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Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

� Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι μορφές επιχειρησιακής 

στρατηγικής, οι οποίες στοχεύουν στην αμοιβαία κερδοφορία 

και ανάπτυξη των συγχωνευμένων εταιριών . 

� Οι έννοιες αυτές, πολλές φορές συγχέονται.



�� Ως εξαγορά Ως εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία μια ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία μια 

επιχείρηση αποκτά ένα μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής επιχείρηση αποκτά ένα μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής 

(μετοχές ή εταιρικά μερίδια) μια άλλης έναντι χρηματικού (μετοχές ή εταιρικά μερίδια) μια άλλης έναντι χρηματικού 

ανταλλάγματος.ανταλλάγματος.

�� Η μεταβίβαση γίνεται συνήθως με καταβολήΗ μεταβίβαση γίνεται συνήθως με καταβολή μετρητών ή μετρητών ή 

με αγορά / ανταλλαγή μετοχών, μέσω του με αγορά / ανταλλαγή μετοχών, μέσω του 

Χρηματιστηρίου.Χρηματιστηρίου.



�� Συγχώνευση (Merger)   Συγχώνευση (Merger)   είναι   η   ενοποίηση   δυο   ή είναι   η   ενοποίηση   δυο   ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων, κατά την οποία τα περιουσιακά περισσοτέρων επιχειρήσεων, κατά την οποία τα περιουσιακά περισσοτέρων επιχειρήσεων, κατά την οποία τα περιουσιακά περισσοτέρων επιχειρήσεων, κατά την οποία τα περιουσιακά 

στοιχεία (Ενεργητικό και Παθητικό)    της    απορροφωµένης    στοιχεία (Ενεργητικό και Παθητικό)    της    απορροφωµένης    

εταιρίας  μεταβιβάζονται    στην απορροφώσα  επιχείρηση, εταιρίας  μεταβιβάζονται    στην απορροφώσα  επιχείρηση, 

(έναντι µετοχών  βάσει µιας καθορισμένης σχέσης (έναντι µετοχών  βάσει µιας καθορισμένης σχέσης 

ανταλλαγής). ανταλλαγής). 

�� Η απορροφώµενη επιχείρηση παύει να υφίσταται ως Η απορροφώµενη επιχείρηση παύει να υφίσταται ως 

υποκείµενο δικαίου (λύεται χωρίς να εκκαθαρίζεται), ενώ η υποκείµενο δικαίου (λύεται χωρίς να εκκαθαρίζεται), ενώ η 

απορροφώσα την διαδέχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις απορροφώσα την διαδέχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις της απορροφώμενηςυποχρεώσεις της απορροφώμενης



Λόγοι-Κίνητρα Ε&Σ

Δημιουργία οικονομιών κλίμακας & φάσματος� Δημιουργία οικονομιών κλίμακας & φάσματος
� Συνδυασμός και αλληλοσυμπλήρωση πόρων & ταμειακών 

ροών

� Φορολογικά Οφέλη
� Αύξηση της Δυναμικής στην Αγορά

� Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων
� Δημιουργία αποκτηθείσας υπεραξίας 

� Υπέρβαση εμποδίων εισόδου
� Ενίσχυση μονοπωλιακής δύναμης(-)

� Χειραγώγηση κερδών(-)



ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. 3)

Το ΔΠΧΑ3 περιλαμβάνει:Το ΔΠΧΑ3 περιλαμβάνει:

� Τη λογιστική μέθοδο που εφαρμόζεται σε συνενώσεις 
� Την αρχική επιμέτρηση των αναγνωρίσιμων περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτώνται και των (ενδεχόμενων) υποχρεώσεων 
που  αναλαμβάνονται σε μια συνένωση επιχειρήσεων.

� Εντοπισμός υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντος στην
καθαρή  εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων,καθαρή  εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων,
των (ενδεχόμενων) υποχρεώσεων πάνω από το κόστος συνένωσης

� Τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας και των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται με τη συνένωση 

επιχειρήσεων.



Υπεραξία Αποκτώμενης Επιχείρησης

� Υπεραξία Απόκτησης 
= 

Κόστος Απόκτησης
–

Εσωτερικής Αξίας Απόκτησης
(επί ποσοστού συμμετοχής στα ίδια κεφάλαια της 

αποκτώμενης)



Απομείωση υπεραξίας μετά τις Ε&Σ κατά το ΔΠΧΑ3

� Η υπεραξία που αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία 
απόκτησης από τον προσδιορισμό της στην εύλογη αξία

(fair value) δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται μεταγενέστερα
για ενδεχόμενη μείωση της αξίας της (impairment tests). 

� Η απομείωση υπεραξίας γίνεται  όταν:� Η απομείωση υπεραξίας γίνεται  όταν:

λογιστική της αξία> εύλογη αξία της υπεραξίας 



Απόψεις σχετικά με απομείωση υπεραξίας 
& χειραγώγηση κερδών

� Οι Ramanna & Watts(2012), διεξήγαγαν έρευνα & 
ανέλυσαν την σχέση απομείωσης της υπεραξίας, της 

φήμης και της αποζημίωσης των διοικητικών στελεχών για
εταιρικά προγράμματα που αυτά πραγματοποίησαν. Με Με 

την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα στελέχη απέφευγαν την την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα στελέχη απέφευγαν την 
απομείωση της υπεραξίας, όταν αυτό θα συνεπαγόταν απομείωση της υπεραξίας, όταν αυτό θα συνεπαγόταν απομείωση της υπεραξίας, όταν αυτό θα συνεπαγόταν απομείωση της υπεραξίας, όταν αυτό θα συνεπαγόταν 

μείωση των κερδών τους και άρα περιορισμό των μείωση των κερδών τους και άρα περιορισμό των bonuses bonuses 
ή της φήμης τους. ή της φήμης τους. 



� Οι Chambers & Finger(2011), υποστηρίζουν ότι ο 
καθορισμός των ταμειακών ροών που παράγονται σε κάθεκαθορισμός των ταμειακών ροών που παράγονται σε κάθε

επιμέρους μονάδα παραγωγής 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 επιχείρησης δεν επιθυμούν να εμφανίσουν απομείωση 
υπεραξίας μπορούν να τροποποιήσουν τους ισχυρισμούς 

τους και να ισχυριστούν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
απομείωσης. 



� Οι J.Charles & C.Stanley(2011), εντοπίζουν την
χρησιμοποίηση της μεθόδου “big bath” από στελέχη

επιχειρήσεων, προκειμένου αυτά 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 είχε εφαρμοσθεί το big bath και συνεπώς θα υπάρχει 
περιθώριο μείωσης τους λόγω της καταχώρησης της 

απομείωσης.



� Οι Y.Jahmani et al.(2010), 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 επιχειρήσεις με χαμηλό ROA( κάτω του 2%) για 3 

συνεχόμενα έτη.



Έ ρ ε υ ν α

� Η έρευνα αφορά την απομείωση της υπεραξίας μετά τη 

διεξαγωγή της συνένωσης των επιχειρήσεων. 

� Θίγεται το 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. παραποίηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει την πιθανότητα σκόπιμης 

αναβολής αναγνώρισης ζημιών απομείωσης από μέρους των 

διοικητικών στελεχών.



H1: Οι επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται ζημίες για 1 

χρόνο τουλάχιστον, τείνουν να αποφεύγουν την απομείωσηχρόνο τουλάχιστον, τείνουν να αποφεύγουν την απομείωση

υπεραξίας.
H2: Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη 
αποδοτικότητας του ενεργητικού(ROA) για τουλάχιστον 

1 χρόνο, τείνουν να αποφεύγουν την απομείωση της 
υπεραξίας.υπεραξίας.



� Η χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι τα έτη 2007-14
(οικονομικά έτη 2008-15). 

� Ο πληθυσμός του δείγματος περιλαμβάνει εισηγμένες  εταιρίες, οι � Ο πληθυσμός του δείγματος περιλαμβάνει εισηγμένες  εταιρίες, οι 
οποίες παρουσιάζουν υπεραξία στις οικονομικές τους καταστάσεις κατά 

την προαναφερθείσα χρονική περίοδο. 

� Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, 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.

� Η διαχειριστική τους χρήση ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την
31η Δεκεμβρίου.



Πίνακας 1Πίνακας 1: : ΖημίεςΖημίες

ΧρήσηΧρήση 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014

ΔείγμαΔείγμα Ζημίες Ζημίες 
8 8 
χρόνιχρόνι
αα

Ζημίες Ζημίες 
7 7 
χρόνιαχρόνια

Ζημίες Ζημίες 
6 6 
χρόνιαχρόνια

Ζημίες Ζημίες 
5 5 
χρόνιαχρόνια

Ζημίες Ζημίες 
4 4 
χρόνιαχρόνια

Ζημίες Ζημίες 
3 3 
χρόνιαχρόνια

Ζημίες Ζημίες 
2 2 
χρόνιαχρόνια

Ζημίες Ζημίες 
1 1 
χρόνοχρόνο

Σύνολο=Σύνολο=
549549

2929 4444 5454 8484 117117 144144 163163 158158

Εταιρίες Εταιρίες 1313 1919 2828 4747 5858 7070 8080 8181Εταιρίες Εταιρίες 
με με 
απομειωαπομειω
--μένη μένη 
υπεραξίαυπεραξία

1313 1919 2828 4747 5858 7070 8080 8181

%% 44,8344,83
%%

43,1843,18
%%

51,8551,85
%%

55,9555,95
%%

49,5749,57
%%

48,6148,61
%%

49,0849,08
%%

51,2751,27
%%



Ανάλυση Δεδομένων

� Συσσωρευτικά, οι εταιρίες, οι οποίες εμφάνισαν ζημίες � 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 (50,07%), το οποίο 
πιθανόν έχει προσπαθήσει να ωραιοποιήσει τους 
ισολογισμούς του, αποφεύγοντας να διενεργήσει 

απομειώσεις υπεραξίας, με συνέπεια να συσσωρεύονται 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.



Πίνακας 2: Χαμηλό ROA

ΧρήσηΧρήση 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014

ΔείγμαΔείγμα ΧαμηλΧαμηλ
ό ό ROAROA
8 8 
χρόνιαχρόνια

ΧαμηλΧαμηλ
ό ό ROAROA
7 7 
χρόνιαχρόνια

ΧαμηλΧαμηλ
ό ό ROAROA
6 6 
χρόνιαχρόνια

ΧαμηλΧαμηλ
ό ό ROAROA
5 5 
χρόνιαχρόνια

ΧαμηλΧαμηλ
ό ό ROAROA
4 4 
χρόνιαχρόνια

Χαμηλό Χαμηλό 
ROAROA 3 3 
χρόνιαχρόνια

ΧαμηλΧαμηλ
ό ό ROAROA
2 2 
χρόνιαχρόνια

Χαμηλό Χαμηλό 
ROAROA 1 1 
χρόνοχρόνο

ΣύνολοΣύνολο
=549=549

3838 5959 7777 114114 146146 185185 193193 4545

Εταιρίες Εταιρίες 
με με 

2121 2828 3737 6262 7575 9696 8787 2424
με με 
απομειαπομει--
ωμένη ωμένη 
υπεραυπερα--
ξίαξία

%% 55,2655,26
%%

47,4647,46
%%

48,0548,05
%%

54,3954,39
%%

51,3751,37
%%

51,8951,89
%%

50,7950,79
%%

53,3353,33
%%



Ανάλυση Δεδομένων

� Συσσωρευτικά,  από τις 857 εταιρίες οι οποίες εμφάνισαν 
ROA μικρότερο ή ίσο του 2% κατά την περίοδο 2007-

2014, μόνο οι 430 καταχώρησαν απομείωση 
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 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.



Προτάσεις για μελλοντική έρευναΠροτάσεις για μελλοντική έρευνα

� Να επιλεγεί μεγαλύτερο δείγμα (εισηγμένες και μη επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν τα ΔΛΠ).

� Να επιλεγεί μεγαλύτερο δείγμα (εισηγμένες και μη επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν τα ΔΛΠ).

� Να γίνει κατηγοριοποίηση των εταιριών ανά κλάδο

� Να συνυπολογισθούν κι άλλοι παράγοντες (πόσες φορές έγινε 
έλεγχος απομείωσης μέχρι να αποφασίσει η εταιρία να διενεργήσει 
την απομείωση υπεραξίας, για ποιον λόγο πιθανόν να προκλήθηκαν 

οι ζημίες ή που οφειλόταν η καθυστέρηση).οι ζημίες ή που οφειλόταν η καθυστέρηση).

� 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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