοφσ προτφπου ελζγχου, όπου οι 

ρυκμιςτικζσ αρχζσ κα μποροφςαν να αξιοποιιςουν τισ ςχετικζσ διατάξεισ, προκειμζνου να 

κωρακίςουν τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα από ενδεχόμενουσ κινδφνουσ, τόςο λει-

τουργικοφσ, όςο και χρθματοοικονομικοφσ. Θ διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ ςτουσ κανονιςμοφσ 

και το ρυκμιςτικό πλαίςιο αποτζλεςε τθ βαςικι ιδζα πίςω από το κείμενο τθσ τελικισ 

ςυμφωνίασ, ζτςι ϊςτε να μθν αποτελζςει πθγι ςτρεβλϊςεων και ανιςοτιτων ςτο πεδίο του 

διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων.  

 

Στο επίκεντρο των προτεινόμενων από τθ ςυμφωνία ρυκμίςεων, τζκθκε το επίπεδο τθσ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ κάκε χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ μζςα από ζνα πρίςμα που 

προςζφερε μια πολυεπίπεδθ οπτικι γωνία ςχετικά με τθν αριςτοποίθςθ τθσ. Θεωρθτικά, το 

πλζγμα των κανόνων που πρότεινε, επιχείρθςε να κζςει τισ προχποκζςεισ, ϊςτε θ ορκι 

κεφαλαιακι διαχείριςθ και θ αντιμετϊπιςθ των διαφόρων κινδφνων να εξαςφαλίηει τθν 

εξάλειψθ τθσ ζκκεςθσ του κάκε ιδρφματοσ.  

 

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ κατάρτιςθ αυτοφ του πλαιςίου περιςτρζφεται γφρω από τθν ιδζα ότι, 

όςο μεγαλφτερθ θ ζκκεςθ μιασ τράπεηασ ςε διάφορουσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ, τόςο 

μεγαλφτερο το φψοσ του κεφαλαίου που πρζπει να διακρατείται ωσ αντιςτάκμιςμα, προ-

κειμζνου να διαςφαλιςτεί θ φερεγγυότθτα του ιδρφματοσ.  

                                                           
36. Νεγκάκθσ Ι.Χ. και Ταχυνάκθσ Π., Σφγχρονα Θζματα Ελεγκτικισ και Εςωτερικοφ Ελζγχου Σφμφωνα 
με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου, Ακινα, 2013. 
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Θ ςυμφωνία δομείται γφρω από τρείσ βαςικοφσ άξονεσ οι οποίοι είναι γνωςτοί ωσ «πυ-

λϊνεσ» και κακζνασ από αυτοφσ αφορά διαφορετικζσ ζννοιεσ που ςχετίηονται όμωσ με τθ 

δθμιουργία ενόσ ενιαίου, διεκνοφσ ρυκμιςτικοφ και ελεγκτικοφ πλαιςίου για τα χρθ-

ματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

 

Θ Βαςιλεία ΙΙΙ κινικθκε προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

των τραπεηϊν, ενϊ παράλλθλα ειςιγαγε νζεσ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ που προθγουμζνωσ 

δεν υπιρχαν. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ Επιτροπισ ιταν θ ενίςχυςθ και διαςφάλιςθ τθσ τραπεηικισ 

ρευςτότθτασ, κακϊσ και θ απαραίτθτθ μόχλευςθ των τραπεηϊν.  

 

Θ νζα Βαςιλεία διατθρεί τουσ πυλϊνεσ τθσ προθγοφμενθσ ςυμφωνίασ. Θ επιτροπι κεωρεί 

τα δεδομζνα που προκφπτουν από τον εςωτερικό ζλεγχο ωσ κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ για 

τθν ποςοτικοποίθςθ του κινδφνου κάκε χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ και εκτίμθςθ τθσ 

ςυνεπακόλουκθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ. Ζμφαςθ δίνεται ςτα αποτελζςματα του 

εςωτερικοφ ελζγχου που προκφπτουν ςχετικά με τθν ρευςτότθτα του εκάςτοτε χρθμα-

τοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ και τθν τραπεηικι μόχλευςθ. Ο ςτόχοσ είναι ζνασ πιο δυναμικόσ 

υπολογιςμόσ του κινδφνου και μια ορκότερθ εκτίμθςθ του απαιτοφμενου επιπζδου τθσ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ. 

 

Θ ΕΕ εξζδωςε οδθγία που αφορά τισ αγορζσ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων (Markets in 

Financial Instruments Directive, γνωςτι και ωσ “MiFID”)37, αποτελεί μαηί με τισ 

μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ τθσ, το βαςικότερο τμιμα του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου. Το 

αντικείμενο τθσ Οδθγίασ είναι θ κοινι και εναρμονιςμζνθ ρφκμιςθ των επενδυτικϊν 

υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ λαμβάνουν χϊρα μεταξφ των κρατϊν μελϊν του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου.  

 

Θ Οδθγία κεωρείται ωσ μια ριηοςπαςτικι κίνθςθ ςτον ευρωπαϊκό χϊρο που ρυκμίηει το 

ςφνολο των επενδυτικϊν υπθρεςιϊν. Επιπλζον, με τισ διατάξεισ που περιζχει, επιχειρεί να 

αυξιςει και να προςτατεφςει τον υγιι ανταγωνιςμό. Παράλλθλα, επιδιϊκει να 

προςτατεφςει τουσ καταναλωτζσ των επενδυτικϊν υπθρεςιϊν. Τα μζτρα και οι 

κατευκφνςεισ τθσ MiFID αποτελοφν τον ακρογωνιαίο λίκο του Προγράμματοσ Δράςθσ 

Χρθματοπιςτωτικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Financial Services Action Plan). 

 

Θ MiFID διατιρθςε τισ γενικζσ αρχζσ που είχε ειςάγει θ προγενζςτερθ Οδθγία για τισ 

Επενδυτικζσ Υπθρεςίεσ (Investment Services Directive, ISD), παράλλθλα όμωσ ειςιγαγε και 

νζεσ καινοτομίεσ. Μια από τισ πιο ςθμαντικζσ καινοτομίεσ τθσ MiFID είναι θ εφαρμογι τθσ 

αρχισ τθσ μζγιςτθσ εναρμόνιςθσ που παρζχει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν εποπτεία από το 

κράτοσ προζλευςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

                                                           
37. Νεγκάκθσ Ι.Χ. και Ταχυνάκθσ Π., Σφγχρονα Θζματα Ελεγκτικισ και Εςωτερικοφ Ελζγχου Σφμφωνα 
με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου, Ακινα, 2013. 
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Πρόκειται ςτθν ουςία για μια ςθμαντικι αλλαγι ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ νομοκεςία 

τθσ ΕΕ, που χαρακτθριηόταν από ελάχιςτθ εναρμόνιςθ, αλλά αμοιβαία αναγνϊριςθ μεταξφ 

των κρατϊν-μελϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ των επενδυτικϊν υπθρεςιϊν. Θ αρχι τθσ μζγιςτθσ 

εναρμόνιςθσ επιτρζπει τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ, όμωσ ταυτόχρονα δεν επιτρζπει ςτα 

κράτθ τθσ ΕΕ να προωκοφν Κοινοτικζσ Οδθγίεσ και Κανονιςμοφσ επιηιμιουσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ με ίςουσ όρουσ των αγορϊν επενδυτικϊν υπθρεςιϊν. 

 

Θ ειςαγωγι μιασ ακόμθ αλλαγισ μζςα από τθν MiFID οδιγθςε ςτθν κατάργθςθ του κανόνα 

ςυγκζντρωςθσ (concentration rule). Σφμφωνα με τον κανόνα αυτό, τα κράτθ-μζλθ είχαν τθ 

δυνατότθτα να απαιτοφν από τισ επιχειριςεισ που αςχολοφνταν με τθν παροχι 

επενδυτικϊν υπθρεςιϊν να δρομολογοφν τισ εντολζσ των πελατϊν τουσ μόνο μζςα από 

ρυκμιηόμενεσ (regulated) αγορζσ, αποκλείοντασ ζτςι τισ υπόλοιπεσ και κζτοντασ εμπόδιο 

ςτθν πλιρθ εναρμόνιςθ των αγορϊν των κρατϊν μελϊν. Θ Οδθγία για τισ αγορζσ 

χρθματοπιςτωτικϊν μζςων (MiFID) δεν παρζμεινε ςτατικι, αλλά αποτελεί μία αδιάκοπτθ 

προςπάκεια ςυνεχοφσ ανανζωςθσ, εμπλουτιςμοφ και προςαρμογισ. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουςιάηοντα τα ΔΛΠ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ μιασ ΜμΕ.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ38 

 

Σκοπόσ του κεφαλαίου είναι να παρουςιαςκοφν τα ςχετικά ΔΛΠ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ 

μιασ ΜμΕ. Τα Δ.Λ.Π. κα επθρεάςουν εκτόσ από τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν ελλθνικι αλλά και ςε ξζνεσ χρθματαγορζσ, και τον "κόςμο" των 

μικρϊν επιχειριςεων39. Μπορεί να φαντάηουν οικονομικά αςιμαντεσ και ολιγομελείσ, ωσ 

μεμονωμζνεσ μονάδεσ επιχειρθματικότθτασ, όμωσ ςτο ςφνολό τουσ οι μικρζσ και 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ ςυνολικι απαςχόλθςθ και ςτθ 

δθμιουργία κζςεων εργαςίασ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ – μζλθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 

6.1 Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα40 

 

Τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ - ΔΠΧΑ (International Financial 

Reporting Standards - IFRS) αποτελοφν ζνα ςφνολο λογιςτικϊν προτφπων που εκδίδονται 

από τo Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων (International Accounting Standards 

Board - IASB) και εφαρμόηονται από επιχειριςεισ που ζχουν ζδρα ςε ζνα μεγάλο αρικμό 

κρατϊν παγκοςμίωσ. 

 

Τα ΔΠΧΑ εφαρμόηονται από ζνα μεγάλο αρικμό χωρϊν ςε παγκόςμια κλίμακα, γεγονόσ που 

αποδεικνφει ότι ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ επιχειριςεων χρθςιμοποιεί ομοιόμορφα 

λογιςτικά πρότυπα-κανόνεσ, δθλ. εφαρμόηει μια κοινι «γλϊςςα» για τισ οικονομικζσ του 

καταςτάςεισ. 

 

Θ υιοκζτθςθ των ΔΠΧΑ εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ αντιμετϊπιςθ για πρακτικά κζματα 

αποφεφγοντασ τθν ςφγχυςθ και παραπλάνθςθ των χρθςτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

παρζχοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν οικονομικι κζςθ, τα αποτελζςματα και τισ 

ταμειακζσ ροζσ μιασ επιχείρθςθσ ςυμβάλλοντασ ςτθν αποτελεςματικι και αποδοτικι 

λειτουργία τθσ κεφαλαιαγοράσ.  

 

Θ προςταςία των επενδυτϊν και θ διατιρθςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ 

χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ ςυνιςτοφν άλλθ μια ςθμαντικι πτυχι τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

χρθματιςτθριακισ αγοράσ μζςω των ΔΠΧΑ. Επίςθσ, ενιςχφεται θ ελεφκερθ κυκλοφορία των 

κεφαλαίων ςτθν ευρωπαϊκι χρθματιςτθριακι αγορά και βοθκά τισ εταιρίεσ να 

                                                           
38. Grant Thornton, Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα, 2004. Πρβλ. Νεγκάκθσ Ι.Χ. Διεκνι Πρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ - Θεωρία και Εφαρμογζσ, 2014, εκδόςεισ Διπλογραφία. 
39. Grant Thornton, Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα, 2004.   Πρβλ. Νεγκάκθσ Ι.Χ. Διεκνι Πρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ - Θεωρία και Εφαρμογζσ, 2014, εκδόςεισ Διπλογραφία. 
40

. Νεγκάκθσ Ι.Χ. Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ - Θεωρία και Εφαρμογζσ, 2014, 
εκδόςεισ Διπλογραφία. 
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ανταγωνίηονται ςε ιςότιμθ βάςθ για τθν εξεφρεςθ διακζςιμων χρθματοοικονομικϊν πόρων 

τόςο ςτισ κοινοτικζσ όςο και ςτισ διεκνείσ κεφαλαιαγορζσ. 

 

Ιδιαίτερα ςε μια περιφερειακι οικονομία τθσ Ε.Ε., όπωσ είναι θ ελλθνικι, οι οικονομικζσ 

επιδόςεισ και οι δυναμικζσ ανάπτυξθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ζχουν και κα ζχουν 

αντίκτυπο ςτθ μακροχρόνια μεγζκυνςθ τθσ χϊρασ. Επιπλζον, θ κυριαρχία των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων ςε πολλοφσ -κυρίωσ του τεχνολογικοφ τϊρα τελευταία- κλάδου 

τθσ ελλθνικισ αλλά και ευρωπαϊκισ οικονομίασ, κάνει ιδιαίτερα ςκόπιμθ τθ ςτιριξθ και 

διεφρυνςθ των ςυνκθκϊν ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικισ τουσ ικανότθτασ ςτο νζο 

περιβάλλον που θ πορεία τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ διαμορφϊνει. Μζςα ςτα νζα, πιο 

ομοιογενι πλαίςια ανταγωνιςτικότθτασ που διαμορφϊνονται ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο με τα 

Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ κα χρειαςτοφν αλλαγζσ και απλοποιιςεισ, 

ζνα πιο ςυμφζρον, τελικά, κεςμικό πλαίςιο Λογιςτικισ-Ελεγκτικισ, Χρθματοοικονομικισ 

Πλθροφόρθςθσ καλφτερα, για τισ μικρζσ και μικρομεςαίεσ Ελλθνικζσ εταιρείεσ. Θ Ελλάδα, 

ωσ ιδιαίτερα ενιςχυμζνθ ςτο χϊρο περιφερειακι οικονομία, κα χρειαςτεί να φροντίςει για 

τισ μικρζσ, αλλά πολφ ςθμαντικζσ οικονομικζσ μονάδεσ καινοτομίασ τθσ.  

 

Το Δ.Λ.Π. 2 κακορίηει τισ πλθροφορίεσ – γνωςτοποιιςεισ οι οποίεσ κα πρζπει να 

ςυνοδεφουν τα κονδφλια αυτά προκειμζνου να βοθκθκεί ο χριςτθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων. Οι κυριότερεσ γνωςτοποιιςεισ είναι οι ακόλουκεσ: 

 

 Τισ λογιςτικζσ μεκόδουσ που ακολουκοφνται για τθν αποτίμθςθ και τθν κοςτολόγθςθ 

των αποκεμάτων.  

 Τθν λογιςτικι αξία κατά κατθγορία αποκεμάτων και τθν ζκταςθ των μεταβολϊν του, 

ανάλογα με τθν επιχείρθςθ.  

 Τθν λογιςτικι αξία των αποκεμάτων που αποτιμικθκαν ςτθν κακαρι ρευςτοποιιςιμθ 

αξία, λόγω του ότι ιταν μικρότερθ από το κόςτοσ κτιςεωσ του αποκζματοσ.  

 Το ποςό κάκε αναςτροφισ υποτιμιςεωσ, το οποίο όπωσ αναφζραμε κεωρείται ωσ ζςοδο 

τθσ χριςθσ.  

 Τθν λογιςτικι αξία των αποκεμάτων που ζχουν ενεχυριαςκεί προσ εξαςφάλιςθ 

υποχρεϊςεων.  

 

Ο ςκοπόσ του Διεκνοφσ Λογιςτικοφ Προτφπου 16 είναι να οργανϊςει με τζτοιον τρόπο το 

λογιςτικό χειριςμό για τισ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ, ζτςι ϊςτε οι χριςτεσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων να διακρίνουν τισ ςχετικζσ με τθν επζνδυςθ ςε ενςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ πλθροφορίεσ τθσ επιχείρθςθσ και τισ μεταβολζσ αυτισ τθσ επζνδυςθσ. 

Πρωταρχικά κζματα ςτθ λογιςτικι των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων αποτελοφν θ 

αναγνϊριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, ο προςδιοριςμόσ τθσ λογιςτικισ αξίασ τουσ, οι 

δαπάνεσ αποςβζςεων και οι ηθμίεσ απομείωςθσ (μείωςθ τθσ αξίασ) που πρζπει να 

αναγνωριςτοφν ςε ςχζςθ με τα ςτοιχεία αυτά. 
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Θ λογιςτικι των χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων προςδιορίηεται από το 

Δ.Λ.Π. Νο 32 και Νο 39. Συγκεκριμζνα το Δ.Λ.Π. Νο 32 κζτει τουσ κανόνεσ που πρζπει να 

ακολουκοφνται για τθν παρουςίαςθ των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςτισ οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ, κακϊσ και τισ γνωςτοποιιςεισ που κα πρζπει να γίνουν, ενϊ το Δ.Λ.Π. 39 

προςδιορίηει του λογιςτικοφσ χειριςμοφσ που κα πρζπει να ακολουκοφνται για τθν 

καταχϊρθςθ και αποτίμθςθ των ςτοιχείων αυτϊν.  

 

Σκοπόσ του Δ.Λ.Π. 32 είναι ςε ςυνδυαςμό με το Δ.Λ.Π. 39, να βοθκιςει τουσ χριςτεσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων να κατανοιςουν τθ ςθμαςία και τθν επίδραςθ των 

χρθματοοικονομικϊν μζςων, ςτθν οικονομικι κζςθ, ςτα αποτελζςματα, αλλά και ςτισ 

ταμειακζσ ροζσ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

Το Δ.Λ.Π. 32 αποτελεί τον οδθγό για τθν παρουςίαςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ μιασ επιχείρθςθσ, κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ που 

πρζπει να περιλαμβάνονται ςτισ Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ που ςυνοδεφουν τισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ αυτισ. Στόχοσ του Προτφπου είναι θ παροχι ςτουσ χριςτεσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων, πλθροφοριϊν που ξεφεφγουν από τα ςτενά οικονομικά 

δεδομζνα και άπτονται διοικθτικϊν και επιχειρθματικϊν πρακτικϊν.  

 

Σκοπόσ του Δ.Λ.Π. 39 είναι να προςδιορίςει τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ που πρζπει να 

ακολουκοφνται για τθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων 

και υποχρεϊςεων, κακϊσ και οριςμζνων ςυμβάςεων αγοράσ ι πϊλθςθσ μθ 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων. Στθν παροφςα εργαςία δεν κα γίνει περιςςότερθ ανάλυςθ 

ςτο Δ.Λ.Π. 39 παρά μόνο ςε ότι ςχετίηεται με το Δ.Λ.Π.  

 

Τα ςχετικά κζματα ζχουν αποτελζςει αντικείμενο πολλϊν ςυηθτιςεων για δφο κυρίωσ 

λόγουσ: (α) θ δυνατότθτα που παρζχεται από τα ςχετικά πρότυπα αποτίμθςθσ οριςμζνων 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ςτθν πραγματικι του αξία (fair value), (β) 

τα Πρότυπα αυτά αςχολοφνται με αρκετά αντικείμενα (παράγωγα, αντιςτάκμιςθ κινδφνου, 

ςφνκετα χρθματοπιςτωτικά προϊόντα) τα οποία είτε δεν είναι ευρζωσ διαδεδομζνα ςτθν 

ελλθνικι επιχειρθματικι πρακτικι, είτε αποτελοφν εξειδικευμζνα αντικείμενα με τα οποία 

αςχολοφνται κυρίωσ τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

 

Το Διεκνζσ Λογιςτικό Πρότυπο 38 αναφζρεται ςτα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία κάκε 

επιχείρθςθσ (Intangible Assets). Αντικατζςτθςε το Διεκνζσ Λογιςτικό Πρότυπο 4 «Λογιςτικι 

των αποςβζςεων» και Διεκνζσ Λογιςτικό Πρότυπο 9 Δαπάνεσ Ζρευνασ και αναπτφξεωσ ». 

Τζκθκε ςε εφαρμογι για τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ κάλυπταν τισ 

χριςεισ που άρχιηαν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 1999. 

 

Κφριοσ ςκοπόσ του Προτφπου είναι να κακορίςει τα κριτιρια που πρζπει να ικανοποιοφνται 

προκειμζνου ζνα ςτοιχείο να αναγνωριςτεί ωσ άυλο ςτοιχείο του ενεργθτικοφ ςτισ 
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οικονομικζσ καταςτάςεισ. Κακορίηει τον πρότυπο λογιςμό και τθ μετζπειτα αντιμετϊπιςθ, 

κακϊσ και τισ γνωςτοποιιςεισ που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτισ Επεξθγθματικζσ 

Σθμειϊςεισ που ςυνοδεφουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ. Το ςυγκεκριμζνο 

πρότυπο δεν ρυκμίηει τισ περιπτϊςεισ ςτοιχείων που πραγματεφονται από άλλα πρότυπα 

(π.χ. απαιτιςεισ από φόρουσ, απαιτιςεισ από λίηινγκ ι υπεράξια (goodwill), κακϊσ αυτά τα 

κζματα αςχολοφνται άλλα Πρότυπα). 

 

6.2 Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου41 

 

Τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου (International Auditing Standards) αποτελοφν ζνα «ελεγκτικό 

πλαίςιο» που κακορίηει αρχζσ και διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ του ελεγκτικοφ ζργου. Τα Διεκνι 

Ελεγκτικά Πρότυπα (International Auditing Standards), που εκδίδονται από το Συμβοφλιο 

Διεκνϊν Προτφπων Ελζγχου και Διαςφάλιςθσ (International Auditing and Assurance 

Standards Board «IASSB»), αποςκοποφν ςτθν επίτευξθ, παγκοςμίωσ, τθσ ομοιόμορφθσ 

εκτζλεςθσ του ελεγκτικοφ ζργου ςε όφελοσ των χρθςτϊν του ζργου αυτοφ.  

 

Πρζπει να γίνει αντιλθπτό πωσ ςε κάκε περίπτωςθ τόςο το πλαίςιο των ΔΠΧΑ, όςο και το 

ρυκμιςτικό πλαίςιο του εξωτερικοφ ελζγχου είναι απαραίτθτο για τθν εφρυκμθ λειτουργία 

κάκε επιχείρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ ειδικά ςε 

περίπτωςθ που αυτι υιοκετεί ΔΠΧΑ. Θ λίςτα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου (ΔΠΕ) που θ 

επιχείρθςθ οφείλει να ζχει υπόψθ λοιπόν είναι:  

 

100-999 ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (ISAs) 

100-199 ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ 

200-299 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ 

 200 Σκοπόσ και Γενικζσ Αρχζσ που διζπουν τον ζλεγχο Οικονομικϊν Καταςτάςεων  

 210 Όροι Ανάκεςθσ Ελζγχου  

 220 Ποιοτικόσ ζλεγχοσ για ελζγχουσ Ιςτορικισ Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ  

 230 Ελεγκτικι Τεκμθρίωςθ  

 240 Θ ευκφνθ του Ελεγκτι ςτθ διαπίςτωςθ Απάτθσ ι Λάκουσ κατά τον ζλεγχο των 

Οικονομικϊν Καταςτάςεων  

 250 Εξζταςθ Νόμων και Κανονιςμϊν κατά τον Ζλεγχο των Οικονομικϊν Καταςτάςεων  

 260 Γνωςτοποιιςεισ Ελεγκτικϊν Ηθτθμάτων ςτουσ Υπεφκυνουσ Διοίκθςθσ  

300-499 ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΟΤ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

 300 Σχεδιαςμόσ ελζγχου οικονομικϊν καταςτάςεων 

 315 Γνϊςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ και του περιβάλλοντόσ τθσ και εκτίμθςθ 

κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ  

 320 Ελεγκτικι Σθμαντικότθτα (Σπουδαιότθτα)  

                                                           
41. Λουμιϊτθσ Β. Βαςικζσ Οδθγίεσ Διεκνϊν Ελεγκτικϊν Προτφπων-ΔΕΠ, ΣΟΛ ΑΕ, 2007. Πρβλ. 
Νεγκάκθσ Ι.Χ και Ταχυνάκθσ Π. Σφγχρονα Θζματα Ελεγκτικισ και Εςωτερικοφ Ελζγχου-Σφμφωνα με 
τα ΔΠΕ, (2013)    
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 330 Διαδικαςίεσ του Ελεγκτι ςε ανταπόκριςθ προσ τουσ εκτιμϊμενουσ κινδφνουσ 

 402 Ελεγκτικζσ Εξετάςεισ ςυναφείσ με οικονομικζσ μονάδεσ που χρθςιμοποιοφν 

Υπθρεςία Οργάνωςθσ  

500-599 ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

 500 Ελεγκτικά Τεκμιρια  

 501 Ελεγκτικά Τεκμιρια-Πρόςκετθ Ζρευνα Ειδικϊν Θεμάτων  

 505 Εξωτερικζσ Επιβεβαιϊςεισ  

 510 Αρχικζσ Ανακζςεισ-Υπόλοιπα Ζναρξθσ  

 520 Διαδικαςίεσ Αναλυτικισ Διερεφνθςθσ  

 530 Ελεγκτικι Δειγματολθψία και ϋΑλλεσ Επιλεγμζνεσ Επαλθκευτικζσ Διαδικαςίεσ  

 540 Ζλεγχοσ Λογιςτικϊν Εκτιμιςεων  

 545 Ζλεγχοσ Αποτιμιςεων ςτθν Εφλογθ Αξία και Γνωςτοποιιςεισ  

 550 Συνδεόμενα Μζρθ  

 560 Μεταγενζςτερα Γεγονότα  

 570 Συνεχιηόμενθ Δραςτθριότθτα (Going Concern)  

 580 Διαβεβαιϊςεισ Διοίκθςθσ  

600-699 ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΛΛΩΝ 

 600 Χρθςιμοποίθςθ τθσ Εργαςίασ Άλλου Ελεγκτι  

 610 Συνεκτίμθςθ του Ζργου του Εςωτερικοφ Ελζγχου  

 620 Χρθςιμοποίθςθ τθσ Εργαςίασ ενόσ Εμπειρογνϊμονα  

700-799 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΕΚΘΕΕΙ 

 700 Θ Ζκκεςθ του Ανεξάρτθτου Ελεγκτι επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

 701 Διαφοροποιιςεισ ςτθν Ζκκεςθ του Ανεξάρτθτου Ελεγκτι  

 710 Συγκριτικά (ςτοιχεία) 

 720 Άλλθ πλθροφόρθςθ ςε ζγγραφα που περιζχουν οι ελεγχκείςεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ  

800-899 ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΙ ΣΟΜΕΙ 

 800 Θ Ζκκεςθ του Ανεξάρτθτου Ελεγκτι ςε Ανακζςεισ Ελζγχων Ειδικοφ Σκοποφ  

1000-1100 ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

 1000 Διαδικαςίεσ Διατραπεηικϊν Επιβεβαιϊςεων  

 1004 Θ ςχζςθ μεταξφ Τραπεηικϊν Εποπτϊν και Εξωτερικϊν Ελεγκτϊν Τραπεηϊν 

 1005 Οι Ειδικζσ Διαδικαςίεσ ςτον ζλεγχο Μικρϊν Επιχειριςεων  

 1006 Οι Ζλεγχοι των Οικονομικϊν Καταςτάςεων των Τραπεηϊν  

 1010 Θ Εξζταςθ Θεμάτων περιβάλλοντοσ ςτον Ζλεγχο των Οικονομικϊν Καταςτάςεων  

 1012 Ο ζλεγχοσ των παραγϊγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων  

 1013 Θλεκτρονικό Εμπόριο – Επίδραςθ ςτον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων  

 1014 Ζκκεςθ Ελεγκτϊν για ςυμμόρφωςθ με Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Πλθροφόρθςθσ  

2000-2699 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΕΙ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

 2400 Ανακζςεισ για επιςκόπθςθ Οικονομικϊν Καταςτάςεων (πρϊθν 910) 
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 2410 Επιςκόπθςθ Ενδιάμεςων Οικονομικϊν Καταςτάςεων από τον Ανεξάρτθτο 

Ελεγκτι τθσ Οικονομικισ Μονάδασ 

3000-3699 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΕΩΝ 

3000-3399 ΕΦΑΡΜΟΣΕΑ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΔΙΑΦΑΛΙΣΙΚΕ ΑΝΑΘΕΕΙ 

 3000 Διαςφαλιςτικζσ Ανακζςεισ άλλεσ εκτόσ από Ανακζςεισ Ελζγχων ι Επιςκοπιςεων 

Οικονομικϊν Καταςτάςεων  

3400-3699 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 3400 Θ εξζταςθ τθσ προςδοκϊμενθσ οικονομικισ πλθροφόρθςθσ (πρϊθν 810) 

ΤΝΑΦΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 

4000-4699 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΤΝΑΦΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 4400 Ανακζςεισ εκτζλεςθσ προςυμφωνθμζνων διαδικαςιϊν ςυναφϊν με οικονομικι 

πλθροφόρθςθ (πρϊθν 920)  

 4410 Ανακζςεισ ςυγκζντρωςθσ οικονομικϊν πλθροφοριϊν (πρϊθν 930)  

 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα ΔΠΧΑ που αφοροφν τισ ΜμΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7ο 

 

 ΔΠΧΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

 

Σκοπόσ του κεφαλαίου είναι να παρουςιάςει το ΔΠΧΑ που αφορά τισ ΜμΕ. Οι 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ) αποτελοφν τθ ςπονδυλικι ςτιλθ τθσ οικονομίασ τθσ 

ευρωπαϊκισ ζνωςθσ (ΕΕ). Θ ςυμβολι τουσ είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ για τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ, και τθν απαςχόλθςθ χωρίσ να περιορίηεται μόνον ςε αυτά.  

 

7.1 ΔΠΧΑ και ΜμΕ 

  

Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποτελοφν πυρινα τθσ πραγματικισ οικονομίασ ςτθν βάςθ 

τθσ οποίασ ςτθρίηεται θ κάκε αναπτυξιακι προςπάκεια και ανάπτυξθ καινοτομίασ42. 

 

Στθν πραγματικότθτα, θ ανάπτυξθ των ΜΜΕ43 τόςο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όςο και ςε 

παγκόςμιο επίπεδο, ζχει και ςυνεχίηει να αντιμετωπίηει μεγάλα και ςοβαρά εμπόδια 

μεταξφ των οποίων, κυρίαρχθ κζςθ κατζχει θ παρεχόμενθ χρθματοοικονομικι 

πλθροφόρθςθ προσ τουσ χριςτεσ που καλοφνται να λάβουν οικονομικζσ αποφάςεισ. Θ 

διαφορετικότθτα ςτθν λογιςτικι πλθροφόρθςθ, όπωσ αυτι παρζχεται μζςα από 

διαφορετικά λογιςτικά πρότυπα. δυςχεραίνει τθ αξιολόγθςθ τθσ χρθματοοικονομικισ 

κζςθσ και των επιδόςεων των μικρομεςαίων επιχειριςεων και δθμιουργεί εμπόδια ςτθ 

πρόςβαςθ τουσ ςτισ αγορζσ κεφαλαίου. Παράλλθλα, οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ζχουν 

να αντιμετωπίςουν και ςθμαντικά διοικθτικά προβλιματα, τα οποία ςχετίηονται με το 

κανονιςτικό πλαίςιο που ιςχφει ςε κάκε κράτοσ μζλοσ. Μεταξφ των εμποδίων αυτϊν, 

κυρίαρχθ κζςθ κατζχουν οι λογιςτικζσ υποχρεϊςεισ κακϊσ επίςθσ οι λογιςτικοί και οι 

οικονομικοί ζλεγχοι. Θ επιβάρυνςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων από τισ υποχρεϊςεισ 

ςυμμόρφωςθσ και τιρθςθσ των διαφόρων ρυκμίςεων είναι αςφμμετρα μεγαλφτερθ αυτισ 

των μεγάλων επιχειριςεων, κακότι όςο μικρότερθ είναι θ επιχείρθςθ τόςο πιο δφςκολθ 

είναι θ διάκεςθ των απαραίτθτων χρθματοοικονομικϊν και ανκρωπίνων πόρων που 

απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ αυτϊν των υποχρεϊςεων. 

 

Αποτιμϊντασ τθ κετικι ςυμβολι από τθν εφαρμογι των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (ωσ πλιρουσ 

ςυνόλου) ςτισ επιχειριςεισ των οποίων κινθτζσ αξίεσ διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ 

αγορζσ, το IASB εκτιμά ότι οι κετικζσ ςυνζργειεσ μποροφν να επεκτακοφν και ςτισ 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ από ζνα ρυκμιςτικό πρότυπο που να προςομοιάηει. 

 

                                                           
42. Grand Thornton, Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ, Ακινα,2006. Πρβλ. 
Νεγκάκθσ Ι.Χ. Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ - Θεωρία και Εφαρμογζσ, 2014, 
εκδόςεισ Διπλογραφία. 
43. Δροςάκθ Ε. Οφζλθ εφαρμογϊν των ΔΛΠ ςτισ ΜΜΕ, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, 2011, Πρβλ. 
Τςελεμπι Π. ΔΛΠ για ΜΜΕ, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, 2012 
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Για παράδειγμα ςτθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων 

βαςίηονται ωσ χριςτεσ και όχι μόνο44: 

 

 Οι τράπεηεσ προκειμζνου να λάβουν αποφάςεισ για τθν παροχι δανείων, 

 Οι προμθκευτζσ για να γνωρίηουν τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των αγοραςτϊν, 

πριν προβοφν ςτθ πϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν με παροχι πίςτωςθ προσ αυτοφσ, 

 Οι αναλυτζσ που κατατάςςουν και βακμολογοφν επιχειριςεισ, προκειμζνου να 

αναπτφξουν μοντζλα αποτίμθςθσ και πιςτωτικισ αξιολόγθςθσ, 

 Οι μεγάλεσ επιχειριςεισ που αναπτφςςουν διεκνείσ ςυνεργαςίεσ για να προκρίνουν 

τθν επιλογι μιασ επιχείρθςθσ ωσ προμθκευτι, 

 Οι εταιρίεσ επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (Venture capital) για να λάβουν τισ 

επενδυτικζσ τουσ αποφάςεισ προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςε ΜΜΕ, 

 

Το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων (IASB) δθμοςίευςε τον Ιοφλιο του 2009 το 

Διεκνζσ Πρότυπο Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ για Μικρζσ και Μεςαίεσ 

Επιχειριςεισ - (IFRS for SMEs). Το πρότυπο δεν ζχει ακόμθ γίνει νομοκζτθμα από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, παρότι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςυμμετείχε ενεργά ςτθ διαδικαςία 

εκπόνθςισ του. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ οι διαβουλεφςεισ προβλζπεται να ολοκλθρωκοφν ςχετικά ςφντομα και 

θ νομοκζτθςθ του ΔΠΧΑ των ΜμΕ είναι αναπόφευκτθ. Ο ςκοπόσ του προτφπου αυτοφ είναι 

θ δθμιουργία απλοποιθμζνων, αυτοτελϊν λογιςτικϊν αρχϊν οι οποίεσ είναι κατάλλθλεσ για 

μικρότερεσ, μθ ειςθγμζνεσ εταιρίεσ, και βαςίηονται ςτα πλιρθ Διεκνι Πρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ, τα οποία αναπτφχκθκαν πρωταρχικά για ειςθγμζνεσ 

εταιρίεσ.  

 

Για να βοθκθκοφν οι εταιρίεσ ςτθν προετοιμαςία λογαριαςμϊν βαςιςμζνων ςτο 

προτεινόμενο ΔΠΧΑ για ΜμΕ, οι απαιτιςεισ του πλαιςίου τουσ ζχουν απλοποιθκεί και 

ξαναςχεδιαςτεί προκειμζνου να ταιριάηουν περιςςότερο ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν τουσ. 

Κατ αυτόν τον τρόπο, οι ΜΜΕ που αποφαςίηουν να αναβακμιςτοφν ϊςτε να χρθςιμοποιοφν 

τα πλιρθ ΔΠΧΑ κα ζχουν ομαλότερθ μετάβαςθ. Θ υιοκζτθςθ των ΔΠΧΑ για ΜμΕ κα είναι 

απόφαςθ κάκε χϊρασ ι δικαιοδοςίασ που τα υιοκετεί. 

 

Το ΔΠΧΑ για τισ ΜμΕ είναι δομθμζνο κατά κζμα ζτςι ϊςτε να ςυμπίπτει με τισ πλθροφορίεσ 

που το κάκε πρότυπο προτείνει ςτθν πλιρθ ζκδοςι του. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

εμφανίηονται παραδείγματα που δεν είναι τμιματα του ΔΠΧΑ, αλλά οδθγίεσ για τθν 

εφαρμογι του. 

 

 

                                                           
44. http://www.taxheaven.gr. Πρβλ. http://www.specisoft.gr  
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Οι παράγραφοι που αντιςτοιχοφν ςτισ ςχετικζσ κεματικζσ ενότθτεσ αναφζρονται 

παρακάτω45: 

 

Παράγραφοσ 1: Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ 

Παράγραφοσ 2: Αφετθρία και βαςικζσ αρχζσ 

Παράγραφοσ 3: Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Παράγραφοσ 4: Κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ 

Παράγραφοσ 5: Κατάςταςθ ςυνολικϊν αποτελεςμάτων και κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

Παράγραφοσ 6; Κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

και αποτελεςμάτων ςε νζο 

Παράγραφοσ 7: Κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν 

Παράγραφοσ 8: Σθμειϊςεισ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

Παράγραφοσ 9: Ενοποιθμζνεσ και ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

Παράγραφοσ 10: Λογιςτικζσ πολιτικζσ, εκτιμιςεισ, λάκθ 

Παράγραφοσ 11: Βαςικά χρθματοοικονομικά μζςα 

Παράγραφοσ 12: Άλλα ηθτιματα για τα χρθματοοικονομικά μζςα 

Παράγραφοσ 13: Αποκζματα 

Παράγραφοσ 14: Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

Παράγραφοσ 15: Επενδφςεισ ςε κοινοπραξίεσ 

Παράγραφοσ 16: Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

Παράγραφοσ 17: Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Παράγραφοσ 18: Άυλα ςτοιχεία 

Παράγραφοσ 19: Επιχειρθματικζσ ςυνενϊςεισ και υπεραξία 

Παράγραφοσ 20: Μιςκϊςεισ 

Παράγραφοσ 21: Επιχειρθματικζσ ςυνενϊςεισ και υπεραξία 

Παράγραφοσ 22: Υποχρεϊςεισ και κακαρι κζςθ 

Παράγραφοσ 23: Ζςοδα 

Παράγραφοσ 24: Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 

Παράγραφοσ 25: Κόςτθ δανειςμοφ 

Παράγραφοσ 26: Πλθρωμζσ με βάςθ τθν αξία των μετοχϊν 

Παράγραφοσ 27: Απομείωςθ ενεργθτικϊν ςτοιχείων 

Παράγραφοσ 28: Αμοιβζσ Προςωπικοφ 

Παράγραφοσ 29: Φόροσ ειςοδιματοσ 

Παράγραφοσ 30: Μετατροπι ξζνων νομιςμάτων 

Παράγραφοσ 31: Υπερπλθκωριςμόσ 

Παράγραφοσ 32: Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία αναφοράσ 

Παράγραφοσ 33: Γνωςτοποιιςεισ Συνδεδεμζνων Μερϊν 

Παράγραφοσ 34: Εξειδικευμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

Παράγραφοσ 35: Μετάβαςθ ςτο ΔΠΧΑ για τισ ΜΜΕ 

 

                                                           
45.  http://www.taxheaven.gr. Πρβλ. http://www.specisoft.gr 
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Προφανϊσ το IASB ςκοπεφει να εξετάςει τθν εφαρμογι του προτφπου, αφοφ όμωσ πρϊτα 

αυτό ευρζωσ εφαρμοςτεί. Δυο χρόνια μετά από τθν ευρεία εφαρμογι του κα 

επανεξεταςτεί και το IASB κα προτείνει τροποποιιςεισ για τα ηθτιματα που προζκυψαν 

από τθν εξζταςθ και για τυχόν επιδράςεισ από νζα ΔΠΧΑ ι από τισ τροποποιιςεισ των ιδθ 

υπαρχόντων.  

 

Σε αυτό το τμιμα του εντφπου περιγράφονται τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να διζπουν τισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τισ οποίεσ ςυντάςςει θ εταιρία46: 

 

 Κατανοητζσ από όλουσ τουσ χρήςτεσ (Understandability): Οι πλθροφορίεσ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ, πρζπει να παρουςιάηονται με ζνα τρόπο κατανοθτό, ςε 

χριςτεσ που ζχουν αφενόσ μζτρια γνϊςθ πάνω ςε κζματα επιχειρθματικισ και 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ και λογιςτικισ, και αφετζρου τθ κζλθςθ να μελετιςουν 

αυτζσ τισ πλθροφορίεσ με μια ςχετικι ςυνζπεια. Ωςτόςο αυτό δεν ςθμαίνει πωσ πρζπει 

να παραλείπονται κάποιεσ από τισ προβλεπόμενεσ πλθροφορίεσ, με τθ δικαιολογία ότι 

δεν κα είναι κατανοθτζσ ςε κάποιουσ από τουσ χριςτεσ. 

 

 Συνάφεια (Relevance): Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

πρζπει να βοθκοφν τουσ χριςτεσ ςτθ λιψθ αποφάςεων. Οι πλθροφορίεσ είναι 

κατάλλθλεσ και ςχετικζσ όταν μποροφν να βοθκιςουν τουσ χριςτεσ για τθν αξιολόγθςθ 

γεγονότων του παρελκόντοσ, του παρόντοσ ι του μζλλοντοσ, κακϊσ και για τθν 

επιβεβαίωςθ ι τθ διόρκωςθ προθγοφμενων αξιολογιςεϊν τουσ. 

 

 Σημαντικότητα (Materiality): Μία πλθροφορία είναι ςθμαντικι, αν θ παράλειψι τθσ ι το 

λάκοσ ςε αυτιν, ζχει επίδραςθ ςτισ αποφάςεισ που κα λάβουν οι χριςτεσ με βάςθ τισ 

καταςτάςεισ. Θςθμαντικότθτα ςχετίηεται με το μζγεκοσ τθσ παράλειψθσ ι του λάκουσ, 

ςε ςυνάρτθςθ με τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ. Πάραυτα είναι λάκοσ να μθν διορκϊνονται 

ζςτω και μθ ςθμαντικά λάκθ που εντοπίηονται και αφοροφν τισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. 

 

 Αξιοπιςτία (Reliability): Οι πλθροφορίεσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, πρζπει να είναι 

αξιόπιςτεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν ζχουν ςθμαντικά λάκθ ι προκαταλιψεισ και 

απεικονίηουν πιςτά αυτό που δθλϊνουν ότι απεικονίηουν ι αυτό που λογικά αναμζνεται 

ότι απεικονίηουν. Ο ςυγγραφζασ του προτφπου πάει ζνα βιμα παραπζρα και εξθγεί πωσ 

διαφαίνεται θ προκατάλθψθ ςτα ςτοιχεία που περιζχονται ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ λοιπόν δεν είναι απαλλαγμζνεσ από 

προκαταλιψεισ, αν με τον τρόπο που γίνεται θ παρουςίαςθ ι με τθν επιλογι των 

πλθροφοριϊν που παρζχονται, ανεξάρτθτα αν αυτζσ δεν ζχουν λάκθ, ςτοχεφουν να 

                                                           
46. Νεγκάκθσ Ι.Χ. Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ - Θεωρία και Εφαρμογζσ, 2014, 
εκδόςεισ Διπλογραφία.  
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επθρεάςουν τθν κρίςθ ι τθν απόφαςθ του χριςτθ, για τθν επίτευξθ ενόσ 

προαποφαςιςμζνου αποτελζςματοσ. 

 

 Η ουςία πάνω από τον τφπο (Substance over form): Οι ςυναλλαγζσ και τα άλλα λογιςτικά 

γεγονότα, πρζπει να λογίηονται ςτα βιβλία και να εμφανίηονται ςτισ καταςτάςεισ με 

βάςθ τθν ουςία που μπορεί να μθν ςυμβαδίηει πάντα με το νομικό τουσ τφπο. Αυτό 

ενιςχφει τθν αξιοπιςτία των καταςτάςεων. 

 

 Σφνεςη (Prudence): Οι αβεβαιότθτεσ που είναι ςφμφυτεσ με οριςμζνα γεγονότα ι 

καταςτάςεισ, αντιμετωπίηονται αφενόσ με τθν αποκάλυψθ ςτισ γνωςτοποιιςεισ τθσ 

φφςθσ και τθσ ζκταςθσ τουσ, και αφετζρου με τθν επίδειξθ ςφνεςθσ για αυτά τα 

ηθτιματα, αναφορικά με τα ποςά που κα λογιςτοφν και κα εμφανιςτοφν ςτισ 

καταςτάςεισ. Σφνεςθ ςθμαίνει ότι ςτισ εκτιμιςεισ που κα γίνουν για αυτά τα ηθτιματα, 

εκφράηεται μία ςχετικι επιφφλαξθ, ϊςτε τελικά να μθν εμφανιςτοφν υπερεκτιμθμζνα τα 

ενεργθτικά ςτοιχεία ι υποτιμθμζνεσ οι υποχρεϊςεισ. Αυτό δεν ςθμαίνει όμωσ ότι 

εςκεμμζνα πρζπει να υποτιμοφνται τα ενεργθτικά ςτοιχεία ι να υπερτιμοφνται οι 

υποχρεϊςεισ ι τα ζξοδα. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ενεργοφμε με προκατάλθψθ, με ςκοπό 

να δθμιουργθκοφν προαποφαςιςμζνεσ εντυπϊςεισ. 

 

 Πληρότητα (Completeness): Για να είναι αξιόπιςτθ θ πλθροφόρθςθ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, πρζπει να είναι πλιρθσ, ςτα πλαίςια που ορίηονται από τθν αρχι τθσ 

ςθμαντικότθτασ και του κόςτουσ παροχισ τθσ πλθροφόρθςθσ. Μία παράλειψθ μπορεί να 

ζχει ςαν αποτζλεςμα λακεμζνθ ι παραπλανθτικι πλθροφόρθςθ και επομζνωσ ανεπαρκι 

ςε ότι αφορά τθν καταλλθλότθτά τθσ. 

 

 Συγκριςιμότητα (Comparability): Οι χριςτεσ πρζπει να μποροφν να ςυγκρίνουν 

διαχρονικά τθν οικονομικι κζςθ, τα αποτελζςματα και τισ ροζσ μίασ εταιρίασ. Επίςθσ κα 

πρζπει να μποροφν να ςυγκρίνουν αυτά τα ςτοιχεία μεταξφ διαφορετικϊν εταιριϊν. 

Κατά ςυνζπεια ο υπολογιςμόσ και οι αποτιμιςεισ όμοιων ςυναλλαγϊν και γεγονότων, 

κακϊσ και θ εμφάνιςθ των καταςτάςεων, πρζπει διαχρονικά να γίνονται με τον ίδιο 

τρόπο τόςο ςε μία εταιρία, όςο και ςε όλεσ τισ εταιρίεσ. Επιπλζον οι χριςτεσ των 

καταςτάςεων, πρζπει να ενθμερϊνονται για τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ που εφαρμόςτθκαν 

για τθ ςφνταξθ των καταςτάςεων, κακϊσ και για κάκε αλλαγι ςτισ πολιτικζσ που 

εφαρμόηονται, μαηί με τθν εμφάνιςθ τθσ επίδραςθσ αυτϊν των αλλαγϊν. 

 

 Επικαιρότητα (Τimeliness): Για να είναι κατάλλθλθ θ οικονομικι πλθροφόρθςθ, πρζπει 

να μπορεί να βοθκιςει τουσ χριςτεσ να πάρουν ανάλογεσ αποφάςεισ με βάςθ τισ 

καταςτάςεισ αυτζσ. Επικαιρότθτα ςθμαίνει ότι θ πλθροφόρθςθ παρζχεται ςτα χρονικά 

πλαίςια που κα λθφκοφν οι αποφάςεισ. Αν κακυςτεριςει αδικαιολόγθτα, τότε χάνει τθν 

καταλλθλότθτά τθσ. Θ διοίκθςθ για να προςδιορίςει το χρόνο που κα παρζχεται κάκε 

φορά θ πλθροφόρθςθ, πρζπει να ιςορροπιςει ανάμεςα ςτθν καταλλθλότθτα και τθν 
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αξιοπιςτία, αφοφ δεν είναι δυνατό να παρζχεται αξιόπιςτθ πλθροφόρθςθ παρά ςε τακτά 

διαςτιματα. Το κριτιριο επιλογισ τελικά, είναι θ καλφτερθ δυνατι ικανοποίθςθ των 

αναγκϊν των χρθςτϊν, για τθ λιψθ οικονομικϊν αποφάςεων από αυτοφσ. 

 

 Ιςορροπία μεταξφ κόςτουσ και οφζλουσ (Balance between benefit and cost): Τα οφζλθ 

από τθν παροχι τθσ οικονομικισ πλθροφόρθςθσ, πρζπει να είναι μεγαλφτερα από το 

κόςτοσ για τθ δθμιουργία τουσ. Θ αξιολόγθςθ φυςικά είναι κζμα κρίςθσ. Θα πρζπει 

επίςθσ να λθφκεί υπόψθ ότι το κόςτοσ δεν το βαρφνεται κατ' ανάγκθ ο κάκε χριςτθσ 

που μπορεί να αντλεί οφζλθ, αφοφ τα οφζλθ τα απολαμβάνει και ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

εξωτερικϊν χρθςτϊν.  Θ οικονομικι πλθροφόρθςθ βοθκάει τουσ πάροχουσ κεφαλαίων 

να πάρουν πιο γριγορα και πιο ςωςτζσ αποφάςεισ, με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ 

λειτουργία  των κεφαλαιαγορϊν και τθ μείωςθ του κόςτουσ άντλθςθσ κεφαλαίων, ςτθν 

οικονομία ςαν ςφνολο. Οι επιμζρουσ εταιρίεσ ωφελοφνται από τθν ευκολότερθ 

πρόςβαςι τουσ ςτισ κεφαλαιαγορζσ, βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ εικόνασ τουσ και πικανι 

άντλθςθ κεφαλαίων με μικρότερο κόςτοσ. Τα οφζλθ από τθν μελζτθ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων είναι πικανόν να ζχουν επιπτϊςεισ και ςτθν διαδικαςία λιψθσ 

διευκυντικϊν αποφάςεων, γιατί ςε μεγάλο ςτθρίηονται ςτα ςτοιχεία που περιλαμβάνουν 

οι γενικοφ ςκοποφ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 

Θ οικονομικι κζςθ μιασ επιχείρθςθσ προκφπτει από τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτα ενεργθτικά 

ςτοιχεία, τισ υποχρεϊςεισ και τα ίδια κεφάλαιά τθσ, ςε μία ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, όπωσ 

αυτά τα ποςά εμφανίηονται ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ (Ιςολογιςμόσ). Οι ςχετικοί 

όροι ζχουν ωσ εξισ47:  (α) Στοιχεία Ενεργθτικοφ: Πόροι που ελζγχονται από τθν εταιρία, ςαν 

αποτζλεςμα προθγοφμενων γεγονότων και από τουσ οποίουσ αναμζνονται ζςοδα ςτον 

μζλλον. (β) Στοιχεία Πακθτικοφ (Υποχρζωςθ): Μια παροφςα υποχρζωςθ, που πθγάηει από 

προθγοφμενα γεγονότα, που ςαν αποτζλεςμα κα ζχει τθν εκροι πόρων από τθν εταιρία. (γ) 

Στοιχεία Κακαρισ Θζςθσ (Κδια Κεφάλαια): Είναι θ υπολειμματικι αξία των ενεργθτικϊν 

ςτοιχείων όταν αφαιρεκοφν όλεσ οι υποχρεϊςεισ. 

 

Μερικά ςτοιχεία που ζχουν τα χαρακτθριςτικά του ενεργθτικοφ ι τθσ υποχρζωςθσ μπορεί 

να μθ εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ, επειδι δεν πλθροφν τα κριτιρια 

αναγνϊριςισ τουσ (recognition). Ειδικότερα, θ προςδοκία ότι κα ειςρεφςουν ι κα 

εκρεφςουν ςτο μζλλον οφζλθ για τθν εταιρία, δεν ςυνεπάγεται αυτοδίκαια το λογιςμό ενόσ 

ενεργθτικοφ ςτοιχείου ι μίασ υποχρζωςθσ. Πρζπει επιπλζον να εκπλθρϊνεται και το 

κριτιριο τθσ πικανότθτασ.  Φυςικά για να γίνει καλφτερα κατανοθτό το περιεχόμενο του 

ΔΠΧΑ για ΜμΕ ςκόπιμο είναι να δοκοφν και κάποιεσ διευκρινιςεισ για μερικοφσ όρουσ που 

αναφζρκθκαν48: 

 

                                                           
47. Νεγκάκθσ Ι.Χ. Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ - Θεωρία και Εφαρμογζσ, 2014, 
εκδόςεισ Διπλογραφία.   
48. http://www.taxheaven.gr. Πρβλ. http://www.specisoft.gr  
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Ενεργητικά ςτοιχεία 

Το μελλοντικό οικονομικό όφελοσ ενόσ ενεργθτικοφ ςτοιχείου, είναι θ ςυμβολι του άμεςα 

ι ζμμεςα ςτισ ειςροζσ ταμειακϊν διακεςίμων ι ιςοδυνάμων ςτθν εταιρεία. Αυτζσ οι 

ειςροζσ μπορεί να προκφψουν από τθ διάκεςθ ι τθ χριςθ του ςτοιχείου. Πολλά ενεργθτικά 

ςτοιχεία, όπωσ για παράδειγμα οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ, ζχουν μία υλικι μορφι. 

Παρόλα αυτά θ υλικι μορφι δεν είναι απαραίτθτθ για το χαρακτθριςμό ενόσ ςτοιχείου ςαν 

ενεργθτικοφ. Υπάρχουν και άυλα ενεργθτικά ςτοιχεία. Για τον κακοριςμό ενόσ ςτοιχείου 

ςαν ενεργθτικοφ, το δικαίωμα ιδιοκτθςίασ δεν είναι απαραίτθτο. Ζτςι πάγια τα οποία ζχουν 

αποκτθκεί με μίςκωςθ είναι ενεργθτικά ςτοιχεία, εφόςον θ εταιρία ελζγχει τα οφζλθ που 

πρόκειται να προκφψουν από αυτά. 

 

Υποχρεώςεισ 

 Ζνα ηωτικό χαρακτθριςτικό μιασ λογιςτικισ υποχρζωςθσ, είναι ότι θ εταιρία πρζπει να 

δράςει με ςυγκεκριμζνο τρόπο. Θ υποχρζωςθ μπορεί να είναι νομικι ι ζμμεςθ. Μια νομικι 

υποχρζωςθ επιβάλλεται από δεςμευτικά ςυμβόλαια ι νομικζσ διατάξεισ. Μία ζμμεςθ 

υποχρζωςθ πθγάηει από ενζργειεσ τθσ εταιρίασ, όταν: (α) από πάγιεσ πρακτικζσ, 

δθμοςιοποιθμζνεσ πολιτικζσ ι πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ, είναι γνωςτό ςτουσ τρίτουσ ότι 

αυτι αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ ευκφνεσ, και (β) ςαν αποτζλεςμα αυτϊν των γεγονότων, 

ζχει δθμιουργιςει δικαιολογθμζνεσ προςδοκίεσ ςε τρίτουσ, ότι κα αναλάβει τισ ευκφνεσ τθσ 

και κα εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ. 

 

Ο διακανονιςμόσ μιασ υποχρζωςθσ ςυνικωσ γίνεται με πλθρωμι ςε μετρθτά, μεταβίβαςθ 

άλλων ενεργθτικϊν ςτοιχείων, παροχι υπθρεςιϊν, δθμιουργία u957 νζασ υποχρζωςθσ ςε 

αντικατάςταςθ τθσ παλιάσ ι μετατροπι τθσ υποχρζωςθσ ςε κακαρι κζςθ. Μία υποχρζωςθ 

μπορεί επίςθσ να διαγραφεί από άλλεσ αιτίεσ, όπωσ όταν ο πιςτωτισ εκπίπτει ι παραιτείται 

από τα δικαιϊματα του. 

 

Ίδια Κεφάλαια 

Τα Κδια Κεφάλαια είναι θ διαφορά των λογιςμζνων ενεργθτικϊν ςτοιχείων μείον τισ 

λογιςμζνεσ υποχρεϊςεισ. Μπορεί να αναλφεται ςε επιμζρουσ λογαριαςμοφσ. Π.χ. ςε μία 

Ανϊνυμθ Εταιρία μπορεί να διακρίνεται ςτα κεφάλαια που ζχουν ειςφζρει οι μζτοχοι, ςτα 

αποτελζςματα ςε νζο και ςτα αποκεματικά αναπροςαρμογισ που μεταφζρονται 

κατευκείαν ςτθν κακαρι κζςθ. 

 

Τα αποτελζςματα (απόδοςθ) μιασ εταιρίασ είναι θ ςχζςθ ανάμεςα ςτα ζςοδα και τα ζξοδά 

τθσ ςε μία περίοδο αναφοράσ. Αυτό το πρότυπο επιτρζπει τα ςυνολικά αποτελζςματα τθσ 

εταιρίασ να εμφανίηονται εναλλακτικά ςε με μία οικονομικι κατάςταςθ (Κατάςταςθ 

Συνολικϊν Αποτελεςμάτων) ι ςε δφο διαφορετικζσ καταςτάςεισ (Κατάςταςθ Κερδϊν ι 

Ηθμιϊν και Κατάςταςθ Λοιπϊν Αποτελεςμάτων). Τα κζρδθ ι ηθμίεσ και τα ςυνολικά 

αποτελζςματα, χρθςιμοποιοφνται ςαν βάςθ για άλλουσ υπολογιςμοφσ όπωσ τα κζρδθ ανά 
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μετοχι και τθν απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ. Οι όροι των εςόδων και εξόδων, ςφμφωνα με το 

πρότυπο ορίηονται ωσ εξισ49: 

 

(α) Ζςοδο, είναι θ αφξθςθ των οικονομικϊν ωφελειϊν τθσ εταιρίασ, με ταμειακζσ ειςροζσ, 

αφξθςθ των ενεργθτικϊν ςτοιχείων ι μείωςθ των υποχρεϊςεων, που ζχουν ςαν 

αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των ιδίων κεφαλαίων, που δεν προζρχονται από ςυνειςφορζσ 

των μετόχων. 

(β) Ζξοδο, είναι θ μείωςθ των οικονομικϊν ωφελειϊν τθσ εταιρίασ, με ταμειακζσ εκροζσ, 

μείωςθ των ενεργθτικϊν ςτοιχείων ι αφξθςθ των υποχρεϊςεων, που ζχουν ςαν 

αποτζλεςμα μείωςθ των ιδίων κεφαλαίων, που δεν προζρχεται από διανομζσ ςε 

μετόχουσ. 

 

Ο λογιςμόσ των εςόδων και των εξόδων, εξαρτάται άμεςα από το λογιςμό και τθν 

αποτίμθςθ των ενεργθτικϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων. Τα κριτιρια λογιςμοφ των 

εςόδων και εξόδων αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.27-2.32 του προτφπου. 

 

Στθν ςυνζχεια το πρότυπο καταγράφει πιο αναλυτικά τι περιζχουν οι όροι που μόλισ 

αναφζρκθκαν50: 

 

 Ζςοδα:  περιλαμβάνουν και τα απλά ζςοδα και τα κζρδθ. (α) Ζςοδα, προζρχονται από τισ 

κανονικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ και μπορεί να αναφζρονται ωσ πωλιςεισ, 

αμοιβζσ, τόκοι, μερίςματα, αμοιβζσ πνευματικϊν δικαιωμάτων (royalties) ι ενοίκια. (β) 

Κζρδθ, είναι άλλα ςτοιχεία που αποτελοφν ειςόδθμα, αλλά δεν είναι ζςοδα. Στθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων, ςυνικωσ εμφανίηονται διακριτά, γιατί θ γνϊςθ για αυτά 

είναι ςθμαντικι για τθ λιψθ οικονομικϊν αποφάςεων. 

 

 Ζξοδα: περιλαμβάνουν εκείνα που προζρχονται από τθν κανονικι λειτουργία τθσ 

εταιρίασ αλλά και από τισ ηθμιζσ. (α) Ζξοδα, με τθ ςτενι ζννοια του όρου, είναι αυτά που 

πθγάηουν από τθ ςυνικθ δραςτθριότθτα και μποροφν να ζχουν τθ μορφι του κόςτουσ 

πωλιςεων, των αμοιβϊν προςωπικοφ, των αποςβζςεων κ.λ.π. Συνικωσ ςχετίηονται με 

τθν εκροι ταμειακϊν διακεςίμων ι ιςοδυνάμων ι τθ μείωςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

όπωσ αποκζματα, ι πάγια ςτοιχεία. (β) Ηθμιζσ, είναι άλλα ςτοιχεία που πλθροφν τα 

κριτιρια του οριςμοφ του εξόδου και μπορεί και αυτζσ να προζρχονται από τθ ςυνικθ 

λειτουργία τθσ εταιρίασ. Στθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςυνικωσ εμφανίηονται 

διακεκριμζνα, επειδι θ γνϊςθ για αυτά είναι ςθμαντικι για τθ λιψθ οικονομικϊν 

αποφάςεων. 

 

Θ λογιςτικοποίθςθ είναι μία διαδικαςία που ενςωματϊνει ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

ενεργθτικά ςτοιχεία, υποχρεϊςεισ, ζςοδα ι ζξοδα που πλθροφν δφο κριτιρια: (α) είναι 

                                                           
49. http://www.taxheaven.gr. Πρβλ. http://www.specisoft.gr  
50. http://www.taxheaven.gr. Πρβλ. http://www.specisoft.gr  
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πικανό πωσ κάκε μελλοντικό οικονομικό όφελοσ που πθγάηει από το ςτοιχείο κα ειςρεφςει 

ςτθν εταιρία ι κα εκρεφςει από αυτιν. (β) Το ςτοιχείο ζχει ζνα κόςτοσ ι μία αξία που 

μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα.  Όποιο ςτοιχείο πλθροί αυτά τα κριτιρια πρζπει να 

λογίηεται. Θ παράλειψθ λογιςμοφ τουσ δεν διορκϊνεται με τθ γνωςτοποίθςθ των 

λογιςτικϊν πολιτικϊν ι τισ ςθμειϊςεισ και άλλεσ γνωςτοποιιςεισ καταςτάςεων. 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτον αρχικό λογιςμό εφαρμόηεται το κριτιριο τθσ πικανότθτασ ότι τα 

μελλοντικά οφζλθ από το ςτοιχείο κα ειςρεφςουν ι κα εκρεφςουν από τθν εταιρία. Αυτό 

γίνεται επειδι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ υπάρχει παράγοντεσ αβεβαιότθτασ για αυτό το 

γεγονόσ. Τα λογιςμζνα ιδθ ςτοιχεία, επανεξετάηονται με αυτό το κριτιριο ςτο τζλοσ κάκε 

περιόδου αναφοράσ. Αυτι θ επανεξζταςθ γίνεται διακεκριμζνα για τα ςθμαντικά ςτοιχεία 

και ςε ομάδεσ για τα λιγότερο ςθμαντικά. 

 

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όμωσ πρζπει να γίνει εκτίμθςθ. Το γεγονόσ ότι γίνεται εκτίμθςθ 

δεν μειϊνει τθν αξιοπιςτία των καταςτάςεων και πολλζσ φορζσ οι εκτιμιςεισ παίηουν ζνα 

ςθμαντικό ρόλο για αυτζσ. Αν όμωσ δεν μπορεί να γίνει αξιόπιςτθ εκτίμθςθ, δεν 

περιλαμβάνεται το ςτοιχείο ςτισ καταςτάςεισ. Ζνα ςτοιχείο που δεν πλθροί τα κριτιρια 

λογιςμοφ τϊρα, μπορεί να τα πλθροί αργότερα ςε περίπτωςθ που ςυμβεί κάποιο γεγονόσ ι 

μεταβλθκοφν κάποιεσ ςυνκικεσ. Ζνα ςτοιχείο που δεν πλθροί τα κριτιρια λογιςμοφ, πρζπει 

να γνωςτοποιθκεί ςτισ ςθμειϊςεισ των καταςτάςεων, ςτο λοιπό επεξθγθματικό υλικό τουσ 

ι ςε ειδικοφσ πίνακεσ. Αυτό είναι απαραίτθτο αν θ γνϊςθ για αυτό το ςτοιχείο είναι 

απαραίτθτθ ςτουσ χριςτεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ, των αποτελεςμάτων 

και τθ μεταβολι των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρίασ. 

 

Θ αποτίμθςθ είναι θ διαδικαςία προςδιοριςμοφ του ποςοφ με το οποίο ζνα ςτοιχείο κα 

εμφανιςτεί ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Για να γίνει απαιτείται καταρχάσ να επιλεγεί μία 

βάςθ αποτίμθςθσ. Το πρότυπο ςε πάρα πολλζσ περιπτϊςεισ, αναφζρεται ςτθ βάςθ που 

πρζπει να επιλζγεται για τθν αποτίμθςθ επιμζρουσ ςτοιχείων. Υπάρχουν δφο ςυνικεισ 

βάςεισ αποτίμθςθσ51: (α) Το ιςτορικό κόςτοσ: Το ιςτορικό κόςτοσ για ενεργθτικά ςτοιχεία 

είναι το ποςό των ταμειακϊν διακεςίμων ι ταμειακϊν ιςοδυνάμων ι θ εφλογθ αξία του 

ανταλλάγματοσ που δόκθκε, για τθν απόκτθςθ του ςτοιχείου. Για τισ υποχρεϊςεισ, το 

ιςτορικό κόςτοσ αντιςτοιχεί ςτο κακαρό ποςό των ταμειακϊν διακεςίμων ι ιςοδυνάμων ι 

ςτθν αξία μθ ταμειακϊν ενεργθτικϊν ςτοιχείων, που λιφκθκαν όταν δθμιουργικθκε θ 

υποχρζωςθ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (π.χ. φόροι ειςοδιματοσ) είναι το ποςό των 

ταμειακϊν διακεςίμων ι ιςοδυνάμων που αναμζνεται να δοκεί για να διακανονιςτεί θ 

υποχρζωςθ, ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ. Το αποςβεςμζνο ιςτορικό 

κόςτοσ είναι το κόςτοσ ενόσ ενεργθτικοφ ι μίασ υποχρζωςθσ, μείον ι πλζον, τα ποςά από 

αυτό το κόςτοσ, που ζχουν ιδθ μεταφερκεί ςτα ζξοδα ι τα ζςοδα. (β) Εφλογθ αξία: Είναι το 

ποςό για το οποίο κα μποροφςε να μεταβιβαςτεί ζνα ενεργθτικό ςτοιχείο ι να 

διακανονιςτεί μία υποχρζωςθ, ανάμεςα ςε ςυναλλαςςόμενουσ που γνωρίηουν τι κάνουν, 

                                                           
51. http://www.taxheaven.gr. Πρβλ. http://www.specisoft.gr  
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κζλουν να το κάνουν και ζχουν ιςότιμθ διαπραγματευτικι δφναμθ για τθν προςταςία των 

ςυμφερόντων. 

 

Θ ανάπτυξθ και θ επερχόμενθ εφαρμογι των ΔΠΧΑ για ΜΜΕ παρουςιάηει μία ςειρά 

πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων. Τα ςπουδαιότερα από αυτά τα μειονεκτιματα 

είναι52: 

 

 Το νζο πρότυπο κα προςφζρει τθ ςυγκριςιμότθτα των ολοκλθρωμζνων ΔΠΧΑ ενϊ κα 

μειϊνει τισ δυςκολίεσ για τθν επιχείρθςθ που το χρθςιμοποιεί. Οι χριςτεσ των 

Οικονομικϊν Καταςτάςεων κα ζχουν ομοιόμορφεσ και ςυγκρίςιμεσ πλθροφορίεσ για 

όλεσ τισ επιχειριςεισ και κα μποροφν ζτςι να παίρνουν τισ ςωςτζσ οικονομικζσ 

αποφάςεισ. 

 Θα εξαςφαλιςτεί ςε μεγαλφτερο βακμό θ αξιοπιςτία, θ ακρίβεια και θ ςυνζπεια των 

        λογιςτικϊν καταςτάςεων ςε διεκνζσ επίπεδο και κα ενιςχυκεί θ εμπιςτοςφνθ των 

χρθςτϊν των λογιςτικϊν καταςτάςεων, όχι μόνο προσ όφελοσ των ιδίων, αλλά και τθσ 

οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ γενικότερα. 

 Ειδικά για τουσ χριςτεσ και τουσ ενδιαφερόμενουσ που το ενδιαφζρον τουσ 

επικεντρϊνεται κατά βάςθ ςτισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ, το ΔΠΧΑ για ΜμΕ είναι 

ςαφϊσ πιο απλοποιθμζνο από αυτό των ολοκλθρωμζνων ΔΠΧΑ. 

 Οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ κα εξοικονομιςουν χρόνο και πόρουσ λόγω δεν κα 

χρειαςτεί να αναπτφξουν ζνα δικό τουσ πρότυπο χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ. 

Ιδιαίτερα ςθμαντικό πλεονζκτθμα αν ςε περίοδο οικονομικισ κρίςθσ. 

 Το πρότυπο για τισ ΜμΕ κα κάνει τισ λογιςτικζσ απαιτιςεισ πιο προςιτζσ ςτουσ 

         μικρότερουσ χριςτεσ τόςο ςτισ αναπτυγμζνεσ όςο και ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ. 

 

Παρά τα πλεονεκτιματα που μόλισ αναφζρκθκαν, θ ανάπτυξθ και θ εφαρμογι του ΔΠΧΑ 

για ΜμΕ ζχει τα παρακάτω μειονεκτιματα53: 

 

 Το υψθλό κόςτοσ που ςυνεπάγεται θ εφαρμογι των νζων προτφπων και ςχετίηεται 

κυρίωσ με τθν απαιτοφμενθ γενικι αναδιάρκρωςθ των επιχειριςεων (υποδομζσ, 

εκπαίδευςθ, εξωτερικοί ςφμβουλοι κ.α.) μπορεί να είναι δυςβάςταχτο για κάποιεσ 

Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ. 

 Τα απλοποιθμζνα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ (ΔΠΧΠ) για 

        Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ μπορεί να περιορίηουν και τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ και 

οδθγίεσ ςε ςχζςθ πάντα με τα πλιρθ ΔΠΧΠ. 

 Τα ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, ωσ απλοποιθμζνο πρότυπο, μπορεί να οδθγιςει ςε διαφορετικι 

        ερμθνεία οριςμζνων κεμάτων ςε ςχζςθ με τα πλιρθ ΔΠΧΠ. 

 

                                                           
52. http://www.taxheaven.gr. Πρβλ. http://www.specisoft.gr  
53. http://www.taxheaven.gr. Πρβλ. http://www.specisoft.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ - ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

Σφμφωνα με όςα αναφζρκθκαν παραπάνω, ο αναγνϊςτθσ μπορεί να ςυμπεράνει ότι το 

διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον ζχει αρχίςει να αντιλαμβάνεται τθν ςθμαςία των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων, τθν ανάγκθ χρθματοδότθςισ τουσ για περαιτζρω ανάπτυξθ 

και τθν υιοκζτθςθ ενόσ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου που αφορά τθν λογιςτικι πλθροφόρθςθ  που 

κα επιτρζπει τθν ςυγκριςιμότθτα και τθν ομαλότερθ λειτουργία τουσ. Στισ ςφγχρονεσ 

οικονομίεσ, για να επιβιϊςει μια επιχείρθςθ, πρζπει να είναι ανταγωνιςτικι, ευζλικτθ και 

με εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ κακϊσ το οικονομικό περιβάλλον αλλάηει με δαιμονιϊδεισ 

ρυκμοφσ.  

 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ λοιπόν πρζπει να δοκεί πρωτίςτωσ ςτθν χρθματοδότθςθ. Θ φπαρξθ 

πολλϊν τρόπων χρθματοδότθςθσ υποχρεϊνει τθν επιχείρθςθ να λαμβάνει υπόψθ τθν 

αμεςότθτα χρθματοδότθςθσ, το ςυνολικό κόςτοσ χριματοσ, τισ προχποκζςεισ 

χρθματοδότθςθσ, τισ επιπτϊςεισ αλλά και τθ διακεςιμότθτα των λφςεων. Πριν από τθν 

χριςθ οπουδιποτε χρθματοδοτικοφ εργαλείου κα πρζπει να ζχουν κατανοθκεί οι ανάγκεσ 

τθσ επιχείρθςθσ και θ λειτουργία του ι των χρθματοδοτικϊν προϊόντων που κα επιλζξει.  

 

Θ επιλογι καλό κα ιταν να γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ επιχειρθματίεσ και διοικθτζσ τθσ 

επιχείρθςθσ με τθν βοικεια κάποιου ειδικοφ, αν κρικεί αναγκαίο, και όχι εξ’ ολοκλιρου 

από εξωτερικοφσ παράγοντεσ, οι οποίοι δεν μποροφν να ξζρουν οφτε τθν επιχείρθςθ, οφτε 

το όραμα του επιχειρθματία.  

 

Οι βαςικότερεσ ανάγκεσ που ζχει μια επιχείρθςθ είναι ςυνικωσ οι ανάγκεσ για αρχικό 

κεφάλαιο (δαπάνεσ ίδρυςθσ, δαπάνεσ οργάνωςθσ, αγορά παγίων) και για κεφάλαιο κίνθςθσ 

(κάλυψθσ αξίασ αποκεμάτων, κάλυψθ διαφοράσ μεταξφ απαιτιςεων και υποχρεϊςεων). 

Ανάλογα λοιπόν με αυτζσ πρζπει να γίνεται και θ επιλογι του τρόπου χρθματοδότθςθσ και 

αν εξετάηεται με πολφ προςοχι αν το κεφάλαιο που κα δανειςτεί είναι αρκετό για τθν 

κάλυψθ τουσ, τι μορφι κα επιλζξει και τι κερδοφορία κα αποφζρει αργότερα.  

 

Σπουδαία μορφι χρθματοδότθςθσ είναι και οι επιδοτιςεισ από διάφορα προγράμματα που 

εντάςςονται ςε Κοινοτικά Πλαίςια Στιριξθσ, ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ και ταμεία 

ςτιριξθσ. Κάκε πρόγραμμα ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο προχπολογιςμό και δζχεται προτάςεισ 

τισ οποίεσ αξιολογεί και βακμολογεί ο φορζασ υλοποίθςθσ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ.  

 

Οι επιχειρθματίεσ δεν ενθμερϊνονται για όλεσ τισ επιλογζσ που τουσ παρζχονται και αυτό 

ζχει ςαν αποτζλεςμα οι Ελλθνικζσ επιχειριςεισ να υςτεροφν ςε ςχζςθ με τον διεκνι 
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ανταγωνιςμό, τόςο ςε επίπεδο ανάπτυξθσ όςο και ςε δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ από 

ξζνα κεφάλαια.  

 

Φυςικά είναι απαραίτθτο να δοκεί ζμφαςθ και ςτο ρυκμιςτικό πλαίςιο που προκφπτει 

μζςα από τα ΔΠΧΑ για ΜμΕ. Αυτι θ ανανζωςθ εάν γίνει προςεκτικά μπορεί επιτρζψει μια 

επανάςταςθ ςε όλα τα επίπεδα τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ ανοίγοντασ 

παράλλθλα και δρόμουσ χρθματοδότθςθσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο χωρίσ τθ δζςμευςθ τθσ 

εντοπιότθτασ και των τυπικϊν λογιςτικϊν προτφπων.  

 

Ο περιοριςμόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ζγκειται ςτο ότι αποτελεί μια κεωρθτικι 

προςζγγιςθ ςτο ηιτθμα τθσ εφαρμογισ των ςχετικοφ ΔΠΧΑ από τισ ΜμΕ. Θ παρουςίαςθ 

μιασ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ ςαφϊσ παρεμποδίηεται από το γεγονόσ τθσ μθ εφαρμογισ 

του προτφπου από τισ χϊρεσ μζλθ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, μθ δίνοντασ με τον τρόπο αυτό 

τθν δυνατότθτα διερεφνθςθσ ενόσ δείγματοσ που κα επιτρζψει τθν ανίχνευςθ τυχόν 

επιδράςεων ςτθν πραγματικι οικονομία. Θ πρόταςθ για μελλοντικι ζρευνα πθγάηει από 

αυτόν ακριβϊσ τον περιοριςμό. Συνεπϊσ, θ φπαρξθ εμπειρικϊν δεδομζνων προκειμζνου να 

εξεταςκοφν όλεσ οι επιδράςεισ που πικανόν να ανακφψουν δίνει τθν δυνατότθτα για μια 

διεφρυνςθ των ερευνθτικϊν οριηόντων πάνω ςτο ηιτθμα όχι μόνο των ΔΠΧΑ και των 

εφαρμογϊν τουσ αλλά και ωσ προσ τθν ανάπτυξθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.      
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