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ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Η εργασία διεξήχθη  με σκοπό να αναλύσει την έννοια των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, καθώς και να εξετάσει κατά πόσο αυτή η νέα επιχειρησιακή 

στρατηγική συμβάλλει στην βελτίωση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας των 

ενοποιημένων εταιριών. Επιπρόσθετα, γίνεται συνδυασμός των Ε&Σ με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον αναλύεται ο λογιστικός τρόπος αντιμετώπισης των 

Ε&Σ, με βάση τα ΔΛΠ.  

Μέσω του τρόπου καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν μετά την συνένωση, εμφανίζεται και η έννοια της 

αποκτηθείσας υπεραξίας, η οποία απασχολεί σε βάθος την εργασία. Συγκεκριμένα, 

εξετάζεται ο βαθμός σωστής καταχώρησης της απομείωσης υπεραξίας που 

διενεργείται μετά τις Ε&Σ καθώς και η τάση αποφυγής ή αναβολής αυτής, με σκοπό 

να παραποιούνται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Συνεπώς, η συγκεκριμένη εργασία έγινε με σκοπό να συνεισφέρει στην 

εξακρίβωση των υποθέσεων, οι οποίες υπάρχουν ήδη στα πλαίσια της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, που σχετίζονται με την συμβολή της απομείωσης υπεραξίας  στη 

χειραγώγηση κερδών και αν τελικά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αφήνουν 

περιθώριο ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η παραποίηση στις οικονομικές 

καταστάσεις.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το επενδυτικό μοντέλο των Ε&Σ άρχισε να πρωτοεμφανίζεται από τις ΗΠΑ 

και το Ην. Βασίλειο, ενώ η Ελλάδα επηρεάσθηκε αργότερα από την επεκτατική αυτή 

τάση των επιχειρήσεων, δηλαδή την περίοδο που άρχισε να πραγματοποιεί 

προσπάθειες για την ένταξή της στην ΕΟΚ, δηλαδή την δεκαετία 1950-60. 

 Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται σ’ αυτή την ιστορική εξέλιξη 

των Ε&Σ και συγκεκριμένα αυτή η περιγραφεί γίνεται πιο εκτεταμένα μέσω των 

Κυμάτων των Ε&Σ. Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια των Ε&Σ, ώστε να γίνει μια 

καλύτερη κατανόηση της σημασίας αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η 

οποία έχει πλέον επεκταθεί στη διεθνή σκηνή. Επιπρόσθετα, τονίζεται η ανάπτυξη 

των Ε&Σ στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο συνέβαλλε 

στην ευρύτερη διάδοση της συνένωσης των εταιριών στη χώρα μας. Γενικότερα, 

περιγράφονται και διάφορα άλλα κίνητρα, τα οποία δρουν θετικά στη λήψη 

αποφάσεων για την υλοποίηση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Τέλος, στο πρώτο 

κεφάλαιο, συνοψίζονται απόψεις αναλυτών, όσον αφορά τον βαθμό επιτυχίας των 

Ε&Σ, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους δείκτες, αλλά και κάποιες μεθόδους μέτρησης 

της αποδοτικότητας της συνένωσης εταιριών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο προκύπτει, η έννοια της υπεραξίας, η οποία δημιουργείται 

κατά την Ε&Σ. Ιδιαίτερα,  παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας της υπεραξίας, καθώς 

και της λογιστικής της απεικόνισης μετά την πραγματοποίηση της εξαγοράς ή της 

συγχώνευσης. Περαιτέρω ανάλυση της αποκτηθείσας υπεραξίας κατά την Ε&Σ, 

προκύπτει μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης στο τέλος της εργασίας, όπου 

αναφέρονται απόψεις και συμπεράσματα ερευνητών και επιστημόνων όσον αφορά 

την επίδραση της αποκτηθείσας υπεραξίας στην βιωσιμότητα της συγχωνευμένης 

εταιρίας. 

Στο τέλος της εργασίας, γίνεται επίσης διεξοδική ανάλυση σχετικά με το 

ζήτημα της αποκτηθείσας υπεραξίας κατά τις Ε&Σ, μέσω διαφόρων απόψεων 

ερευνητών και επιστημόνων.  

Τελικά, πραγματοποιείται έρευνα όσον αφορά την απομείωση της υπεραξίας 

μετά τη διεξαγωγή της συνένωσης των επιχειρήσεων. Σ’ αυτό το σημείο, θίγεται το 
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ζήτημα του κατά πόσο και αν η απομείωση της υπεραξίας, σύμφωνα με τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα  μπορεί να συμβάλλει στην χειραγώγηση κερδών και κατ’ 

επέκταση στην παραποίηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει την πιθανότητα σκόπιμης αναβολής αναγνώρισης 

ζημιών απομείωσης από μέρους των διοικητικών στελεχών, ενώ παρουσιάζονται η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, τα εμπειρικά 

αποτελέσματα που προέκυψαν και οι προοπτικές για μελλοντική έρευνα. 
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Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΙ Ε&Σ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

1.1Εισαγωγή 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η σημασία των Ε&Σ ως μια επιχειρησιακή 

στρατηγική, με αρκετά οφέλη για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αποφάσισαν να 

επεκτείνουν στην εμβέλεια των επιχειρησιακών τους μονάδων. Γίνεται επίσης 

αναφορά στην ιστορική εξέλιξη αυτής της στρατηγικής στην Ελλάδα, αλλά και σε 

διεθνές επίπεδο, στα πλαίσια των κυμάτων Ε&Σ από τα τέλη της δεκαετίας του ΄90 

έως σήμερα.  

Στη συνέχεια, περιγράφονται οι διάφορες κατηγορίες Ε&Σ, ανάλογα με τον 

σκοπό που αυτές διεξάγονται και τους κλάδους στους οποίους αυτές εμφανίζονται. 

Δίνεται ιδιαίτερα έμφαση στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, στον οποίο 

εμφανίζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα Ε&Σ. 

Επιπρόσθετα, σ’ αυτό το κεφάλαιο, αναλύονται τα κίνητρα που προωθούν τις 

επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε Ε&Σ, καθώς και τα εμπόδια που μπορεί να 

προκύψουν κατά την προσπάθεια ολοκλήρωσης των Ε&Σ. 

Τέλος, γίνεται περιγραφή μεθόδων αξιολόγησης της επιτυχίας των Ε&Σ, 

καθώς αναφέρονται επιπλέον και έρευνες, οι οποίες έγιναν με σκοπό να αποδειχθεί αν 

και σε ποιο βαθμό είναι τελικά επιτυχημένες οι Ε&Σ, με βάση ορισμένα κριτήρια.     
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1.2 Ιστορική Εξέλιξη Ε&Σ σε Ελλάδα & Διεθνή Αγορά1 

 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές δεν αποτελούσαν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα επιλογή επενδυτικού μοντέλου από τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη 

των εταιριών τους τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και διεθνώς. Με την πάροδο των 

χρόνων η τάση αυτή άλλαξε κυρίως από τις ΗΠΑ και το Ην. Βασίλειο.  

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις στην χώρα μας δεν γνώρισαν μεγάλη 

ανταπόκριση από τους επιχειρηματίες κυρίως λόγω των δυσκολιών στην εφαρμογή 

τους όπως η νομική περιπλοκότητα και η γραφειοκρατία που μεγένθυνε το πρόβλημα. 

Ο κλάδος που αξιοποίησε το επενδυτικό μοντέλο των εξαγορών και συγχωνεύσεων 

στη χώρα μας ήταν ο τραπεζικός με πολύ θετικά αποτελέσματα καθώς κατάφερε να 

μεγιστοποιήσει τα κέρδη του και να ισχυροποιηθεί έναντι του διεθνή ανταγωνισμού. 

Οι Ελληνικές τράπεζες, όντας ποιο ισχυρές κατάφεραν να διεισδύσουν στην 

αγορά των Βαλκανίων και να δημιουργήσουν νέα προϊόντα ποιο ευέλικτα και 

στοχευόμενα στις ανάγκες των πελατών τους. Κατά την περίοδο κατά την οποία η 

Ελλάδα άρχισε να κάνει τις προσπάθειές της προκειμένου να ενταχθεί στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), δηλαδή κατά την περίοδο του 1950-60, η 

στρατηγική των συγχωνεύσεων άρχισε πλέον να γίνεται για την Ελλάδα γνωστή. Τότε 

άρχισε να αναδύεται η ιδέα για τους έλληνες επιχειρηματίες της μεγέθυνσης των 

επιχειρήσεων, της μονοπώλησης των κλάδων καθώς και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην ΕΟΚ. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις επιδίωκαν πλέον να ταυτιστούν με τον ευρωπαϊκό 

τρόπο επιχειρηματικής καινοτομίας, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

στις δυσκολίες της  αγοράς, η οποία επεκτεινόταν συνεχώς, εφόσον τα όρια των 

εμπορικών και νομισματικών συναλλαγών περιορίζονταν. Παρόλα αυτά, τα κίνητρα 

(πολιτικά και καθαρά προσωπικά), η περίπλοκη νομοθεσία και η γραφειοκρατία που 

                                                 
1 Deloitte & Touche & Οδηγοί Επιχειρηματικής Ανάπτυξης(2002). «Εξαγορές + Συγχωνεύσεις στην 
Ελλάδα», Εκδόσεις Κέρκυρα, Ελλάδα. 
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επικρατούσαν στην Ελλάδα, δεν δημιουργούσε ευνοϊκές συνθήκες προώθησης της 

νέας στρατηγικής. 

Το έναυσμα προς αυτή την τάση για συγχωνεύσεις αποτέλεσε και η ανοδική 

πορεία του Χρηματιστηρίου ή ακόμα και η γενικότερη προσωπική επιλογή των 

επιχειρηματιών να ενοποιούν τις δραστηριότητές τους με τις δραστηριότητες άλλων 

εταιριών, η οποία εξαπλωνόταν  συνεχώς. Επιπλέον επισημαίνεται ότι συχνά κάποιες 

συγχωνεύσεις κρατικών εταιριών (πχ. εταιριών) οφείλονταν σε εντολή των 

κυβερνήσεων, οι οποίες ήθελαν να εξυπηρετήσουν γεωπολιτικά συμφέροντα. 

Σήμερα, παρά την ύπαρξη ορισμένων στρατηγικών που απέτυχαν στο 

παρελθόν (συγχώνευση Alpha Bank-Εθνικής) , το ζήτημα των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών υφίσταται ακόμα. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι της εποχής μας, συνεχίζουν 

να τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας συγχωνεύσεων και εξαγορών, έτσι ώστε οι 

ελληνικές εταιρίες να κινούνται με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα στρατηγικών και 

συνεπώς να καθίστανται πλέον ανταγωνιστικές. Για την υλοποίηση αυτής της ιδέας, 

πρέπει να υπάρχει απαραίτητα και η προθυμία από την πλευρά των ελληνικών 

εταιριών να προχωρήσουν σε στρατηγικές Ε&Σ, με στόχο τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας, την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων τους και την αύξηση 

του κύκλου εργασιών τους, είτε μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου τους είτε 

μέσω της διαφοροποίησης των προϊόντων που προωθούν στην αγορά.  

 

Από την άλλη πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να δημιουργήσει ένα 

πρόσφορο έδαφος, προκειμένου να ενθαρρύνει τις εταιρίες να προχωρήσουν σε Ε&Σ. 

Οι κατάλληλες συνθήκες θα ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της κυβέρνησης και των 

ελληνικών εταιριών. Τα οφέλη που προκύπτουν από το επενδυτικό αυτό εργαλείο 

(των συγχωνεύσεων και εξαγορών) είναι αξιοσημείωτα καθώς μπορούν να δώσουν το 

κίνητρο για την επέκταση μιας επιχείρησης όσον αφορά  στη δημιουργία νέων 

προϊόντων καθώς και στην ισχυροποίηση του Brand name τους. Δυστυχώς όμως 

υπάρχει ένα πλήθος εμποδίων όσον αφορά τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να 

ακολουθήσει ένας έλληνας επιχειρηματίας για την πραγματοποίηση μιας  Ε&Σ, τα 

οποία αναλύονται παρακάτω.  

 .  
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 Η τάση που επικρατεί διεθνώς ευνοεί την άνοδο του επενδυτικού αυτού 

μοντέλου καθώς έχουν αναγνωριστεί σε αρκετές περιπτώσεις τα οφέλη του παρόλο 

τα αποτελέσματα μακροχρόνιων μελετών από επιστήμονες που δεν μπορούν να τα 

επιβεβαιώσουν. 

 

 

1.3 Περίοδοι Συγχωνεύσεων στη Διεθνή Αγορά2 3 

Η εξέλιξη των Σ&Ε σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό, όπως στις ΗΠΑ και στο 

Ην. Βασίλειο, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα (κατά τη δεκαετία του ΄90) απ’ όταν η Ελλάδα 

αποφάσισε να κάνει τα πρώτα της βήματα για την ολοκλήρωση μιας νέας μορφής 

στρατηγικής, όπως αποτελούσαν τότε οι Ε&Σ. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις ότι 

η Ευρώπη αναμένεται να έχει μεγαλύτερες προοπτικές εξέλιξης από τις ΗΠΑ για τα 

επόμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στο γεγονός, ότι η Ευρώπη, με εξαίρεση το 

Ην. Βασίλειο, ξεκίνησε πρόσφατα την δραστηριότητά της στον τομέα των Ε&Σ, 

οπότε είναι λογικό να έχει και μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στον επόμενο 

αιώνα. 

Πολλοί ερευνητές και επιστήμες επιδίωξαν να αναλύσουν το φαινόμενο των 

κυμάτων των Ε&Σ, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ζητημάτων, το 

οποίο δεν έχει διευκρινιστεί. Σ’ αυτά τα αδιευκρίνιστικα ζητήματα 

συμπεριλαμβάνεται  και η αμφιβολία σχετικά με την ακριβή χρονική περίοδο που  

πραγματοποιήθηκε το κάθε κύμα. Γι’ αυτό τον λόγο, πολλοί ερευνητές και 

επιστήμονες κατατάσσουν το κάθε κύμα σε διαφορετικό χρονικό διάστημα και 

συνεπώς έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες προσδιορισμού και κατηγοριοποίησης 

των συγχωνευτικών κυμάτων. Η Ελλάδα αποτέλεσε μία από τις χώρες, όπου 

παρατηρήθηκαν κύματα Ε&Σ, αλλά οι πιο αντιπροσωπευτικές και με οικονομική 

επιρροή χώρες θεωρούνται οι Η.Π.Α και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε κύμα είχε 

                                                 
2 Παζάρσκης, Μ., Καραγιώργος, Θ., Χριστοδούλου, Π. και Δρογαλάς, Γ. (2007) “Συγχωνεύσεις, 
Εξαγορές και Επιχειρηματική Επίδοση: Μια Λογιστική Θεώρηση”, Διοικητική Ενημέρωση, 10(3), σελ. 
55-69. 

3 Weston, J. F., Kwang S. C. and Susan E.H. (1996) “Mergers, Restructuring and Corporate Control”, 
1st Edition, Prentice Hall, New Jersey, US. 

 
 



 
 

12 
 

διαφορετικά κίνητρα, ενώ η φύση τους εξαρτάται από τον τύπο των συμφωνιών 

μεταξύ εξαγοράζουσας και εξαγοραζόμενης εταιρίας, τον τρόπο καταβολής των 

ανταλλαγμάτων και τη συμπεριφορά των διοικήσεων των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων. 

Ο γνωστός τρόπος στρατηγικής ανάπτυξης για πολλά χρόνια στις ΗΠΑ ήταν μέσω 

εξαγορών. Με βάση την άποψη του Kleiner and Klodt(2002)4, μπορεί να γίνει η 

κατηγοριοποίηση των συγχωνεύσεων σε  5κύμματα-περίοδοι Ε&Σ στις ΗΠΑ: 

• 1η 
Περίοδος: 1898- 1902  

Αντιπροσωπεύει την άνθηση της βιομηχανικής επανάστασης, όπου εμφανίστηκε η 

τάση για δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Συνεπώς ήταν φυσικό να δημιουργηθούν 

τρόποι και νέες στρατηγικές που θα μπορούσαν να αποφέρουν αυτό το αποτέλεσμα. 

Εκείνη την περίοδο δημιουργήθηκαν πολλά βιομηχανικά επιμελητήρια, κάποια από 

τα οποία λειτουργούν ακόμα και σήμερα. Οι Σ&Ε που παρατηρήθηκαν τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν κυρίως οριζόντιες. 

• 2η 
Περίοδος: 1920-1929 

Αντιπροσωπεύει την περίοδο που έγινε το οικονομικό κραχ στις ΗΠΑ. Άρχισαν να 

δημιουργούνται νέοι οργανισμοί κυρίως στους τομείς των σιδηροδρόμων και των 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και συνεπώς να αυξάνονται οι ευκαιρίες για δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας, εφόσον η ιδέα των Ε&Σ συνέχισε να επεκτείνεται. 

Χαρακτηρίζεται από κάθετες συγχωνεύσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών από τελείως 

διαφορετικούς κλάδους. 

• 3η 
Περίοδος: 1955-1970 

Συμπίπτει με την περίοδο άνθησης του αμερικάνικου Χρηματιστηρίου. Αυτό είχε ως 

συνέπεια να αυξηθούν οι τιμές των μετοχών των εταιριών, δηλαδή να αυξηθούν οι 

αποδόσεις τους. Ωστόσο, οι εταιρίες δεν στόχευαν στην διανομή μερισμάτων από τα 

κέρδη τους και γι’ αυτό οι μέτοχοι άρχισαν να συγχωνεύουν τις εταιρίες μεταξύ τους 

                                                 
4 Kleinert, Jörn & Henning Klodt. «Causes and consequences of merger waves». No. 1092. Kieler 
Arbeitspapiere, 2002. 
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και να ασκούν τον έλεγχο που επιθυμούσαν. Οι περισσότερες συγχωνεύσεις και 

εξαγορές που έγιναν ήταν φιλικές και οι μετοχές ήταν το κυριότερο μέσο συναλλαγής. 

• 4ο Περίοδος: 1980-1988 

Εξελίχθηκε περισσότερο στην Ευρώπη παρά στις ΗΠΑ, αφού χαλάρωσε το 

αμερικάνικο νομικό πλαίσιο που αφορούσε τις Ε&Σ. Γινόταν μεγάλος αριθμός 

συναλλαγών και η Σ&Ε ήταν κατά βάση εχθρικές. 

• 5ο Περίοδος: 1995 έως σήμερα 

Ξεκίνησε η περίοδος της παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης των εμπορικών 

συναλλαγών. Το όρια συνεργασίας των χωρών περιορίστηκαν παγκοσμίως, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες διείσδυσης στις αγορές. Υπήρξαν 

νομοθετικές αλλαγές για τις συγκεντρώσεις εταιριών και περιορίστηκε ο θεσμός των 

μονοπωλίων.  Το τρέχον κύμα Ε&Σ αποτελεί το πρώτο διεθνές κύμα, εφόσον 

συνδυάζει ενδοχώριες και διακρατικές εξαγορές και συγχωνεύσεις.  

 

1.4 Ορισμοί Ε&Σ 

Ως εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία μια επιχείρηση αποκτά ένα 

μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής (μετοχές ή εταιρικά μερίδια) σε μια άλλη έναντι 

χρηματικού συναλλάγματος. Οι εξαγορές διακρίνονται σε απλές και σε 

συγχωνευτικές. Σε μια απλή εξαγορά η εξαγοραζόμενη επιχείρηση συνεχίζει να 

υπάρχει ως υποκείμενο του δικαίου, ενώ σε μια συγχωνευτική εξαγορά, η επιχείρηση 

που μεταβιβάζει την περιουσία της σε μια άλλη έναντι χρηματικού αντίτιμου παύει να 

υπάρχει ως υποκείμενο του δικαίου. 

Στην περίπτωση της συμμετοχής, πρόκειται πάλι για μία συγχωνευτική 

εξαγορά με τη διαφορά ότι δεν καταβάλλονται χρήματα ως αντάλλαγμα αλλά μερίδια 

συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα, ως συγχώνευση ορίζεται η πράξη με την οποία μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις λύονται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή τους, ενώ 

ταυτόχρονα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους έναντι συναλλάγματος σε 

άλλη, η οποία είτε προϋπάρχει είτε δημιουργείται γι’ αυτόν το σκοπό. Το αντάλλαγμα 
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αποτελείται από μερίδια συμμετοχής της επιχείρησης στην οποία μεταβιβάστηκε η 

περιουσία των επιχειρήσεων που λύθηκαν και δίδεται σε όσους συμμετείχαν 

προηγουμένως στις επιχειρήσεις που νομικά έπαψαν να υπάρχουν.  

 

1.5 Διαφορές Ε&Σ 

Με βάση τα παραπάνω, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους παρά μόνο: 

1. Στο είδος του ανταλλάγματος που προσφέρεται για την πραγματοποίησή τους και 

2. Στο δικαίωμα λόγου, τον οποίο κατέχουν οι παλαιοί ιδιοκτήτες της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης στο νέο καθεστώς ιδιοκτησίας, αφού στην 

περίπτωση της εξαγοράς είναι ανύπαρκτο, ενώ στη περίπτωση της συγχώνευσης 

υπάρχει και η βαρύτητα του λόγου υπάρχει από το ποσοστό συμμετοχής τους 

στην επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση. 

 

1.6 Τύποι Ε&Σ  

 

 Ανάλογα με τη διαδικασία πραγματοποίησής τους οι Ε&Σ διακρίνονται σε : 

• Φιλικές (amicable), όπου οι δύο επιχειρήσεις επιθυμούν τη συγχώνευση ή 

εξαγορά και καθορίζουν από κοινού το αντίτιμό της και  

• Επιθετικές/ εχθρικές (hostile), όπου η διοίκηση της εταιρίας-στόχου δεν εγκρίνει 

την προταθείσα εξαγορά. Με τον όρο επιθετική εξαγορά χαρακτηρίζεται η διαδικασία 

συγκέντρωσης μετοχών μιας εισηγμένης από μια ανταγωνιστική συνήθως επιχείρηση 

, με σκοπό η δεύτερη να αποκτήσει σταδιακά και παρά τις όποιες αντιδράσεις, τον 

έλεγχο της πρώτης. Βέβαια, για να πραγματοποιηθεί αυτή η εξαγορά απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να υπάρχει μεγάλη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας-στόχου. Επισημαίνεται ότι όσο πιο μικρό είναι το ποσοστό, το οποίο 

βρίσκεται υπό τον έλεγχο της εξαγοραζόμενης εταιρίας, τόσο πιο εύκολο είναι για την 

εξαγοράζουσα εταιρία, να την καταστήσει υπό την κυριαρχία της, αφού έτσι μπορούν 

εξασφαλίσουν σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της αγοράς από τους 
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διάφορους μικρομετόχους. Επιπρόσθετα, η περίπτωση της Ε&Σ είναι ιδανική για τις 

περιπτώσεις, όπου η εξαγοράζουσα εταιρία επιθυμεί την συγχώνευση με την 

εξαγοράζουσα, αλλά η διοίκηση της τελευταίας αντιδρά στην ενοποίηση. 

Παραδείγματα επιθετικών εξαγορών αποτελούν η εξαγορά της Goody’s από την 

Δέλτα και η εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας από την Eurobank. 

 Ανάλογα με το είδος τους, μπορούμε να διακρίνουμε τις Ε&Σ σε5: 
• Οριζόντιες, όταν και οι δύο επιχειρήσεις παράγουν τα ίδια προϊόντα ή 

προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες, όπως ήταν η εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας από την 

Άλφα Τράπεζα Πειραιώς το 1999. 

• Κάθετες, όταν μεταξύ τους υπάρχει σχέση πελάτη-προμηθευτή και 

αποσκοπούν στην καθετοποίηση της παραγωγής, τον πλήρη έλεγχο των τιμών και τη 

μείωση του κόστους παραγωγής. Οι κάθετες διακρίνονται σε προς τα εμπρός και προς 

τα πίσω. Με την κάθετη συγχώνευση προς τα εμπρός, οι εταιρίες συγχωνεύονται με 

εμπορικούς συνεργάτες και που έχουν ως σκοπό την προώθηση του προϊόντος τους, 

ενώ στην κάθετη προς τα πίσω, οι επιχειρήσεις συγχωνεύονται με προμηθευτές 

πρώτων υλών, απαραίτητων στην παραγωγική διαδικασία. 

• Συσχετισμένες/συμπληρωματικές, όταν οι δραστηριότητές τους είναι 

αλληλοσυμπληρούμενες ή ασυσχέτιστες, όταν αυτό δεν συμβαίνει. 

• Ομόκεντρες, όπου η επιχείρηση επεκτείνεται σε ομοειδείς επιχειρήσεις του 

κλάδου στον οποίο ανήκει, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που 

εξαγοράζονται είναι η παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων. 

• Δραστικές, όπου η επιχείρηση εισέρχεται σε καινούριο κλάδο και 

απευθύνεται σε καινούρια αγορά αγαθών. 

 Mε βάση τη νομική μορφή επί της συναλλαγής, οι Σ&Ε μπορούν να 

διακριθούν ως εξής6: 

• Συγχώνευση με απορρόφηση (merger by absorption), όπου η εξαγοράζουσα 

εταιρία διατηρεί την επωνυμία και την οντότητά της και αποκτά όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, με αποτέλεσμα η δεύτερη να παύει να 

υφίσταται ως επιχειρησιακή οντότητα. 

                                                 
5 Παπαδάκης, Β.(2012). «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνή Εμπειρία», 6η έκδοση, 
Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, Ελλάδα. 
6 Γεωργιάδης, Ν.(1999), «Εξαγορές & Συγχωνεύσεις: Εταιρική Στρατηγική», Δεκέμβριος 1999 
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• Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας (merger by consolidation). Mε την 

πραγματοποίηση της συγχώνευσης, δημιουργείται εκ νέου μια εταιρία, στην οποία 

μετέχουν οι εταιρίες που συμμετείχαν στη συγχώνευση και οι οποίες παύουν να 

υπάρχουν με την προηγούμενη νομική τους μορφή. 

• Συγχώνευση με εξαγορά(merger by acquisition), όπου μια εταιρεία αποκτά μία 

ή περισσότερες εταιρείες, έναντι ανταλλαγμάτων (μετρητά, μετοχές κα). Υπάρχουν 

δύο υποκατηγορίες του υφιστάμενου μοντέλου συγχώνευσης: Η εξαγορά με 

απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου (acquisition of stock) και η εξαγορά με απόκτηση 

των στοιχείων του ενεργητικού (acquisition of assets).  

• Εξαγορά με δημόσια προσφορά (Public buyout offer). Η εξαγοράζουσα 

εταιρεία απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την αγορά, συνήθως, του πλειοψηφικού 

πακέτου των κοινών μετοχών μιας εταιρείας σε σταθερή τιμή, μέσα σε συγκεκριμένη 

προθεσμία. Η προσφορά αυτή υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς, όπως ο αριθμός 

των προσφερόμενων μετοχών. Στη συνέχεια οι μέτοχοι προσφέρουν τις μετοχές που 

απέκτησαν στην εξαγοράζουσα εταιρεία, η οποία τους προσφέρει ως αντάλλαγμα είτε 

χρήματα είτε κοινές μετοχές της εταιρείας που προέκυψε κατά την εξαγορά. 

Τέλος, ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και θεωρούνται ως επιθυμητοί 

στόχοι για να επιτευχθούν, οι Σ&Ε διακρίνονται σε7:  

• Σε επενδυτικές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μοναδικός στόχος της 

εξαγοράζουσας εταιρείας είναι η επένδυση και η αποκόμιση κέρδους μέσω της 

εξαγοράς μιας εταιρείας, με την οποία μπορεί και να μην έχει καμία επιχειρηματική 

σχέση.  

• Σε ανανεωτική ή συμπληρωματική συγχώνευση και εξαγορά. Σκοπός της 

εξαγοράζουσας εταιρείας είναι η αξιοποίηση ενσώματων ή ασώματων 

ακινητοποιήσεων, καθώς επίσης και της υπεραξίας της εξαγοραζόμενης εταιρείας.  

• Συγχώνευση και εξαγορά για άμεση ρευστοποίηση. Στην προκειμένη 

περίπτωση, η εξαγοραζόμενη εταιρεία αποκτάται με μοναδικό σκοπό την άμεση 

στοιχείων σε τρίτους, σε τιμή υψηλότερη από αυτήν της τιμής κτήσης8 9 10 11 

                                                 
7   Palepu, Krishna G., and Paul M. Healy. Business Analysis and Valuation: Ifrs Edition-Text Only. 
Cengage Learning EMEA, 2007. 
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1.7 Ε&Σ στον Χρηματοοικονομικό Κλάδο 

1.7.1 Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα1213 

Τις τελευταίες 2 δεκαετίες, ο τραπεζικός κλάδος πραγματοποίησε τις 

περισσότερες και μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια. 

Εκείνη την περίοδο, η τραπεζική αγορά επεκτεινόταν με σταθερούς και γρήγορους 

ρυθμούς, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, να 

ικανοποιήσει τους μετόχους της (τραπεζίτες και επενδυτές), αλλά και να 

δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας οι οποίες θα την βοηθούσαν να γίνει πιο 

ανταγωνιστική. Οι ελληνικές τράπεζες στόχευαν στην δημιουργία αποτελεσματικών 

υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ώστε να προσφέρουν 

ολοκληρωμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα(επενδυτικά πακέτα, προθεσμιακές 

καταθέσεις) και υπηρεσίες. 

Συνεπώς δημιουργείται η ανάγκη δημιουργίας ομίλων τραπεζών, όπου το κάθε 

τραπεζικό υποκατάστημα θα εξειδικεύεται σε κάποια κατηγορία 

χρηματοοικονομικών παροχών και άρα θα βελτιστοποιείται η συνολική ποιότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν εκσυγχρονίζουν σταδιακά 

τις παροχές τους και να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για μελλοντική διεύρυνσή 

τους, μέσω Ε&Σ.  

                                                                                                                                            

8 Παζάρσκης, Μ., Καραγιώργος, Θ., Χριστοδούλου, Π. και Δρογαλάς, Γ. (2007) “Συγχωνεύσεις, 
Εξαγορές και Επιχειρηματική Επίδοση: Μια Λογιστική Θεώρηση”, Διοικητική Ενημέρωση, 10(3), σελ. 
55-69. 

9 Samuels, J., Wilkes, M. and Brayshaw R. (1999) “Financial Management & Decision Making”, 
International Thomson Business Press, London, U.K. 

10Βούτσης, Κ. (2005) “Οικονομικός Ανταγωνισμός και Δίκαιον” , Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή κ. 
Σ. Σαραντίδη, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, pp. 169-202.  

11 Soubeniotis, D., Mylonakis, J., Fotiadis, T., Chatzithomas, L. and Mertzimekis, C. (2006) 
“Evaluation of Mergers & Acquisitions in Greece”, International Research Journal of Finance and 
Economics, 4, pp. 92-104  
 
12 Ελληνική Ένωση Τραπεζών- Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο . http://www.hba.gr/eti/ 

13 Deloitte & Touche & Οδηγοί Επιχειρηματικής Ανάπτυξης(2002). «Εξαγορές + Συγχωνεύσεις στην 
Ελλάδα», , Εκδόσεις Κέρκυρα, Ελλάδα. 
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Επιπρόσθετα, επειδή η ελληνική αγορά βρίσκεται σε στάδιο ωριμότητας το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι εγχώριες τράπεζες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την βαλκανική αγορά. Έτσι ακολούθησαν τη στρατηγική διεύρυνσης των Ε&Σ, 

προκειμένου να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η δημιουργία του «Greek Banking» στα Βαλκάνια. Βέβαια, η μεγαλύτερη 

κίνηση στην τραπεζική αγορά ήταν η εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας από την 

Credit Agricole14. 

Όσον αφορά την εξέλιξη των Ε&Σ με την πάροδο του χρόνου, θεωρείται ότι ο 

κλάδος των τραπεζών κατέχει το μεγαλύτερο ιστορικό, ενώ έπεται ο κλάδος της 

πληροφορικής και των κατασκευών. Αυτό οφείλεται στην ένταση και στον 

ανταγωνισμό που επικρατούσε ανέκαθεν μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, καθώς η 

κάθε τράπεζα επιδίωκε να αυξήσει το εύρος των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της, 

καθώς και να επεκταθεί στα Βαλκάνια. Η φιλοδοξία και η απληστία των μετόχων, 

οδήγησε πολλές φορές στη δημιουργία ομίλων τραπεζών, μέσω συγχωνεύσεων με 

απορρόφηση ή εξαγορών.  

Τη σημερινή εποχή, ο αριθμός των τραπεζών έχει ελαχιστοποιηθεί, λόγω της 

οικονομικής κρίσης και συνεπώς της ελλιπούς διακράτησης διαθεσίμων. Οι τράπεζες 

αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να 

συγχωνευτούν, προκειμένου να επιβιώσουν. Οι βασικές τράπεζες που επικρατούν 

πλέον στην ελληνική αγορά είναι η Εθνική, η Πειραιώς, η Αlpha Bank και η 

Eurobank. 

Η  Εθνική Τράπεζα της  Ελλάδος(ΕΤΕ), ελέγχεται έμμεσα από το δημόσιο, 

αφού συμμετέχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως τα συνταξιοδοτικά 

ταμεία. Το 1998, η Κυβέρνηση την υποχρέωσε να πουλήσει την Τράπεζα 

Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο διαγωνισμού, στον οποίο κέρδισε η Πειραιώς. Στο 

πλαίσιο της διαδικασίας αναδιοργάνωσης  συγχωνεύτηκε με τις θυγατρικές της, 

Εθνική Κτηματική Τράπεζα και Εθνική Στεγαστική, τις οποίες και απορρόφησε. Τον 

Οκτώβριο του 2001, ανακοινώθηκε ότι η ΕΤΕ θα συγχωνευόταν με την Alpha Bank, 

ωστόσο δημιουργήθηκαν πολλές συγκρούσεις μεταξύ των διοικήσεων των τραπεζών 

και η συγχώνευση δεν επιτεύχθηκε.  Το 2013, η Εθνική ανακοίνωσε την εξαγορά της 

                                                 
14 Παπαδάκης, Β.(2012). «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνή Εμπειρία», 6η έκδοση, 
Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, Ελλάδα. 
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EFG Eurobank Ergasias, απόφαση η οποία ακυρώθηκε από την τρόικα. Επιπλέον,  

πρόσφατα συμφώνησε στην εξαγορά της τουρκικής Finansbank, που αποτελεί τη 

μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ ανάμεσα στις δύο χώρες. Η εξαγορά αυτή 

δίνει στη ΕΤΕ ηγετική θέση στην ΝΑ Ευρώπη και τα οφέλη που αναμένεται να 

αποκομίσει είναι πολλαπλά. Απέκτησε πρόσβαση σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη 

αγορά 70 εκατομμυρίων κατοίκων και ήδη μεγάλο ποσοστό των κερδών της Ε.Τ.Ε 

προέρχονται από τη Finansbank.  

Όσον αφορά την Τράπεζα  Πειραιώς, αυτή ιδρύθηκε το 1916, με το όνομα 

«Banque du Piree» και αργότερα το 1975 περιήλθε στο κράτος, το οποίο την 

ιδιωτικοποίησε το 1991.  

Το 1998 απορρόφησε τις δραστηριότητες της τράπεζας  Chase Manhattan (2 

υποκαταστήματα) και της τράπεζας Crédit Lyonnaisστην Ελλάδα. Απέκτησε επίσης 

το 37% της τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε 

μια ιδιωτικοποίηση.  

Το 1999 απόκτησε το 35% της Τράπεζας Χίου. Πειραιώς επίσης απορρόφησε τις 

δραστηριότητες της National Westminster Bank στην Ελλάδα.  

Το 2000 συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης και τη Τράπεζα 

Χίου. Ωστόσο δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει ολόκληρη την εξαγορά, καθώς η 

τράπεζα  Nova Bank, η οποία μόλις είχε ιδρυθεί, απέσπασε πολλά από τα διευθυντικά 

στελέχη της Χίος. Το 2000 απέκτησε το 58% της ETBA (Ελληνική Τράπεζα 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης) από την Ελληνική κυβέρνηση με την οποία σκόπευε να 

συγχωνευτεί. Επιπλέον, προχώρησε σε μια στρατηγική συμμαχία με την ING Group, 

η οποία απέκτησε το 5% των μετοχών της ΤΠ. Στη συνέχεια, το 2003 ενσωμάτωσε 

την ΕΤΒΑ.  

Το 2012 εξακολούθησε την στρατηγική των Σ&Ε, αφού απορρόφησε το υγιές 

τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕbank) και εξαγόρασε την 

πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Γενικής Τράπεζας (Geniki bank) από τον γαλλικό 

τραπεζικό όμιλο Société Générale.   
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Τέλος, το 2013 επελέγη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την 

απόκτηση των υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου και της Cyprus Popular 

Bank που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε 

αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Millenium Bank. 

 Αναφορικά με την Alpha Bank, αρχικά το 1994 ονομάστηκε Alpha Τράπεζα 

Πίστεως. Το 1999 προέβη σε εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τράπεζας, 

πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα.  

Η εξαγορά της Ιονικής ενίσχυσε πολύ το μερίδιο αγοράς της Alpha Bank, το οποίο 

αυξήθηκε από 12% σε σχεδόν 20%. Ωστόσο επιβαρύνθηκε από άποψη κόστους, σε 

σχέση με τον ρυθμό αύξησης των κερδών.  

Η συγχώνευση είχε θετική έκβαση, αφού τα παλιά διευθυντικά στελέχη 

παραχώρησαν τη θέση τους στα στελέχη της Alpha Bank. Βέβαια, υπήρχε και ένα 

όριο το οποίο έπρεπε να σεβαστεί η Alpha Bank. Συγκεκριμένα, ορίστηκε από την 

Ιονική να μην γίνει καμία απώλεια θέσεων εργασίας και γι’ αυτό επιλέχθηκαν τα 

ικανότερα στελέχη και από τις δύο πλευρές, ενώ τα οποία επιμερίστηκαν στα διάφορα 

τμήματα, χωρίς να απολυθούν.  

Επιπρόσθετα, υπήρχε και ένα πρόβλημα σχετικά με την συγχώνευση των ταμείων 

που έπρεπε να γίνει. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία της Ιονικής 

ήταν υψηλότερες απ’ ότι στα ταμεία της Alpha Bank, με αποτέλεσμα να ζημιωθούν  

οι ασφαλισμένοι της Ιονικής, εφόσον τα ταμεία έπρεπε να συγχωνευτούν. Η 

συγχώνευση των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε το 2000, ενώ η νέα 

διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε ονομάσθηκε Alpha Bank. Τελικά, η συγχώνευση 

αποδείχθηκε κερδοφόρα και δεν υπάρχουν πλέον αποκλίσεις στον τρόπο 

αντιμετώπισης των εργαζομένων. 

Το 2001, η Alpha Bank συγχώνευσε τις δραστηριότητες επιχειρηματικών 

συμμετοχών, επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών υπηρεσιών με τη 

μητρική εταιρία. Μ’ αυτό τον τρόπο κατέστησε την  Alpha Finance μη εισηγμένη, 

αλλά διατήρησε την επωνυμία της για την υπάρχουσα διεύθυνση 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Alpha Bank. 
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Η τέταρτη βασική ελληνική τράπεζα είναι η Eurobank και το ιστορικό της 

αποτελείται από πλήθος Σ&Ε. Το 1994 απέκτησε μερίδιο το 75% της EFG Private 

Bank (Luxembourg) S.A. Το 1996-1997 εξαγόρασε την Interbank Ελλάδος Α.Ε. και 

συγχωνεύτηκε με τη  Eurobank – Interbank. Επιπρόσθετα, εξαγόρασε το δίκτυο  

καταστημάτων της Credit Lyonnais Grece S.A. και μετονόμασε την Ευρωεπενδυτική 

σε Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε.  

Το 1998 – 1999 συγχώνευσε την EFG Eurobank με την Τράπεζα Κρήτης, ενώ 

παράλληλα εξαγόρασε ποσοστό συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών και 

συγχώνευσε τις δραστηριότητες της EFG Eurobank με τις δραστηριότητες της 

Τράπεζας Αθηνών με ανταλλαγή μετοχών. Την ίδια χρονική περίοδο έκανε δημόσια 

προσφορά μετοχών και εισήγαγε την EFG Eurobank στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών. Το 2000 συγχώνευσε  την  EFG Eurobank με την Τράπεζα Εργασίας και την 

μετονόμασε σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Τέλος, απόκτησε ποσοστό 

19,25% στην Banc Post S.A. Ρουμανίας.  

Το 2002-2003 απόκτησε συμμετοχή 43% στη Post Bank Βουλγαρίας, 

εξαγόρασε ποσοστό 68% της Post Banka AD Σερβίας, αύξησε τη συμμετοχή της σε 

90,8% και μετονομάστηκε σε EFG Eurobank AD Beograd. Εξίσου σημαντικό 

αποτελεί και το γεγονός ότι συγχώνευσε με απορρόφηση τις «Επενδύσεις Εργασίας 

ΑΕΕΧ» και τις «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ». 

Το 2004 αύξησε τη συμμετοχή της στην Post Bank Βουλγαρίας σε 96,74%, 

στην EFG Eurobank Beograd AD σε 93,54% και στην Banc Post Ρουμανίας σε 

58,6%. Επιπλέον, εξαγόρασε την Intertrust ΑΕΔΑΚ. 

Το 2005 εξαγόρασε την HC Istanbul, χρηματιστηριακή εταιρία στην Τουρκία 

και την Capital Securities, χρηματιστηριακή στη Ρουμανία. Επιπρόσθετα,αύξησε τη 

συμμετοχή στην Postbank Βουλγαρίας σε 98,7% και στην EFG Eurobank Beograd σε 

97,5%. Τέλος συγχώνευσε με απορρόφηση την «Πρόοδος Eλληνικές Επενδύσεις 

ΑΕΕΧ».Το 2006 πραγματοποίησε οργανική ανάπτυξη στην τραπεζική αγορά της 

Πολωνίας μέσω της Polbank EFG, εξαγόρασε το 100% της Nacionalna stedionica – 

banka, η οποία αποτελούσε τράπεζα της  Σερβίας και συγχώνευσε τις τράπεζες 

Nacionalna stedionica και EFG Eurobank a.d. Beograd Σερβίας. Τέλος 
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μετονομάστηκε σε Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd και εξαγόρασε το  91,3% 

της DZI Bank Βουλγαρίας. 

Το 2007 εξαγόρασε το 70% της Tekfenbank Τουρκίας και το 99,3% της 

Universal Bank Ουκρανίας, το 2011 συγχώνευσε με απορρόφηση την ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ, 

ενώ το 2013 πώλησε την Eurobank Tekfen στην Burgan Bank. Επιπρόσθετα, 

μεταβίβασε από το μερίδιό της ποσοστό 70% της Polbank EFG στην Raiffeisen Bank 

International. 

Το 2013 γίνεται η  κεφαλαιοποίηση της Eurobank από το ΤΧΣ(Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 98,6%. 

O όμιλος Eurobank διευρύνεται με την εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου Ελλάδος και της Νέας Proton Bank και η λειτουργική ενοποίησή της 

ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο. 

Τέλος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) 

της  €2.864 εκατ.το Μάιο του 2014, το 64,6% των κοινών μετοχών κατέχεται από 

θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. 

 

1.7.2 Εξαγορές μέσω χρηματιστηρίου15 

Όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), 

διαθέτει πολύ αυστηρούς κανονισμούς που διέπουν τις Ε&Σ από εισηγμένες εταιρίες. 

Βασική υποχρέωση των εισηγμένων εταιριών είναι να ενημερώνουν τα στελέχη αλλά 

και τους εργαζόμενους για τις αλλαγές που πιθανόν θα επέλθουν στη διοίκηση και 

στις παραγωγικές διαδικασίες κατά την ολοκλήρωση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. 

Αν μια εισηγμένη εταιρία αλλάξει κύρια δραστηριότητα, πρέπει να υποβάλλει στο 

διοικητικό συμβούλιο του ΧΑΑ ένα αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την 

δραστηριότητα, με την οποία θα ασχολείται από εδώ και στο εξής, αναφέροντας 

                                                 

15 Deloitte & Touche & Οδηγοί Επιχειρηματικής Ανάπτυξης(2002). «Εξαγορές + Συγχωνεύσεις στην 
Ελλάδα», , Εκδόσεις Κέρκυρα, Ελλάδα. 
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συγκεκριμένα και τον κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επιπρόσθετα, πρέπει να 

αναφέρει την διασπορά των μετοχών της, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τη 

διάρθρωση του καθαρού ενεργητικού της και τις μελλοντικές προοπτικές που μπορεί 

να προκύψουν και που αυτή επιδιώκει μέσω μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Έτσι 

καλύπτεται η περίπτωση κατά την οποία μια εισηγμένη εταιρία εξαγοράζεται από 

κάποια μη εισηγμένη, με σκοπό να μπει και η τελευταία στο ΧΑΑ. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά των Επιχειρήσεων Αττικής από την High Speed 

Ferries, η οποία δεν ήταν εισηγμένη. 

Αν αποσχιστεί τμήμα εισηγμένης εταιρίας που αντιστοιχούσε στο 25% του 

κύκλου εργασιών για την προηγούμενη χρήση, τότε ένα αντίστοιχο υπόμνημα πρέπει 

να υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΑ, αφού αποτελεί σημαντική 

αναδιάρθρωση της εταιρίας. 

Οι περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι οποίες διεξάγονται μέσω ΧΑΑ, 

είναι φιλικές, εφόσον και τα μέρη επιθυμούν την ενοποίηση, και πραγματοποιούνται 

μέσω αγοραπωλησίας πακέτων μετοχών, ανάλογα με τις τιμές που συμφωνούν 

μεταξύ τους οι εταιρίες. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις εχθρικών εξαγορών, όπως 

η εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας από την Consolidated Eurofinance Holding, 

μητρική της Eurobank. Για την συγκεκριμένη εξαγορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

εξέδωσε 23 άρθρα που διέπουν τις προτάσεις αγοράς μετοχών, μέσω ΧΑΑ16. 

 

1.9 Κίνητρα Πραγματοποίησης Ε&Σ 

Ένα πλήρες πλαίσιο που εμπεριέχει και κατηγοριοποιεί διάφορες απόψεις και 

προτάσεις, ως κίνητρα-αίτια που οδήγησαν σε Σ&Ε, συγκροτήθηκε από τον 

Steiner(1975)17 και τον Hitt(2013)18.  

                                                 

16 Deloitte & Touche & Οδηγοί Επιχειρηματικής Ανάπτυξης(2002). «Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στην 
Ελλάδα», Εκδόσεις Κέρκυρα, Ελλάδα(2002). 
 
17 Steiner, P. (1975) “Mergers: Motives, Effects, Policies”, University of Michigan Press, 
Ann Arbor, Michigan, U.S. 
18 Hitt M., D.R., Ireland and R.E. Hoskisson, «Strategic Management: Competitiveness and 
Globalization», South-Western Cengage Learning, 10th edition, 2013 
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� Εκμετάλλευση Οικονομιών Κλίμακας (economies of scale) 

Το μέγεθος της ενοποιημένης εταιρίας είναι σαφώς μεγαλύτερο από το μέγεθος 

των δύο προηγούμενων μεμονωμένων και αυτό επιτρέπει την νέα εταιρία να 

πραγματοποιεί μαζικές παραγωγές, με μικρότερο κόστος, εφόσον αγοράζει τις πρώτες 

ύλες σε χαμηλότερη τιμή, έχει μικρότερα κόστη μεταφοράς, διαχείρισης αποθεμάτων, 

έρευνας & ανάπτυξης. Η εξοικονόμηση κόστους είναι συνήθως υψηλή, όταν η 

αγοράστρια και η εξαγοραζόμενη επιχείρηση ανήκουν στον ίδιο κλάδο (οριζόντια 

εξαγορά) και στην ίδια χώρα. 

� Εκμετάλλευση οικονομιών φάσματος 

Μέσω της Ε&Σ, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να παράγει πιο εξειδικευμένα ή 

έντονα διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, εφόσον ενώνονται οι γνώσεις, η 

κατάρτιση και η εμπειρία των στελεχών και του επιστημονικού προσωπικού. Οι 

οικονομίες φάσματος μπορεί να προέλθουν από την καθετοποίηση της παραγωγής και 

την ενσωμάτωση, στο όλο σύστημα, των προμηθευτών και των διανομέων, με 

αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους που προκύπτει από την ύπαρξη των μεσαζόντων. 

 Σ’ αυτό το σημείο μπορούμε να επισημάνουμε ότι οι οικονομίες κλίμακας και 

φάσματος προκύπτει από τις λεγόμενες «λειτουργικές συνεργίες». Γενικά η συνεργεία 

θεωρείται ένα από τα πιο βασικά και αποδεκτά κίνητρα (αν όχι το πιο βασικό) και 

αναφέρεται στα πιθανά πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην 

περίπτωση που ενοποιούνταν δύο ή περισσότερες εταιρίες μέσω εξαγοράς ή 

συγχώνευσης. Σύμφωνα με τον Gaughan(2002)19, το κίνητρο για τη δημιουργία 

συνεργίας επαληθεύεται από την εξίσωση 2΄+2΄=5΄, εφόσον τα οφέλη από την 

συνεργία προκύπτουν από παρόμοιες δραστηριότητες και αλληλοσυμπληρώσεις των 

εταιριών (Hayward, M. and Hambrick, D.,1997)20. 

� Συνδυασμός και αλληλοσυμπλήρωση πόρων & ταμειακών ροών 

Οι πόροι έχουν να κάνουν από τις πρώτες ύλες μέχρι το διοικητικό προσωπικό(πχ. Ο 

συνδυασμός μιας ισχυρής σε έρευνα και ανάπτυξη φαρμακοβιομηχανίας, με μια άλλη 
                                                 
19 Gaughan, M.(2002). The substitute hypothesis: the impact of premarital liaisons and human capital 
on marital timing. Journal of Marriage and the Family. Vol.64.pp.407-419. 
20 Hayward, M. and Hambrick, D.(1997). «Explaining the Premiums Paid for Large Acquisitions: 
Evidence of CEO Hubris», Administrative Science Quartely, Vol.42.No.1.pp.103-127. 
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φαρμακοβιομηχανία ισχυρή στο μάρκετινγκ). Η εξαγοράζουσα επιχείρηση μπορεί να 

στοχεύει στη συγκεκριμένη εξαγορά ή συγχώνευση για να εκμεταλλευτεί κάποιες 

ικανότητες της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, όπως είναι η πρόσβασή της σε φθηνές 

πρώτες ύλες, το δίκτυο διανομής της, αλλά ακόμα και τα ικανά στελέχη της. Για 

παράδειγμα, η συγχώνευση μεταξύ δύο μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών, της 

Pharmacia και της αμερικάνικης Upjohn, είχε ως βασικό στόχο η πρώτη να βρει 

πρόσβαση στα δίκτυα πωλήσεων της Β. Αμερικής, ενώ η δεύτερη να αποκτήσει μια 

πηγή νέων φαρμάκων21. 

 Αυτό ισχύει και για την περίπτωση, όπου η εταιρία-στόχος έχει πλεόνασμα 

ταμειακών ροών. Σύμφωνα με τους Myers & Majluf(1984)22, η εταιρία-αγοραστής 

επιδιώκει να εξαγοράσει ή να συγχωνευτεί με τη συγκεκριμένη εταιρία επειδή θα την 

βοηθήσει ν’ αυξήσει τα ταμειακά της διαθέσιμα με τη μορφή εσωτερικής 

χρηματοδότησης, ενώ σε περίπτωση που χρησιμοποιούσε εξωτερική χρηματοδότηση 

θα είχε πιο αυξημένο κόστος. 

� Φορολογικά Οφέλη 

Σε περιπτώσεις όπου μία εταιρία εμφανίζει ζημίες και μια άλλη κέρδη 

περισσότερα απ’ όσα επιθυμεί, με αποτέλεσμα να πληρώνει μεγάλο φόρο, η Ε&Σ 

αποτελεί συμφέρουσα λύση. Αυτό συμβαίνει γιατί με ενοποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων, το κέρδος που θα προκύψει θα είναι ομαλοποιημένο και σαφώς 

μικρότερο, μειώνοντας έτσι το ποσό της φορολογικής επιβάρυνσης.  

� Αύξηση της Δυναμικής στην Αγορά 

Μέσω της Ε&Σ, η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από την κατάργηση 

ρυθμιστικών περιορισμών, που θα συναντούσε η κάθε εταιρία ξεχωριστά, σε 

περίπτωση που προερχόταν από άλλη χώρα, καθώς επίσης μπορεί να συνδυάσει τις 

τεχνολογίες και των δύο προηγούμενων εταιριών, προκειμένου να παράγει πιο 

καινοτόμα και σύγχρονα προϊόντα ή υπηρεσίες. Έτσι αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις 

                                                 

21 Eccles R.G., K.L. Lanes and T.C. Wilson, «Are you pay too much for that Acquisition?», Havard 
Business Review, (1999).  
 
22 Myers, S. and Majluf, N.(1984). Corporate Financing and Investement Decisions when Firms have 
informations that Investors don’ t have. Journal of Financial Economics. Vol.13.pp.187-221. 
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αλλαγές, διατηρώντας τη δυναμική τους. Επιπλέον, μια επιχείρηση μπορεί μέσω της 

εξαγοράς να κατακτήσει μια αγορά που τα όριά της δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη, 

αυξάνοντας το μερίδιο της αγοράς της. 

 

 

� Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων 

Είναι αναμενόμενο ότι προκειμένου να είναι έτοιμο ένα προϊόν να βγει στην 

αγορά απαιτείται χρόνος ανάπτυξής του και κόστος. Γι’ αυτό και τα στελέχη 

προτιμούν να αγοράσουν έτοιμο το προϊόν μέσω μιας Ε&Σ για να αποφύγουν τον 

κίνδυνο μη σωστής δημιουργίας του προϊόντος και τις συνέπειες που αυτό 

συνεπάγεται.  

� Υπέρβαση εμποδίων εισόδου 

Εμπόδια μπορεί να παρουσιάζονται σε μια επιχείρηση με την είσοδό της σε 

μια νέα χώρα. Για παράδειγμα, η είσοδός τους μπορεί να απαιτεί μεγάλα ποσά 

επένδυσης για εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων 

τους, ειδικά αν στη νεοεισερχόμενη αγορά υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Μια Ε&Σ 

θα παρέχει στην εξαγοράζουσα εταιρία  όχι μόνο τη γνώση της αγοράς και των 

προτιμήσεων των εγχώριων καταναλωτών αλλά επίσης ένα εγκατεστημένο δίκτυο 

διανομής, καθώς και   μια ήδη υπάρχουσα καλή φήμη και πελατεία στο όνομα της 

εξαγοραζόμενης εταιρίας. 

 

� Διαφοροποίηση-διασπορά δραστηριοτήτων 

   Με τη βοήθεια της Ε&Σ, η επιχείρηση-αγοραστής μπορεί εύκολα να 

διαφοροποιηθεί στα προϊόντα της, εφόσον επεκτείνει το εύρος των προϊόντων της, 

μπορεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και να κάνει συνδυασμούς προϊόντων, οι οποίοι 

θα αποτελούσαν σπατάλη χρόνου και χρήματος πριν την υιοθέτηση της νέας 

στρατηγικής. 
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� Αποφυγή υπερβάλλοντος ανταγωνισμού 

   Η  επιχείρηση μπορεί να αποφύγει τον έντονο ανταγωνισμό, τον οποίο θα 

έπρεπε να υπομείνει αν συνέχιζε να δραστηριοποιείται στο ίδιο περιβάλλον αγοράς, 

πριν την Ε&Σ. 

� Αύξηση μεριδίου αγοράς 

  Η επιχείρηση διευρύνει τον κύκλο των πελατών της, αντλώντας πελάτες και 

από τις δύο αγορές που διαπραγματεύονταν οι εταιρίες πριν την Σ&Ε. Αυτό της 

επιτρέπει να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη σιγουριά τους ανταγωνιστές της στο 

εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό και να επιτύχει μεγάλα κέρδη. Επιπρόσθετα, η 

αύξηση της δύναμης στην αγορά την διευκολύνει να προσελκύσει τα ικανότερα 

στελέχη της αγοράς, να προχωρήσει σε στρατηγικές συμμαχίες καθώς και να 

πραγματοποιήσει  νέες Ε&Σ με ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ23.  

� Προσωπικές επιδιώξεις διοικητικών στελεχών 

Σύμφωνα με τους March και Simon(1958)24, πολλές φορές οι Ε&Σ γίνονται με 

βάση τα προσωπικά συμφέροντα και τις φιλοδοξίες των στελεχών και 

δημιουργούνται κάτω από συνθήκες πίεσης και ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, τα 

στελέχη συχνά υπερεκτιμούν τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν από μια εξαγορά 

ή συγχώνευση λόγω της υπερηφάνειας και της αλαζονείας(hubris) που διακατέχουν 

και η οποία τους κάνει να πιστεύουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν κάθε 

εξωπραγματικό τους στόχο.    

 Αυτά είναι κάποια από τα βασικότερα κίνητρα που μπορεί να παρακινήσουν 

κάποια επιχείρηση που έχει φιλόδοξους και επεκτατικούς στόχους, να πάρει την 

απόφαση της Σ&Ε. Βέβαια, τα κίνητρα που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι τα 

μοναδικά, εφόσον η κάθε εταιρία μπορεί να επηρεαστεί και από διάφορους άλλους 

παράγοντες, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, τους στόχους της. 

                                                 

23 Παπαδάκης, Β.(2012). «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνή Εμπειρία», 6η έκδοση, 
Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, Ελλάδα.  
 
24 March, James G., and Herbert Alexander Simon. "Organizations." (1958). 
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 Συμπερασματικά, σύμφωνα με μια νέα προσέγγιση, όλα αυτά τα κίνητρα που 

μπορεί να υπάρχουν, σε κάθε περίπτωση μπορούν να διακριθούν σε 3κατηγορίες: στα 

οικονομικά κίνητρα (συνεργίες, μείωση κόστους και χρόνου, ελάττωση φορολογικής 

επιβάρυνσης, εσωτερική χρηματοδότηση), στα στρατηγικά κίνητρα (ανάπτυξη, 

εξασφάλιση πόρων, αύξηση μεριδίου αγοράς, μεταφορά τεχνολογίας, εξαγορά 

ανταγωνιστή) και στα προσωπικά κίνητρα (υπερηφάνεια και υπεροψία στελεχών, 

οικονομικά οφέλη, προνομιακή πληροφόρηση, απόκτηση εταιρίας με 

αναποτελεσματική διοίκηση). 

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα εμπόδια τα οποία μπορεί να αποθαρρύνουν 

την πραγματοποίηση μιας Ε&Σ. 

 

1.9 Εμπόδια στην Επίτευξη Ε&Σ στην Ελλάδα 

Οι προσπάθειες για συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα πολλές φορές 

δεν ολοκληρώνονται με επιτυχία, λόγω συγκεκριμένων προβλημάτων, τα οποία 

εμποδίζουν όχι μόνο τις Σ&Ε αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας. 

1. Η περίπλοκη νομοθεσία & η γραφειοκρατία 

Η Ελλάδα ανέκαθεν αποτελούσε και δυστυχώς συνεχίζει να αποτελεί μια 

χώρα, η οποία παρόλο το γεγονός ότι αποτελεί κράτος-μέλος της ΕΕ, δεν κάνει τις 

απαραίτητες προσπάθειες για να εκσυγχρονίσει τις γραφειοκρατικές και νομοθετικές 

διαδικασίες για την πραγματοποίηση των Ε&Σ. Η πολυνομία και η γραφειοκρατία 

που επικρατεί συχνά κουράζει τους έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι επιδιώκουν μια 

νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, τους δημιουργεί άγχος, με αποτέλεσμα να 

αποθαρρύνεται και να μην ολοκληρώνει τελικά το αρχικό του επιχειρηματικό σχέδιο. 

 Συχνά οι νόμοι αποδεικνύονται ανεφάρμοστοι, επειδή δεν έχουν ληφθεί 

επαρκώς υπόψη οι συνέπειες της εφαρμογής τους. Ουσιαστικά όμως,  η κυριότερη 

αιτία της παρακώλυσης των επιχειρηματικών διαδικασιών προέρχεται από την 

αδιαφορία και την προσωποποίηση των συμφερόντων των κυβερνητικών 

αντιπροσώπων. Επιπρόσθετα, η νοοτροπία της καθυστέρησης των διαδικασιών έχει 
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μεταφερθεί στις γενιές των δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για 

την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά η 

δραστηριότητά τους περιορίζεται απλά στην υποχρεωτική και τυποποιημένη 

ολοκλήρωση των εργασιών τους. 

 

2. Το εργασιακό καθεστώς 

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε., η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να 

προειδοποιήσει τους εργαζόμενους για τις αλλαγές που θα προκύψουν στην διοίκηση, 

καθώς και στις παραγωγικές διαδικασίες, σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς και 

να διαπραγματευτεί μαζί τους τα ενδεχόμενα για νέα επίπεδα στελέχωσης και τις 

εργασιακές ρυθμίσεις. Αν οι διαπραγματεύσεις δεν καταφέρουν να οδηγήσουν σε 

σύμφωνη λύση, οι εταιρίες είναι ελεύθερες να κάνουν ότι θέλουν, υποκείμενες βέβαια 

στην εθνική εργατική νομοθεσία. 

3. Περιορισμένος ανταγωνισμός 

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  προώθησε την υιοθέτηση 

ειδών μονοπωλιακού ανταγωνισμού στο εσωτερικό της χώρας, μέσω μιας μορφής 

καρτέλ. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, 

περιορίζει τον ανταγωνισμός και βοηθάει τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα 

έκλειναν ή θα συγχωνεύονταν, να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους.  

4. Διοικητική αλαζονεία 

Το ζήτημα αυτό σχετίζεται με το σύνδρομο του εγωκεντρικού επιχειρηματία. 

Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακής ιδιοκτησίας. Αυτό 

ισχύει σε όλο τον κόσμο, όσον όμως αφορά τις μικρότερες επιχειρήσεις. Εδώ, ένας 

σημαντικός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και αρκετές 

εισηγμένες, εξακολουθούν να κυριαρχούνται από τους ιδρυτές τους και συνεπώς 
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αρνούνται να προχωρήσουν σε κάποιο είδος Ε&Σ γιατί επιθυμούν να είναι πάντα 

προϊστάμενοι και όχι να δέχονται εντολές από ανώτερα στελέχη25. 

 

 

 

1.10 Μεθοδολογίες Επιτυχίας /Αποτυχίας των Ε&Σ 

 

Ο τρόπος μέτρησης/αξιολόγησης της επιτυχίας ή αποτυχίας των Ε&Σ έχει 

απασχολήσει πληθώρα ακαδημαϊκών ερευνών. Οι Thanos and Papadakis(2009)26, 

κατέβαλλαν μία από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες καταγραφής όλων αυτών 

των μεθόδων. Συγκεκριμένα, με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) 

πραγματοποίησαν αναλυτική αναζήτηση όσον αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης της 

επιτυχίας των Ε&Σ σε 13 διεθνή επιστημονικά περιοδικά διοίκησης επιχειρήσεων. 

Από τη διαδικασία αυτή βρέθηκαν 137 επιστημονικές εργασίες οι οποίες βασικά 

ακολουθούν επτά προσεγγίσεις.  

Η πρώτη είναι η μέθοδος της βραχυπρόθεσμης διακύμανσης της τιμής της 

μετοχής, στην οποία συγκρίνονται οι διακυμάνσεις στην τιμή της μετοχής της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης λίγες μέρες πριν και μετά τη συγχώνευση. Το βασικό 

πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι αξιολογεί την επιτυχία μιας Ε&Σ 

στηριζόμενη στην τιμή της μετοχής. Ωστόσο, δεν παρουσιάζει την πραγματική 

απόδοση, αλλά τις προσδοκίες των επενδυτών, ενώ μετρά μόνο ποσοτικά μεγέθη. 

Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε εισηγμένες εταιρίες.  

                                                 

25Deloitte & Touche & Οδηγοί Επιχειρηματικής Ανάπτυξης(2002). «Εξαγορές + Συγχωνεύσεις στην 
Ελλάδα», , Εκδόσεις Κέρκυρα, Ελλάδα. 
 
26 Thanos, Ioannis C., and V. Papadakis. "Unbundling acquisition performance: How do they perform 
and how can this be measured?." (2012). 
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Η δεύτερη είναι αυτή της σύγκρισης της απόδοσης της εταιρίας που 

προέκυψε από την Ε&Σ με τις σταθμισμένες αποδόσεις των αρχικών εταιριών 

πριν τις Ε&Σ. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται λογιστικοί δείκτες μέτρησης 

της απόδοσης, όπως οι αποδόσεις επί του ενεργητικού (Return on Assets-ROA) και 

των Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity). Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι 

ότι, πέρα από την οικονομική επίδοση, μέσω αυτών των δεικτών μπορούν φανούν και 

οι πιθανές συνεργίες. Αυτή η μέθοδος έχει και πολλά μειονεκτήματα: πρώτον, τα 

αποτελέσματά της δείχνουν ιστορικές αποδόσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία 

ένδειξη ότι θα επαναληφθούν στο μέλλον. Επίσης, αξιολογούν μόνο την την 

οικονομική επίδοση της εταιρίας. Τέλος, τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να 

επηρεαστούν από τη χρήση διαφορετικών δεικτών και διαφορετικών χρονικών 

διαστημάτων27. 

Η τρίτη μεθοδολογία είναι αυτή της μέτρησης της μακροχρόνιας 

οικονομικής απόδοσης (long term financial performance). Η συγκεκριμένη 

παρέχει περισσότερες πληροφορίες από την αντίστοιχη βραχυχρόνια μέτρηση, καθώς 

λαμβάνει υπ’ όψιν τα διαχρονικά αποτελέσματα της επιχείρησης και μετρά 

πραγματικές αποδόσεις. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να έχει περίπου τα ίδια 

μειονεκτήματα με αυτά της βραχυχρόνιας οικονομικής απόδοσης.  

Η τέταρτη αποτελεί την μέθοδο αξιολόγησης της Ε&Σ μέσω των στελεχών. 

Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται πολλά κίνητρα που οδήγησαν στην Ε&Σ, τα οποία 

μπορεί να είναι τόσο ποσοτικά(βελτίωση κερδοφορίας, συνεργίες), όσο και ποιοτικά 

(βελτίωση καινοτομικότητας, χτίσιμο φραγμών εισόδου σε έναν κλάδο). Το 

πρόβλημα είναι ότι στις απαντήσεις των στελεχών περιέχεται ένας βαθμός 

υποκειμενικότητας. 

Ένας άλλος παράγοντας είναι ο βαθμός «αποεπένδυσης» (divestment) των 

εξαγοραζόμενων εταιρειών. Όσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό των εταιριών που 

αποεπενδύονται πχ σε ένα εύρος 5 ή 10 ετών, τόσο πιο πιθανό είναι οι Ε&Σ να είναι 

αποτυχημένες. Αυτό που δεν λαμβάνει υπόψη είναι οι αποεπενδύσεις μπορεί να 

                                                 

27 Barkema H.G and Schijven, M.(2008). «Toward Unlocking the Full Potential of Acquisitions: The 
Role of Organisational Restucturing». Academy of Management Journal 51, 696-722. 
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οφείλονται σε μια αλλαγή της στρατηγικής και όχι απαραίτητα σε κακή απόδοση των 

εξαγοραζόμενων εταιρειών. Ο βαθμός αποεπένδυσης αυξάνεται σε ανοδικές φάσεις 

του οικονομικού κύκλου, σε αντίθεση με τις Ε&Σ, οι οποίες μειώνονται την ίδια 

χρονική στιγμή. 

Ένας άλλος τρόπος να εκτιμηθεί η επιτυχία μιας Ε&Σ είναι ο βαθμός 

επιτυχούς ενοποίησης των εταιριών που συμμετέχουν στο νέο σχήμα. Η ενοποίηση 

μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: τη λειτουργική ενοποίηση και την 

ενοποίηση ατόμων-κουλτούρας. Η πρώτη αφορά την αντιστοίχιση των λειτουργιών 

και συστημάτων και τη μεταφορά γνώσης, πόρων και ικανοτήτων. Η δεύτερη αφορά 

την ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού και την εργασιακή τους ικανοποίηση, 

καθώς και το άγχος που αισθάνονται που αισθάνονται για τη δουλειά τους( 

παραγωγικότητα εργατικού δυναμικού). 

Ο τελευταίος παράγοντας αφορά στην εξέλιξη καινοτομικότητας τόσο της 

εξαγοράζουσας, όσο και της εξαγοραζόμενης. Αυτή υπολογίζεται βάσει του αριθμού 

των ευρεσιτεχνιών που κατοχυρώνονται, την ποιότητά τους και το εύρος χρήσης 

αυτών. Το εύρος αυτού του υποδείγματος είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός 

ότι δεν μπορούν να κατοχυρωθούν όλες οι εφευρέσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι 

ακριβής η αξιολόγηση της επίδοσης του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης28.  

 

1.11 Συμπεράσματα Ε&Σ 

 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στη χώρα μας δεν αποτελούσαν ενδιαφέρον 

επενδυτικό μοντέλο παρόλο που σε διεθνές επίπεδο εφαρμόζονταν.  Οι  πρωτοπόρες 

χώρες όσον αφορά στην χρήση των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών ήταν οι ΗΠΑ και 

το Ηνωμένο Βασίλειο.  

 Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις διακρίνονται ανάλογα με το είδος τους σε 

οριζόντιες, κάθετες, συμπληρωματικές, δραστικές και ομόκεντρες. Επίσης μπορούν 

να διακριθούν και ανάλογα με τη διαδικασία πραγματοποιήσεις τους καθώς και με 

βάση τη νομική τους μορφή.  

                                                 
28 Παπαδάκης, Β.(2012). «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνή Εμπειρία», 6η έκδοση, 
Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, Ελλάδα. 
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 Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για 

την διείσδυση μιας εταιρίας σε νέες αγορές καθώς και στη δημιουργία νέων 

προϊόντων αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της και με την εκμετάλλευση των 

οικονομιών κλίμακας να δημιουργηθεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών της .  

 Στην χώρα μας όπως προαναφέραμε δεν αξιοποιήθηκε το επενδυτικό μοντέλο 

των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Οι μοναδικές επιχειρήσεις που το εφάρμοσαν 

με άριστα αποτελέσματα ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο. 

 Ο λόγος για τη μη χρήση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών από τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις είναι η περίπλοκη νομοθεσία και η γραφειοκρατία που 

επικρατεί γύρω από τα θέματα αυτά με αποτέλεσμα να αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα για τους επιχειρηματίες.  

 Έρευνες που έχουν γίνει παρουσιάζουν αμφιταλαντευόμενα αποτελέσματα 

όσον αφορά την επιτυχία των συγχωνεύσεων και των εξαγορών καταλήγοντας 

πάντως στο συμπέρασμα πως οι φιλικές εξαγορές και οι εξαγορές συσχετιζόμενων 

δραστηριοτήτων είναι πιο αποδοτικές .  

Εν κατακλείδι το επενδυτικό μοντέλο των συγχωνεύσεων και των εξαγορών 

ενδέχεται να γνωρίσει άνθηση στη χώρα μας καθώς άρχισε να αξιοποιείται κυρίως 

στην Ευρωπαϊκή ένωση και λόγο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε να 

αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών για την 

ισχυροποίηση των εταιριών τους .  
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Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Συχνά στη βιβλιογραφία, οι ακαδημαϊκοί ερευνητές και οι σύμβουλοι 

επιχειρήσεων έχουν μια αμφιβολία σχετικά με το ποια  πρέπει να θεωρηθεί η πιο 

αποδοτική μεθοδολογία, εφόσον όλες παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Για την μέτρηση της απόδοσης, πολλές φορές χρησιμοποιούνται 

αντικειμενικές μέθοδοι, όπως είναι όπως είναι τα λογιστικά κέρδη και 

χρηματοοικονομικοί δείκτες. Από την άλλη πλευρά όσον αφορά την αλλαγή στο 

στρατηγικό management και στην οργανωτική συμπεριφορά μετά τις Ε&Σ, πολλοί 

ερευνητές χρησιμοποιούν τις προσωπικές εκτιμήσεις των managers ως προς τους 

στόχους που είχαν πριν γίνει η συγχώνευση και η εξαγορά και τον βαθμό κατά τον 

οποίο πιστεύουν ότι αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν. 

 Γι’ αυτό τον λόγο, έχει προκύψει μια νέα προσέγγιση, η οποία θεωρεί ως 

καταλληλότερη μέθοδο τον συνδυασμό των παραγόντων, έτσι ώστε να παραχθεί ένα 

πολύπλευρο αποτέλεσμα. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα αποτελέσματα ερευνών 

από καταξιωμένους ερευνητές, κάποιοι από τους οποίους εφάρμοσαν τη νέα 

μεθοδολογία και βασίστηκαν ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν παράγοντες, 

για τους οποίους έγινε λόγος. 
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Ορισμένοι  από αυτούς τους ερευνητές, ο οποίοι υποστηρίζουν την 

ταυτόχρονη χρησιμοποίηση πολλαπλών κριτηρίων, είναι και οι Usman et al. 

(2012)29,οι εξέτασαν τους οικονομικούς δείκτες δείγματος εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στο Πακιστάν στον τομέα των υφασμάτων για τα έτη από το 

2001 έως το 2005. Καταρχάς, διαπιστώθηκε ότι οι εξαγοράζουσες επιχειρήσεις δεν 

παρουσίασαν κερδοφορία έως και 3 έτη μετά τη δραστηριότητα της συγχώνευσης. Οι 

δείκτες κερδοφορίας των εταιρειών αυτών (ROA, ROE) επίσης παρουσίασαν μείωση 

κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μετά τη συγχώνευση, εκτός από το δείκτη καθαρού 

οριακού κέρδους (ΝΡΜ), ο οποίος παρουσίασε πολύ μικρή αύξηση. Όπως 

παρατηρούμε και πάλι, ο βαθμός κερδοφορίας ποικίλλει ανάλογα με τους δείκτες με 

τους οποίους αντιπροσωπεύεται. 

Οι Hosono et al. (2009)30, ασχολήθηκαν κι αυτοί με την επίδραση της Ε&Σ στην 

παραγωγικότητα αλλά τη συνδύασαν και με τον βαθμό καινοτομικότητας, δηλαδή 

ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριμένα, μελέτησαν τις Ε&Σ ιαπωνικών εξαγοράζουσων 

εταιρειών τη χρονική περίοδο από το 1995 έως το 1999. Το συμπέρασμα ήταν ότι η 

παραγωγικότητα των εξαγοράζουσων εταιρειών μειώνεται ακριβώς μετά την 

ολοκλήρωση της στρατηγικής και δεν ανακάμπτει μέχρι και τρία χρόνια μετά, εκτός 

αν οι συγχωνεύσεις ή οι εξαγορές είναι συσχετιζόμενες. 

Οι Ng & Baek (2007)31 μελέτησαν την οικονομική επίδοση δείγματος 569 

εξαγοράζουσων εταιρειών του Καναδά τη χρονική περίοδο από το 1996 έως το 2000. 

Συγκεκριμένα, αξιολόγησαν τις δραστηριότητες των Ε&Σ με τους δείκτες απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων (ROE) και απόδοσης ενεργητικού (ROA), καθώς και με τον βαθμό 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες οι οποίες 

εμφάνιζαν μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα (μετρητά), αντιμετωπίζουν σημαντική μείωση 
                                                 

29 Usman, A., Kashif Khan, M., Wajid, A. and Imran Malik, M. “Investigating the Operating 
Performance of Merged Companies in Textile Sector of Pakistan”, Asian Journal of Business and 
Management Sciences, 1(10), pp. 11-16.  

30 Hosono, K., Takizawa, M. & Tsuru, K. (2009) “Mergers, Innovation, and Productivity: Evidence 
from Japanese manufacturing firms”, RIETI Discussion Paper Series, The Research Institute of 
Economy, Trade and Industry. 
 

31 Ng, A. and Baek, Y. (2007) “Free Cash Flow, Leverage, and Performance: Evidence from Canadian 
Acquisitions” Journal of International Finance and Economics, pp. 272-289.  
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των δεικτών απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) και απόδοσης ενεργητικού (ROA) 

μετά την εξαγορά. Αυτή η μείωση των δεικτών είναι μεγαλύτερη για τις εταιρείες οι 

οποίες δεν έχουν μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα. Επίσης, οι εταιρείες με υψηλά 

ταμειακά διαθέσιμα, αντιμετωπίζουν σημαντικότερη μείωση στη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα, σε σχέση με τις εταιρείες με χαμηλά ταμειακά διαθέσιμα.  

Οι Martynova et al. (2006)32, ασχολήθηκαν με τον παράγοντα της κερδοφορίας 

σε μακροχρόνιο επίπεδο σε 155 εξαγορές. Οι δραστηριότητες αυτές 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από το 1997 έως το 2001 και 

συμμετείχαν εταιρείες από την ηπειρωτική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Κατά 

αυτή την έρευνα εντοπίστηκε το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν είναι 

και τόσο αξιόπιστος, εφόσον το αποτέλεσμά του εξαρτάται από το υπολογιστικό 

φύλλο που χρησιμοποιείται και συνεπώς είναι μεταβλητό. Οι Martynova et al 

διαπίστωσαν ότι η κερδοφορία μετά την εξαγορά αρχικά μειώθηκε σε σχέση με αυτήν 

πριν την εξαγορά. 

Επιπλέον, ο Schoenberg (2006)33, μελέτησε 61 διασυνοριακές εξαγορές που 

διεξήχθηκαν από βρετανικές εταιρείες κατά την χρονική περίοδο 1988-1990 και 

χρησιμοποίησε 4 εναλλακτικά κριτήρια για να μετρήσει τις αποδόσεις των εταιρών: 

CARs (cumulative abnormal returns), υποκειμενικές εκτιμήσεις των διευθυντών, των 

εμπειρογνωμόνων πληροφοριοδοτών (“expert informants’’ subjective assessments) 

και τα στοιχεία εκποίησης. Τελικά, συμπέρανε ότι οι υποκειμενικοί και οι 

αντικειμενικοί στόχοι της απόδοσης των εξαγορών δεν συμπίπτουν. Ο συγκεκριμένος 

προτείνει στις εταιρίες να χρησιμοποιούν πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης των Σ&Ε, 

όταν γνωρίζουν την απόδοση των εταιρικών εξαγορών. 

Ο Girma (2006)34, ήταν ένας από τους οποίους αποφάσισε να ασχοληθεί με τον 

παράγοντα της παραγωγικότητας πριν και μετά την εξαγορά ή συγχώνευση και 

                                                 

32 Martynova, M., Oosting, S. and Renneboog, L. (2006) “The long-term operating performance of 
European mergers and acquisitions”, ECGI Working Paper Series in Finance, pp. 1-39.  
 
33 Schoenderg R.(2006). «Measuring the performance of corpo-rate acquisitions: an empirical 
comparison of alternative metrics», British Journal of Management,  pp.361-370. 

34 Girma, M. (2006) “The impact of related and unrelated mergers and acquisitions on company 
productivity: Panel data evidence from the UK”, Research Project for the Masters Degree, The 
University of Nottingham, Nottingham.  
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συγκεκριμένα με το κατά πόσο η Σ&Ε επηρεάζει την παραγωγικότητα του εργατικού 

δυναμικού. Πήρε δείγμα  887 εξαγοράζουσων εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο τη 

χρονική περίοδο 1981 – 1996. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα 

εξής:  

• Η απόδοση των εξαγοράζουσων εταιρειών όσον αφορά την παραγωγικότητα, 

αυξάνεται μετά τη δραστηριότητα της εξαγοράς ή συγχώνευσης, σε σχέση με 

την απόδοση πριν την ολοκλήρωση της στρατηγικής ή σε σχέση με την 

απόδοση εταιρειών που δεν συμμετείχαν σε κάποια Σ ή Ε.  

• Η αύξηση της αποδοτικότητας της νέας επιχείρησης είναι πιο αισθητή σε 

συγχωνεύσεις ή εξαγορές που προήλθαν από τον ίδιο κλάδο(συσχετιζόμενες), 

συγκριτικά με Σ&Ε που προήλθαν από διαφορετικούς κλάδους εταιριών(μη 

συσχετιζόμενες). 

• Η αποδοτικότητα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών που μετέχουν σε μη 

συσχετιζόμενες συγχωνεύσεις, είναι μεγαλύτερη μετά τη συγχώνευση σε 

σχέση με εταιρείες παροχής υπηρεσιών που μετέχουν σε συσχετιζόμενες 

συγχωνεύσεις.  

• Όταν η συγχώνευση συμβαίνει μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της παροχής υπηρεσιών, η αποδοτικότητα της εταιρείας είναι 

χαμηλότερη σε σχέση με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή αγαθών.  

• Όταν η εξαγορά συμβαίνει σε μικρού μεγέθους εταιρείες, η απόδοση και η 

παραγωγικότητα είναι υψηλότερη σε σχέση με τις μεγαλύτερου μεγέθους 

εταιρείες.  

• Τέλος, συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 2 έτη μετά την 

κατάρρευση των αγορών στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν τη χαμηλότερη 

αποδοτικότητα μετά τη συναλλαγή απ’ ότι στις αρχές του 1980 και 1990.  

                                                                                                                                            

 
 



 
 

38 
 

Οι Parrino et al. (1999)35 πραγματοποίησαν έρευνα για τις Ε&Σ τη χρονική 

περίοδο 1982-87 και ασχολήθηκαν την αποτελεσματικότητα λειτουργίας των 

εξαγοράζουσων εταιρειών, καθώς επίσης και την επίδραση που είχε η αντικατάσταση 

της διοίκησης της εταιρείας – στόχου, μετά την εξαγορά ή τη συγχώνευση. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ξεκάθαρα πως στις περιπτώσεις όπου η διοίκηση 

της εταιρείας – στόχου αντικαταστάθηκε μετά την εξαγορά, η εταιρεία που προέκυψε 

παρουσίασε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά τη λειτουργία της. Επίσης, η 

ενέργεια αυτή οδήγησε σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα κεφαλαίων. 

Μετά την ερευνητική ανασκόπηση διαφόρων επιστημόνων και ερευνητών 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μεθοδολογιών αξιολόγησης της επιτυχίας 

των Ε&Σ, πραγματοποιήθηκαν και άλλες έρευνες οι οποίες μελέτησαν τα οφέλη που 

αποκόμισαν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες ολοκλήρωσαν την διαδικασία των Ε&Σ.  

Μια σχετικά πρόσφατη έρευνα είναι αυτή του Thornot(2004)36, κατά την 

οποία εντοπίζεται ότι μετά από 2έτη Ε&Σ, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να μην νιώθουν 

ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των Ε&Σ και συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό 

αγγίζει το 50%. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έρευνα του Hunt(1990)37, οι Σ&Ε, οι οποίες 

αποτελούνται από επιχειρήσεις με μεγάλη διαφορά μεγέθους, συνήθως δεν αποδίδουν 

μεγάλα οφέλη ή ακόμα προέκυψε ότι όσο λιγότερο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση-

αγοραστής, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία που δημιουργείται μέσω των Ε&Σ. Τo 

τελευταίο συμπέρασμα οφείλεται στο γεγονός ότι όσο λιγότερα έχει πετύχει η 

εξαγοράζουσα επιχείρηση, τόσα περισσότερα θα αποκτήσει μέσω της ένωσής με μια 

πιο κερδοφόρα επιχείρηση. Συνεπώς η διαφορά στην αποδοτικότητα της πριν την 

                                                 

35 Parrino, J., College, B. and Harris, R. (1999) “Takeovers, Management Replacement, and Post-
Acquisition Operating Performance: Some Evidence from the 1980s”, Journal of Applied Corporate 
Finance, 11(4), pp.88-97.  
 

36 1Thornot E., «Why Consumers Hate Mergers», Βusiness Week, (Dec 13,2004), pp.66-69. 
 

37 Hunt J., «Changing Pattern of Acquisition Behavior in Takeovers and the Consequences for 
Acquisition Processes», Strategic Management Journal, (1990), Vol.11, pp.69-77. 
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ενοποίηση θα είναι πιο εμφανής συγκριτικά με μια επιχείρηση η οποία ήταν σχεδόν 

τελειοποιημένη και πριν την εξαγορά ή τη συγχώνευση.  

Επιπλέον, ο Porter(1987)38 αύξησε λίγο το ποσοστό το επιτυχημένων Ε&Σ 

στο 53%, το οποίο όμως έφτανε το 74% στην περίπτωση ασυσχέτιστων Ε&Σ. 

Ωστόσο, υπήρξαν και μερικές έρευνες στις οποίες όχι μόνο δεν προέκυψαν οφέλη 

από τις Ε&Σ, αλλά υπήρξαν περιπτώσεις όπου η αξία των μετοχών των επιχειρήσεων 

μειώθηκε και η απόδοση των επιχειρήσεων μετά την εξαγορά ή συγχώνευση ήταν 

χειρότερη από πριν.  

Τέτοιου είδους έρευνες άρχισαν να διεξάγονται από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1960. Ένας από τους πρώτους ερευνητές ήταν ο Kitching(1967)39,ο οποίος 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 40-50% των εξαγορών ή συγχωνεύσεων που 

διεξήχθησαν εκείνη την εποχή, είχαν αποβεί αποτυχημένες. Παρόμοια ποσοστά 

έδειξαν και πιο πρόσφατες έρευνες40 41, οι οποίες κατέληξαν και πάλι στο 

συμπέρασμα ότι περίπου το 50% των επιχειρήσεων δεν επωφελήθηκαν από την 

πραγματοποίηση Ε&Σ.  

Το παράδοξο γεγονός που εντοπίζεται είναι ότι παρόλες τις έρευνες που 

δείχνουν αρνητικά αποτελέσματα για τις Ε&Σ, ο αριθμός και η αξία των ετήσιων 

Ε&Σ αυξάνεται, λόγω του έντονου ανταγωνισμού και των πιέσεων της αγοράς. 

                                                 

38 Porter M., «From Competitve Advantage to Corporate Strategy», Harvard Business Review, (1987), 
Vol.52, pp.124-136. 
 

39 Κitching J., «Why do Mergers Miscarry?», Ηarvard Business Review, (1967), Vol.45, pp.84-101. 

40 KPMG Management Consulting. «Μergers and Acquisitions in Europe», Research Report, 
1997/1998 
 

41 Mercer, Management Consulting, «Double Trouble: Research Casts Doubt on Mergers», Τhe 
Financial Times, 10/10/97 
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Με βάση το πλήθος το ερευνών που αναλύουν τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες μια εξαγορά ή συγχώνευση μπορεί να αποβεί κερδοφόρα, κατά μέσο όρο, 

έχουν προκύψει τα εξής συμπεράσματα42 43: 

• Oι φιλικές εξαγορές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας συγκριτικά με 

τις επιθετικές. 

• Οι εξαγορές μεταξύ συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων είναι πιο αποδοτικές 

από τις εξαγορές επιχειρήσεων με διαφορετικές δραστηριότητες. 

• Οι εξαγορές που πραγματοποιούνται με γρήγορες διαδικασίες δεν αποδίδουν 

τόσο καλά όσο αυτές που ολοκληρώνονται πιο σταδιακά. 

• Οι εξαγορές που πραγματοποιούνται με πληρωμή μετοχών(οι οποίες είναι 

κυρίως συγχωνεύσεις), είναι κατά μέσο όρο πιο αποτελεσματικές από αυτές 

που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στο γεγονός ότι οι φιλικές, 

συσχετισμένες και σταδιακά ολοκληρωμένες Ε&Σ, παρουσιάζουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες επιτυχίας, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό συμβαίνει σε όλες τις 

περιπτώσεις44. 

Παρ’ όλα αυτά, στη σύγχρονη διεθνή αγορά, όπου επικρατούν πλέον τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, εμφανίζεται μια νέα έννοια, η οποία αποτελεί σημαντικό δείκτη 

επιτυχίας μια εξαγοράς ή μιας συγχώνευσης. Ο λόγος γίνεται για την αποκτηθείσα 

υπεραξία, η οποία προκύπτει από την επιπλέον αξία που επωμίζεται η αποκτώσα 

επιχείρηση αποτιμώμενη στην εύλογη αξία, πλέον της εσωτερικής(λογιστικής) αξίας 

του ποσοστού συμμετοχής της αποκτώσας στα ίδια κεφάλαια της αποκτώμενης.  

Παρακάτω παρατίθεται απόψεις, οι οποίες αφορούν την υπεραξία που προκύπτει 

μετά τις Ε&Σ,  καθώς και τον τρόπο της λογιστικής της αντιμετώπισης με βάση τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

                                                 

42Μarkides C, and O.Daniel, «Ιnternational Acquisition: Do they Create Value for Shakeholders?», 
European Management Review, Summer 1997. 

43 Ηealy P., K.Paleru and R.Ruback, «Which Takeovers are Profitable Strategic or Financial?», Sloan 
Management Review, Summer 1997. 
 
44 Παπαδάκης, Β.(2012). «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνή Εμπειρία», 6η έκδοση, 
Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, Ελλάδα. 



 
 

41 
 

Πριν το 2001 για την Αμερική και το 2005 για την Ελλάδα και την υπόλοιπη 

Ευρώπη, η υπεραξία αντιμετωπιζόταν λογιστικά, ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, 

το οποίο έπρεπε να αποσβένεται σε κάθε χρήση με σταθερό συντελεστή. Αυτό 

συνέβαινε, εφόσον επικρατούσε η αντίληψη ότι η υπεραξία έπρεπε να 

αντιμετωπίζεται όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία αποσβένεται 

έως ότου μηδενιστεί. Από εκείνες τις χρονολογίες και μετά, ξεκίνησε η υιοθέτηση 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και συγκεκριμένα του SFAS 142(Statement of 

Financial Accounting Standards) για την Αμερική και του ΔΛΠ36 για την Ευρώπη. 

Το 2011, οι Wang et al.(2011)45 αποτέλεσαν δύο από τους πρώτους ερευνητές, 

οι οποίοι ανέφεραν ότι η αποκτηθείσα υπεραξία μπορεί να αυξηθεί ακόμα και μετά 

την αρχική της αναγνώριση, δηλαδή μετά τις Ε&Σ. Παρόμοια συμπεράσματα 

διεξήχθησαν και από μεταγενέστερες έρευνες. Συνεπώς, η αντίληψη που επικρατούσε 

μέχρι τότε άρχισε να ανατρέπεται. 

Κοινές Επιτροπές των FASB(Financial Standards Board) και του 

IASB(International Standards Board) προσπαθούν ακόμα και σήμερα να 

επανεξετάσουν και να προσδιορίσουν τις λογιστικές μεθόδους καταχώρησης των 

συναλλαγών κατά τις επιχειρησιακές συνενώσεις, όπως αυτές καθορίζονται σήμερα 

κατά τα Δ.Π.Χ.Π.3, αλλά και με βάση άλλα ΔΛΠ.  γίνεται λόγος για το ζήτημα της 

απομείωσης της αποκτηθείσας υπεραξίας κατά την Ε&Σ, γύρω από το οποίο έχουν 

δημιουργηθεί αμφιλεγόμενες απόψεις και συμπεριφορές. 

Παρακάτω, γίνονται αναφορές από άρθρα, τα οποία εξετάζουν τα 

συγκεκριμένα ζητήματα. Αρχικά, παρατίθενται απόψεις ερευνητών, οι οποίοι 

αναφέρονται στην μέθοδο pooling of interests και στη μετάβασή της στην μέθοδο της 

αγοράς, με βάση το IFRS3, καθώς και η επίδραση αυτών των αλλαγών στον 

λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας. Στις μέρες μας, η μέθοδος της αγοράς έχει 

αντικατασταθεί από τη μέθοδο απόκτησης.  

                                                 
45 Wang, V.S-P (2011). «Is Amortization Good Enough? Evidence from the UK Goodwill Accounting», 
Journal of International Management Auditing 20, 8-9.   
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Σύμφωνα με την Cl. Kuna et al. (2005)46, λόγω της κατάργησης του method of 

pooling από το IFRS3 & SFAS141, περιορίστηκε η απόσβεση της υπεραξίας και 

πλέον ενθαρρύνεται η ένδειξη για απομείωση υπεραξίας. Η δυσαρέσκεια που 

προκλήθηκε από τους χρήστες, λόγω των αλλαγών στην σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων, δημιουργήθηκε η ανάγκη να επανεξεταστούν τα λογιστικά πρότυπα 

που αφορούν την υπεραξία. Με βάση το συγκεκριμένο άρθρο, η κατάργηση της 

απόσβεσης της υπεραξίας δεν σχετίζεται με την έλλειψη εμπιστοσύνης από την 

πλευρά των χρηστών και η κανόνες του FASB, οι οποίοι αντικαθιστούν την 

απόσβεση με την απομείωση, δικαιολογούν αυτό το επιχείρημα. 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η υιοθέτηση της μεθόδου εξαγοράς και η 

κατάργηση της μεθόδου pooling δεν γίνεται χωρίς συνέπειες στην Ευρώπη, 

λαμβάνοντας ως παράδειγμα την υιοθέτηση της μεθόδου από Ηνωμένες Πολιτείες, η 

οποία προηγήθηκε. Με βάση την έρευνα των Cl. Kuna et al. (2005), οι αλλαγές θα 

επηρεάσουν μόνο εταιρίες με υψηλή υπεραξία.  

Όπως αναφέρθηκε, με  τα αναπροσαρμοσμένα πρότυπα του FASB του 2001, 

απαγορεύεται πλέον η μέθοδο της συνένωσης των συμφερόντων, η οποία δεν 

επιβάλλει απόσβεση της υπεραξίας και αντικαθίσταται από την μέθοδο εξαγοράς. Ο 

Dawn(199947) δημοσίευσε ότι πολλές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας( 

συμπεριλαμβανομένου και του ομίλου Yahoo), δυσαρεστήθηκαν όταν άρχισε να 

διαδίδεται η είδηση για την κατάργηση της μεθόδου των συμφερόντων. Ο κλάδος της 

τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών αποτελούσαν με βάση τις  έρευνες τους 

κλάδους που χρησιμοποιούσαν περισσότερο τη μέθοδο pooling. Ιδιαίτερα, η Amy 

Callahan, πρώην πρόεδρος της ITYA(Information Technology Training Association), 

δήλωσε ότι οι αλλαγές που σχετίζονται με το pooling of interests, θα περιορίσουν την 

ανάπτυξη της βιομηχανίας εταιρίας υψηλής τεχνολογίας. Επιπλέον, ήταν αντίθετη με 

την εναρμόνιση των FASB με τα διεθνή πρότυπα(IASB) και υποστήριζε ότι η μέχρι 

τότε ανάπτυξη του ομίλου της οφειλόταν στην υιοθέτηση του pooling.    

Οι εταιρίες που συνενώνονται είναι πλέον υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν 

υπεραξία, αλλά να μην την αποσβένουν. Συγκεκριμένα, πρέπει η υπεραξία να 
                                                 

46 Clara Kuna, Foleng Jude & Ebi-Ndie Kenneth(2005). «Goodwill Accounting- An Examination of its 

Impacts on Merger& Acquisition»,Graduate Business School 2005. 
47 Dawn Kawamoto(1999). «Death to “pooling of interests”?».April 1999. 
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υφίσταται έλεγχο απομείωσης σε κάθε χρήση την ίδια περίοδο ή πιο συχνά αν 

προκύψει μια ένδειξη απομείωσης(αλλαγές σε νομοθεσία, σε επιχειρηματικό 

περιβάλλον, μη αναμενόμενος ανταγωνισμός, απώλεια του «κλειδιού» για την 

επιτυχία της εταιρίας κτλ). 

Ωστόσο, οι εταιρίες οφείλουν να διενεργούν μία συγκριτική αξιολόγηση μετά 

από ένα εξάμηνο της υιοθέτησης της μεθόδου εξαγοράς, η οποία αφορά όλες τις 

προηγούμενες εξαγορές. Με βάση αυτή την συγκριτική αξιολόγηση, θα προκύψει μια 

πρώτη εκτίμηση της υπεραξίας ως προς την τιμή της στην αγορά(Shephen et al. 48).  

Ένα επιπλέον ζήτημα που αναφέρεται στην εργασία είναι η τάση για εστίαση 

στην λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και ιδιαίτερα της 

υπεραξίας, την τελευταία δεκαετία. Η υιοθέτηση των ΔΛΠ, συνέβαλλε την βελτίωση 

της αναγνώρισης και καταχώρησης των άυλων στοιχείων που αποκτώνται κατά τις 

Ε&Σ, μέσω των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν διαχρονικά.  

Μια σχετική αναφορά πραγματοποιεί η έρευνα των M.Krizova et al.(2012)49, 

η οποία συμπεραίνει ότι η σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών 

και της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό και το μέγεθος των 

Ε&Σ, έθεσε αναγκαία τη λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Παρόμοια, οι E. Gravas et al. (2011)50, έκαναν λόγο για το ενδιαφέρον 

σχετικά με τον τομέα των άυλων περιουσιακών στοιχείων, το οποίο αυξάνεται σε 

επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο. Από την επιχειρηματική πλευρά, πολλές 

εταιρίες  έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, 

ώστε να κάνουν εκτίμηση και διαχείριση των άυλων περιουσιακών τους στοιχείων. 

Με αφορμή τον τομέα των άυλων στοιχείων, η αποτίμηση της υπεραξίας δέχεται 

πολλές αμφιλεγόμενες απόψεις και παρ’ όλη την ύπαρξη των ΔΛΠ, ακόμα δεν 

υφίσταται μια ευρέως κοινά αποδεκτή μέθοδος αποτίμησης. Σύμφωνα με τους 

                                                 
48 Stephen R.Moehrle & Jennifer A.Reynolds-Moehrle(2001). «Say Good-Bye to Pooling and Goodwill 
Amortization». Journal of Accountancy, September 1, 2001. 
 
49 M.Krizova, J.Sedlacek & E.Hyblova (2012). «Disclosure of Goodwill in Mergers & Acquisitions». 
CLC 2012. 
50 E.Gravas, A.Alexandridis & A.Stavropoulos(2011). «Goodwill in the Current Greek Accounting 
Environment». International Journal vol.5, no.5, 2011. 
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ερευνητές, κύριο χαρακτηριστικό της υπεραξίας είναι ότι αποτελεί ένδειξη για 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη και ισχύει για όλους τους ελληνικούς κανόνες δικαίου. 

Το συγκεκριμένο άρθρο μελετά τον λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας 

διεθνώς, αλλά εστιάζεται και στην περίπτωση της Ελλάδας από το 2005, τότε όπου οι 

ελληνικές εισηγμένες εταιρίες άρχισαν να υιοθετούν τα ΔΛΠ. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η υπεραξία αντιμετωπίζεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους, ανεξάρτητα της προσπάθειας εναρμόνισης της χώρας με τα 

ΔΛΠ. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα επικρατούν πολλές διαφοροποιήσεις και 

τροποποιήσεις όσον αφορά τη νομοθεσία και τις λογιστικές προσεγγίσεις της 

υπεραξίας σε σχέση με τις επιχειρηματικές συνενώσεις (Ε&Σ). 

Στο συγκεκριμένο σημείο προκύπτει η ανάγκη ανάλυσης όσον αφορά τις 

διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στον λογιστικό χειρισμό της αποκτηθείσας 

υπεραξίας, στον τρόπο αποτίμησης των κερδών, καθώς και στο διαφορετικό 

management  μετά τις Ε&Σ. 

Αντίστοιχο ενδιαφέρον για το ζήτημα έδειξαν οι J. Marton & P. 

Lundqvist(2007)51. Στην μελέτη τους εξετάζονται οι 2 λογιστικές Ευρωπαϊκές  

μέθοδοι  αξιολόγησης  υπεραξίας  οι όποιες διαφέρουν ως προς το ιστορικό τους, την 

προοπτική που παρέχουν, τα κομμάτια που χρησιμοποιούν για την διεξαγωγή 

πληροφοριών καθώς και στον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων τους. Σκοπός 

της έρευνας είναι να αναδείξει το πώς παρουσιάζεται η υπεραξία και πως 

αντιμετωπίζονται τα άυλα στοιχεία που προκύπτουν από τις εξαγορές των 

επιχειρήσεων. Για την μελέτη αυτή εξετάζεται το IFRS 3 καθώς και το πώς 

εφαρμόζονται το IAS 16 που εξετάζει το ενσώματο περιουσιακό στοιχείο και το IAS 

38 που εξετάζει το άυλο περιουσιακό στοιχείο σε 3 εταιρίες που διεξήγαγαν 

εξαγορές. Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα καθώς και 

στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Με την έρευνα αυτή αποδείχτηκε ο  λόγος 

ύπαρξης διαφορετικής αποτίμησης του κόστους των εξαγορών καθώς και της 

υπεραξίας που προκύπτει. Η σημαντική διαφοροποίηση  έγκειται στο κομμάτι του 

διαφορετικού μάνατζμεντ των επιχειρήσεων καθώς και στον διαφορετικό τρόπο 

αποτίμησης  του κέρδους.   

 

                                                 
51 Jan Marton & Pernilla Lundqvist(2007). «A Qualitative Study of IFRS3:Allocation of the Net 
Acquisition Cost».Institution for Business Economics, June 2007. 
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 Επιπρόσθετα, κάποιες εναλλαγές στον λογιστικό χειρισμό της υπεραξίας κατά 

τις Ε&Σ έγκεινται και στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή 

κατά τα διεθνή και κατά τα αμερικάνικα πρότυπα(IFRS και US GAAP).  

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και μέσω της έρευνας των M. Jerman & M. 

Manzin(2008)52, όπου εξετάζονται οι διαφορές στον τρόπο μέτρησης και αποτίμησης 

της υπεραξίας των προτύπων  IFRS 8 και GAAP. Η αποτίμηση πλέον δεν 

αποσβένεται απλά ελέγχεται για απομείωση. Ο κύριος λόγος δημιουργίας των ΔΛΠ 

ήταν για να ελαχιστοποιήσουν τις διαφορές που υπήρχαν με τα GAAP και να 

αποτελέσουν ένα λογιστικό πρότυπο διεθνώς αποδεκτό και εφαρμοστέο. Δυστυχώς 

όμως δεν έχει προκύψει ακόμα σύγκλιση μεταξύ των GAAP και ΔΛΠ.  

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται όλες οι διαφορές των 2 μοντέλων 

αποτίμησης της υπεραξίας καθώς στην εποχή που ζούμε τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία και η υπεραξία αποτελούν χρήσιμες ενδείξεις στο κόσμο των επιχειρήσεων. 

Κατά την αναθεώρηση των ΔΛΠ προέκυψε το ΔΛΠ 36 που αφορά στην απομείωση 

των περιουσιακών στοιχείων και το ΔΛΠ 38 που αφορά στα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία . Τα πρότυπα US GAAP εφάρμοσαν πρώτα μια αναθεώρηση στην 

αποτίμηση της υπεραξίας. Για τον υπολογισμό των διαφορών μεταξύ GAAP και ΔΛΠ 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αγοράς που υπολογίζει το σύνολο των  άυλων 

περιουσιακών στοιχειών  και η συγκεντρωτική μέθοδος που υπολογίζει μόνο τα 

προγενέστερα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση το IFRS36,6 η υπεραξία 

κατανέμεται ως μονάδα των ταμειακών ροών.  

Οι διαφορές των GAAP και ΔΛΠ βρίσκεται εξαρχής από τον τρόπο 

υπολογισμού της υπεραξίας καθώς και από άλλες διαφορές που αναλύονται διεξοδικά 

στο άρθρο. Η σύγκλιση μεταξύ των δυο λογιστικών προτύπων απαιτεί χρόνο για να 

υλοποιηθεί καθώς θα πρέπει να υπάρξει εξ αρχής συμφωνία μεταξύ των 

οικονομολόγων των πανεπιστημιακών διεθνώς για την αντιμετώπιση της. 

Συμπλήρωση της παραπάνω έρευνας είναι η έρευνα του Kang(2011)53, 

σύμφωνα με την οποία οι κατανοητές οδηγίες των ΔΛΠ και των GAAP, όσον αφορά 

τον λογιστικό χειρισμό των άυλων είναι περιορισμένες. Αυτό ισχύει ειδικά για την 

καταχώρηση της εξαγοραζόμενης υπεραξίας και τα κόστη για έρευνα & ανάπτυξη 

                                                 
52 Mateja Jerman & Massimo Manzin(2008). «Accounting Treatment of Goodwill in IFRS and US 
GAAP». University of Primorska, Research Paper 2008. 
53 Kang, H.H. & Gray, S.L. (2011). «Reporting Intangible Assets: Voluntary disclosure practices of top 
emerging…». The International Journal of Accounting2011. 
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στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαφορές ως προς τη λογιστική προσέγγιση των 

άυλων είναι πολλές παγκοσμίως. 

Παρ’ όλο που κάποια λογιστικά πρότυπα συγκλίνουν σε μερικές χώρες, 

γενικά οι διαφορές ακόμα παραμένουν. Η πιο αποδεκτή λογιστική αντιμετώπιση για 

τα άυλα στοιχεία τα τελευταία χρόνια, είναι η διαδικασία της απομείωσης και 

απόσβεσής τους. 

  Μια ακόμα έρευνα που διεξήχθη σε σχέση με τα πρότυπα IFRS και GAAP 

διεξήχθη από τον M. Makinen(2015)54, ο οποίος είχε ως στόχο να εξετάσει αν οι 

μεταβολές από το  πρότυπο GAAP στο IFRS έχουν ουσιαστική επίδραση στα 

premiums επί της τιμής της μετοχής της εταιρίας-στόχου κατά τη συγχώνευση. Το 

δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει 178συνενώσεις από εισηγμένες εταιρίες του 

Ηνωμένου Βασιλείου τις χρονολογίες 1999 έως 2012. Η κύρια υπόθεση της έρευνας 

είναι ότι η υπεραξία της εταιρίας-στόχου έχει αρνητική συσχέτιση με το premium που 

διατίθεται να πληρωθεί κατά την Ε&Σ και ότι η επίδραση αυτή μειώνεται μετά την 

υιοθέτηση των IFRS.  

Έτσι εδώ προκύπτει το ζήτημα της επίδρασης της υπεραξίας στα premiums 

επί της αξίας της μετοχής της αποκτώμενης εταιρίας, καθώς και η γενικότερη 

συσχέτιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων με το premium των Ε&Σ, πριν και 

μετά την υιοθέτηση του IFRS. 

Στην έρευνα αυτή μελετάται η επίδραση στο premium των εταιρικών bonuses, 

η διαγραφή της υπεραξίας και η αναγνώριση των άυλων στοιχείων, των οποίων 

εξαντλείται η διάρκεια της ωφέλιμης ζωής. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι 

παρ’ όλο που μετά την υιοθέτηση του IFRS, η αρνητική σχέση παραμένει, δεν έχει 

πλέον ουσιαστική σημασία. Η ανάλυση αποδεικνύει ότι οι μεταβλητές της υπεραξίας 

έχουν αρνητικά σημαντικούς συντελεστές με βάση το GAAP, μόνο κατά τις 

συναλλαγές όπου τα διευθυντικά στελέχη εμφανίζουν στις εκθέσεις κέρδη τα οποία 

σχετίζονται με κίνητρα για ένδειξη υπεραξίας στην εταιρία-στόχο. 

Επιπρόσθετα, η υπεραξία που αναγνωρίζεται έχει ουσιαστικότερη και θετική 

επίδραση στα premium των ίδιων συναλλαγών, όταν όμως αυτές υιοθετούν τα IFRS. 

Παρ’ όλα αυτά, οι έρευνες δεν υποστηρίζουν ότι οι σύνθετες εταιρίες θα μπορούσαν 

να πληρώσουν υψηλότερο premium μετά την υιοθέτηση των IFRS, λόγω της 

                                                 
54 Marko Makinen(2015). «How is Goodwill associated with acquisition premiums before and after 
IFRS?». School of Business, Spring 2015. 
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αυξανόμενης ευχέρειας των στελεχών σε σχέση με τον καθορισμό της τιμής αγοράς 

της εταιρίας-στόχου. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αντίθετα μ’ αυτά των Bugeja & Loyeung( 

2011)55, οι οποίοι βρήκαν ότι η ύπαρξη υπεραξίας σχετίζεται με έκπτωση του 

premium μετά την υιοθέτηση των IFRS. 

Τελικά, αποδεικνύεται, με το παρόν άρθρο, ότι υπάρχουν ορισμένες εταιρίες 

οι οποίες πλήρωσαν χαμηλότερο premium συγκριτικά με άλλες, πριν την υιοθέτηση 

του IFRS, αλλά η υιοθέτηση του IFRS δεν επηρεαζόταν καθόλου απ’ αυτή την σχέση. 

Επιπλέον, δεν βρέθηκε συσχέτιση της αναγνώρισης των καθαρών περ. στοιχείων  με 

το premium των Ε&Σ πριν και μετά το IFRS. 

Επιπρόσθετα, η υπεραξία, η οποία προβλέπεται να αποκτηθεί κατά την Ε&Σ, 

επηρεάζει άμεσα την τιμή εξαγοράς κατά τη συναλλαγή. Σύμφωνα με τους 

Seetharanam et al(2006)56, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο καθορίζει την τιμή 

εξαγοράς, αποτελεί ο «ασαφής χαρακτήρας της υπεραξίας», ο οποίος περιγράφεται 

ως η χρηματική αξία που πληρώνεται για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων 

της εξαγοραζόμενης εταιρίας. Υποστηρίζεται ότι, οι μέτοχοι αξιολογούν την τιμή της 

υπεραξίας, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες για την επάρκεια των λογιστικών προτύπων 

που σχετίζονται μ’ αυτήν. Γενικά, έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα σχετικά με το τι 

προκαλεί  τις διαφορές μεταξύ εύλογης και λογιστικής των εταιριών. Έρευνες 

αποδεικνύουν ότι αυτές οι αποκλίσεις προέρχονται από τις διαφορές στη διοίκηση 

του ανθρώπινου δυναμικού, στις πελατειακές σχέσεις, στην πληροφόρηση και 

ενημέρωση για τις τεχνολογίες, στη γνώση των εργαζομένων ή στις ποικίλες 

εταιρικές οργανωσιακές κουλτούρες. 

Γενικότερα, εκτός από την επίδραση που έχει η υπεραξία στο premium και 

στην τιμή εξαγοράς κατά την Ε&Σ, η υπεραξία αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις των στελεχών για την πραγματοποίηση 

ή όχι μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. 

                                                 
55 Bugeja & Loyeung( 2011). «Goodwill Accounting and Acquisition Premiums: pre- and post IFRS». 
Working Paper. University of Technology, Sydney. 
56 Seetharanam et al(2006). «Managing impairment of goodwill». Journal of Intellectual Capital, Vol. 
7, No 3, pp.338-53.  



 
 

48 
 

Σύμφωνα με την Cl. Kuna et al. (2005)57, το είδος της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και ο κλάδος στον οποίο ανήκει η εταιρία που πραγματοποιεί τη 

συγχώνευση, επηρεάζει το μέγεθος των άυλων στοιχείων. Οι εταιρίες στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών παρουσιάζουν υψηλές υπεραξίες. Οι αποφάσεις σχετικά με τις Ε&Σ, 

θα καθορισθούν από τις επιδράσεις που έχουν οι λογιστικές μεταβολές της υπεραξίας 

στις οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι αποφάσεις εξαρτώνται από το κατά πόσο 

η υπεραξία επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις και τα κέρδη/μετοχή (δείκτης 

EPS).  

Την άποψη ότι η υπεραξία παίζει σημαντικό ρόλο στην διεξαγωγή Ε&Σ, 

συμμερίζονται και οι Huefner & Largay(2004)58. Πολλές έρευνές τους δείχνουν ότι: 

• Μεγάλη αύξηση στο καθαρό εισόδημα (earnings), μπορεί να παραχθεί, λόγω 

του περιορισμού της απόσβεσης της υπεραξίας. 

• Ο περιορισμός της απόσβεσης αυξάνει το καθαρό εισόδημα, αλλά αυξάνει και 

τη φορολογία, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια σύνδεση με την αύξηση των 

χρηματορροών των  λειτουργικών δραστηριοτήτων.  

Οι συγκεκριμένοι ερευνητές θεωρούν ότι αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να 

καθορίσουν πιθανές αποφάσεις που αφορούν Ε&Σ. Αυτό το στηρίζουν στο γεγονός 

ότι οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες- όμιλοι έχουν επιτύχει το συγκεκριμένο μέγεθος 

μέσω Ε&Σ, δεδομένου ότι η υπεραξία τους κυμαίνεται στο 75% ή περισσότερο της 

τιμής εξαγοράς. Συνεπώς, η υψηλότερη προβλεπόμενη υπεραξία συνεπάγεται 

μεγαλύτερη πιθανότητα πραγματοποίησης της εξαγοράς ή της συγχώνευσης.  

 

 Στο σημείο αυτό, παρατίθεται το ερώτημα κατά πόσο αντικειμενικά 

αξιολογείται τελικά η τιμή της υπεραξίας και τι παράγοντες συντελούν στην 

υπερτίμηση ή αποτίμησή της και συνεπώς έχουν συνέπειες στην απομείωσή της. Με 

αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα, προκύπτουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το 

ποιο μέσο θεωρείται το ποιο αποτελεσματικό για την ακριβή μέτρηση της 

αποκτηθείσας υπεραξίας, καθώς επίσης και σε ποια αξία πρέπει να μετράται(εύλογη ή 

λογιστική αξία). 

                                                 

57 Clara Kuna, Foleng Jude & Ebi-Ndie Kenneth(2005). «Goodwill Accounting- An Examination of its 

Impacts on Merger& Acquisition»,Graduate Business School 2005. 
58 Huefner & Largay(2004). «The Effects of the new Goodwill Accounting Rules on Financial 
Statements».. CPA Journal.Vol.74, No.10, 30-35 
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Με βάση τους Zhang & Zhang(2006)59, το management αποτελεί έναν 

παράγοντα, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει την απομείωση της υπεραξίας, αφού 

μπορεί να αυξήσει την τιμή της υπεραξίας. Όταν η τιμή υπεραξίας σχετίζεται άμεσα 

με την τιμή απόκτησης της εταιρίας-στόχου, η ύπαρξη υπερτιμολόγησης είναι 

προφανή. Συνεπώς, η απομείωση υπεραξίας πρέπει να διενεργείται μέσα σε λίγα 

χρόνια μετά τη συγχώνευση, ώστε να απομειώνεται η υπερτιμημένη αξία. 

Η έρευνα των  F.Gu, & B.Lev(2011)60 αποδεικνύει ότι η βασική αιτία της μεγάλης 

ποσότητας απομείωσης της υπεραξίας είναι η υπερτιμολόγηση των μετοχών της 

εξαγοράζουσας εταιρίας κατά την συναλλαγή. Οι υπερτιμολογημένες μετοχές δίνουν 

κίνητρο στα διευθυντικά στελέχη να εκμεταλλευτούν τα υπερτιμολογημένα στοιχεία 

της αποκτώμενης εταιρίας, πληρώνοντας περισσότερο από την αξία που χρειαζόταν 

για να πραγματοποιηθεί η συνεργία. Αυτό έχει συνέπεια να προκύπτει μεγαλύτερη 

υπεραξία από την κανονική και άρα να επιβάλλεται μεγαλύτερη ποσότητα 

απομείωσής της. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής:  

1. Η υπερτιμολόγηση των μετοχών των αγοραστών έχουν θετική και στενή σχέση με 

τους όρους ανταλλαγής της συγχώνευσης και την αύξηση της λογιστικής 

υπεραξίας μετά τη συγχώνευση.  

2. Η υπερτιμολόγηση των μετοχών προδιαγράφει την απομείωση της υπεραξίας και 

το μέγεθός της.  

3. Η στρατηγική της υπερτιμολόγησης, η οποία προτείνεται για τις συγχωνεύσεις 

από τραπεζίτες-συμβούλους επενδύσεων ή ακαδημαϊκούς επιστήμονες, συνήθως 

δεν είναι στοχευμένη και αποτελεσματική. Αυτό συνεπάγεται την μείωση της 

αξίας των μετοχών, μετά την απόκτησή τους από τους αγοραστές και την 

απογοήτευση των στελεχών της συγχωνευμένης εταιρίας. 

Συμπερασματικά, παρά τις διαφωνίες των στελεχών για τον τρόπο 

πραγματοποίησης της συγχώνευσης, η απομείωση της υπεραξίας μετά τη συγχώνευση 

είναι πολύ σημαντική διαδικασία, ακόμα κι αν προέκυψε από μια μη αποτελεσματική 

στρατηγική επένδυσης. 
                                                 
59 Zhang & Zhang(2006). «Accounting Discretion and Purchase Price Allocation after Acquisitions». 
Working Paper, University of Minnesota. 
60F.Gu, & B.Lev(2011).«Overpriced shares, Ill-advised Acquisitions, and Goodwill 

Impairment»,Accounting Review of Elsevier, Volume 86, Issue 6, November 2011, Pages 1995-2022 
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Στο ερώτημα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δεκτών μέτρησης για 

τον υπολογισμό της υπεραξίας, προσπάθησαν να απαντήσουν οι Husam et al.(2009)61,  

καθώς και να αποσαφηνίσουν το αν και κατά πόσον μπορούν οι εξωτερικοί χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν και την απομείωση της υπεραξίας, 

εκτός από το management. Η έρευνα στοχεύει στην εξέταση της απομείωσης της 

υπεραξίας συγχωνευμένων εταιριών στην Ιορδανία, οι μέτοχοι των οποίων 

συνεργάζονται με το Amman Stock Exchange(ASE) κατά τη διάρκεια 1985-2005. Η 

έρευνα χρησιμοποιεί μια δυαδική λογιστική παλινδρόμηση, ώστε να εκτιμήσει τα 

αποτελέσματα του μοντέλου απομείωσης της υπεραξίας. 

 Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες μείωσης της αποδοτικότητας, που 

συμβάλλουν στη μέτρηση είναι ο ROA. Οι Martynova et al.(2006)62, θεωρούν ότι ο 

ROA έχει την τάση να μειώνεται μετά τη συγχώνευση, γεγονός το οποίο 

αποδεικνύεται και μετά την έρευνα των Khadash & Salah(2005). Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο ότι κατά την αρχή της συγχώνευσης, οι εταιρίες διανύουν ένα διάστημα 

αναπροσαρμογής και ανασυγκρότησης, οπότε είναι λογικό να μειώνεται η 

αποδοτικότητά τους. 

Σύμφωνα με τους με τους Khadash & Salah(2005), το μοντέλο που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα δεν είναι επαρκές για τη μέτρηση της απομείωσης και 

το ROA δεν είναι σημαντικός δείκτης ένδειξης της υπεραξίας. Παρ’ όλα αυτά, 

θεωρούν ότι όλοι οι δείκτες απόδοσης έχουν κάποια σημασία για τη μέτρηση της 

εταιρίας σε εταιρικό επίπεδο.  

Τα αποτελέσματα των Khadash & Salah(2005) προβλέπουν τη σχέση της 

απομείωσης της υπεραξίας, της συγχώνευσης και των δεικτών αποδοτικότητας. 

Τελικά όμως, αποδεικνύεται ότι οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν την ικανότητα να 

αξιολογήσουν την απομείωση αποτελεσματικά, με βάση τις πληροφορίες που 

διατίθενται στην οικονομική έκθεση.  

                                                 
61 Husam Al-Khadash & Asmahan Y.Salah(2009). «Goodwill Impairment after Business Combination 
amongJordanian Shareholding Companies». Journal of Accounting and Taxation, vol.1(2), pp.023-
033, July 2009.    
62 M.Martynova, S.Oosting & L.Renneboog(2006). «The Long Term Operating Performance of 
European Mergers & Acquisitions», Article in SSM Electronic Journal, February 2006.  
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Ο Schultze(2005)63 συμφωνεί με την άποψη ότι η απομείωση θα μπορούσε να 

είναι αποτέλεσμα και πολλών άλλων παραγόντων εκτός από την μείωση της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης.  

 

Συνεπώς, ανέκαθεν προέκυπτε και συνεχίζει να υπάρχει το ζήτημα σχετικά με 

το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εξωτερικοί χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

των συγχωνευμένων εταιριών και κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν μια σχετικά εμπεριστατωμένη και σωστή πρόβλεψη της 

υπεραξίας, η οποία προκύπτει μετά τις Ε&Σ. 

Απάντηση στη μέθοδο προβλέψεων της υπεραξίας προσπάθησε να δοθεί στο 

άρθρο των C.Hayn et al.(2006)64 . Το άρθρο αναφέρονταν στο κατά πόσον οι 

διαθέσιμες εκθέσεις των συνενωμένων εταιριών επιτρέπουν στους επενδυτές να 

προβλέψουν μελλοντικά την μελλοντική απομείωση υπεραξίας. Η πρόβλεψη για 

ένδειξη απομείωσης, αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος, μετά την  κατάργηση της 

απόσβεσης της υπεραξίας(method of pooling). Το άρθρο εντοπίζει την απόδοση των 

συγχωνευμένων εταιριών, ένα έτος μετά τη συγχώνευση, με τη βοήθεια δεικτών 

απόδοσης -στο λειτουργικό τμήμα στο οποίο τοποθετήθηκαν τα αποκτώμενα 

περιουσιακά στοιχεία- και των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών  της αποκτώμενης 

εταιρίας.  

Μετά την έρευνα αποδεικνύεται ότι οι οικονομικές εκθέσεις δεν αποτελούν 

επαρκές στοιχείο, ώστε να προβλέψουν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

πιθανή απομείωση υπεραξίας. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά των εταιριών μετά τη 

συγχώνευση, αποτελούν σημαντικότερη ένδειξη, συγκριτικά με τις εκθέσεις που 

παραθέτουν την αποδοτικότητα της Ε&Σ. 

Κατά μέσο όρο, η υπεραξία καθυστερεί μέχρι να διαγραφεί ολοκληρωτικά 

από 3 έως 4 έτη. Εξετάστηκε ότι για το 1/3 των συγχωνευμένων εταιριών, η 

καθυστέρηση παρατείνεται έως 10έτη. Το γεγονός αυτό, έχει επιπτώσεις στην τιμή 

υπεραξίας και στην αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων απέναντι στους 

εξωτερικούς χρήστες. 

                                                 
63 Schultze(2005). «The Information Content Of Goodwill-Impairments under FAS142: Implications 
for External Analysis and Internal Control», Schmalenbanch Business Review, Vol.57, July 2005, 
pp.276-297. 
64 Carla Hayn & Pat Hughes(2006). «Leading Indicators of Goodwill Impairment». University of 
California, June 2005. 
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Στην κάλυψη των απαιτήσεων των εξωτερικών χρηστών, για τις οποίες έγινε 

λόγος παραπάνω, προσπάθησε να συμβάλλει η δημιουργία των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, στοιχείο το οποίο παραθέτουν στο άρθρο τους οι G.Qin 

& Y.Xueying (2010)65. 

 Από τη δεκαετία του 1980’ και 2000’, σύμφωνα με τους ερευνητές, 

καταγράφηκαν πολλές Ε&Σ στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, της άμυνας, των 

τραπεζών, οικονομικών υπηρεσιών, υγείας και διασκέδασης. Πολλές εταιρίες που 

συνενώθηκαν, συνέχισαν να υφίστανται ως αυτοτελείς νομικές προσωπικότητες. 

Όμως, ορισμένοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ήθελαν να ενημερώνονται 

με βάση μια ενοποιημένη οικονομική κατάσταση. Για να συνταχθεί ενοποιημένη 

οικονομική κατάσταση απαιτείται η μία εταιρία να κατέχει τουλάχιστον το 50% του 

κεφαλαίου ή των συμμετοχικών δικαιωμάτων των εξαγοραζόμενων εταιριών. 

Συνεπώς, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιούνται για να 

παρουσιάζουν τα κέρδη των εταιριών στους μετόχους, πιστωτές και σε άλλους 

παρόχους. Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, η υπεραξία συμβάλλει επίσης 

στην βελτίωση και στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της συνένωσης των 

εταιριών και με βάση το άρθρο δεν αποτελεί απλά την διαφορά μεταξύ εύλογης και 

λογιστικής αξίας.  

Γενικότερα, στην αποδοτικότερη λογιστική απεικόνιση της υπεραξίας, μετά 

τις Ε&Σ, συνέβαλλε και η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία 

μεταβάλλονται διαχρονικά. Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι η αναγνώριση και 

καταχώρηση της υπεραξίας γίνεται πιο ορθολογικά, μέσω της υιοθέτησης των IFRS.  

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι D.Baboukardos et al.(2013)66, 

εξετάζουν την λογιστική απεικόνιση της αποκτηθείσας υπεραξίας κατά το IFRS3. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα ασχολείται με την τιμή απόκτησης της εξαγοράζουσας 

εταιρίας και τις επιπτώσεις της στην υπεραξία σε μια χώρα, η οποία δεν έχει 

υιοθετήσει τα αγγλοσαξονικά λογιστικά πρότυπα και όπου η αξία της αποκτηθείσας 

υπεραξίας δεν έχει εξεταστεί ποτέ πριν. Η έρευνα συμμερίζεται την άποψη του 

                                                 
65 Guo Qin & Yuan Xueying (2010). «The Goodwill Issue in the Consolidation Accounting». Orient 
Academic Forum 2010. 
66 D.Baboukardos, & G.Rimmel(2013). «Goodwill under IFRS: Relevance and disclosures in 
anunfavorable environment», Journal of Elsevier, October 2013. 
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Ball(2006)67,ότι δηλαδή σε τέτοιες χώρες, παρατηρούνται λανθασμένες τακτικές 

διοίκησης, όσον αφορά τους λογιστικούς χειρισμούς της υπεραξίας, με βάση την 

εύλογη αξία της κατά τη συγχώνευση. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι 

η μέτρηση της εύλογης αξίας, δηλαδή της αξίας της εταιρίας-στόχου κατά την 

απόκτηση, μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά, μόνο σε χώρες, οι οποίες συμμορφώνονται 

στις απαιτήσεις του IFRS3. Παρ’ όλα αυτά, μετά την έρευνα των Dicle & 

Levendis(2011)68, αποδείχθηκε ότι η μέτρηση της εύλογης αξίας της αποκτηθείσας 

υπεραξίας μπορεί να παράγει αρκετές πληροφορίες που συμβάλλουν στην ποιότητα 

των οικονομικών στοιχείων των συγχωνευμένων εταιριών.  

Με την τελευταία άποψη συμφωνεί και ο Scott(2012) 69, ο οποίος αναφέρει ότι 

εδώ και πολλά χρόνια, η αποτελεσματικότητα των χρηματιστηριακών αγορών και τα 

πορίσματα των ερευνητών, σχετικά με την αξιολόγηση μέτρησης της εύλογης αξίας, 

είχαν αμφισβητηθεί. Λόγω της επέκτασης της άποψης ότι οι πηγές της 

χρηματιστηριακής αγοράς δεν είναι αρκετά έγκυρες, αποδείχθηκε ότι η εφαρμογή της 

εύλογης αξίας στις οικονομικές εκθέσεις, θα μπορούσε να βοηθήσει τους επενδυτές 

να αξιολογήσουν με πιο ακριβή στοιχεία τις μελλοντικές ταμειακές ροές της εταιρίας, 

συγκριτικά με τη μέθοδο του ιστορικού κόστους. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Kang 

& Pang(2005)70,οι οποίοι θεωρούν ότι οι συγχωνευμένες εταιρίες οι οποίες 

εφαρμόζουν κατά ένα υψηλό ποσοστό τα IFRS και καταχωρούν την συσσωρευμένη 

υπεραξία στην εύλογη αξία, διευκολύνουν τους επενδυτές να προβλέψουν την 

μελλοντική απόδοση της εταιρίας.  

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, παρατηρούνται αντικρουόμενες απόψεις σχετικά 

με το αν τελικά η εύλογη αξία της αποκτηθείσας υπεραξίας, αντιπροσωπεύει σωστά 

την οικονομική κατάσταση της συγχωνευμένης εταιρίας, τουλάχιστον όσον αφορά τις 

εταιρίες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τα IFRS. Παρ’ όλα αυτά, το 

                                                 

67 Ball, R. (2006). «International financial reporting standards: Pros and cons for investors». 
Accounting and Business Research, 36(1), 5–27. 

68 Dicle, M. F., & Levendis, J. (2011). «Greek market efficiency and its international integration». 
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money,21(2), 229–246. 
 
69Scott, W. R. (2012). «Financial accounting theory» (6th ed.). Toronto: Pearson.  
70 Kang, T., & Pang, H. Y. (2005). «Economic development and the value relevance of accounting 

information – A disclosure transparency perspective». Review of Accounting and Finance, 4(1), 5–31. 
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γεγονός ότι οι εταιρίες οι οποίες δεν εφαρμόζουν τα IFRS, έχουν συνέπειες στην 

ακρίβεια των οικονομικών τους εκθέσεων, παραμένει αναμφισβήτητο. 

Μια ακόμη έρευνα που επιχειρεί να αξιολογήσει την επάρκεια των 

πληροφοριών των ενοποιημένων καταστάσεων είναι αυτή του Smith et al.(2003)71, 

σύμφωνα με την οποία αναλύεται η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των μετόχων και 

των επενδυτών στις αναδυόμενες οικονομίες και συνεπώς υπάρχει η τάση για 

συνενώσεις εταιριών σε αναδυόμενες αγορές με προοπτικές για εξέλιξη και 

αποδοτικότητα. Επικρατεί κι εδώ η αντίληψη ότι η γενικότερη διαφάνεια όσον αφορά 

τη λογιστική διατύπωση των άυλων στοιχείων, θα συνεισφέρει στην πιο ποιοτική 

πληροφόρηση των μετόχων και των εξωτερικών χρηστών για την ενοποιημένη 

οικονομική κατάσταση. 

Γενικά, αναφέρεται στο άρθρο των M.Krizova et al., ότι οι ποσοτικές και 

ποιοτικές περιγραφές  της υπεραξίας συμβάλλουν στην πειθάρχηση και εποπτεία των 

διαδικασιών Ε&Σ και του εταιρικού management. Αυτό συμβάλλει ακόμα κι αν τα 

στοιχεία της υπεραξίας δεν καταχωρηθούν επίσημα στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις και θα αποτραπούν έτσι υπερβολές του παρελθόντος. 

Την ελλειπή πληροφόρηση, οι οποία προέρχεται από τις οικονομικές εκθέσεις 

και συντελούν στην αναξιοπιστία των εξωτερικών χρηστών απέναντι στις 

συγχωνευμένες εταιρίες, έρχεται να περιορίσει το IFRS3 με τη μέθοδο της 

απόκτησης, η οποία αντικατέστησε τη μέθοδο εξαγοράς το 2009. Το πλεονέκτημα της 

μεθόδου απόκτησης είναι ότι παρουσιάζει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και άρα προσελκύει πιο πολλούς 

χρήστες(πελάτες, επενδυτές κτλ.). Αυτό συμβαίνει γιατί καταχωρούνται όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη συνένωση, καθώς και  οι 

αναληφθείσες υποχρεώσεις στην εύλογη αξία και όχι στην λογιστική (όπως συμβαίνει 

με το pooling). Συνεπώς, οι πληροφορίες ανταποκρίνονται άμεσα στην αγορά και δεν 

υποτιμάται η αξία της μετοχής της συνένωσης.  

Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την βελτίωση της επάρκειας 

των πληροφοριών που διατίθενται στις οικονομικές εκθέσεις των συγχωνευμένων 

εταιριών μέσω των ΔΠΧΠ,  εντοπίζεται ακόμη ένας μεγάλος αριθμός εξωτερικών 

                                                 
71 Smith et al(2007). «Emerging Might: Champions in China, Russia and Elsewhere Lure Investors.  
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χρηστών, οι οποίοι δεν είναι πεπεισμένοι για την αξιοπιστία των οικονομικών 

στοιχείων. Στο γεγονός αυτό συμβάλλουν πολλές περιπτώσεις εταιριών, οι οποίες δεν 

πραγματοποίησαν καθόλου απομείωση της υπεραξίας που προέκυψε μετά τη 

συγχώνευση ή την εξαγορά ή την ανέβαλλαν για επόμενες χρήσεις , προκειμένου να 

ωραιοποιήσουν τον ισολογισμό τους. Αυτή είναι η μία εκδοχή, η οποία υποστηρίζει 

ότι η μη πραγματοποίηση της υπεραξίας οφείλεται σε ατομικά οικονομικά 

συμφέροντα των επιχειρηματιών. 

Τη συγκεκριμένη άποψη υποστηρίζουν οι Ramanna & Watts(2010)72, οι 

οποίοι ανέλυσαν την σχέση απομείωσης της υπεραξίας, της φήμης και της 

αποζημίωσης των διοικητικών στελεχών για εταιρικά προγράμματα που 

πραγματοποίησαν. Το FASB υιοθέτησε το SFAS, με την προσδοκία ότι τα διοικητικά 

στελέχη δεν θα διενεργούσαν απομειώσεις όταν πραγματικά αυτό δεν απαιτούνταν. 

Ωστόσο, με την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα στελέχη απέφευγαν την απομείωση της 

υπεραξίας, όταν αυτό θα συνεπαγόταν μείωση των κερδών και άρα περιορισμό των 

bonuses ή της φήμης τους. 

Οι συγχωνεύσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες 

αποφάσεις που έχουν να πάρουν τα στελέχη. Πολλές συγχωνεύσεις δεν δημιουργούν 

ακόμη αξία για τους μετόχους(μετοχικό κεφάλαιο), άρα και αποκτηθείσα υπεραξία. 

Οι Darrough et al. (2014)73 εξετάζουν αν η αποζημίωση των στελεχών μειώνεται όταν 

αναγνωρίζονται ζημίες απομείωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μια 

σημαντική μείωση στις αποζημιώσεις στελεχών, οι οποίες βασίζονται σε μετρητά και 

παράγωγα, καθώς οι συγχωνευμένες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να 

πραγματοποιήσουν απομείωση υπεραξίας.  

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η μείωση των αποζημιώσεων που 

βασίζονται σε παράγωγα, προέρχεται από εταιρίες δεν εστιάζονται στον τομέα της 

έρευνας & ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η μείωση σε αποζημιώσεις που καλύπτονται με 

μετρητά, προέρχονται από εταιρίες που είχαν μεγάλο target-group μέχρι πρόσφατα 

                                                 
72 Ramanna, Karthik, and Ross L. Watts(2012). "Evidence on the use of unverifiable estimates in 
required goodwill impairment." Review of Accounting Studies 17.4 (2012): 749-780. 
 
73 M.N., Darrough, L.Guler & P. Wang.(2014). «Goodwill impairment losses and CEO 
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και τώρα έχουν προσλάβει στελέχη με βραχυπρόθεσμη θητεία. Τα συμπεράσματα της 

έρευνας αποδεικνύουν επίσης, ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα στελέχη, ώστε 

να πάρουν τις αποζημιώσεις, τους υποχρεώνει να πληρώνουν μέχρι κάποιο όριο, για 

την εξαγορά επιχειρήσεων, από τις οποίες δεν προκύπτει πρόσθετη υπεραξία. Η 

συγκεκριμένη υποχρέωση τους αποθαρρύνει από την πραγματοποίηση επενδύσεων με 

υψηλό ρίσκο, και ειδικά όταν αυτές οι επενδύσεις δεν προβλέπεται να τους 

αποφέρουν τις αποζημιώσεις που επιθυμούν, λόγω της ύπαρξης αποκτηθείσας 

υπεραξίας. 

Την «ιδιαίτερη» συμμετοχή των στελεχών στην λογιστική αντιμετώπιση της 

υπεραξίας, αναλύουν και οι  D.Dominic et al.(2012) 74, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ο 

τρόπος με τον οποίο διοικούν τα στελέχη μια συνένωση επιχειρήσεων, η οποία 

προκύπτει μετά από εξαγορά ή συγχώνευση, αξιολογείται με βάση την καταχώρηση 

των οικονομικών στοιχείων και κυρίως της αποκτηθείσας υπεραξίας. Οι D.Dominic 

et al.(2012) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ τα bonuses των διευθυντικών στελεχών σε 

βραχυπρόθεσμο διάστημα και της ποσότητας υπεραξίας που καταχωρείται μετά τη 

συγχώνευση, με βάση τα IFRS.  

Μια εκτενέστερη ανάλυση δείχνει ότι αυτή η σχέση δεν είναι γραμμική, 

δηλαδή δεν ισχύει κάτω από όλες τις προϋποθέσεις και η αναλογία δεν είναι πάντα 

ίδια. Επιπρόσθετα, τα στελέχη είναι επιρρεπείς στα bonuses, ιδιαίτερα σε μορφή 

μετρητών και όσο περισσότερο αυξάνονται οι συγκεκριμένες απολαβές, μετά τη 

συγχώνευση, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα υπεραξίας αναγνωρίζουν. Αυτό συμβαίνει 

γιατί επιδιώκουν να δικαιολογήσουν τις πρόσθετες αποδοχές τους και συνεπώς 

θέλουν να αποδείξουν ότι αυτές βασίζονται στην αύξηση των κερδών, η οποία 

αποδεικνύεται με την αυξημένη υπεραξία κατά την εξαγορά ή τη συγχώνευση. Αυτός  

ο τρόπος σκέψης αντιπροσωπεύει κυρίως τα στελέχη τα οποία λαμβάνουν bonuses 

ποσοστού μεταξύ 150-200% επί του βασικού μισθού, πριν τη συνένωση, με βάση την 

έρευνα.  

Οι συγκεκριμένοι μελετητές αναφέρουν ότι η καταχώρηση μεγαλύτερου 

ποσού υπεραξίας πέραν του κανονικού, θα επιφέρει συνέπειες στις συγχωνευμένες 

εταιρίες. Γι’ αυτόν το λόγο, προτείνεται η επιβολή ορίων στις καταβολές των 
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bonuses, δηλαδή την επιβολή συγκεκριμένου ποσοστού που αντιστοιχεί για κάθε 

βασικό μισθό, ανάλογα το είδος της δραστηριότητας των στελεχών. Το μέτρο αυτό θα 

περιορίσει τις συνέπειες στις οικονομικές καταστάσεις που σχετίζονται με την 

καταχώρηση αυξημένης απομείωσης υπεραξίας σε μελλοντικές χρήσεις. 

Τέλος, στο άρθρο αναφέρεται ότι το IFRS3 έχει ρυθμίσει αρκετά θέματα, τα 

οποία αφορούν την λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

αλλά ωστόσο παρουσιάζει κάποια «κενά». Τις συγκεκριμένες ελλείψεις τις 

εκμεταλλεύονται τα στελέχη, όπως στην περίπτωση που αναλύθηκε παραπάνω και 

δημιουργείται μια «ασυμμετρία πληροφόρησης», οι οποία καθιστά τα στοιχεία των 

ενοποιημένων καταστάσεων μη αξιόπιστα. Συνεπώς, τo IFRS3 συμβάλλει κατά μια 

έννοια στην «διαχείριση κερδών»(earning management). 

Σχετικά με την χειραγώγηση κερδών μέσω της απομείωσης υπεραξίας κάνουν 

λόγο και οι Y.Jahmani et al.(2010)75, οι οποίοι αποδεικνύουν μέσω της έρευνάς τους 

ότι μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων αποφεύγουν να καταχωρήσουν την απoμείωση 

υπεραξίας στην τρέχουσα χρήση παρόλες τις ενδείξεις και την μεταθέτουν σε 

επόμενες χρήσεις, οι οποίες αναμένονται πιο κερδοφόρες. Συγκεκριμένα, αυτό 

παρατηρείται στις επιχειρήσεις με ζημίες για 3 συνεχόμενα έτη, καθώς και για 

επιχειρήσεις με χαμηλό ROA( κάτω του 2%) για 3 συνεχόμενα έτη.  

Τέλος, αναφορά για χειραγώγηση κερδών μέσω της απομείωσης υπεραξίας με 

βάση το SFAS.142 γίνεται από τους J.Charles & C.Stanley(2011)76, οι οποίοι 

εντοπίζουν την χρησιμοποίηση της μεθόδου “big bath” από στελέχη επιχειρήσεων, 

προκειμένου να παραποιήσουν τα χαμηλά κέρδη, ώστε να εμφανίζονται ακόμα 

χαμηλότερα. Έτσι μετατοπίζουν την καταχώρηση της απομείωσης υπεραξίας για την 

επόμενη χρονιά, όπου το επίπεδο των κερδών θα φαίνεται μεγαλύτερο συγκριτικά με 

το αν δεν είχε εφαρμοσθεί το big bath και συνεπώς θα υπάρχει περιθώριο μείωσης 

τους λόγω της καταχώρησης της απομείωσης. 

 

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη εκδοχή, η οποία διακρίνεται και από το 

παραπάνω άρθρο, η οποία υποστηρίζει ότι στη μη διεξαγωγή της απομείωσης 
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συμβάλλουν οι κανόνες που επιβάλλονται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

όχι οι λανθασμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Παράδειγμα από την ελληνική αγορά αποτελεί η μελέτη με τίτλο «Goodwill 

Accounting», που εκπονήθηκε από την PwC σε συνεργασία με τον καθηγητή Glaum 

του Πανεπιστημίου Justus-Liebig στο Γκίσεν της Γερμανίας. Σύμφωνα με την 

επαγγελματική εμπειρία του Ν. Πεγειώτη, συνεργάτη και επικεφαλή του τμήματος 

Deals της PwC στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 2009, οι συνολικές απομειώσεις 

παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, γεγονός το οποίο 

δεν είναι αναμενόμενο, δεδομένου της πτώσης της χρηματιστηριακής αγοράς και της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι συνολικές απομειώσεις 

αντιστοιχούσαν μόλις στο 2% της συνολικής υπεραξίας, παραμένοντας στα ίδια 

επίπεδα με τις χρονιές προ της κρίσης, όπως προκύπτει από αντίστοιχες μελέτες 

του 2005 και του 2007.  

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, σκοπός του ΔΛΠ 36 (IAS 36), το 

οποίο ασχολείται με την απομείωση της υπεραξίας, δεν είναι να παρακολουθείται η 

απόδοση μιας εξαγοράς ή της υπεραξίας που προκύπτει στο πλαίσιο της εν λόγω 

εξαγοράς. Αντίθετα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, οι εταιρείες υποχρεούνται «μόνον» να 

υπολογίσουν αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου καλύπτεται από την 

ανακτήσιμη αξία του, δηλαδή το ποσό που ανακτάται μέσω χρήσης ή πώλησης του 

περιουσιακού αυτού στοιχείου. Όσον αφορά την αποκτηθείσα σε συνένωση 

επιχειρήσεων υπεραξία, αυτή επιμερίζεται σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών 

ροών (Cash Generating Unit) της εταιρίας που πραγματοποιεί την Ε&Σ που 

αναμένεται να ωφεληθεί από τις συνέργειες της συνένωσης. Συνεπώς, η αποκτηθείσα 

από συνένωση υπεραξία συνδυάζεται με την «εσωτερική» υπεραξία των μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών του αποκτώντος. Η «εσωτερική» αυτή υπεραξία του 

αποκτώντος μπορεί να λειτουργήσει ως «περιθώριο ασφαλείας» (buffer) για 

ενδεχόμενες μελλοντικές απομειώσεις. Αυτή είναι πιθανώς και η πιο λογική εξήγηση 

για τα χαμηλά επίπεδα αναγνωρισθεισών απομειώσεων υπεραξίας κατά το 2009, εν 

μέσω της κρίσης.  
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Το ζήτημα των ταμειακών ροών και τον ρόλο που παίζουν στην απομείωση 

της υπεραξίας, διερεύνησαν και οι Hayn & Hughes(2006) 77, οι οποίοι έθεσαν 

ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο εύκολος είναι ο επιμερισμός της υπεραξίας στις 

μονάδες παραγωγής ταμειακών ροών και κατά πόσο το ΔΛΠ36 βελτιώνει την 

ποιότητα των πληροφοριών που παρέχεται στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων. Επιπρόσθετα, οι Carlin, Finch & Ji(2010)78, πραγματοποίησαν έρευνες 

ώστε να αποδειχθεί η δυνατότητα συγκέντρωσης των μονάδων παραγωγής ταμειακών 

ροών σε μεγαλύτερο επίπεδο για την αποφυγή της αναγνώρισης ζημιών απομείωσης 

της υπεραξίας. 

Για την σχέση επιμερισμού της υπεραξίας στις μονάδες παραγωγής ταμειακών 

ροών αναλύουν και οι Chambers & Finger(2011)79, οι οποίοι υποστηρίζουν ο 

καθορισμός των ταμειακών ροών που παράγονται σε κάθε επιμέρους μονάδα και με 

βάση τις οποίες επιμερίζεται και η υπεραξία, είναι απολύτως υποκειμενικές. Συνεπώς 

οι ταμειακές ροές δεν καθορίζονται μεμονωμένα από την αγορά αλλά από τις 

διοικητικές αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που τα διοικητικά στελέχη 

της επιχείρησης δεν επιθυμούν να εμφανίσουν απομείωση υπεραξίας μπορούν να 

τροποποιήσουν τους ισχυρισμούς τους και να ισχυριστούν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 

απομείωσης.  

Συνεπώς,  τα ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 36 «Απομείωση 

αξίας περιουσιακών στοιχείων», δίνουν την ευχέρεια στις επιχειρήσεις που 

διενεργούν Ε&Σ να δημοσιεύουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τρόπο 

ο οποίος να διαφοροποιείται από εταιρία σε εταιρία80. Επιπρόσθετα, η κάθε 

συνένωση εταιριών έχει τη δυνατότητα να απομειώνει όσο το δυνατόν λιγότερο την 

αποκτηθείσα υπεραξία της, δηλαδή ανάλογα με το «περιθώριο ασφαλείας» που της 

παρέχει η εσωτερική της υπεραξία.  

Άρα αποδεικνύεται ότι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα επιδέχονται 

τροποποιήσεις όσον αφορά την οριοθέτηση του τρόπου καταχώρισης και απομείωσης 

                                                 
77 Carla Hayn & Pat Hughes(2006). «Leading Indicators of Goodwill Impairment». University of 
California, June 2005. 
78 Carlin, Finch & Ji(2010). «Empirical Evidence on the Application of CGUS in the Context of 
Goodwill Impairment Testing», SSRN Working Paper Series 2010. 
79 Chambers, Dennis, and Catherine Finger. "Goodwill non-impairments." (2011). 
80 Άρθρο με τίτλο «Αναζητώντας την Υπεραξίας», μελέτη της PWC, Περιοδικό Accountancy Greece 
2009.  
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της υπεραξίας. Αυτό θα συντελούσε την πιο διαφανή και ακριβέστερη δημοσίευση 

των πληροφοριών στους ισολογισμούς, ώστε να ικανοποιούνται σε μεγαλύτερο 

βαθμό οι εξωτερικοί χρήστες. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις παραδοχές των 

αποτιμήσεων, όπου υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της επικοινωνίας με την 

κεφαλαιαγορά. 
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Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ & 

ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή  

 Σ’ αυτό το κεφάλαιο αναλύεται ο λογιστικός χειρισμός των Ε&Σ, δηλαδή ο 

τρόπος καταχώρησης των οικονομικών στοιχείων που προκύπτουν μετά την 

συγχώνευση ή εξαγορά στις πλέον ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Αρχικά, 

γίνεται αναφορά στους τύπους των Ε&Σ κατά την ελληνική νομοθεσία, καθώς και 

στη σχέση τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στο ΔΠΧΑ3, το οποίο εξειδικεύεται στις 

συνενώσεις επιχειρήσεων. Γίνεται επίσης αναφορά στους λόγους έκδοσης του 

ΔΠΧΑ3, το οποίο αντικατέστησε το ΔΛΠ22, καθώς και στο σκοπό του ΔΠΧΑ3, στο 

πεδίο εφαρμογής, στη λογιστική μέθοδο την οποία αυτό ορίζει(«μέθοδο απόκτησης») 

και στα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται με βάση αυτήν. 

Επιπρόσθετα, περιγράφεται η έννοια της υπεραξίας και ο τρόπος 

καταχώρησής της, ως βασικό περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με το ΔΠΧΑ3. Τέλος, 

γίνεται μια αξιολόγηση σχετικά με τη συνεισφορά του ΔΠΧΑ3 στην καταχώρηση 

μετά την εξαγορά ή τη συγχώνευση, αλλά και τις αλλαγές  στον τρόπο οργάνωσης 

των ενοποιημένων επιχειρήσεων, που επιφέρει αυτό το πρότυπο. 

3.2 Τύποι Συγχωνεύσεων κατά την Ελληνική Νομοθεσία & η σχέση τους                      

με τα ΔΠΧΑ 

Οι συγχωνεύσεις στην Ελλάδα διέπονται από τον Ν.2166/1993 και μπορούν να 

διακριθούν σε 3 τύπους συγχωνεύσεων:   

• Συγχώνευση με απορρόφηση 

• Συγχώνευση με σύσταση νέας επιχείρησης 

• Συγχώνευση με εξαγορά 
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Α. Συγχώνευση με απορρόφηση 

Υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 

(διαλυόμενες ή εξαφανιζόμενες) διαλύονται, χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία 

εκκαθάρισης και μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και 

παθητικό) με καθολική διαδοχή σε μια άλλη υπάρχουσα επιχείρηση, η οποία 

ονομάζεται απορροφώσα.  Σ’ αυτή την περίπτωση οι διαλυόμενες επιχειρήσεις 

παύουν να υπάρχουν ως νομικά πρόσωπα και υπάρχει πλέον μόνο η απορροφώσα 

επιχείρηση. 

Β. Συγχώνευση με σύσταση νέας επιχείρησης 

Υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 

(διαλυόμενες ή εξαφανιζόμενες) διαλύονται, χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία 

εκκαθάρισης και μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και 

παθητικό) σε μια νέα επιχείρηση την οποία ιδρύουν γι’ αυτό τον σκοπό. Η 

μεταβίβαση διενεργείται με καθολική διαδοχή και οι μέτοχοι των διαλυόμενων 

επιχειρήσεων λαμβάνουν μετοχές, οι οποίες εκδίδονται από τη νέα επιχείρηση ως 

αντάλλαγμα. 

Γ. Συγχώνευση με εξαγορά 

Εξαγορά είναι η πράξη με βάση την οποία μία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις(εξαγοραζόμενες) μεταβιβάζουν μετά τη λύση τους και χωρίς να 

ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης, σε μια άλλη επιχείρηση(εξαγοράζουσα) το 

σύνολο της περιουσίας τους(ενεργητικό και παθητικό).Οι μέτοχοι των διαλυόμενων 

επιχειρήσεων λαμβάνουν μετοχές κατά τη μεταβίβαση των περιουσιακών τους 

στοιχείων, οι οποίες εκδίδονται από τη νέα επιχείρηση ως αντάλλαγμα. 

Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθείται οπωσδήποτε η μέθοδος της 

απόκτησης(όπως περιγράφεται από το ΔΠΧΠ3), καθώς μετά τη συναλλαγή θα 

υπάρχει απόλυτος έλεγχος της εξαγοραζόμενης επιχείρησης από την εξαγοράζουσα.81 

                                                 

� 81 Grant Thornton(2007). IFRS 2007, «Εξειδικευμένα Θέματα». 
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3.3 Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 & η συσχέτισή του με 

τις Ε&Σ  

Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), 

οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων  που διενεργούνται με βάση τον Ν.2166/1993, 

αντιμετωπίζουν μια ιδιαιτερότητα σχετικά με τον λογιστικό τους χειρισμό, ανάλογα 

με το είδος της συγχώνευσης. Προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο λογιστικός 

χειρισμός που αρμόζει σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης, θα πρέπει αρχικά να 

αποσαφηνιστεί εάν η επικείμενη συγχώνευση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

ΔΠΧΠ3, το οποίο αναφέρεται σε Συνενώσεις Επιχειρήσεων.  

Το ΔΠΧΠ3 εξετάζει τη συνένωση από την πλευρά της αποκτώσας 

επιχείρησης, θεωρώντας ότι σε κάθε περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων ένα από τα 

μέρη της συναλλαγής μπορεί να αναγνωριστεί ως ο αποκτών. Με τον όρο συνενώσεις 

αναφερόμαστε σε συγχωνεύσεις, αλλά και εξαγορές ομάδων περιουσιακών στοιχείων 

τα οποία αποτελούν μια ξεχωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα. Ουσιαστικά 

περιλαμβάνονται όλες οι εξαγορές και συγχωνεύσεις όπου αποκτάται έλεγχος, και 

μόνο λίγες περιπτώσεις εξαιρούνται (όπως συναλλαγές που αφορούν εταιρείες κάτω 

από κοινό έλεγχο, κοινοπραξίες κ.λπ.) 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ3, αποτελεί μέρος της κοινής προσπάθειας που 

διενεργήθηκε από το IASB και το FASB (US Financial Accounting Standard Board), 

με κύριο σκοπό να βελτιωθεί η αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

και να ομογενοποιηθούν τα λογιστικά πρότυπα σε παγκόσμια βάση. Το IASB και το 

FASB αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την λογιστική απεικόνιση των συνενώσεων σε 

δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, ο κάθε φορέας λειτούργησε ξεχωριστά και το 

IASB ολοκλήρωσε την φάση τον Μάρτιο του 2004. Η βασική αρχή η οποία 

οριστικοποιήθηκε από το IASB σχετικά με την πρώτη φάση ήταν ότι όλες οι 

συνενώσεις επιχειρήσεων είναι αποκτήσεις και κατά συνέπεια απαιτείται η χρήση 

μιας μόνο μεθόδου, της μεθόδου της αγοράς. Η δεύτερη φάση εστιάστηκε στη 

διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου αγοράς και οριστικοποιήθηκε από κοινού από 

τους δύο φορείς. Τα συμπεράσματά τους οδήγησε σε νέα έκδοση του ΔΠΧΑ3 (όπως 

αναθεωρήθηκε το 2008) και του ΔΛΠ27(όπως τροποποιήθηκε το 2008).  
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Το ΔΠΧΑ3 αναφέρεται στις «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και αναθεωρήθηκε 

τον Ιανουάριο του 2008.Με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, εισάγονται 

σημαντικές τροποποιήσεις όσον αφορά τη μέθοδο της αγοράς, η οποία πλέον 

αναφέρεται ως «μέθοδος απόκτησης». Κάποιες άλλες αλλαγές που διενεργήθηκαν 

σχετίζονται με την παροχή της δυνατότητας απεικόνισης των μη ελεγχουσών 

συμμετοχών (δικαιώματα μειοψηφίας) στην εύλογη αξία τους. Επιπρόσθετα, το 

αναθεωρημένο ΔΠΧΑ3 και το τροποποιημένο ΔΛΠ27 ορίζουν ότι οι αποκτήσεις 

πρόσθετου κόστους σε μια θυγατρική ή η πώληση μέρους των  μετοχών μιας 

θυγατρικής οι οποίες δεν συνεπάγονται την απώλεια ελέγχου, πρέπει να 

λογιστικοποιούνται ως συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και 

οποιαδήποτε διαφορά να αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια.  

Το αναθεωρημένο Πρότυπο ορίζει ότι όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων 

απεικονίζονται λογιστικά με την μέθοδο της απόκτησης. Συγκεκριμένα, η αποκτώσα 

επιχείρηση  αναγνωρίζει και αποτιμά τα αναγνωρίσιμα στοιχεία του ενεργητικού, τις 

υποχρεώσεις και τις τυχόν μη ελέγχουσες συμμετοχές της αποκτώμενης κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης και επιπλέον απεικονίζει την υπεραξία που προκύπτει από 

την απόκτηση. Το ποσό της υπεραξίας που αναγνωρίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις εξετάζεται μεταγενέστερα και τακτικά για τυχόν ζημία λόγω μείωσης 

της αξίας της.  

 

3.4 Λόγοι έκδοσης του ΔΠΧΑ3 

Το ΔΠΧΑ3 αντικαθιστά το ΔΛΠ22,  το οποίο αναφερόταν και αυτό στις 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων και τις Διερμηνείες ΜΕΔ-9(«Συνενώσεις Επιχειρήσεων-

Ταξινόμηση είτε ως Αγορές είτε ως Συνενώσεις Συμφερόντων»), ΜΕΔ-

22(«Συνενώσεις Επιχειρήσεων- Μεταγενέστερη Αναπροσαρμογή Εύλογων Αξιών και 

Υπεραξίας που αρχικά αναγνωρίστηκαν») και ΜΕΔ-28(«Συνενώσεις Επιχειρήσεων-

Ημερομηνία Ανταλλαγής και Εύλογη Αξία των Συμμετοχικών Τίτλων»). 

Το ΔΛΠ22 χρησιμοποιούσε 2μεθόδους  λογιστικοποίησης των συνενώσεων 

των επιχειρήσεων, τη μέθοδο της ένωσης συμφερόντων ή τη μέθοδο της αγοράς(η 

οποία αναφέρεται πλέον ως μέθοδο της απόκτησης). Η μέθοδο της ένωσης 
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συμφερόντων μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνενώσεις επιχειρήσεων που 

θεωρούνταν συνενώσεις συμφερόντων. Πολλοί χρήστες και αναλυτές οικονομικών 

καταστάσεων υποστήριζαν ότι η χρήση δύο λογιστικών μεθόδων για ουσιαστικά 

παρόμοιες συναλλαγές προκαλούσε μια σύγχυση στην προσπάθεια σύγκρισης των 

οικονομικών καταστάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της συνύπαρξης 

δύο λογιστικών μεθόδων πίστευαν ότι μ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν ένα 

κίνητρο από τους συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων να επιλέξουν τη μέθοδο 

που επέφερε το βέλτιστο επιθυμητό λογιστικό αποτέλεσμα. 

Επιπρόσθετα, το ΔΛΠ22 χρησιμοποιούσε δύο χειρισμούς για την αρχικά 

λογιστικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των 

υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά τη συνένωση. Ο ένας ήταν ο συγκριτικός 

χειρισμός και ο άλλος ο εναλλακτικός χειρισμός. Ο συγκριτικός κατέληγε στην 

αρχική επιμέτρηση των αναγνωρισθέντων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν 

και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν με έναν συνδυασμό εύλογων αξιών, ενώ ο 

εναλλακτικός χειρισμός κατέληγε αρχικά στην εύλογή τους αξία που είχαν κατά την 

ημερομηνία της απόκτησής τους. Το Συμβούλιο των ΔΛΠ ήταν αντίθετο για την 

συνύπαρξη των δύο χειρισμών, εφόσον εφαρμόζονταν σε παρόμοιες συναλλαγές και 

δημιουργούσαν σύγχυση στην προσπάθεια σύγκρισης των οικονομικών καταστάσεων 

και αμφισβήτηση για την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικών με τις οικονομικές 

καταστάσεις.   

Τελικά, το Συμβούλιο των ΔΛΠ αποφάσισε αν θα ήταν πιο πρακτική και 

ωφέλιμη μια σύγκλιση των ΔΛΠ με τα Πρότυπα της Αυστραλίας, του Καναδά και 

των ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στις απόψεις για την αναποτελεσματικότητα 

συνύπαρξης και των δύο μεθόδων καθώς και στο γεγονός ότι η Αυστραλία, ο 

Καναδάς και οι ΗΠΑ είχαν απαγορεύσει τη μέθοδο της ένωσης συμφερόντων. 

Ένα επιπλέον γεγονός το οποίο συνετέλεσε στην κατάργηση της μιας 

μεθόδου( της ένωσης συμφερόντων) είναι το ότι οι δύο μέθοδοι αντιμετώπιζαν 

διαφορετικά κάποια θέματα σχετικά με τη λογιστικοποίηση των συνενώσεων των 

επιχειρήσεων. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονταν η λογιστικοποίηση της υπεραξίας και 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης επιχείρησης, ο χειρισμός κάθε 

υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντος στην εύλογη αξία των αποκτηθέντων 

αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων πέραν του κόστους συνένωσης και η 
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αναγνώριση των υποχρεώσεων για τη διακοπή ή τη μείωση των δραστηριοτήτων του 

αποκτώμενου.       

Συνεπώς εκδόθηκε το ΔΠΧΠ3, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της 

λογιστικής αντιμετώπισης των συνενώσεων επιχειρήσεων και να επιτευχθεί η διεθνής 

σύγκλιση. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: 

• Τη λογιστική μέθοδο που εφαρμόζεται σε συνενώσεις επιχειρήσεων 

• Την αρχική επιμέτρηση των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτώνται και των υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνονται σε μια συνένωση επιχειρήσεων. 

• Την αναγνώριση των υποχρεώσεων για τη διακοπή ή τη μείωση των 

δραστηριοτήτων ενός αποκτώμενου 

• Τον χειρισμό κάθε υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντος στην εύλογη 

αξία των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται 

σε συνένωση επιχειρήσεων , πέραν του κόστους της συνένωσης και 

• Τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας και των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτώνται με τη συνένωση επιχειρήσεων.   

 

3.5 Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και Μεταγενέστερες Τροποποιήσεις 

Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται μελλοντικά σε συνενώσεις 

επιχειρήσεων για τις οποίες οι ημερομηνία της απόκτησης είναι την ή μετά την 

έναρξη της πρώτης ετήσιας περιόδου αναφοράς που ξεκινά την ή μετά την 

01/07/2009. Επιτρέπεται να εφαρμοστεί από επιχείρηση η οποία έχει κάνει κάποια 

συνένωση πριν τις 01/07/2009 αλλά το παρόν πρότυπο εφαρμόζεται μόνο στην 

έναρξη μιας ετήσιας περιόδου που ξεκινά την 30/06/2007 ή μετά από αυτήν. Στην 

περίπτωση που μια επιχείρηση εφαρμόσει νωρίτερα το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ3, θα 

πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των 

Οικονομικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρμόσει το ΔΛΠ27 (όπως 

τροποποιήθηκε το 2008).  
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Μια επιχείρηση που εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά μπορεί να επιλέξει 

να μην εφαρμόσει το ΔΠΧΑ3 αναδρομικά, δηλαδή για συνενώσεις επιχειρήσεων που 

συνέβησαν πριν από την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παρ’ όλα αυτά, αν 

επιλέξει να εφαρμόσει το συγκεκριμένο πρότυπο, τότε πρέπει να το εφαρμόσει και 

για όλες τις μεταγενέστερες συνενώσεις και θα πρέπει να εφαρμόσει και το 

τροποποιημένο ΔΛΠ27 από εκείνη την ημερομηνία και μετά. Για παράδειγμα, αν μια 

επιχείρηση αποφασίσει να αναπροσαρμόσει μια συνένωση η οποία διενεργήθηκε στις 

30/06/2006, τότε θα πρέπει να αναπροσαρμόσει όλες τις συνενώσεις μεταξύ 

30/06/2006 και της ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΑ, ενώ θα πρέπει να εφαρμόσει 

και το τροποποιημένο ΔΛΠ27 από τις 30/06/2006. 82    

3.6 Σκοπός του ΔΠΧΑ3 

Σκοπός του ΔΠΧΑ3 είναι να βελτιώσει τη συνάφεια, την αξιοπιστία και τη 

συγκρισιμότητα των πληροφοριών που παρέχει μια επιχείρηση, η οποία αναφέρει μια 

συνένωση και επιδιώκει να γνωστοποιήσει και τις επιδράσεις της συνένωσης αυτής 

στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι, το ΔΠΧΑ3 έχει ορίσει 

συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες οριοθετούν τον τρόπο με τον οποίο μια αποκτώσα 

επιχείρηση: 

• Αναγνωρίζει και αποτιμά στις οικονομικές καταστάσεις τα αναγνωρίσιμα 

αποκτώμενα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται 

καθώς και τις μη ελέγχουσες συμμετοχές στην αποκτώμενη επιχείρηση που 

πιθανόν θα προκύψουν. 

• Αναγνωρίζει και αποτιμά την υπεραξία που αποκτήθηκε κατά την συνένωση 

των επιχειρήσεων ή το κέρδος που προέκυψε από μια αγορά  ευκαιρίας και 

• Προσδιορίζει ποιες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιηθούν προκειμένου οι 

χρήστες να βρίσκονται πλέον σε θέση να αξιολογήσουν τη φύση και την 

οικονομική επίδραση μιας συνένωσης, μέσω των οικονομικών καταστάσεων. 

 

                                                 
82 Grant Thornton(2009). «IFRS-Αναλυτική Παρουσίαση», Αναθεωρημένη Γ’ Έκδοση 2009, Τόμος Β’ 
& Γ’.   
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3.7 Πεδίο Εφαρμογής & Εξαιρέσεις 

Το ΔΠΧΠ3 ισχύει από τις Ιανουαρίου του 2005 και τροποποιήθηκε τον 

Ιανουάριο του 2008. Εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μορφή συνένωσης επιχειρήσεων 

η οποία μπορεί να προέλθει μέσω εξαγοράς ή συγχώνευσης ή απορρόφησης. 

Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται: 

• Κατά την ίδρυση μιας Κοινοπραξίας 

• Κατά την απόκτηση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας ομάδας στοιχείων 

του ενεργητικού, τα οποία δεν αποτελούν επιχείρηση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 

αποκτώσα επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει και να αναγνωρίσει και τα 

επιμέρους αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού 

(συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που υπόκεινται στο ΔΛΠ38) και τις 

αναληφθείσες υποχρεώσεις. Το κόστος της ομάδας θα επιμεριστεί στα επιμέρους 

αναγνωρίσιμα στοιχεία του ενεργητικού και στις υποχρεώσεις με βάση τις 

σχετικές εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ενώ από μια 

συναλλαγή τέτοιου είδους δεν προκύπτει υπεραξία και 

• Σε μια συνένωση επιχειρήσεων ή οικονομικών οντοτήτων γενικότερα υπό 

κοινό έλεγχο. 

Μια συνένωση που αφορά σε υπό κοινό έλεγχο μονάδες είναι μια 

συνένωση επιχειρήσεων  στην οποία όλες οι συνενωμένες οικονομικές οντότητες ή 

επιχειρήσεις τελικά ελέγχονται από το ίδιο μέρος (ή τα ίδια μέρη) πριν και μετά τη 

συνένωση και ο έλεγχος αυτός δεν είναι παροδικός. Σ’ αυτή την περίπτωση τα 

ΔΠΧΠ δεν παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες και συνεπώς η Διοίκηση πρέπει να 

βρίσκεται σε θέση να αναπτύξει την πολιτική, η οποία θα απεικονίσει ξεκάθαρα το 

συγκεκριμένο είδος συνένωσης.   

 Στο αναθεωρημένο Πρότυπο του 2008 έχουν πλέον αφαιρεθεί από τις 

εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής οι συνενώσεις επιχειρήσεων που αφορούν σε δύο 

ή περισσότερες αμοιβαίες οικονομικές οντότητες, καθώς και οι συνενώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά μέσω σύμβασης χωρίς να αποκτηθούν 

συμμετοχικά δικαιώματα (για παράδειγμα συνένωση με σκοπό τη δημιουργία μια 

εταιρεία εισηγμένης στο χρηματιστήριο). 
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3.8 Εννοιολογική Προσέγγιση του ΔΠΧΑ3  

Για την καλύτερη κατανόηση του Προτύπου, παρατίθενται κάποιες έννοιες 

και ορισμοί που πιθανόν θα δυσκόλευαν τον χρήστη κατά την ανάγνωση του 

Προτύπου. 

Αποκτώσα επιχείρηση: είναι η επιχείρηση που αναλαμβάνει τον έλεγχο της 

αποκτώμενης επιχείρησης. 

Αποκτώμενη επιχείρηση: είναι η επιχείρηση στην οποία η αποκτώσα επιχείρηση 

αναλαμβάνει τον έλεγχο σε μια συνένωση επιχειρήσεων. 

Ημερομηνία απόκτησης: είναι η ημερομηνία κατά την οποία η αποκτώσα 

επιχείρηση αναλαμβάνει τον έλεγχο της αποκτώμενης επιχείρησης. 

Επιχείρηση: είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και στοιχείων του 

ενεργητικού το οποίο είναι δυνατό να καθοδηγείται και να διευθύνεται με σκοπό την 

απόδοση με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή οικονομικού οφέλους 

απευθείας στους επενδυτές ή σε άλλους ιδιοκτήτες, σε μέλη ή σε συμμετέχοντες. 

Συνένωση επιχειρήσεων: είναι μια συναλλαγή ή άλλο γεγονός με το οποίο μια 

αποκτώσα επιχείρηση αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. 

Συναλλαγές οι οποίες αναφέρονται ως «πραγματικές συγχωνεύσεις» ή 

«συγχωνεύσεις ίσων» είναι, επίσης συνενώσεις επιχειρήσεων και αναφέρονται μ’ 

αυτούς τους όρους και στο παρόν Πρότυπο. 

Ενδεχόμενο αντάλλαγμα: είναι συνήθως μια δέσμευση της αποκτώμενης 

επιχείρησης να μεταβιβάσει πρόσθετα στοιχεία του ενεργητικού ή συμμετοχικούς 

τίτλους σε πρώην ιδιοκτήτες μιας αποκτώμενης επιχείρησης ως μέρος της 

ανταλλαγής για τον έλεγχο της αποκτώμενης επιχείρησης, εάν στο μέλλον συμβούν 

κάποια συγκεκριμένα γεγονότα ή εκπληρωθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Επιπλέον, 

μέσω του ενδεχόμενου ανταλλάγματος, μπορεί να δοθεί το δικαίωμα επιστροφής 

στην αποκτώσα επιχείρηση  μεταβιβασθέντος τιμήματος, εάν εκπληρωθούν οι 

στόχοι που είχαν τεθεί από τις δύο πλευρές. 
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Έλεγχος: είναι η δυνατότητα κατεύθυνσης των οικονομικών και επιχειρηματικών 

πολιτικών μιας επιχείρησης, ούτως ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις 

δραστηριότητές της. 

Συμμετοχικά δικαιώματα: το Πρότυπο αναφέρεται τόσο στα δικαιώματα που 

κατέχει ένας επενδυτής πάνω σε μια επιχείρηση, όσο και στα δικαιώματα λοιπών 

ιδιοκτητών, μελών ή συμμετεχόντων σε αμοιβαίες οικονομικές οντότητες. 

Εύλογη αξία: είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να 

ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς 

ανταλλαγής σε εμπορική βάση, μεταξύ δύο μερών τα οποία έχουν πλήρη γνώση του 

αντικειμένου και ενεργούν με τη θέλησή τους. 

Υπεραξία: είναι ένα στοιχείο του ενεργητικού το οποίο αντιπροσωπεύει τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από άλλα στοιχεία του ενεργητικού 

που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση, τα οποία δεν προσδιορίζονται μεμονωμένα και 

δεν αναγνωρίζονται ξεχωριστά. Παρακάτω θα γίνει αναλυτικότερη περιγραφή της 

έννοιας της υπεραξίας κατά την εξαγορά ή τη συγχώνευση. 

Αναγνωρίσιμο είναι ένα στοιχείο του ενεργητικού όταν: 

• Είναι δυνατόν να διαχωριστεί, δηλαδή μπορεί να διαχωριστεί ή να διασπαστεί 

από την επιχείρηση και να πωληθεί, μεταβιβασθεί, να παραχωρηθεί, 

ενοικιαστεί ή ανταλλαχθεί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με κάποιο 

σχετικό συμβόλαιο. Μπορεί να είναι αναγνωρίσιμο ένα στοιχείο του 

ενεργητικού ή μια υποχρέωση, ανεξάρτητα αν η επιχείρηση προτίθεται να 

πράξει μια από τις παραπάνω ενέργειες. 

• Προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από το αν 

τα δικαιώματα αυτά είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίσιμα από την επιχείρηση ή 

από άλλα δικαιώματα ή δεσμεύσεις.  

Άυλο στοιχείο του ενεργητικού: είναι ένα αναγνωρίσιμο μη νομισματικό στοιχείο 

του ενεργητικού χωρίς νομική υπόσταση, το οποίο κατέχεται προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, για να 

μισθωθεί σε τρίτους ή για να χρησιμοποιηθεί για διοικητικούς σκοπούς. 
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Αμοιβαία οικονομική οντότητα: είναι μια επιχειρηματική οντότητα, εκτός από 

αυτή που κατέχεται από έναν επενδυτή, η οποία παρέχει μερίσματα, χαμηλότερο 

κόστος ή άλλα οικονομικά οφέλη απευθείας στους ιδιοκτήτες της, στα μέλη ή στους 

μετέχοντες σε αυτή(πχ. μια αλληλασφαλιστική επιχείρηση, μια πιστωτική ένωση ή 

ένας συνεταιρισμός).    

Μη ελέγχουσες συμμετοχές: είναι το μέρος των ιδίων κεφαλαίων μιας θυγατρικής 

που δεν αναλογεί άμεσα ή έμμεσα στη μητρική. Πριν την τροποποίηση του ΔΛΠ27, 

η συγκεκριμένη έννοια αναφερόταν ως «δικαιώματα μειοψηφίας». 

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού: είναι η αξία των στοιχείων του ενεργητικού, 

μειωμένη κατά την αντίστοιχη αξία των υποχρεώσεων. Η αξία των καθαρών 

στοιχείων του ενεργητικού είναι συνεπώς, ίση με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης.83 

3.9 Αναγνώριση μιας Συνένωσης Επιχειρήσεων 

 Μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη μιας συναλλαγής ή ενός άλλου 

γεγονότος ως μια συνένωση επιχειρήσεων, όταν αυτό το γεγονός εμφανίζει 

χαρακτηριστικά τα οποία συμπίπτουν με τα στοιχεία που αναφέρονται στον ορισμό 

του ΔΠΧΑ3 όσον αφορά την έννοια της συνένωσης επιχειρήσεων(περιγράφεται 

παραπάνω). Συγκεκριμένα, θα πρέπει τα στοιχεία του ενεργητικού και οι 

υποχρεώσεις που μεταφέρονται στην κυριότητα της αποκτώσας επιχείρησης να 

ανήκαν πιο πριν σε μια επιχείρηση. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η αποκτώσα 

επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίσει λογιστικά τη συναλλαγή ή άλλο γεγονός ως 

απλά μια απόκτηση ενός στοιχείου του ενεργητικού και θα πρέπει να επιμερίσει το 

κόστος της ομάδας ανάμεσα στα ξεχωριστά αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και 

τις υποχρεώσεις της ομάδας βάσει των σχετικών εύλογων αξιών τους κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης. 

 

 

                                                 
83 Grant Thornton(2009). «IFRS-Αναλυτική Παρουσίαση», Αναθεωρημένη Γ’ Έκδοση 2009, Τόμος Β’ 
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3.10 Μέθοδος της Απόκτησης σε μια Συνένωση Επιχειρήσεων    

 Πριν την τροποποίηση του 2008, το ΔΠΧΠ3 όριζε ότι η λογιστική μέθοδος 

συνένωσης των επιχειρήσεων είναι η μέθοδος της αγοράς. Η μέθοδος της αγοράς 

αποτελούνταν από 3βήματα: α)την αναγνώριση του αποκτώσας επιχείρησης, β)την 

επιμέτρηση του κόστους της συνένωσης μέσω των μετρητών, ταμειακών 

ισοδυνάμων ή των επιπλέον εξόδων που αφορούν την συγκεκριμένη ένωση και 

γ)τον επιμερισμό κατά την ημερομηνία της απόκτησης του κόστους της συνένωσης 

στα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και στις αναληφθέντες και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις84. 

 Με βάση το τροποποιημένο ΔΠΧΑ3, μια επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίζει 

λογιστικά κάθε συνένωση επιχειρήσεων με βάση της μεθόδου της απόκτησης 

(αντικατάσταση της μεθόδου αγοράς). Η εφαρμογή της μεθόδου απόκτησης απαιτεί 

τη διενέργεια των παρακάτω βημάτων: 

• Την αναγνώριση της αποκτώσας επιχείρησης 

• Τον προσδιορισμό της ημερομηνίας απόκτησης  

• Την αναγνώριση και την αποτίμηση των αναγνωρίσιμων αποκτηθέντων 

στοιχείων του ενεργητικού, των αναληφθεισών υποχρεώσεων καθώς και των 

τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στην αποκτώμενη επιχείρηση και 

• Την αναγνώριση και την αποτίμηση της υπεραξίας ή του κέρδους μιας αγοράς 

ευκαιρίας. 

3.11 Αναγνώριση της Αποκτώσας Επιχείρησης 

 Σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, μια από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

στη διαδικασία θα αναγνωρίζεται ως αποκτώσα, δηλαδή θα είναι αυτή που ασκεί τον 

έλεγχο στις υπόλοιπες επιχειρήσεις ή οικονομικές οντότητες. Προκειμένου να 

αναγνωριστεί μια επιχείρηση ως αποκτώσα, θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις 

του ΔΛΠ27(Συνενώσεις Επιχειρήσεων). 

                                                 
84 Ioannis P.Rallis(2009). «Acquisitions of Enterprises and Accounting Approaches». Επιθεώρηση 
Oικονομικών Επιστημών-Vol. 15(2009), σελ.35-56   
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Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του ΔΛΠ27 δεν αναγνωρίζονται ξεκάθαρα, 

ώστε να προκύπτει ποια επιχείρηση θεωρείται αποκτώσα και ποια αποκτώμενη, τότε 

ο σχετικός προσδιορισμός θα πρέπει να γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής 

κριτήρια: 

• Όταν πρόκειται για συνένωση η οποία πραγματοποιείται μέσω μετρητών ή 

άλλων στοιχείων του ενεργητικού ή με την ανάληψη των υποχρεώσεων, τότε 

η αποκτώσα επιχείρηση είναι συνήθως αυτή που μεταβιβάζει τα μετρητά και 

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις, ως αντάλλαγμα για την απόκτηση του ελέγχου. 

• Όταν πρόκειται για συνένωση η οποία πραγματοποιείται κυρίως μέσω 

ανταλλαγής συμμετοχικών τίτλων, η αποκτώσα επιχείρηση είναι αυτή που 

εκδίδει τους συμμετοχικούς τίτλους, έτσι ώστε να εμφανίζονται οι συμμετοχές 

της αποκτώμενης επιχείρησης τις οποίες κατέχει η αποκτώσα. Επιπρόσθετα, 

για τη συγκεκριμένη περίπτωση συνένωσης, θα πρέπει να εξετάζονται και 

άλλα στοιχεία όπως: 

1. Ποια επιχείρηση κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 

στην συνενωμένη επιχείρηση (αυτή θα είναι και η αποκτώσα). 

2. Ποια επιχείρηση κατέχει το μεγαλύτερο μειοψηφικό δικαίωμα ψήφου, 

όταν δεν υπάρχει άλλος ιδιοκτήτης ή οργανωμένη ομάδα ιδιοκτητών 

με σημαντικό δικαίωμα ψήφου και συνεπώς αυτή θα είναι η 

αποκτώσα.  

3. Οι ιδιοκτήτες ποιας επιχείρησης έχουν την μεγαλύτερη δύναμη για να 

ελέγξουν, να διορίσουν ή να παύσουν την πλειοψηφία μελών του 

διοικητικού οργάνου της συνενωμένης επιχείρησης. Επιπρόσθετα, 

εξετάζεται και τα διοικητικά στελέχη ποιας επιχείρησης αποτελούν 

επίσης ισχυρά διοικητικά στελέχη και της συνενωμένης επιχείρησης.  

Αυτή η επιχείρηση είναι η αποκτώσα.  

4. Ποια επιχείρηση καταβάλλει το ποσό της υπεραξίας κατά τη συμφωνία 

της συναλλαγής. Αυτή η επιχείρηση είναι συνήθως η αποκτώσα. 

• Εξετάζεται ποια επιχείρηση υπερισχύει σε μέγεθος(αποκτώσα) έναντι των 

άλλων της συνένωσης. 
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• Στην περίπτωση κατά την οποία συμμετέχουν στην συνένωση πάνω από δύο 

επιχειρήσεις, προσδιορίζεται ποια επιχείρηση ξεκίνησε πρώτη τη συνένωση 

(ένδειξη για αποκτώσα επιχείρηση)85.   

 

3.12 Προσδιορισμός της ημερομηνίας απόκτησης 

 Η αποκτώσα επιχείρηση πρέπει να προσδιορίζει την ημερομηνία της 

απόκτησης, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ουσιαστικά αποκτά τον έλεγχο 

της αποκτώμενης επιχείρησης. Ως ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία 

κατά την οποία η αποκτώσα νομίμως μεταβιβάζει το τίμημα της απόκτησης, αποκτά 

τα στοιχεία του ενεργητικού και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της αποκτώμενης. 

Συχνά ονομάζεται και ως «ημερομηνία κλεισίματος». 

 Παρ’ όλα αυτά, η αποκτώσα επιχείρηση ενδέχεται να αναλάβει τον έλεγχο της 

αποκτώμενης κατά ημερομηνία προγενέστερη ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας 

κλεισίματος. 

 Συνεπώς, μια αποκτώσα επιχείρηση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζει 

όλα τα γεγονότα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργείται η συναλλαγή κατά 

τον προσδιορισμό της ημερομηνίας της απόκτησης. Αυτό συμβαίνει γιατί η 

αποκτώσα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις μεταβολές στις οικονομικές της καταστάσεις, 

οι οποίες προκύπτουν λόγω της συνένωσης των επιχειρήσεων, κατά τη σωστή 

ημερομηνία. 

 

3.13Αναγνώριση αποκτηθέντων  αναγνωρίσιμων στοιχείων του 

ενεργητικού, αναληφθέντων υποχρεώσεων και τυχόν μη ελεγχουσών 

συμμετοχών     

 Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, η αποκτώσα επιχείρηση θα πρέπει να 

αναγνωρίσει τα αναγνωρίσιμα στοιχεία του ενεργητικού, τις αναληφθείσες 

υποχρεώσεις, καθώς και τις τυχόν μη ελέγχουσες συμμετοχές στην αποκτώμενη 
                                                 
85 Grant Thornton(2009). «IFRS-Αναλυτική Παρουσίαση», Αναθεωρημένη Γ’ Έκδοση 2009, Τόμος Γ’ 
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επιχείρηση, ξεχωριστά από την υπεραξία. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

αναγνώριση, τα στοιχεία, οι υποχρεώσεις αλλά και οι συμμετοχές που αναφέρθηκαν, 

θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους ορισμούς του ΔΠΧΑ3 κατά την ημερομηνία της 

απόκτησης και συγκεκριμένα όπως παρατίθενται στο «Πλαίσιο Κατάρτισης και 

Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων». 

 Επιπρόσθετα, προκειμένου να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης 

σύμφωνα με τη μέθοδο της απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα στοιχεία του ενεργητικού 

και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις πρέπει να αποτελούν μέρος του ανταλλάγματος της 

συναλλαγής κατά τη διενέργεια της συνένωσης και άρα δεν πρέπει να ανήκουν σε 

κάποια ξεχωριστή συναλλαγή. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει η αποκτώσα 

επιχείρηση να ενεργεί με βάση τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ3. 

 Τέλος, η εφαρμογή της αρχής και των προϋποθέσεων αναγνώρισης ενδέχεται 

κάποιες φορές η αποκτώσα επιχείρηση να αναγνωρίσει ορισμένα στοιχεία ή 

υποχρεώσεις τις οποίες δεν είχε αναγνωρίσει προηγουμένως στις ατομικές 

οικονομικές της καταστάσεις.     

 

3.14 Δημιουργία Υπεραξίας κατά την Ε&Σ & η Λογιστική της 

Αντιμετώπιση κατά  το ΔΠΧΠ 3 

2.14.1 Πως δημιουργείται η υπεραξία86 

 Η υπεραξία που δημιουργείται εσωτερικά σε μια επιχείρηση, δηλαδή χωρίς να 

επηρεάζεται από εξωτερικές συναλλαγές, μπορεί να προκύψει από διάφορες αιτίες 

όπως την πελατεία της, την διαφήμιση, την φήμη της, τον βαθμό εκπαίδευσης και 

εξειδίκευσης των υπαλλήλων στον κλάδο που ανήκει.  

Προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η υπεραξία η επιχείρηση έχει κάποιο 

κόστος κατά τη διάρκεια ζωής της, το οποίο όμως δεν μπορεί να επιμετρηθεί 

επακριβώς και να συγκριθεί με τα αναμενόμενα οφέλη τα οποία θα προκύψουν λόγω 

                                                 

86 Rallis P.(2009).«Acquisitions of Enterprises and Accounting Approaches». Review of Economic 

Sciences-Vol. 15(2009), σελ.35-56   
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αυτών των δαπανών. Η υπεραξία που δεν έχει δημιουργηθεί εσωτερικά δεν μπορεί να 

κεφαλαιοποιηθεί και συνεπώς η υπεραξία που αποκτά μια επιχείρηση λόγω μιας 

εξαγοράς ή μιας συγχώνευσης που πραγματοποίησε, δεν μπορεί να την μεταφέρει στα 

ίδια κεφάλαια αλλά μόνο στα αποτελέσματα χρήσης. Κατ’ επέκταση, το μελλοντικό 

κέρδος της υπεραξίας μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τις δαπάνες που 

διενεργήθηκαν ώστε να προκύψει αυτή. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το 

προσωπικό μπορεί να γίνει πιο έμπειρο λόγω της εφαρμογής ενός νέου προγράμματος 

εκπαίδευσης, δεν σχετίζεται απαραίτητα με την υπεραξία των στοιχείων του 

ενεργητικού της επιχείρησης87.  

 

3.14.2 Λογιστική απεικόνιση της υπεραξίας κατά τις Ε&Σ- Ιστορική 

Ανασκόπηση  

 

Διάφοροι ερευνητές και επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο 

ζήτημα από το 1980, το διάστημα κατά το οποίο πρωτοεμφανίστηκαν οι εξαγορές 

στις ΗΠΑ88. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, διάφοροι επαγγελματικοί οργανισμοί 

λογιστικής όπως το ASB και το APB κατέληξαν μετά από πολλές έρευνες σε τρεις 

προσεγγίσεις όσον αφορά την λογιστική απεικόνιση της υπεραξίας(«goodwill») 

 

• 1η Προσέγγιση 

«Retention of the cost of an asset with amortization required over its estimated life». 

(Διατήρηση του κόστους ενός παγίου με αποσβέσεις κατά την διάρκεια της κατ' 

εκτίμηση ζωής του.) 

Οι υποστηρικτές αυτής της μεθόδου διατείνονται ότι η υπεραξία είναι ένα 

πάγιο που αντιπροσωπεύει την αξία μελλοντικών οικονομικών κερδών. Έτσι θα 

χρησιμοποιηθεί, όπως και τα λοιπά πάγια στοιχεία της εταιρείας και ως εκ τούτου θα 

αποσβεστεί. Από την άλλη πλευρά, οι αντίθετοι μ’ αυτή την άποψη υποστηρίζουν ότι 

οποιαδήποτε μέθοδος απόσβεσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της 

οικονομικής μονάδας είναι αυθαίρετος και δεν πρέπει να επιτρέπεται. 

 

                                                 
87 Κieso E.D. Jerry J. and Κimmel Ρ.Ε. 2005, 'Άccounting Prίnciples " (7th ed) New York, Chechester 
Nile cop, p. 67. 
88 Seetharaman, Α. Bachandran, Μ. and Saravanan Α. S. 2004 'Άccounting Treatment of Goodwill: 
Yesterday, Today and Tomoπow " Journal of Intellectual Capital, vol. 5, Nol, p. 131-152 
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• 2η Προσέγγιση 

«Retention of the cost as an asset indefinitely unless a reduction in value in evident» 

(Διατήρηση του κόστους ενός παγίου κατά τρόπο αόριστο εκτός εάν μια μείωση της 

αξίας είναι εμφανής) 

 Σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη, η λογιστική αξία του παγίου δεν θα πρέπει να 

μειώνεται, αφού η αξία του παγίου είναι απίθανο να μειωθεί κάτω από το κόστος 

απόκτησης. 

 

• 3η Προσέγγιση 

«The deduction of cost from shareholders equity at the date of acquisition» 

(Αφαίρεση του κόστους από την καθαρή θέση κατά την ημερομηνία εξαγοράς). 

 Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης πιστεύουν ότι η υπεραξία δεν θα 

έπρεπε να απεικονίζεται ως πάγιο και συνεπώς να αποσβένεται, εφόσον δεν ανήκει σ’ 

αυτή την κατηγορία των στοιχείων του ενεργητικού. 

 

 

3.14.3 Αναγνώριση και Αποτίμηση Υπεραξίας & ΔΠΧΑ3 

 

Η συγχώνευση με οποιαδήποτε μορφή (απορρόφηση, συγχώνευση, εξαγορά) 

εμπίπτει στις διατάξεις του ΔΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Επιπλέον, η 

εξαγορά δεν θεωρείται ενοποίηση επιχειρήσεων. Γενικά επικρατεί η άποψη ότι η 

υπεραξία παρακολουθείται λογιστικά μόνο στην περίπτωση εξαγοράς και 

συγχώνευσης ολόκληρης της επιχείρησης, η οποία μετά την Ε&Σ παύει να υπάρχει, 

δηλαδή χάνεται η νομική της αυτοτέλεια. Αντίθετα, στην περίπτωση που 

εξαγοράζονται μετοχές ή μερίδια μιας επιχείρησης από μια άλλη, η εκδότρια εταιρία 

συνεχίζει να υφίσταται ως νομική προσωπικότητα. Τότε, η τυχόν υπεραξία θεωρείται 

μέρος του κόστους κτήσης των μετοχών ή μεριδίων κατά την ημερομηνία της 

εξαγοράς και συνεπώς δεν παρακολουθείται λογιστικά, δηλαδή δεν αποσβένεται ούτε 

εξετάζεται για πιθανή απομείωση89.  

Γενικά, η υπεραξία αποτελεί μια έννοια για την οποία έχουν εκφραστεί 

ποικίλες απόψεις όσον αφορά τον υπολογισμό της αλλά και την λογιστική της 

                                                 
89 Σακέλλης Εμ. «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ», Έκδοση 2002, σελ.404   
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απεικόνιση. Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, η αποκτώσα επιχείρηση 

αναγνωρίζει την υπεραξία που προκύπτει από τη συναλλαγή της απόκτησης, ως το 

υπερβάλλον ποσό μεταξύ: 

• Του αθροίσματος: 

i. Του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, αποτιμώμενου σύμφωνα με το 

ΔΠΧΑ3, το οποίο αναγνωρίζει ως βάση αποτίμησης την εύλογη αξία κατά 

την ημερομηνία της απόκτησης, 

ii.  Του ποσού των μη ελεγχουσών συμμετοχών στην αποκτώμενη, 

αποτιμώμενων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ3 

iii.  Της εύλογης αξίας των συμμετοχικών δικαιωμάτων κατά την ημερομηνία 

της απόκτησης, που κατείχε η αποκτώσα πριν ασκήσει έλεγχο στην 

αποκτώμενη και 

• Της καθαρής αξίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης των 

αναγνωρισθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν, αποτιμώμενα το ΔΠΧΑ3.  

Στην περίπτωση των Σ&Ε, η προκύπτουσα υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ 

του κόστους αγοράς και της δίκαιης (λογιστικής) αξίας των αποκτηθέντων στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού90.  

Η υπεραξία που πιθανόν να προκύψει κατά τη διαδικασία της εξαγοράς ή 

συγχώνευσης αντιμετωπίζεται λογιστικά, σύμφωνα με τις παραγράφους 51 έως 55 

του ΔΠΧΠ3 ως εξής:  

� Η υπεραξία αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο. 

� Αρχικά το ποσό της υπεραξίας αναγνωρίζεται ως το υπολειπόμενο κόστος που 

προκύπτει εφόσον αφαιρεθούν πρώτα τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα 

περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

� Η υπεραξία προκύπτει από την επιπρόσθετη αξία ανταλλάγματος που 

καταβάλλει η εξαγοράζουσα(αποκτώσα) επιχείρηση, εφόσον εκτιμά 

μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες οι οποίες θα επέλθουν από τα αποκτώμενα 

περιουσιακά στοιχεία και οι οποίες δεν μπορούν να αναγνωριστούν 

μεμονωμένα προς το παρόν. 

                                                 
90 Spiceland, D. J. and Sepe J.F. (2000). «Ίntermediate Accountίng» 2nd ed., New York John Wiley,  
p. 48. 
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� Μετά την αρχική αναγνώριση, η εξαγοράζουσα επιχείρηση επιμετρά την 

υπεραξία ως το αρχικό κόστος της μείον τις συσσωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. 

� Η υπεραξία που αποκτάται σε μια συνένωση επιχειρήσεων  δεν αποσβένονται. 

Αντίθετα, η αποκτώσα επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να εξετάζει σε ετήσια 

βάση πιθανές ενδείξεις απομείωσης που μπορεί να προκύψουν, μα βάση το 

ΔΛΠ36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». 

 

 

 Παράδειγμα 191    

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΕ. την 17η Οκτωβρίου 200Χ εξαγόρασε το 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΒΗΤΑ ΑΕ., η οποία δραστηριοποιείται στις 

εκμισθώσεις ακινήτων. Το συνολικό ποσό της εξαγοράς ύψους ευρώ 2.677.191 

πληρώθηκε σε μετρητά. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» η 

εξαγορά δεν αντιπροσωπεύει ενοποίηση επιχειρήσεων και το κόστος της εξαγοράς 

πρέπει να επιμερίζεται αναλογικά στα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία 

Ενεργητικού και Παθητικού της εξαγοραζόμενης, βάσει της δίκαιης αξίας τους κατά 

την ημερομηνία εξαγοράς. 

Η λογιστική αξία και η δίκαιη αξία του καθαρού Ενεργητικού της εταιρείας ΒΗΤΑ 

ΑΕ. ήταν ως ακολούθως: 

 

Σε ευρώ 
     Δίκαιη αξία  Λογιστική αξία 
  
Οικόπεδα & κτίρια   5.004.858  1.834.415  
Απαιτήσεις    453.589  453.589 
Δάνεια τραπεζών   (2.214.000)  (2.214.000)  
Αναβαλλόμενη φορολογία  (400.000)  - 
Οφειλόμενη φορολογία  (62.398)  (62.398) 
Σύνολο    2.782.049  11.606  
 
Ποσό που πληρώθηκε   2.677.191 
σε μετρητά 
Άμεσα έξοδα εξαγοράς  104.858 

                                                 
91 Rallis P.(2009).«Acquisitions of Enterprises and Accounting Approaches». Review of Economic 
Sciences-Vol. 15(2009), σελ.49  
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Κόστος εξαγοράς    2.782.049 
 
Για την εξαγορά της εταιρείας ΒΗΤΑ ΑΕ. χρησιμοποιήθηκε η λογιστική μέθοδος της 

αγοράς. 

• Αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων και των 

αφανών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την συνένωση (εξαγορά) των 

επιχειρήσεων υπολογίζονταν αρχικά σε δίκαιες αξίες κατά την ημερομηνία εξαγοράς, 

ασχέτως τυχόν συμφερόντων μειοψηφίας. 

• Το πλεόνασμα του κόστους εξαγοράς δηλαδή όταν το κόστος εξαγοράς είναι 

μεγαλύτερο από την δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 

εξαγοραζόμενης λογίζεται ως υπεραξία. Αντιθέτως, δηλαδή όταν το κόστος εξαγοράς 

είναι μικρότερο της δίκαιης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 

εξαγοραζόμενης , η διαφορά αποτελεί ζημιά και επηρεάζει τον Λογαριασμό 

Αποτελεσμάτων.  

 Παράδειγμα 2 92 

Έστω η ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ. αποφάσισε να εξαγοράσει το 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας ΖΗΤΑ ΑΕ. την 30η Ιουνίου 2007, έναντι 192 εκατ. Ευρώ. 

Σύμφωνα με τα λογιστικά στοιχεία των ισοζυγίων των δύο εταιρειών υπάρχουν τα 

κατωτέρω δεδομένα: 

Α) Η εταιρεία ΖΗΤΑ ΑΕ. έχει 3.200.00 μετοχές με ονομαστική αξία 50 ευρώ ανά 

μετοχή . 

Β) Η προσφερόμενη τιμή εξαγοράς είναι 60 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή 192.000.000 

ευρώ. 

Γ) Η υπεραξία που προκύπτει προσδιορίζεται από την διαφορά μεταξύ του τιμήματος 

εξαγοράς (192 εκατ ευρώ) και της εύλογης δίκαιης αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρείας (140 εκ ευρώ) δηλαδή (192-140=52 ευρώ). 

Δ) Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2007 της εταιρείας ΖΗΤΑ ΑΕ. έχουν 

περιληφθεί στα Ίδια Κεφάλαια της κατά την ημερομηνία εξαγοράς. 

 

 

 

      Σε εκατ. ευρώ 

                                                 
92 Rallis P.(2009).«Acquisitions of Enterprises and Accounting Approaches». Review of Economic 
Sciences-Vol. 15(2009), σελ.51 
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Κατηγορίες 
Λογαριασμών 
Ισολογισμού  

Εταιρία ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Εταιρία ΖΗΤΑ Α.Ε. 
     

 
 Ιστορικό 

κόστος 
Εύλογη      
αξία 

Ιστορικό 
κόστος 

Εύλογη      
αξία 

Πάγιο ενεργητικό 100 130 180 160 
Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

280 300 165 160 

Διαθέσιμα  20 20 35 35 
Σύνολο 
ενεργητικού 

400 450 380 355 

 
Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

80 85 40 40 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

200 215 180 175 

Σύνολο 
υποχρεώσεων 

280 300 220 215 

Ίδια κεφάλαια 120 150 160 140 

          
Σύμφωνα με την μέθοδο εξαγοράς (acquisition accounting) τα ενοποιημένα λογιστικά 
στοιχεία της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ. μετά την εξαγορά θα είναι ως ακολούθως: 

Ενοποίηση ισοζυγίων εξαγοράς 30/6/2007 

Πάγιο ενεργητικό  (130+160) 290 

Κυκλοφορούν ενεργητικό (300+160) 460 

Διαθέσιμα   (20+35) 55 

Υπεραξία   (192-140) 52 

Σύνολο ενεργητικού     857 

Ίδια κεφάλαια     (150+192) 342 

Μακροπρόθεσμες   (85+40) 125     
 υποχρεώσεις  

Βραχυπρόθεσμες   (215+175) 390     
 υποχρεώσεις  

Σύνολο παθητικού    857 
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Σύμφωνα με Δ .Π.Χ. Π. 3 η Υπεραξία (Goodwill ) που έχει προκύψει (52 εκ ευρώ) δεν 

θα αποσβεσθεί, αλλά θα εξετάζεται σε ετήσια βάση για τυχόν απομείωση σύμφωνα 

με το ΔΛΠ36.         

 

3.15 Οι επιπτώσεις της εισόδου των ΔΠΧΑ στην αγορά σε Ε&Σ93 

Στα τέλη Μαρτίου 2004, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) εξέδωσε τα εξής νέα ή ανανεωμένα πρότυπα: το ΔΠΧΑ 3 που αφορά 

συνενώσεις επιχειρήσεων, το IAS 36 που αναφέρεται στην απομείωση αξίας 

περιουσιακών στοιχείων και το IAS 38 που αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Αυτή η περίοδος αποτέλεσε ουσιαστικά την αρχή της λογιστικής 

αντιμετώπισης των εξαγορών και συγχωνεύσεων με βάση τα ΔΠΧΑ. Σύμφωνα με 

μελέτη που εξέδωσε η Ernst & Young τότε, αναλύονται διεξοδικά οι αρχικές 

επιδράσεις των νέων προτύπων στον λογιστικό χειρισμό, καθώς και σε θέματα 

αποτίμησης των εξαγορών και των συγχωνεύσεων. 

Η συγκεκριμένη μελέτη έκανε λόγο για την διαδικασία επιμερισμού του 

κόστους, η οποία βασιζόταν στην μέθοδο της αγοράς και η οποία έχει πλέον 

αντικατασταθεί από την μέθοδο απόκτησης. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι ο 

επιμερισμός του κόστους αγοράς έχει άμεσες αλλαγές και επιπτώσεις στον καθορισμό 

της υπεραξίας, στην αποτίμηση των άυλων στοιχείων και στην καταχώριση των  

δυνητικών υποχρεώσεων. Οι συγκεκριμένες επιδράσεις συνεχίζουν να ισχύουν έως 

σήμερα, παρόλη την αντικατάσταση της μεθόδου της αγοράς με την μέθοδο της 

απόκτησης. Αυτό συμβαίνει επειδή η έννοια της υπεραξίας, των άυλων στοιχείων και 

των δυνητικών υποχρεώσεων συνεχίζουν να υφίστανται και στο τροποποιημένο 

ΔΠΧΑ3. 

Σύμφωνα με την Ernst & Young, σημαντικό στοιχείο του ΔΠΧΑ3 αποτελεί το 

γεγονός ότι όλες οι εταιρικές συναλλαγές αντιμετωπίζονται ως εξαγορές. Αυτό 

συνεπάγεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να καθοριστεί ένας αγοραστής (και ένας 

πωλητής αντίστοιχα), το οποίο δεν είναι τόσο απλό στις πιο σύνθετες περιπτώσεις 

                                                 
93 Ernst & Υoung(2004). «Οι Επιπτώσεις από τα ΔΛΠ σε Εξαγορές & συγχωνεύσεις», Δεκέμβριος 
2004 
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συναλλαγών, όπως συγχωνεύσεων και απορροφήσεων, ανάποδης εξαγοράς κτλ.  Σε 

τέτοιες περιπτώσεις επίσης και το πρώτο βήμα της διαδικασίας του επιμερισμού, αυτό 

του καθορισμού του κόστους αγοράς δεν είναι προφανές και τόσο απλό. Το πρότυπο 

αναφέρει και ορίζει, βεβαίως, κριτήρια για την αναγνώριση του αγοραστή, αλλά είναι 

μια διαδικασία που απαιτεί προσοχή, γιατί επηρεάζει όλο τον λογιστικό χειρισμό και 

τις επιπτώσεις του στις οικονομικές καταστάσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον τομέα της υπεραξίας, κύριο χαρακτηριστικό 

αποτελεί το ότι η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά υπόκειται υποχρεωτικά σε έλεγχο 

απομείωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει πιο δύσκολη την πρόβλεψη των 

μελλοντικών δημοσιευμένων αποτελεσμάτων και ιδιαίτερα για εξαγορές που δεν 

αποδίδουν αφού ο έλεγχος γίνεται ετησίως. Ο κίνδυνος της απομείωσης γίνεται 

ακόμα μεγαλύτερος, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο έλεγχος απομείωσης 

γίνεται σε επίπεδο παραγωγής ταμειακών ροών. Κι αυτό γιατί η επίπτωση από όποιες 

από αυτές τις επιμέρους μονάδες δεν αποδίδουν δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την 

επίπτωση των μονάδων που αποδίδουν πολύ καλά.  Γι' αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη 

προσοχή στον εξ αρχής καθορισμό των μονάδων αυτών. 

Ο δεύτερος σημαντικός τομέας των άυλων στοιχείων, επηρεάζεται εξίσου από 

τα ΔΠΧΑ, εφόσον η αποτίμησή τους απαιτεί την τήρηση των κριτηρίων 

αναγνωσιμότητας και της δυνατότητας ξεχωριστής αποτίμησής τους. Με βάση τα 

αποτελέσματα της μελέτης, η διαδικασία αναγνώρισης είναι τόσο σημαντική και 

σύνθετη όσο και αυτή της αποτίμησης στην εύλογη αξία και του καθορισμού της 

ωφέλιμης ζωής τους. Τα αναγνωρίσιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία με πεπερασμένη 

ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης μόνο στην περίπτωση τέτοιας 

ένδειξης (και όχι υποχρεωτικά ετησίως, όπως για την υπεραξία). Συνεπώς, η 

αναγνώριση και απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων δίνει τη δυνατότητα 

καταχώρισης μικρότερης υπεραξίας, εφόσον συμψηφίζεται με την καταχώριση της 

απόσβεσης. Η μικρότερη υπεραξία μετριάζει και την άμεση επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις  από ενδεχόμενη απομείωση και άρα οδηγεί σε καλύτερη 

δυνατότητα πρόβλεψης σε σχέση με την αποδοτικότητα της εταιρίας. Συνεπώς, η 

διαδικασία αυτή απαιτεί πολλή προσοχή και απαιτεί συνήθως την υποστήριξη ειδικών 

για την αναγνώριση και αποτίμηση άυλων περιουσιακών. 
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Ο τρίτος χαρακτηριστικός τομέας που επηρεάζεται από την εφαρμογή των 

ΔΠΧΑ είναι η καταχώριση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με το πρότυπο, 

όλες οι δυνητικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εξαγορά θα πρέπει να 

καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, καθώς απαιτείται και η εξαίρεση του κόστους 

για αναδιάρθρωση, εκτός κι αν η εξαγοράζουσα εταιρία έχει ήδη ξεκινήσει ένα σχέδιο 

αναδιάρθρωσης πριν την εξαγορά. Αυτά τα κόστη θα πρέπει να χειριστούν ως 

δαπάνες μετά την εξαγορά και να βαρύνουν τα πρώτα αποτελέσματα χρήσεως μετά 

τη συναλλαγή. 

 Οι επιπτώσεις που αναλύθηκαν παραπάνω αφορούν τον λογιστικό χειρισμό 

των εξαγορών και των συγχωνεύσεων κατά τα ΔΠΧΠ. Ωστόσο, τα νέα πρότυπα 

επιφέρουν τροποποιήσεις και στον τρόπο Διοίκησης. Συγκεκριμένα, ορισμένα θέματα 

management που εμπεριέχουν κάποια δυσκολία οργάνωσης είναι η διαδικασία 

αναγνώρισης, αποτίμησης, ο καθορισμός της ωφέλιμης ζωής των άυλων 

αγορασθέντων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των μονάδων παραγωγής 

ταμειακών ροών. Επιπρόσθετα, η κατανομή περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων 

και υπεραξίας στην κάθε τέτοια μονάδα παραγωγής, αλλά και η πραγματοποίηση του 

ελέγχου απομείωσης αποτελούν ζητήματα, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, 

επιμόρφωση και εκπαίδευση, προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις 

σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσής τους. 

 Συγκεκριμένα, οι συνεχείς τροποποιήσεις των προτύπων απαιτούν από τα 

στελέχη των εταιριών που πραγματοποιούν τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, να 

ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αποκτούν εξειδικευμένη γνώση σε 

θέματα αποτιμήσεων, καθώς και να εισάγουν σύγχρονα χρηματοοικονομικά μοντέλα 

αποτίμησης. Ορισμένες φορές ενδέχεται να προσλαμβάνουν εξωτερικούς 

συμβούλους, προκειμένου να γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη πριν ληφθεί η 

τελική απόφαση. 

 Η  εφαρμογή των ΔΠΧΠ στο θέμα των Ε&Σ, δημιουργεί την ανάγκη να 

υπάρχει ένας σχεδιασμός όσον αφορά την στρατηγική των εξαγορών που θα 

ακολουθηθεί στην εξαγοράζουσα επιχείρηση, καθώς και ο προγραμματισμός των 

στόχων που αναμένονται από αυτή τη συναλλαγή μετά την εξαγορά. Τα στελέχη της 

επιχείρησης οφείλουν να γνωρίζουν τα άυλα αποκτηθέντα  στοιχεία ενεργητικού τα 

οποία  πρέπει να αναγνωριστούν, την απομείωση  που θα υποστούν στο μέλλον και 
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τους εταιρικούς μετασχηματισμούς που θα γίνουν λόγω της εξαγοράς. Όλες αυτές οι 

μεταρρυθμίσεις επιφέρουν κόστη κατά την συναλλαγή και η επιχείρηση θα πρέπει να 

τα συμπεριλάβει στο business plan, ώστε να μην ξεπεράσει τα όρια του 

προϋπολογισμού. Τέλος, τα στελέχη πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη τους ότι τα 

κέρδη των επόμενων χρήσεων θα είναι δύσκολο να προβλεφθούν, λόγω των 

ενδεχόμενων επιπτώσεων από τους ελέγχους απομείωσης.      
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Δ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ & ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Παρακάτω παρατίθενται απόψεις  ερευνητών και επιστημόνων, οι οποίοι 

ασχολήθηκαν με την έννοια της αποκτηθείσας υπεραξίας μετά τις Ε&Σ, αλλά και της 

υπεραξίας γενικότερα. Συγκεκριμένα, περιγράφονται συμπεράσματα σχετικά με την 

επίδραση της καταχώρησης ή μη της υπεραξίας στις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, ερευνάται κατά πόσο επαληθεύεται η αξιοπιστία των 

πληροφοριών που πηγάζουν από τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και αν και κατά 

πόσο βοηθάει σ’ αυτό η καταχώρηση της  υπεραξίας. 

Επιπρόσθετα, διεξάγεται μια έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πρωταρχικό στάδιο 

προς το παρόν και σχετίζεται με τον βαθμό σωστής καταχώρησης της υπεραξίας.  

Συγκεκριμένα, προσπαθεί να εξετάσει κατά πόσο και αν η απομείωση της υπεραξίας, 

σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα  μπορεί να συμβάλλει στην χειραγώγηση 

κερδών και κατ’ επέκταση στην παραποίηση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει την πιθανότητα σκόπιμης αναβολής 

αναγνώρισης ζημιών απομείωσης από μέρους των διοικητικών στελεχών, ενώ 

παρουσιάζονται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, 

τα εμπειρικά αποτελέσματα που προέκυψαν και οι προοπτικές για μελλοντική έρευνα. 
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4.1 Αντικείμενο Έρευνας & Μεθοδολογία 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μέθοδος απόσβεσης της αποκτηθείσας υπεραξίας 

έχει πλέον καταργηθεί σύμφωνα με το ΔΠΧΑ3 και το SFAS.142, αλλά έχει 

αντικατασταθεί με τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας. Απομείωση υπεραξίας 

μπορεί να διενεργηθεί μία φορά ετησίως, αλλά ενδέχεται να διενεργηθεί και 

περισσότερες φορές, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις απομείωσης κατά τον 

έλεγχο. Θεωρείται ότι πρέπει να γίνει απομείωση υπεραξίας όταν η εύλογη αξία της 

υπεραξίας, δηλαδή η τιμή της στην αγορά την περίοδο της συνένωσης των 

επιχειρήσεων είναι μικρότερη από την λογιστική της αξία. Η ποσότητα της 

απομείωσης που πρέπει να καταχωρηθεί ισούται με την διαφορά εύλογης και 

λογιστικής αξίας. 

Ορισμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να διενεργηθεί απομείωση 

υπεραξίας αποτελούν οι μειωμένες λειτουργικές ταμειακές ροές σε σχέση με τις 

αναμενόμενες, οι έντονες μεταβολές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, οι 

πρόσφατες λειτουργικές ζημίες (εσωτερικές ενδείξεις), όπως επίσης ο μη 

αναμενόμενος ανταγωνισμός, η απώλεια πελατών ή υπαλλήλων ή η πτώση της 

κεφαλαιοποίησης της μετοχής στην αγορά(εξωτερικές ενδείξεις).   

Η μέθοδος απομείωσης της υπεραξίας θεωρείται πιο συμβατή με την 

αντίληψη ότι η υπεραξία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα πάγιο περιουσιακό 

στοιχείο, το οποίο πρέπει να αποσβεστεί έως ότου μηδενιστεί η ωφέλεια του. 

Αντίθετα, η υπεραξία αποτελεί ένα αξιακό στοιχείο για την επιχείρηση, εφόσον 

απεικονίζει την φήμη της επιχείρησης στο εξωτερικό της περιβάλλον και αποδεικνύει 

ότι η πραγματοποίηση της συγχώνευσης ή της εξαγοράς αποτελεί μία σωστή 

επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία στην εταιρία. 

Ωστόσο, επικρατεί η αντίληψη ότι η μέθοδος της απομείωσης περιγράφεται με 

τέτοιον τρόπο από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έτσι ώστε να παρουσιάζονται 

κάποια κενά στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρηματίες. 

Συγκεκριμένα, η εκτίμηση της εύλογης αξίας της υπεραξίας γίνεται πολλές φορές με 

καθαρά υποκειμενικά κριτήρια. Η εκτίμηση μπορεί να προέρχεται από μελλοντικές 

ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τους managers της εταιρίας ή 
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ακόμα και από ανταγωνιστές, οι οποίοι βασίστηκαν σε επιδράσεις του οικονομικού 

τους περιβάλλοντος.  

Συνεπώς, η χρησιμοποίηση της κρίσης των επιχειρηματιών και των διάφορων 

δρώντων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της συγχωνευμένης εταιρίας, μπορεί να 

μειώσει την ποιότητα των πραγματοποιηθέντων κερδών, καθώς και να παραποιήσει 

την εύλογη αξία, τις ταμειακές ροές. Γι’ αυτό τον λόγο, προκύπτει το περιθώριο 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, μέσω της διαχείρισης των κερδών, έτσι 

ώστε να χάνεται η αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύονται. 

Η παρούσα έρευνα, επιχειρεί να αποδείξει κατά πόσο επαληθεύεται στην 

πράξη η συγκεκριμένη αντίληψη. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το κατά πόσο οι 

επιχειρήσεις μεταφέρουν την απομείωση υπεραξίας σε επόμενες χρήσεις, 

προκειμένου να επιτύχουν μια σχετική σταθερότητα σε ένα επιθυμητό επίπεδο 

κερδών, παρά τις ενδείξεις απομείωσης. Παρόμοιες εργασίες, οι οποίες έχουν 

ασχοληθεί με τη μη δικαιολογημένη καθυστέρηση απομείωσης, λόγω εφαρμογής της 

μεθόδου «earnings management» απαντώνται σε διεθνές επίπεδο(Jordan, C. E., & 

Clark, S. J., Jahmani, Y. et al.(2010))94 95 96.  

Κατά την ύπαρξη κάποιας από τις δυσμενείς συνθήκες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, για παράδειγμα η πτώση της κεφαλαιοποίησης της μετοχής στην αγορά, 

θα μπορούσε να προκαλέσει ζημίες για περισσότερες από μία χρήσεις στην εταιρία. 

συγκεκριμένα, το ΔΛΠ36 ορίζει ότι όταν η λογιστική αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από την κεφαλαιοποίησή της, τότε 

τίθεται ζήτημα διενέργειας ελέγχου απομείωσης.  

Σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, δίνεται η ευχέρεια στους επιχειρηματίες να μην 

πραγματοποιήσουν την απομείωση υπεραξίας στην τρέχουσα χρήση, κατά την οποία 

                                                 
94 Jordan, C. E., & Clark, S. J. (2011). “Big bath earnings management: the case of goodwill 
impairment under SFAS No. 142”. Journal of Applied Business Research (JABR). 
 
95 Jordan, C. E., Clark, S. J., & Vann, C. E. (2011). “Using goodwill impairment to effect earnings 
management during SFAS No. 142’s year of adoption and later”. Journal of Business & Economics 
Research (JBER). 
 
96 Jahmani, Y., Dowling, W. A., & Torres, P. D. (2010). Goodwill Impairment: A New Window For 
Earnings Management?. Journal of Business & Economics Research (JBER). 
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προκύπτει η ζημία, αλλά να την καταχωρήσουν σε μία από τις επόμενες χρήσεις. Την 

χρήση την οποία θα επιλέξουν για να καταχωρήσουν το ποσό της απομείωσης, θα 

είναι πιθανόν μια χρήση όπου θα εμφανίζονται υψηλότερα κέρδη συγκριτικά με τις 

προηγούμενες χρήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει περιθώριο μείωσής τους κι έτσι να 

παρουσιάζεται σταθερή η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, η 

συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα διευθυντικά στελέχη, ώστε 

να μην μειωθούν τα τρέχοντα κέρδη της  επιχείρησης, τα οποία είναι ανάλογα με τα 

bonuses των επιχειρηματιών.  

Έτσι, οι υποθέσεις που θα εξεταστούν στην έρευνα είναι οι εξής: 

H1: Οι επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται ζημίες για 1 χρόνο τουλάχιστον, τείνουν να 

αποφεύγουν την απομείωση υπεραξίας. 

Επιπρόσθετα, η πτώση κεφαλαιοποίησης της μετοχής, οποία παρουσιάστηκε 

και παραπάνω ως  συνθήκη ένδειξης απομείωσης υπεραξίας, θα μπορούσε να 

οδηγήσει και στη μείωση της αποδοτικότητας του ενεργητικού. Η αποδοτικότητα του 

ενεργητικού εκφράζεται μέσω του δείκτη ROA(Return on Assets). Στην περίπτωση 

μείωσης της αποδοτικότητας του ενεργητικού της επιχείρησης, θα ήταν αναμενόμενο 

να πραγματοποιηθεί απομείωση υπεραξίας στην τρέχουσα χρήση, η οποία θα 

συντελούσε σε περαιτέρω μείωση του ROA. Ωστόσο, η εταιρία δεν έχει περιθώρια 

μείωσης των κερδών της, γι’ αυτό και πιθανόν να μεταφέρει την απομείωση σε 

επόμενη χρονιά, όπου ο δείκτης θα βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα. Ο δείκτης θα 

θεωρείται ότι βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα όταν ισούται ή είναι μικρότερος του 2%. 

Γενικότερα, θεωρείται ότι όταν μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται από χαμηλό δείκτη 

αποδοτικότητας για μία ή περισσότερες χρήσεις, εμφανίζει και μειωμένη 

κεφαλαιοποίηση στην αγορά. Συνεπώς, η δεύτερη υπόθεση διαμορφώνεται ο εξής: 

H2: Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη αποδοτικότητας του 

ενεργητικού για τουλάχιστον 1χρόνο, τείνουν να αποφεύγουν την απομείωση της 

υπεραξίας. 
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4.2 Δείγμα 

Η χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι τα έτη 2007-14 (οικονομικά έτη 

2008-15). Ο πληθυσμός του δείγματος περιλαμβάνει εισηγμένες εταιρίες και 

παρουσιάζουν υπεραξία επιχείρησης στις οικονομικές τους καταστάσεις κατά την 

προαναφερθείσα χρονική περίοδο.  

Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τη βάση δεδομένων Compust 

Global, οι εταιρίες που παρουσίαζαν υπεραξία ανέρχονται σε 549 από τις μεσογειακές 

χώρες Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και Πορτογαλία. Από το σύνολο του 

πληθυσμού των εταιριών, οι 103 είναι εγκατεστημένες στην Ισπανία, οι 204 στην 

Ιταλία, οι 106 στην Ελλάδα, οι 40 στην Κύπρο και οι 42 στην Πορτογαλία. Από το 

σύνολο των παραπάνω εταιριών, η διαχειριστική τους χρήση ξεκινάει την 1η 

Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η διεξαγωγή της έρευνας και η ανάλυση των δεδομένων και 

τα συμπερασμάτων που προκύπτουν. 

 

 

4.3 Ανάλυση δεδομένων 

4.3.1 Ζημίες 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των εταιριών που υπέστησαν ζημίες για  

τουλάχιστον έναν χρόνο (από το 2014 έως το 2015) έως 8συνεχόμενα έτη, καθώς και 

πόσες απ’ αυτές προχώρησαν στην αναγνώριση της απομείωσης υπεραξίας.  
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Παρατηρούμε ότι στις τρεις τελευταίες στήλες συγκεντρώνεται η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων, δηλαδή οι 465 εταιρίες από τις 716 συνολικά (64,9%) . 

Συγκεκριμένα, κατανεμήθηκαν 158 εταιρίες με ζημίες για έναν χρόνο, από τις οποίες 

οι 81 καταχώρησαν απομειώσεις υπεραξίας(51,27%). Στην επόμενη χρήση,  

κατανεμήθηκαν 163 εταιρίες με ζημίες για 2συνεχόμενα έτη , από τις οποίες  οι 80 

προχώρησαν στη διαδικασία απομείωσης. Όσον αφορά τις εταιρίες με ζημίες για 3 

συνεχόμενα έτη, από τις 144, οι 70 προχώρησαν σε απομείωση. Στην κατηγορία με 

ζημίες για 4 συνεχόμενα έτη, από τις 117, οι 58 προχώρησαν σε απομείωση. Όσον 

αφορά τις ζημίες για 5 συνεχή έτη, το ποσοστό απομείωσης είναι το υψηλότερο κατά 

την περίοδο που εξετάζεται(55,95%), ενώ για τις ζημίες για συνεχόμενα έτη για 6 έως 

8 , εμφανίζεται μια μείωση των ποσοστών απομείωσης κατά ΜΟ.  

Συσσωρευτικά, οι εταιρίες, οι οποίες εμφάνισαν ζημίες κατά την περίοδο 2007-

2014, ανήλθαν σε 793, ενώ από αυτές μόνο οι 396 καταχώρησαν απομείωση 

υπεραξίας(49,93%). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό 

εταιριών (50,1%), το οποίο πιθανόν έχει προσπαθήσει να ωραιοποιήσει τους 

ισολογισμούς του, αποφεύγοντας να διενεργήσει απομειώσεις υπεραξίας, με συνέπεια 

να συσσωρεύονται οι ζημίες κατά τη διάρκεια των χρήσεων. Συνεπώς, η υπόθεση Η1 

ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται ζημίες για 1 χρόνο τουλάχιστον, τείνουν να 

αποφεύγουν την απομείωση υπεραξίας, επαληθεύεται. 

 

 

Χρήση 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Δείγμα Ζημίες 8 

χρόνια 

Ζημίες 7 

χρόνια 
Ζημίες 6 

χρόνια 
Ζημίες 5 

χρόνια 
Ζημίες 4 

χρόνια 
Ζημίες 3 

χρόνια 
Ζημίες 2 

χρόνια 
Ζημίες 

1 χρόνο 

Σύνολο=549 29 44 54 84 117 144 163 158 

Εταιρίες με 

απομειωμένη 

υπεραξία 

13        19 28 47 58 70 80 81 

% 44,83% 43,18% 51,85% 55,95% 49,57% 48,61% 49,08% 51,27% 
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4.3.2 Χαμηλή Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) 

Ο πίνακας της έρευνας που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 

έρευνας για την δεύτερη υπόθεση που ορίστηκε προηγουμένως. Συγκεκριμένα,  

κατανέμει σε 8στήλες ανάλογα με το έτος χρήσης, ενώ στην κάθε στήλη αναφέρεται 

ο αριθμός των εταιριών που εμφάνισαν χαμηλό ROA για τουλάχιστον 2 έτη 

συνεχόμενα, καθώς και πόσες απ’ αυτές τελικά καταχώρησαν την απομείωση 

υπεραξίας, κατά το διάστημα 2007-2014. Επισημαίνεται ότι το ROA θεωρείται 

χαμηλό όταν ίσο ή μικρότερο του 2%.  

 

 

 

 Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό απομείωσης έγινε στην 

κατηγορία των επιχειρήσεων που είχαν χαμηλό ROA σε ολόκληρη την υπό εξέταση 

περίοδο, δηλαδή είχαν χαμηλό ROA για 8συνεχόμενα χρόνια(55,26%), αφού από τις 

38 επιχειρήσεις, οι 21 καταχωρούν απομείωση υπεραξίας. Το επόμενο μεγαλύτερο 

ποσοστό εμφανίζεται στην κατηγορία για χαμηλό ROA σε 5 χρόνια (54,39%), αφού 

από τις 114, οι 62 καταχωρούν απομείωση. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό 

(45,08%), εμφανίζεται στην κατηγορία για χαμηλό ROA σε 2συνεχόμενα χρόνια.  

Συσσωρευτικά,  από τις 857 εταιρίες οι οποίες εμφάνισαν ROA μικρότερο ή ίσο 

του 2% κατά την περίοδο 2007-2014, μόνο οι 430 καταχώρησαν απομείωση 

Χρήση 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Δείγμα Χαμηλό 

ROA 8 

χρόνια 

Χαμηλό 

ROA 7 

χρόνια 

Χαμηλό 

ROA 6 

χρόνια 

Χαμηλό 

ROA 5 

χρόνια 

Χαμηλό 

ROA 4 

χρόνια 

Χαμηλό 

ROA 3 

χρόνια 

Χαμηλό 

ROA 2 

χρόνια  

Χαμηλό 

ROA 1 

χρόνο 

Σύνολο=549 38 59 77 114 146 185 193 45 

Εταιρίες με 

απομειωμέ- 

νη υπεραξία 

21 28 37 62 75 96 87 24 

% 55,26% 47,46% 48,05% 54,39% 51,37% 51,89% 50,79% 53,33% 
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υπεραξίας(50,17%). Αυτό συνεπάγεται πιθανόν, ότι το υπόλοιπο 49,83% των 

εταιριών ανέβαλλαν την απομείωση υπεραξίας για μετέπειτα χρήσεις, όταν τα κέρδη 

αναμένεται να είναι υψηλότερα. Συνεπώς, η υπόθεση H2 ότι οι εταιρίες με χαμηλό 

δείκτη αποδοτικότητας του ενεργητικού για τουλάχιστον 1χρόνο, τείνουν να 

αποφεύγουν την απομείωση της υπεραξίας, επαληθεύεται. 

Στην παραπάνω έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πρωτογενές στάδιο, έγινε μελέτη 

της συμπεριφοράς επιχειρήσεων ως προς την καταχώρηση απομείωσης υπεραξίας, σε 

συνδυασμό με εσωτερικές και εξωτερικές ζημίες απομείωσης. Από τις εσωτερικές 

ενδείξεις επιλέχθηκε η εμφάνιση ζημιών και από τις εξωτερικές η εμφάνιση χαμηλού 

δείκτη ROA, ως μέτρο ένδειξης της μειωμένης κεφαλαιοποίησης. Περίπου το 50% 

των επιχειρήσεων κατά μέσο όρο δεν προχώρησε σε απομείωση υπεραξίας, παρά τις 

ενδείξεις για απομείωση, ενώ όσες έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες, τις 

ολοκλήρωσαν καθυστερημένα. Συμπερασματικά, προκύπτει μία υπόνοια ότι σχεδόν 

οι μισές επιχειρήσεις αποφεύγουν ή καθυστερούν την καταχώρηση απομείωσης, ενώ 

υπάρχει το υπόλοιπο 50% των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι συνεπείς στις 

υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 Το επενδυτικό μοντέλο των Ε&Σ άρχισε να πρωτοεμφανίζεται από τις ΗΠΑ 

και το Ην. Βασίλειο, ενώ η Ελλάδα επηρεάσθηκε αργότερα από την επεκτατική αυτή 

τάση των επιχειρήσεων, δηλαδή την περίοδο που άρχισε να πραγματοποιεί 

προσπάθειες για την ένταξή της στην ΕΟΚ, δηλαδή την δεκαετία 1950-60. 

 Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται σ’ αυτή την ιστορική εξέλιξη 

των Ε&Σ και συγκεκριμένα αυτή η περιγραφεί γίνεται πιο εκτεταμένα μέσω των 

Κυμάτων των Ε&Σ. Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια των Ε&Σ, ώστε να γίνει μια 

καλύτερη κατανόηση της σημασίας αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η 

οποία έχει πλέον επεκταθεί στη διεθνή σκηνή. Επιπρόσθετα, τονίζεται η ανάπτυξη 

των Ε&Σ στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο συνέβαλλε 

στην ευρύτερη διάδοση της συνένωσης των εταιριών στη χώρα μας. Γενικότερα, 

περιγράφονται και διάφορα άλλα κίνητρα, τα οποία δρουν θετικά στη λήψη 

αποφάσεων για την υλοποίηση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης. Τέλος, στο πρώτο 

κεφάλαιο, συνοψίζονται απόψεις αναλυτών, όσον αφορά τον βαθμό επιτυχίας των 

Ε&Σ, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους δείκτες, αλλά και κάποιες μεθόδους μέτρησης 

της αποδοτικότητας της συνένωσης εταιριών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθενται απόψεις ερευνητών και επιστημόνων, οι 

οποίοι εξετάζουν τον βαθμό επιτυχίας και αποτυχίας των Ε&Σ μέσω διαγόρων 

δεικτών αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Περαιτέρω ανάλυση για τον δείκτη 

επιτυχίας των Ε&Σ της αποκτηθείσας υπεραξίας, προκύπτει μέσω της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης στο τέλος της εργασίας, όπου αναφέρονται απόψεις και συμπεράσματα 

ερευνητών και επιστημόνων όσον αφορά την επίδραση της αποκτηθείσας υπεραξίας 

στην βιωσιμότητα της συγχωνευμένης εταιρίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, η εργασία αναφέρεται στην προσαρμογή των ελληνικών 

προτύπων με τα ΔΛΠ. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο ΔΛΠ22 και στο ΔΠΧΑ3, 

των οποίων η υιοθέτηση επιφέρει μεγάλες καινοτομίες στον λογιστικό χειρισμό των 

Ε&Σ. Σ’ αυτό το κεφάλαιο, γίνεται επίσης διαχωρισμός των τύπων των Ε&Σ, κατά 
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την ελληνική νομοθεσία, καθώς περιγράφεται η προσαρμογή που γίνεται με βάση τα 

ΔΠΧΑ, ανάλογα με τον τύπο κάθε συνένωσης.  

Τέλος, σ’ αυτό το κεφάλαιο προκύπτει, η έννοια της υπεραξίας, η οποία 

δημιουργείται κατά την Ε&Σ. Ιδιαίτερα,  παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας της 

υπεραξίας, καθώς και της λογιστικής της απεικόνισης μετά την πραγματοποίηση της 

εξαγοράς ή της συγχώνευσης.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, πραγματοποιείται έρευνα όσον αφορά 

την απομείωση της υπεραξίας μετά τη διεξαγωγή της συνένωσης των επιχειρήσεων. 

Σ’ αυτό το σημείο, θίγεται το ζήτημα του κατά πόσο και αν η απομείωση της 

υπεραξίας, σύμφωνα με το πρότυπο SFAS.142  μπορεί να συμβάλλει στην 

χειραγώγηση κερδών και κατ’ επέκταση στην παραποίηση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων.  

Το συμπέρασμα που διεξήχθη είναι ότι η απομείωση υπεραξίας μπορεί να 

καθυστερήσει και να μεταφερθεί σε επόμενες χρήσεις, έτσι ώστε να εμφανιστεί 

ωραιοποιημένος ο ισολογισμός και η οικονομική κατάσταση της συγχωνευμένης 

επιχείρησης. Συνεπώς, η συγκεκριμένη έρευνα, αν και βρίσκεται σε πρωταρχικό 

στάδιο, επιβεβαιώνει τις ήδη υπάρχουσες υποψίες για χειραγώγηση των κερδών μέσω 

της υπεραξίας και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και δίνει το ερέθισμα για 

περαιτέρω και πιο αναλυτική εξέταση του φαινομένου της δημιουργικής λογιστικής. 

Η έρευνα της εργασίας μελέτησε την ύπαρξη απομειωμένης υπεραξίας σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη ζημιών χρήσεως και χαμηλού δείκτη αποδοτικότητας. 

Ωστόσο η έρευνα αυτή είναι αρκετά απλοποιημένη και επιδέχεται μεγάλη βελτίωση 

για μελλοντική έρευνα. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι το δείγμα της αγοράς 

θεωρείται ιδιαίτερα μικρό, δεδομένου ότι επιλέχθηκε από 5 διαφορετικές περιοχές και 

επιπλέον οι δείκτες είναι μόνο δύο και συνεπώς δεν μπορεί να εξακριβωθεί ότι τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν θα ήταν παρόμοια σε περίπτωση λήψης και άλλων 

δεικτών.  

Συνεπώς, για τη συλλογή περισσότερων και πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων 

θα ήταν σκόπιμα να επιλεγεί μεγαλύτερο δείγμα, καθώς ο πληθυσμός θα μπορούσε να 

συμπεριλαμβάνει όλες τις εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ, εισηγμένες και μη, ενώ 
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παράλληλα θα μπορούσε να γίνει κατηγοριοποίηση των εταιριών ανά κλάδο. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να συνυπολογισθούν και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα 

πόσες φορές έγινε έλεγχος απομείωσης μέχρι να αποφασίσει η εταιρία να διενεργήσει 

την απομείωση υπεραξίας, για ποιον λόγο πιθανόν να προκλήθηκαν οι ζημίες ή αν η 

καθυστέρηση  απομείωσης οφείλονταν σε φιλοδοξίες των στελεχών για εμφάνιση 

μεγαλύτερων κερδών ή απλά σε άγνοια σωστής εφαρμογής των ΔΛΠ από αυτά. 

Τέλος, θα μπορούσε να διεξαχθεί το ίδιο είδος έρευνας με δείγμα που να αφορά μόνο 

υπερεθνικές εταιρίες ή ομίλους εταιριών, στις οποίες διακυβεύονται περισσότερα 

συμφέροντα των στελεχών και άρα υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αποφυγής 

καταχώρησης της απομείωσης υπεραξίας.  
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