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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ ινγηζηηθή είλαη κηα επηζηήκε πνπ ρξεζηκεχεη ζε πάξα πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Δμαίξεζε ζε απηφ δε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ν ηνκέαο ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο θάζε ρψξαο. Οη βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ηεο ινγηζηηθήο, 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ μελνδνρείσλ. Γηα ηελ κειέηε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη θηλήζεσλ κηα μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ζεζπίζηεθε έλαο ηδηαίηεξνο 

θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο, ε μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή. Ζ κειέηε ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο 

είλαη απαξαίηεηε γηα κηα εκπεξηζηαησκέλε θαη ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο.   

Παξάιιεια κε ηελ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή, εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε 

επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο, ε νπνία βξίζθεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο επίζεο 

θαη ζε κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα, θαζψο ν ζπλερήο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ζε απηή, είλαη 

χςηζηεο ζεκαζίαο, εμαηηίαο ηεο ηδηφκνξθεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ελφο μελνδνρείνπ θαη ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ ρξεκάησλ πνπ δηαθηλείηαη θαζεκεξηλά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ. Με ηε βνήζεηα θαη ησλ δπν απηψλ επηζηεκψλ απνθεχγνληαη θαη 

δηνξζψλνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα, αιιά θαη δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο ππεπζχλνπο γηα ηε 

ιήςε κειινληηθψλ απνθάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίζεθε αλαγθαίν λα γίλεη παξνπζίαζε ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ηφζν απφ ινγηζηηθή φζν θαη απφ ειεγθηηθή πιεπξά.  

Δπηπξφζζεηα, εμίζνπ ζεκαληηθφ γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Λνγηζηηθήο, απνηέιεζε θαη ε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2005. Έηζη, ε παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά 

ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ, ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΥΑ).  

Αξρηθά, ε εξγαζία παξέρεη κηα ιεπηνκεξή εμέηαζε ηφζν ηεο επηζθφπεζεο ηεο 

ζρεηηθήο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο, ηεο 

ειεγθηηθήο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, φζν θαη ηνπ 

ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  
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ABSTRACT 

 

Accounting is a science useful to many and different sectors of modern life. The sector of 

tourism couldn’t be an exception to this, and especially the hotel industry which constitute an 

integral part of tourism development in every country. The basic principles and concepts of 

accounting are closely related with the business of hotels. In order to study the economic 

transactions of a hotel unit, a specific sector of accounting was introduced named hotel 

accounting. The study of hotel accounting is necessary for a detailed and complete 

observation of the hotel unit and its revenues and expenses.  

Equally important is the science of audit, which applies to all enterprises, as well as to 

hotels. This is because of the continuous and detailed checks that take place in hotels and their 

importance is significant due to the nature of hotel transactions and the substantial amount of 

money traded on a daily basis among all sections of a hotel. These two sciences enable us to 

avoid or fix any problems that come out, and they also provide useful information for future 

decisions. For this reason, it was necessary to present the hotel unit, through both accounting 

and audit science. 

Additionally, the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) by 

the European Union in 2005 is one of the most important events in financial Accountings 

history. This study investigates the impact of adopting IFRS on Hospitality Companies, listed 

in Athens Stock Exchange (ASE). 

To begin with, the study provides a detailed examination of the review of relevant 

international and Greek literature of hotel accounting, the importance of audit and the 

implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in hotels. The study 

continues with the existing institutional framework.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Δηζαγωγή 

 

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ δηαζέηεη απίζηεπηε θπζηθή νκνξθηά. Κάζε ρξφλν 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έξρνληαη ζηελ Διιάδα γηα λα ζαπκάζνπλ ηα φκνξθα ηνπία θαη ηηο 

καγεπηηθέο παξαιίεο απηήο ηεο ρψξαο. Όινο απηφο ν θφζκνο θαηαιήγεη θαηά θχξην ιφγν 

ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ ζεκαζία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

είλαη ηεξάζηηα. Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ θάζε ρξφλν δέρνληαη θαη θηινμελνχλ ηφζν 

θφζκν, θάλνπλ θαζεκεξηλά νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πάζεο θχζεσο.  

Ζ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή είλαη απηή πνπ παξαηεξεί θαη αζρνιείηαη κε φιεο ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ ελφο μελνδνρείνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κειέηε ηεο 

μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα κηα ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο.  

Πιένλ, ζρεδφλ φια ηα μελνδνρεία, ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο κε εληαίν ηξφπν, ράξε 

ζηε μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ νη ζπλαιιαγέο αλάκεζα 

ζηηο επηρεηξήζεηο απμάλνληαη δηαξθψο, κεηαβάιινληαη κε ηαρείο ξπζκνχο θαη εκθαλίδνπλ 

νινέλα θαη κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα, νξηζκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θαη ηδηαίηεξα 

απηέο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΥΑ) ηεξνχλ 

ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), ηα νπνία είλαη εθζέζεηο νη νπνίεο ππνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

πξέπεη λα εκθαλίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε επηρείξεζεο. 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ, ζεσξήζεθε θάηη παξαπάλσ απφ 

απαξαίηεηε ε ρξήζε ελφο θνηλνχ ινγηζηηθνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο, ψζηε νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο λα παξέρνπλ ζπγθξίζηκε θαη θαηαλνεηή πιεξνθφξεζε δηεζλψο. Ζ 

πξνβιεπφκελε θαη ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ζηηο εηζεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο ηεο Δ.Δ. ήηαλ ε 01/01/2005, θαη είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιιαγέο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ίζσο 

ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο αλαθνξηθά κε ηε ινγηζηηθή ζχγθιηζε ζηελ Δπξψπε. 
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Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο, απνηειεί επίζεο θαη ε 

ειεγθηηθή, ηεο νπνίαο ε δηάδνζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεσξείηαη ηεξάζηηα, εμαηηίαο ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο έιιεηςεο ζηνηρεηψδνπο νξγάλσζεο. Ζ ειεγθηηθή 

δηελεξγεί πνιχ ζεκαληηθφ έξγν, θάλνληαο έιεγρν ζηα νηθνλνκηθά ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

λα δηνξζψζεη θαη λα απνηξέςεη ηπρφλ ζθάικαηα. Όπσο ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, έηζη θαη 

ζηα μελνδνρεία, ε ειεγθηηθή έρεη σο ζηφρν ηελ εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ θαη παξαζηαηηθψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο.  

 

1.2 Αληηθείκελν θαη θνπόο ηεο Γηπιωκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

ηελ ελφηεηα απηή, γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα αληηιεθζεί πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Αξρηθά, θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη παξνπζίαζε ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο, 

θαζψο επίζεο θαη ηεο ειεγθηηθήο ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, παξνπζηάδνληαο ηηο 

βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο επηζηήκεο απηέο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ηα 

μελνδνρεία, ηα νπνία έρνπλ αξρίζεη ζηγά ζηγά λα ελαξκνλίδνληαη ζηα ΓΠΥΑ.  

ε εξεπλεηηθφ επίπεδν, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα 

μελνδνρεία πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ θαη πψο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο 

απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλψληαη νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε εηζεγκέλεο 

ζην ΥΑ εηαηξείεο,. Γίλεηαη δειαδή κηα πξνζπάζεηα, ψζηε λα κειεηεζνχλ ηα θίλεηξα ηα 

νπνία νδεγνχλ ζε αλαπξνζαξκνγή ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη πψο απηά, 

επεξεάδνληαη απφ νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο.  

 Αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, απνηέιεζαλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ησλ 

νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΥΑ). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο, θαηά νκνινγία, θαη ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο καο. Γηα λα 

ππάξμεη κεγαιχηεξν δείγκα θαη λα εμαρζνχλ πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, επηιέρζεθε 

έλαο αθφκα ζπγθξίζηκνο θιάδνο, απηφο ηεο βηνκεραλίαο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πνπ 

κειεηήζεθε σο πξνο ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  
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1.3 Γνκή ηεο Γηπιωκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

Ζ εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη 

αξρηθά ηελ εηζαγσγή, πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ην αληηθείκελν θαη ηνλ 

ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθεη πξνεγνχκελεο κειέηεο θαη αλαιχεη ηελ 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, ζρεηηθά κε ηελ 

μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή, ηελ ειεγθηηθή ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ηελ 

επίδξαζε ησλ ΓΠΥΑ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθά, θαη ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ εηδηθά. 

ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή (αλαιχνληαο ηελ ζεκαζία θαη 

ηνλ ξφιν ηεο), ηελ επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο (ε νπνία ειέγρεη αλ ε νηθνλνκηθή θαη 

δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ γίλεηαη  κε πξέπνληα ηξφπν θαη ρσξίο ζθάικαηα) 

θαη ηέινο, ην πιαίζην ησλ ΓΠΥΑ, ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή απνηέιεζε ζεκαληηθή εμέιημε 

ζην ρψξν ηεο ινγηζηηθήο ζηελ Διιάδα.  

ην ηέηαξην θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν, γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εκπεηξηθά, κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ, πφζν δηαθνξεηηθή αλακέλεηαη ε απνηίκεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο, κε ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ή κε 

επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο αλαπξνζαξκνγήο.   

Σέινο, ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, πνπ είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο, γίλεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε φισλ φζσλ έρνπλ κειεηεζεί, θαζψο επίζεο  

παξαηίζεληαη θαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε πξνεγνχκελεο κειέηεο. Δπηπιένλ, πξνηείλνληαη θαη πξνηάζεηο γηα 

ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα.  

ην επφκελν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο, κε ηελ ζεκαζία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κε κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη δείρλνπλ ηελ επίδξαζε 

πνπ έρνπλ ηα  ΓΠΥΑ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

2.1 Δηζαγωγή  

 

Σν παξφλ θεθάιαην, πεξηγξάθεη πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη αλαιχεη 

επίζεο ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, κέζα απφ ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε 

αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηεο ινγηζηηθήο ηνπ μελνδνρεηαθνχ ηνκέα, 

κέζα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηεζλέο, αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ 

αθαδεκατθνχο. Ζ δεχηεξε αζρνιείηαη κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθά, θαζψο θαη ζηελ επηηπρία ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ εηδηθά. Δλψ ηέινο, ε ηξίηε ελφηεηα επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, κέζα απφ έξεπλεο, ψζηε λα καο δείμνπλ ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο δηαθφξσλ επελδπηψλ γηα ηα λέα απηά πξφηππα.  

 

2.2 Έξεπλα ηεο Ξελνδνρεηαθήο Λνγηζηηθήο  

 

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο ν ξφινο ηεο ινγηζηηθήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ μελνδνρείσλ. Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ, πσο κέζα απφ ηελ 

θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ινγηζηψλ ησλ 

μελνδνρείσλ, ν επξχηεξνο μελνδνρεηαθφο ινγηζηηθφο ηνκέαο ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί 

ζεκαληηθά, θαζψο ε αλάγθε απηή ζεσξείηαη επηηαθηηθή, εμαηηίαο ηεο ζπλερήο αλάπηπμεο 

ηνπ θιάδνπ ζηε ρψξα καο. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ, πσο 

επηηαθηηθή είλαη θαη ε αλάγθε γηα ρξεζηκνπνίεζε κνληέισλ δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο ζηα 

μελνδνρεία.  

Ζ γλψζε ησλ μερσξηζηψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ απφ ινγηζηηθήο άπνςεο, δε δηαθέξεη αηζζεηά ζε ζρέζε κε άιιεο 
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βηνκεραλίεο, φπσο ην ιηαληθφ εκπφξην θαη ηελ παξαγσγή, πνπ εηδηθεχνληαη ζε αλάινγεο 

ιεηηνπξγίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη ινγηζηηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ άιιεο βηνκεραλίεο, κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ (Harissa & Brown, 1998). 

χκθσλα κε ηνπο Emmanuel et al. (1990), δελ ππάξρεη έλα θαζνιηθά θαηάιιειν 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ λα ηζρχεη ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη θάησ απφ φιεο ηηο 

ζπλζήθεο.  

Μέζα απφ έξεπλα ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ν Kostas (1975), επεζήκαλε φηη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο κηαο επηρείξεζεο, πξέπεη λα έρεη απαξαηηήησο ζεκαληηθνχο 

ππαηληγκνχο γηα ηελ επηινγή ηεο ινγηζηηθήο θαη ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ. Γεδνκέλνπ φηη 

θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα απμαλφκελε αλαγλψξηζε φηη ηα μελνδνρεία είλαη ζηελ νπζία 

επηρεηξήζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αγνξά, θαίλεηαη πξέπνλ νη επφκελεο εθδφζεηο ηνπ 

εληαίνπ ζπζηήκαηνο λα ιάβνπλ πεξηζζφηεξν ππφςε ηελ αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ ζαθείο 

ζπζηάζεηο, πνπ θαιχπηνπλ ηελ έκθαζε ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ εζφδσλ, πνπ 

απαηηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. 

ε άιιε έξεπλα, νη Persic et al. (2001) αλαθέξζεθαλ ζηα κνληέια δηνηθεηηθήο 

ινγηζηηθήο πνπ εθαξκφδνπλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θαη πψο απηά ζπληεινχλ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. Υάξε ζηα κνληέια απηά, ε δηνίθεζε ιακβάλεη απνθάζεηο, θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ηα κνληέια πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηα θαη λα δίλνπλ ζσζηέο ελδείμεηο γηα 

ηα θφζηε ηεο επηρείξεζεο. Δπεζήκαλαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 

λα απνθηήζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θαηάιιεινπ 

κνληέινπ δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο, έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Έλα θαιχηεξν κνληέιν 

δηνίθεζεο ινγηζηηθήο, αλάινγα κε ηελ ηδηνκνξθία ηεο επηρείξεζεο, θάλεη επθνιφηεξν ην 

έξγν ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. Ζ ινγηζηηθή ζα ιεηηνπξγία απφ 

κφλε ηεο ζπλεπάγεηαη θάπνηεο βαζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε εμαθξίβσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηθέξνπλ θέξδνο, ε νηθνλνκηθή κέηξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ν έιεγρνο αλ είλαη αμηφπηζηα ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  

Ζ Downie (1997) κεηά απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ μελνδνρεηαθή 

ινγηζηηθή, θαηάιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην εληαίν ζχζηεκα ζρεηίδεηαη απνηειεζκαηηθά 

κε ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ μελνδνρείσλ θαη άιισλ παξφκνησλ ηδξπκάησλ ζε 

έλα επίπεδν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε ηκεκαηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, Παξάιιεια, γηα ην 

επξχηεξν ζέκα ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο επεζήκαλε, πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζηειερψλ κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζηε ιήςε ησλ 
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απνθάζεσλ, θαζψο κέζα απφ ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία, ε δηεμαγσγή ηεο μελνδνρεηαθήο 

ινγηζηηθήο εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν βειηησκέλε (Downie, 1997). 

Οη Mongielo & Harris (2006) ζηεξηδφκελνη ζηα επξήκαηα πνπ είραλ ήδε απφ 

πξνεγνχκελε έξεπλα ηνπο, θαη έρνληαο ππφςε ηα εξσηήκαηα πνπ έζεζαλ ζε δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ησλ μελνδνρείσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ ππνζέζεσλ νξγαλσηηθήο δηαρείξηζεο, 

πξνζπάζεζαλ λα δείμνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ησλ κεγάισλ 

μελνδνρείσλ κε ηε ινγηζηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν παξαθνινχζεζεο απφ ηα 

ζηειέρε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο θάζε μελνδνρείν έρεη θαη άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο, 

πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη, θαζψο θαη άιιε ινγηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία ηεξεί, 

αλάινγα κε ηε ρψξα ζηελ νπνία εδξεχεη, θαη αλάινγα ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ.   

Παξάιιεια, γηα λα βειηησζεί ε μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή, πξέπεη λα βειηησζνχλ 

επίζεο θαη νη ινγηζηέο πνπ αζρνινχληαη κε απηήλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Οη ινγηζηέο ησλ μελνδνρείσλ 

είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ «λέεο δεμηφηεηεο», θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη επαξθή 

θαηάξηηζε. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο αλακελφκελεο αλάγθεο γηα αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ 

ινγηζηηθήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δεμηνηήησλ, κηα άιιε βαζηθή ζπληζηψζα πνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε λα έρνπλ νη ινγηζηέο ησλ μελνδνρείσλ, είλαη ε απφθηεζε επηρεηξεζηαθψλ 

δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο. Ζ γλψζε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο επηρείξεζεο δηεπθνιχλεη φρη 

κφλν ηελ απνηειεζκαηηθή αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά επίζεο 

βνεζά ηνλ ινγηζηή λα επηθνηλσλεί πην απνηειεζκαηηθά κε άιια κέιε ηεο νκάδαο 

δηαρείξηζεο, θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη αλαγθαίν θαη απαξαίηεην ζηε ζπλνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο (Geller et 

al. 1990). 

Απφ απηή ηελ άπνςε είλαη ελδηαθέξνλ, σο εθ ηνχηνπ λα ζεκεησζεί, φηη νη Geller et 

al. (1990), πξνζδηφξηζαλ επίζεο, κέζα απφ κηα άιιε εθηελή ηνπο έξεπλα, φηη θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 ππήξμε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ινγηζηψλ μελνδνρείσλ 

ησλ ΖΠΑ, νη νπνίνη είραλ απνθνηηήζεη απφ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ησλ μελνδνρείσλ. Ζ αχμεζε απηή αληηθαηνπηξίδεη ηελ απμαλφκελε αλάγθε γηα 

θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη κεγαιχηεξε εκπεηξία ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε ζέζε ηνπ ειεγθηή.  
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2.3 Έξεπλεο ρεηηθά κε ηνλ Δζωηεξηθό έιεγρν 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

απνηέιεζε ε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο, ηζρπξήο θαη αληαγσληζηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε κηαο νινθιεξσκέλεο Δπξσπατθήο αγνξάο,  είλαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο «δηαθάλεηαο», θαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε αλάγθε γηα δηαθάλεηα, δεκηνχξγεζε αληίζηνηρα ηελ 

αλάγθε ζχληαμεο αμηφπηζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηα 

πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ νξζή ηήξεζε ησλ γεληθά παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ 

θαη παξαδνρψλ. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, παξέρεηαη κέζα απφ ηελ 

ειεγθηηθή δηαδηθαζία (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο,2013).  

Ζ ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί ηελ αζθαιηζηηθή 

δηθιείδα ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ απνθπγή αθνχζηαο ή ζθφπηκεο δηαξξνήο ησλ θάζε 

είδνπο ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ, αγαζψλ θαη πιηθψλ, θαζψο θαη ηελ απνθπγή 

απψιεηαο εζφδσλ απφ θαηαρξήζεηο ή ιεηηνπξγηθά ιάζε (Μάξα,1991). Γεληθφηεξα, 

ζθνπφο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο μελνδνρεηαθήο 

επηρείξεζεο είλαη, ε πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο 

επηρείξεζεο θαη ε δηαζθάιηζε φηη φια ιεηηνπξγνχλ φπσο πξνβιέπεηαη (Λεθαξάθνπ, - 

Νηδάκε, 2001). 

Σα απνηειέζκαηα επηζεκαίλνπλ, πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ επηηπρία, αιιά θαη γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Αλ ε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ζσζηά θαη  λα 

ελζηεξλίδεηαη ην πιήξε αληίθηππν ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε, 

ππνζηεξίδεηαη, φηη φρη κφλν κπνξεί λα βειηηψζεη ηα θίλεηξα θαη ην εζηθφ, αιιά κπνξεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα εληζρχζεη νιφθιεξε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο 

ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο (Harrissa & Brown, 1998).  

Αθφκε κηα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εζσηεξηθή 

δηαρείξηζε θαη ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ μελνδνρείσλ. Μέζα απφ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν Gibson (2003), ζην Υνλγθ Κνλγθ, αζρνιήζεθε κε ην αλ ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε θαη νη ειεγθηέο ησλ μελνδνρείσλ, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ ηνπο αζθεί ν ειεγθηήο.  Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, πσο 

φζνη εξγάδνληαλ ζε μελνδνρεία δελ ήηαλ αξθεηά ελήκεξνη κε ζέκαηα πνπ φθεηιαλ λα 

γλσξίδνπλ, ελψ σο πξνο ην θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεγθηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ είλαη παξφκνηα κε απηά 

άιισλ ζπλαδέιθσλ πνπ αζθνχλ έιεγρν ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. 

ε άιιε κειέηε πνπ έγηλε ζηε ηγθαπνχξε, απφ ηνπο Goodwin & Yeo (2001), 

εμεηάζηεθαλ νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ αλεμαξηεζία θαη ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ έξεπλα εληφπηζε ηελ χπαξμε ηζρπξήο 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, εηδηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ 

αλεμάξηεηνπο Γηεπζπληέο. 

Παξάιιεια, ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γεληθά ζηηο επηρεηξήζεηο, 

κειεηήζεθε επίζεο απφ ηνπο Leung et al. (2004). ηελ έξεπλα απηή (ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ 397 εξσηεκαηνιφγηα), ζπκκεηείραλ ηφζν ειεγθηέο, φζν θαη 

δηεπζπληέο νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ν θαζνξηζκφο ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηε κειέηε απηή, 

δηαπηζηψζεθε απφ ηε κηα κεξηά, φηη νη δηεπζπληέο ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ήηαλ 

πνιχ ζεηηθά δηαθείκελνη ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ απφ ηελ άιιε 

κεξηά, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζεσξνχζαλ φηη απνηεινχλ βαζηθφ κέξνο ηεο δηνίθεζεο, κε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ηνπο. Σέινο, νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζεσξνχζαλ ηελ θνπιηνχξα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο , σο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ, ν εζσηεξηθφο ξφινο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθά, 

θαζψο θαη ζηελ επηηπρία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ εηδηθά. Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα, φηαλ πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ 

ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηα ξίζθα θαη ηνπο θηλδχλνπο, θαζψο θαη ηηο 

αβεβαηφηεηεο ηνπ κέιινληνο, θαη νη δπζθνιίεο απηέο είλαη πην εκθαλείο ζηνλ ηνκέα ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο δείθηεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, πσο ε επηηπρία ησλ μελνδνρεηαθψλ 
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θαηαιπκάησλ, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

2.4 Μειέηεο ρεηηθά κε ηελ Δπίδξαζε ηωλ ΓΠΥΑ 

 

Πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο είλαη νη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΓΠΥA ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ε κηα πξνζπάζεηα λα δηεπθξηληζηνχλ νη επηπηψζεηο 

πνπ αλέθπςαλ, ζπνπδαίνη αθαδεκατθνί, κέζσ δηαθφξσλ κεζφδσλ έξεπλαο θαη 

επηιέγνληαο έλα ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εμάγνπλ 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, κειέηεζαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ νη 

επελδπηέο γηα ηα λέα απηά πξφηππα. Αξρηθά, γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ ΓΠΥΑ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Δπξσπατθή αγνξά, κέζα απφ έξεπλεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ θαη ζηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ζηελ 

επίδξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί είλαη γεληθνχ ραξαθηήξα θαη 

αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ πεξηγξαθή ησλ πεξηζηάζεσλ θάησ απφ ηηο νπνίεο 

εθαξκφζηεθαλ ηα ΓΠΥA ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Ζ πηνζέηεζε ηνπο απφ αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηα εμήο επηρεηξήκαηα, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα 

ΓΠΥA εληζρχνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, βειηηψλνπλ ηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ  πξνηχπσλ ζε δηεζλέο επίπεδν, δηεπθνιχλνπλ ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δηεζλή θιίκαθα, θαη ζπκβάιινπλ ζηε θαιχηεξε 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ. Παξάιιεια, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

ελίζρπζε θαη νινθιήξσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ.  

Σα ΓΠΥA είλαη επεξγεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαζψο ζεσξνχληαη ηα 

πιένλ «πξνεηνηκαζκέλα πξφηππα», ηα νπνία δηαζέηνπλ ην θαιχηεξν ινγηζηηθφ πιαίζην 

θαη ηηο θαιχηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο ε Chamisa (2000) 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, πσο ε εθαξκνγή ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζα έρεη κφλν 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο θάζε ρψξαο.  

πλερίδνληαο κε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα ΓΠΥA ζηελ Δπξσπατθή Αγνξά, νη 

Aubert & Grudnitski (2011), αλαθέξνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεμαγσγήο κηαο αλάιπζεο, πνπ απνηειείηαη απφ δχν ζηάδηα, ψζηε λα δείμνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 



17 
 

κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπο. ην πξψην ζηάδην, κειεηήζεθαλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ζε δείγκα πνπ απνηεινχληαλ απφ είθνζη βηνκεραλίεο, 

πξνεξρφκελεο απφ δεθαηξείο δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Απηφ επηηεχρζεθε κε ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ (ROA)
1
, ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ, πσο ππάξρνπλ πνιιέο ζεηηθέο δηαθνξέο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζην Βέιγην, ζηε Γαιιία, ζηελ Ηηαιία, ζηελ Διβεηία, ζηε νπεδία θαη 

ζηε Φηλιαλδία. ην δεχηεξν ζηάδην, επηθεληξψζεθαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ 

απφ ηελ άπνςε ηεο αγνξάο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, θαη ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο απφδνζεο ηεο αγνξάο, κεηά ηελ εθαξκνγή. 

Παξάιιεια, νη Armstrong et al. (2010) εμέηαζαλ ηελ αληίδξαζε ζηελ Δπξσπατθή 

Υξεκαηηζηεξηαθή αγνξά κέζα απφ δεθαέμη ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΠΥA ζηελ Δπξψπε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, πσο ππάξρεη πνιχ ζεηηθή 

αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥA γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε ρακειφηεξε 

πνηφηεηα πιεξνθνξηψλ, πξηλ ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ. Αθφκε, έδεημαλ πσο νη 

επελδπηέο είλαη πνιινί ηθαλνπνηεκέλνη θαζψο απνθνκίδνπλ πνιιά νθέιε. Δλψ απφ ηελ 

άιιε κεξηά, αξλεηηθή ήηαλ ε επίδξαζε κφλν γηα ηηο ρψξεο πνπ εθάξκνδαλ ην 

γαιινγεξκαληθφ ινγηζηηθφ κνληέιν, ε νπνία επηβεβαηψλεη θαη ηελ αλεζπρία ησλ 

επελδπηψλ, πσο ε επηβνιή ησλ ΓΠΥA ζηηο ρψξεο απηέο ζα είλαη δχζθνιε.  

Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά, παξαθάησ 

παξαηίζεληαη έξεπλεο ζπνπδαίσλ Διιήλσλ αθαδεκατθψλ,  νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κε ζθνπφ λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο απφςεηο θαη εθηηκήζεηο ησλ κάλαηδεξ ησλ 

εηαηξεηψλ, γηα ην γεγνλφο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥA, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Αξρηθά, νη Pazarskis et al. (2011), είραλ σο αληηθείκελν κειέηεο ηνπο ηελ 

αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥA ζηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Με ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ, αλαιχζεθε ε 

επίδξαζε ηεο πηνζέηεζεο απηήο γηα ηξία έηε πξηλ (2002-2004) θαη ηξία έηε κεηά (2005-

2007), απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, φζνλ 

αθνξά ην έηνο 2002 ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο 2005, δελ έδεημαλ θακηά επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο, κεηά ηελ πηνζέηεζε, θαζψο νη 

                                                           
1
  Δίλαη έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθφο δείθηεο, ν νπνίνο δείρλεη πφζν απνδνηηθά ρξεζηκνπνηεί κηα εηαηξεία ηα 

θεθάιαηα ηεο, γηα λα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηα έζνδα (θέξδε) θαη εθθξάδεηαη ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη σο έλδεημε απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα κηα εηαηξεία θαζψο καο δείρλεη ηη κπνξεί λα παξάγεη κηα 

εηαηξεία, κέζα απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο. 
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ηηκέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ δελ άιιαμαλ ζεκαληηθά. Αληίζεηα, θαηά ηελ 

εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ,  δπν ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο (Γείθηεο Μαθξνπξφζεζκσλ 

Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα θαη Γείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο πξν 

Σφθσλ θαη Φφξσλ), εκθάληζαλ ζεκαληηθή αιιαγή θαη ζεηηθή επίδξαζε ηξία ρξφληα πξηλ 

θαη κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥA . 

Δπίζεο, νη Iatridis & Rouvolis (2010) αζρνιήζεθαλ κε ηηο επηπηψζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηε κεηάβαζε απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα φισλ ησλ κε- 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, πσο ε πηνζέηεζε ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο 

θαηλφηαλ λα είλαη δπζκελήο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο, σζηφζν φκσο κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ βειηηψζεθαλ αηζζεηά.  

Παξάιιεια, κέζα απφ έξεπλα ζε 238 Διιεληθέο επηρεηξήζεηο (δειαδή ην 75% 

φισλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην, έσο θαη ην Μάξηην ηνπ 2006), πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη Tsalavoutas & Evans (2010), ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κειεηήζνπλ 

ηελ επίδξαζε ησλ ΓΠΥΑ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ, 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε εθαξκνγή ηνπο είρε ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε θαη απφδνζε ηεο θάζε επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζηνπο δείθηεο κφριεπζεο 

θαη ξεπζηφηεηαο ηνπο. Καηά κέζν φξν, νη επηπηψζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ κεηνρψλ θαη 

ζηα θαζαξά έζνδα είραλ ζεηηθφ αληίθηππν, ελψ ε κφριεπζε θαη ε ξεπζηφηεηα 

επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά.   

Οη Mandila et al. (2009), αζρνιήζεθαλ κε ηηο επηπηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζηηο 

ειιεληθέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Μέζα απφ δηάθνξεο κεζφδνπο αλάιπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πέληε εηζεγκέλεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, έγηλε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ αλίρλεπζε ησλ επηπηψζεσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Αξρηθά, έγηλε κηα παξαδνζηαθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηφζν δηαρξνληθά ζε θάζε επηρείξεζε, φζν θαη δηαθιαδηθά 

κέζσ ησλ αξηζκνδεηθηψλ, δίλνληαο έκθαζε ζηα δχν ζεκαληηθά έηε κεηάβαζεο, ην 2004 

θαη ην 2005. Δπίζεο, κέζσ ηνπ Altman’s Z’ Score
2
, επηρείξεζαλ κηα πξφβιεςε 

ρξενθνπίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, πάλσ θάησ ηα ίδηα κε άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο, 

είηε ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, είηε ζε δηάθνξνπο θιάδνπο.  Όπσο πξνέθπςε κέζα 

απφ ηηο απνινγηζηηθέο ρξήζεηο ηνπ 2004 θαη 2005, νη θχξηεο δηαθνξέο απφ ηελ εθαξκνγή 

                                                           
2
 Ζ θφξκνπια Z- score δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ηεο πηψρεπζεο, ην 1968, απφ ηνλ Edward 

Altman I, ν νπνίνο ήηαλ ηελ επνρή εθείλε επίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο. Ο ηχπνο 

απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνβιέςεη ηελ πηζαλφηεηα , φηη κηα επηρείξεζε ζα πάεη ζε πηψρεπζε 

κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα.  
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ησλ ΓΠΥΑ γηα πξψηε θνξά, αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζκνχο ζε ζέκαηα 

ελζσκαησκέλσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, παξνρψλ 

πξνζσπηθνχ, αλαβαιιφκελσλ θφξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. ηε ζπλέρεηα,  ε 

αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε αξηζκνδείθηεο ζε δηαθιαδηθφ 

επίπεδν, έδεημε φηη δελ ππήξμε κεγάιε δηαθνξά, ηφζν ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, φζν 

θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ ππφ εμέηαζεο εηαηξεηψλ.  

 

2.5 πκπεξάζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ έδεημαλ πσο ν ηνπξηζκφο, κε επίθεληξν ηα μελνδνρεία, 

έρεη θεληξίζεη, φπσο θαίλεηαη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ κειεηεηψλ, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε αλάπηπμε ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο ζπλδέεηαη επξχηεξα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

βηνκεραλίαο, φζν θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεηζαξρίαο, εληφο ηεο επηρείξεζεο, 

γηα ηε ιήςε νξζψλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ. Αλ ηα μελνδνρεία αληηιεθζνχλ ηελ αδπλακία 

πνπ ππάξρεη ζήκεξα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελζσκάησζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο έξεπλαο θαη 

ζηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κνληέισλ δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο, ηφηε ε βειηίσζε ηεο 

μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο ζα είλαη έλα βέβαην επαθφινπζν. 

Όζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ μελνδνρείσλ, απφ ηα επξήκαηα ησλ 

εξεπλψλ, πξνθχπηεη φηη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία φισλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθά, θαζψο θαη ζηελ επηηπρία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

εηδηθά.  Απφ ηε κηα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη απφ ηελ άιιε ε ειιεληθή μελνδνρεηαθή βηνκεραλία απνηειεί ην βαζηθφ 

παξάγνληα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε πνηφηεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Χο πξνο ηα ΓΠΥΑ ηψξα, ηα ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ, πσο κέρξη θαη ζήκεξα, 10 

ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηα λέα ινγηζηηθά πξφηππα απνηεινχλ αληηθείκελν 

κειέηεο ζπνπδαίσλ αθαδεκατθψλ, ιφγσ ηεο χςηζηεο ζεκαζίαο ηνπο, θαζψο θαη ηεο 

κειινληηθά πηζαλήο θαζνιηθήο εθαξκνγήο ηνπο παγθνζκίσο. Οη έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ αθαδεκατθνχο, απφ κεηαπηπρηαθνχο θαη απφ 

δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο, παξφιν πνπ ραξαθηεξίδνληαη ιίγεο ζε αξηζκφ, ζε ζχγθξηζε κε 

έξεπλεο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ζεσξνχληαη αμηφινγεο, Χζηφζν, κε βάζε ηα φζα 

κειεηήζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, δε βξέζεθαλ πνιιέο έξεπλεο, πνπ λα 
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επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ζε βάζνο ρξφλνπ.  

Καηαιήγνληαο, ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ, φηη αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥA βειηίσζε ηελ πνηφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, έρνπλ 

ζνβαξέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε θφζηνπο – νθέινπο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, ζην επφκελν θεθάιαην 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν 

θαιχπηεη ηελ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή, ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζηηο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

πιήξε θαηαλφεζε, πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αλαγλψζηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

3.1 Δηζαγωγή 
 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο δηεζλείο θιάδνπο  ζηε ζεκεξηλή 

επνρή. Σφζν νη δεκφζηνη, φζν θαη νη ηδησηηθνί ηνκείο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ 

απμάλνληαη, κε ζθνπφ ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα, θαη ηελ απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο (Wahab & Cooper, 2001). Ο ηνπξηζκφο ν νπνίνο απμήζεθε πάξα πνιχ 

ηνλ ηειεπηαίν κηζφ αηψλα, έρεη γίλεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ηνπ θφζκνπ, 

θαζψο έρεη αλαπηχμεη έλα πνιπδηάζηαην θαη πνιπθιαδηθφ ραξαθηήξα, πνπ θάλεη ηελ 

αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηνπξηζκνχ έλα δχζθνιν θαη πνιχπινθν 

έξγν (Wahab & Cooper, 2001).  

Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ. Σα 

μελνδνρεία παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ κηαο ρψξαο θαη απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ρσξίο ηα μελνδνρεία δε ζα ήηαλ δπλαηή ε “εκπνξία” ηεο 

θηινμελίαο. Ζ ζεκαζία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη 

ηεξάζηηα. Σνπξηζκφο θαη μελνδνρεία αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιεινδηακνξθψλνληαη, 

θαη δε λνείηαη ηνπξηζκφο ρσξίο ηελ χπαξμε μελνδνρείσλ.  

Μέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ έρνπκε απηφκαηα θαη αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο, γηα απηφ θαη ηα μελνδνρεία γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο δηαθφξσλ επελδπηψλ, αιιά θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ θάζε 

θξάηνπο, πνπ κέζσ ηεο μελνδνρεηαθήο αλάπηπμεο θαη κέζσ επηρνξεγήζεσλ πνπ δίλεη, 

απνβιέπεη ζε κεγαιχηεξα θέξδε ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκία.  

Ζ κειέηε ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα κηα 

εκπεξηζηαησκέλε θαη ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο. Γηα απηφ ην ιφγν ζην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο, αλαιχνληαο ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηεο, 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηηο μελνδνρεηαθέο θαη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε, ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, θαζψο θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.  
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Παξάιιεια, εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο, ε 

νπνία βξίζθεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, επνκέλσο θαη ζε κηα μελνδνρεηαθή 

κνλάδα, ειέγρνληαο έηζη αλ ε νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ 

γίλεηαη κε πξέπνληα ηξφπν θαη ρσξίο ζθάικαηα. Γηα απηφ ην ιφγν, γίλεηαη κηα εθηελήο 

παξνπζίαζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο ε ειεγθηηθή 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο θαη ε δηάδνζε 

ηεο ζηε ζχγρξνλε επνρή, είλαη ηεξάζηηα, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ  

θαζεκεξηλά. 

Σέινο, ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη θαη ε αλάιπζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή απνηέιεζε ζεκαληηθή εμέιημε 

ζην ρψξν ηεο ινγηζηηθήο ζηελ Διιάδα. Γηα ην ιφγν απηφ, παξνπζηάδνληαη ηα ΓΠΥΑ, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.  

 

3.2 Ξελνδνρεηαθή Λνγηζηηθή 
 

εκαληηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ ζεκεησζεί ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ, αιιά θαη ζην 

ινγηζηηθφ θφζκν γηα ηελ αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηεο ινγηζηηθήο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

ηνκέα. Γχν είλαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηε κειέηε ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο:  

 Ζ κεγάιε αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο ινγηζηηθήο ζηνλ θιάδν απηφ, εμαηηίαο ηεο 

ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο κεγάιεο ηνπ ζπλεηζθνξάο ζηε 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο 

 Ζ δπζθνιία πνπ ππάξρεη απφ ηε θχζε ηεο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ινγηζηηθήο 

ησλ μελνδνρείσλ.  

Γηα ην επξχηεξν ζέκα ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο εθπαίδεπζεο κειέηεζαλ νη 

Xue et al. (2014), κε αθνξκή ηελ αχμεζε ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο απφ ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ην 2008, θαη αθνχ εμέηαζαλ ιεπηνκεξψο ηελ μελνδνρεηαθή 

ινγηζηηθή θαη ην management, θαηέιεμαλ ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο μελνδνρεηαθήο 

ινγηζηηθήο θαη πξφηεηλαλ ηελ εηζαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθήο ζην αθαδεκατθφ 

πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ παλεπηζηήκησλ ηνπο εθεί, ζηα νπνία δηαζέηνπλ ηκήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο 



23 
 

φζνη παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο απέθηεζαλ πεξηζζφηεξε 

γλψζε γχξσ απφ ηα μελνδνρεία, ε νπνία ηνπο βνήζεζε ζεκαληηθά ζηε κεηέπεηηα 

επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. 

Κάηη ηέηνην ζεσξείηαη απνιχησο δηθαηνινγεκέλν, θαζψο ε γλψζε ηεο 

μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο βνεζάεη ηε δηνίθεζε θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε ζηε ιήςε νξζψλ 

απνθάζεσλ, αθνχ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα κνληέια δηνηθεηηθήο 

ινγηζηηθήο, αλάινγα κε ηελ ηδηνκνξθία ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 

3.2.1 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξελνδνρεηαθνύ Κιάδνπ 
 

Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο παξνπζηάδεη δηάθνξεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδηνκνξθίεο ζε 

ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Mullins (1992), είλαη ηα εμήο: 

 ηαζεξή δπλακηθφηεηα δσκαηίσλ, πνπ πεξηνξίδεη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα πνπ 

κπνξνχλ λα έρνπλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 

 Γξαζηεξηφηεηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δειαδή ακεζφηεηα ησλ θηλήζεσλ. Απηή ε 

ηδηφηεηα, πεξηνξίδεη θαη ηηο ηπρφλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ζε πεξίπησζε ιαζψλ.  

 Αλάγθε γηα πνιιέο θαη κεγάιεο  εγθαηαζηάζεηο 

 Έληαζε εξγαζίαο, γηαηί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 

ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην θφζηνο εξγαζίαο 

 Αζηαζήο δήηεζε, πνπ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο νηθνλνκηθνχο θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθνχο παξάγνληεο 

 Ύπαξμε κεγάινπ θεθαιαίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 

 Παξαγσγή θαη θαηαλάισζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ρψξν 

 Σν κέγεζνο ηνπ θιάδνπ είλαη ζρεηηθά κηθξφ, ψζηε πνιιέο θνξέο δελ κπνξεί λα 

σθειεζεί απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο 
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Σα μελνδνρεία δηαθέξνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθά, θαη απηά είλαη ηα εμήο: 

 νη πειάηεο πνπ απνηεινχλ ην βαζηθφ ζηφρν ησλ μελνδνρείσλ, θαζψο θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπο 

  ν έιεγρνο απφ θξαηηθνχο θνξείο, φπσο ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ 

(ΔΟΣ) θαη ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο 

  ην ακεηαθίλεην πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (απηφ ζεκαίλεη πσο ην 

μελνδνρείν πξνζθέξεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ ηφπν πνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί, θαη φρη θάπνπ αιινχ) 

  ε αλειαζηηθφηεηα θφζηνπο, γηαηί ε ίδξπζε ηνπ μελνδνρείνπ απαηηεί ηνπνζέηεζε 

κεγάισλ θεθαιαίσλ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη έηζη επηβαξχλεηαη εθηφο 

απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη απφ δηάθνξα άιια έμνδα  

  Σέινο, ε άκεζε δήηεζε θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ, θαζψο ν πειάηεο απνιακβάλεη 

ηα αγαζά ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγνχληαη, ρσξίο λα δίλεηαη ην πεξηζψξην γηα πηζαλή 

δηφξζσζε ιάζνπο. 

 

3.2.2  Η εκαζία θαη ν  Ρόινο ηεο Ξελνδνρεηαθήο Λνγηζηηθήο 
 

Ζ γεληθή ινγηζηηθή είλαη έλαο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ φπσο ηε ζπγθέληξσζε, ηνλ ππνινγηζκφ, ηελ θαηαρψξηζε θαη ηε κεηάδνζε 

νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα βνεζήζνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

λα πάξνπλ θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Οη έλλνηεο θαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο γεληθέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο, είλαη βαζηθνί θαη εθαξκφδνληαη γεληθά ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Σν αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείηαη ν θάζε 

ηνκέαο, νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ε 

ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο θάζε επηρείξεζεο, εμαξηψληαη απφ ηε κνξθή ηνπ θιάδνπ ζηνλ 

νπνίν αλήθεη.  
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Ζ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή σο μερσξηζηφο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο έρεη, σο 

αληηθείκελν ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ μελνδνρείνπ. Αληηθείκελν ινηπφλ ηεο 

μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο είλαη ε ρξνληθή εμηζηφξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη 

ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ, δειαδή ε ζπγθέληξσζε, ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζπζρέηηζε 

ζηνηρείσλ θαηά ην ρξφλν (Καξαρνληδίηεο & αξιήο, 1989). 

 θνπφο ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

πεξηνπζηαθήο ζπγθξφηεζεο θαη ε δηάξζξσζε ηνπ μελνδνρείνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ε 

παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ κεηαβνιψλ θαη ηέινο, λα βξεζνχλ ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ζε ζχλνιν, γηα θάζε θιάδν εθκεηάιιεπζεο μερσξηζηά (Λεθαξάθνπ – 

Νηδάκε, 2001). ηελ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή, ε ηήξεζε επηβάιιεηαη απφ ηνπο 

θαλφλεο ηεο ινγηζηηθήο, απφ ηνλ εκπνξηθφ λφκν θαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α..), ζε εηδηθά βηβιία, πξνο δηαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ επηρεηξεκαηία, αιιά θαη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο θνηλσλίαο.  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θχζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, είλαη απηή πνπ 

νδεγεί ηελ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή λα πξνζαξκφζεη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη λα 

εθαξκφζεη ηερληθέο, ψζηε λα μεπεξάζεη ηα ινγηζηηθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη. 

Ζ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε πνπ ζα εθαξκνζηεί, ζα πξέπεη λα έρεη ην απαξαίηεην 

ινγηζηηθφ ζρέδην θαη ην ζρέδην εγγξαθψλ πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

θαηαιχκαηνο. 

πλεπψο, ε μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή είλαη φξγαλν πιεξνθφξεζεο θαη 

δηαθσηίδεη ηε δηνίθεζε, φρη κφλν γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη 

γηα ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα, αιιά θαη γηα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηε ξεπζηφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ην λεθξφ ζεκείν ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 

δξάζεο ηεο επηρείξεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ν ξφινο ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο είλαη ζεκαληηθφο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ μελνδνρείσλ. Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξηαθέο θαη ζηαηηζηηθέο αμίεο 

πνπ πξνζθέξεη ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηνπ ηακείνπ, ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, 

ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ, ησλ απνζεκάησλ, θ.ιπ., δίλεη θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία 

πνπ είλαη απαξαίηεηε ζηε δηνίθεζε θαη ηνπο ππεπζχλνπο, γηα ηε ιήςε ζνβαξψλ θαη 

κειινληηθψλ απνθάζεσλ. 
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3.2.3 Βαζηθέο Ξελνδνρεηαθέο θαη Λνγηζηηθέο Αξρέο 

 

Ξελνδνρεηαθέο Αξρέο: 

Ζ ινγηζηηθή νξγάλσζε κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα απνβιέπεη ηφζν 

ζηελ πιεξφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα κε δηαθεχγεη θακηά 

δνζνιεςία ησλ πειαηψλ, φζν θαη ζηελ απφιπηε ελεκεξφηεηα ησλ θαηαρσξίζεσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο. ηηο ππφινηπεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο νη ινγαξηαζκνί γηα 

είζπξαμε παξνπζηάδνληαη, ζπλήζσο, ζε ρξφλν πνπ επηιέγεη ν επηρεηξεκαηίαο. ηα 

μελνδνρεία φκσο, ν πειάηεο είλαη εθείλνο πνπ έρεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο εμφθιεζεο 

ηνπ ινγαξηαζκνχ, εθηφο βέβαηα ησλ πεξηπηψζεσλ καθξνρξφληαο δηακνλήο ζην 

μελνδνρείν. Ζ φιε δηάξζξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα κελ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ απνηχπσζε ησλ δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο, αιιά λα 

παξέρεη ηελ επρέξεηα εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ ηέηνηνπ είδνπο, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε 

πνξεία ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε ν επηρεηξεκαηίαο λα 

θαζνξίδεη ηελ νξζή θαηεχζπλζε (Καξαρνληδίηεο & αξιήο,1989). 

Λνγηζηηθέο Αξρέο:  

ηελ Διιάδα, νη γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο δεκηνπξγήζεθαλ 

κέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο – 

λνκνινγίαο, αθνινπζψληαο ην γαιινγεξκαληθφ κνληέιν ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Με ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ, ζεσξήζεθε φηη εμαζθαιηδφηαλ 

κηα εληαία θαη νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ πξαθηηθψλ ινγηζηηθψλ ζεκάησλ θαη έηζη 

πιεξνχληαλ θαιχηεξα ην θξηηήξην ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Νεγθάθεο, 2015).  

Οη γεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ θαζηεξψζεθαλ λνκνζεηηθά απφ: 

(α) ην Ν. 4308/14, Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο, (β) ην Ν.2190/20 “Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ”, (γ) ηνλ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ θαη (δ) ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

(ΔΓΛ) θαη (ε) ηελ 4
ε
 Οδεγία ηεο Δ.Δ. νξίδνπλ φηη:   

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνινπζψληαο, κεηαμχ άιισλ, ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζπληάζζνληαη κε ζαθήλεηα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκειηψδεηο 

παξαδνρέο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ηεο ζπλέρηζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 
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ηελ επηζήκαλζε φηη αμηνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα δηάζηεκα 12 κελψλ, κεηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ηεο ζπλέπεηαο εθαξκνγήο 

ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηεο αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο κε ζχλεζε θαη 

αλαιπηηθά γηα θάζε ινγαξηαζκφ, ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αξλεηηθψλ πξνζαξκνγψλ ηεο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ηεο δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ, ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα, αιιά θαη ηεο αξρήο φηη ηα θέξδε πνπ δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ δελ 

αλαγλσξίδνληαη (Νεγθάθεο, 2015).  

 

3.2.4 Οηθνλνκηθέο  Καηαζηάζεηο  ηωλ Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδωλ 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα κηα μελνδνρεηαθή 

επηρείξεζε, επηδεηνχλ λα κάζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο θαη γηα ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε, κεηά ην ηέινο κηαο πεξηφδνπ. Σν 

θαηαιιειφηεξν δηάζηεκα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη, ην έλα έηνο θαη ην δηάζηεκα απηφ νλνκάδεηαη ινγηζηηθή ρξήζε ή 

ινγηζηηθή πεξίνδνο
3
.  

Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξνθχπηνπλ απφ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ 

αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο κνλάδαο, ρξεηάδεηαη λα δεκνζηεπζνχλ ζην Φχιιν 

ηεο Κπβεξλήζεσο, αιιά θαη λα γξαθηνχλ ζην Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκνχ 

γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη ηηο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

φζνλ αθνξά ηηο Ηδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξίεο (Η.Κ.Δ.), ε δεκνζίεπζε γίλεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Σελ ππνρξέσζε απηή ηελ έρνπλ θαη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, 

αιιά θαη γεληθφηεξα φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζπλζέηνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Πέληε είλαη νη ππνρξεσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληάζζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο, κε βάζε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην: ν Ηζνινγηζκφο, ν 

                                                           
3
 Λνγηζηηθή ρξήζε/ ινγηζηηθή πεξίνδνο νλνκάδεηαη ε δσδεθάκελε θαηά θαλφλα πεξίνδνο, κέζα ζηελ νπνία κηα 

επηρείξεζε ζπληάζζεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην λφκν. 
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Πίλαθαο ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, ν Πίλαθαο Γηάζεζεο 

ησλ Απνηειεζκάησλ θαη ην Πξνζάξηεκα. Σα πνζά πνπ έρνπλ νη θαηαζηάζεηο πξέπεη 

λα έρνπλ απνηηκεζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. 

Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ε νκνηφκνξθε, θαζνιηθή θαη εληαία 

εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπκβάιινληαο  έηζη 

ζηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Με ηνλ φξν νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ λννχληαη: 

(α) ε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, (β) ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπψλ 

πλνιηθψλ Δζφδσλ, (γ) ε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, (δ) ε 

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη (ε) νη εκεηψζεηο (Νεγθάθεο, 2015). 

 

3.2.5 ύζηεκα Λνγηζηηθήο:  Main Courante 

 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή παίδεη θαη ε δνκή ησλ ηκεκάησλ 

ελφο θαηαιχκαηνο. Ζ ηήξεζε Main Courante απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηνπξηζηηθέο 

κνλάδεο, θαη είλαη έλα ζχζηεκα ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηε ρψξα καο. Απφ ηελ Main Courante απνξξένπλ ηα έζνδα, νη απαηηήζεηο θαη 

ν ηξφπνο δηαθαλνληζκνχ ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηεί αθξηβέζηαηε θαη νπζηαζηηθή 

πιεξνθφξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, έρεη ελζσκαησζεί ζηελ εθαξκνγή εηδηθή ελφηεηα 

πξνγξακκάησλ αθηεξσκέλε ζηε παξαθνινχζεζε ησλ ινγηζηηθψλ θηλήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηήξεζε Main Courante είλαη έλα ζχζηεκα 

μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ εληφο ηνπ 

μελνδνρείνπ. Αθνξά πειάηεο πνπ είλαη κέζα ζην μελνδνρείν θαη δελ έρεη εθδνζεί 

αθφκα ν ινγαξηαζκφο ηνπο, παξφιν πνπ έρνπλ ήδε θάλεη θαηαλαιψζεηο.    

Γηα ηελ γεληθή ινγηζηηθή ε Main Courante είλαη έλαο ινγαξηαζκφο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα γηα ηνπο “παξακέλνληεο πειάηεο”. Σν ζχζηεκα απηφ 

αλήθεη ζην ηκήκα ππνδνρήο θαη απνηειεί μερσξηζηφ θνκκάηη απαξηηδφκελν απφ 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Οη ιεηηνπξγίεο θαη νη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο ηήξεζεο 

ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ είλαη, ε ζσζηή ηήξεζε ησλ αξρείσλ ησλ ινγαξηαζκψλ γηα 
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ηνπο πειάηεο ή κε πειάηεο, κέζσ ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ζπλαιιαγψλ, θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην μελνδνρείν. Δπίζεο, παξέρεη θαη άιιεο 

ινγηζηηθέο ππεξεζίεο φπσο ε εθαξκνγή δηθιείδσλ αζθαιείαο ζηηο θηλήζεηο ηνπ 

ηακείνπ θαη ζηα ππφινηπα πειαηψλ - πξνκεζεπηψλ, ηαθηνπνίεζε δηαθφξσλ νθεηιψλ 

ηεο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο ηνπ μελνδνρείνπ, ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο κε νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο γηα ηελ θεξδνθνξία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Καηά ηελ άθημε ησλ πειαηψλ ή αθφκε θαη πξηλ απφ απηή, δεκηνπξγείηαη ν 

ειεθηξνληθφο ινγαξηαζκφο ηνπ πειάηε, θαη ζε απηφλ κπνξνχλ λα γίλνπλ φιεο νη 

θαηαρσξήζεηο, είηε πξηλ, είηε θαηά ηελ άθημε ησλ επηζθεπηψλ. Έηζη γίλνληαη νη 

θαηαρσξήζεηο ησλ εγγξάθσλ πνπ ρσξίδνληαη ζε ρξεσζηηθέο θαη ζε πηζησηηθέο. 

Υξεσζηηθέο εγγξαθέο ζεσξνχληαη φιεο εθείλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ πειάηε κε ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα, 

ελψ πηζησηηθέο νη επηζηξνθέο θαη νη εθπηψζεηο.  

Άιιεο κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ είλαη, ε άθημε αηφκσλ ζε δσκάηην 

πνπ κέλεη ήδε θάπνηνο πειάηεο. Σφηε ζηε ηήξεζε Main Courante, θαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ πειάηε αιιάδεη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ θαη ε ηηκή ηεο δηαλπθηέξεπζεο ή ε 

αιιαγή δσκαηίνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο αιιαγήο ηεο ηηκήο ππνρξενχηαη ζε έθδνζε 

θαηλνχξγηαο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αιιαγή. Όηαλ νη έλνηθνη ηνπ δσκαηίνπ αλαρσξήζνπλ, ηφηε  

πξέπεη λα γίλεη ε ηαθηνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηε ηήξεζε Main Courante, 

ζπλππνινγίδνληαο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ πειάηε. 

 

3.2.6 Πξνβιήκαηα Ξελνδνρεηαθήο Λνγηζηηθήο 
 

Σα πξνβιήκαηα ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο αλάγνληαη ζηε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη δνζνιεςηψλ κε ηνπο ηξίηνπο, ζην ρξφλν ζπγθέληξσζεο, ηαμηλφκεζεο θαη 

θαηάηαμεο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ζηηο δπζρέξεηεο ππνινγηζκψλ θαη απνηίκεζεο, 

ζηελ έθηαζε νξγάλσζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ θιάδσλ θαη βηβιίσλ, ζηε ιεηηνπξγία 

δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε δηεμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο απφ θάζε θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο, ζηε ζπγθέληξσζε ινγηζηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα θαη δηεμαγσγή ρξήζηκσλ ζηαηηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηελ 
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επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηε ιήςε επνηθνδνκεηηθψλ 

κειινληηθψλ απνθάζεσλ (Καξαρνληδίηεο & αξιήο, 1989). 

Χζηφζν, ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ην νπνίν έρεη λα αληηκεησπίζεη ε 

μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή, είλαη ε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία πνιιψλ  ηκεκάησλ καδί. 

Παξφιν πνπ ην θάζε ηκήκα έρεη ην δηθφ ηνπ έζνδν, ν πειάηεο πιεξψλεη κηα ζπλνιηθή 

ηηκή πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηακνλή ηνπ, θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν θαηαλάισζε θαηά 

ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζην μελνδνρείν. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ινγηζηήξην 

είλαη απηφ πνπ ζα πξέπεη λα δηαρσξίζεη ην θάζε έζνδν, γηα λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζσζηά ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Πέξα απφ απηφ φκσο, ην 

ινγηζηήξην έρεη θαη κηα άιιε ιεηηνπξγία. Πξέπεη λα επηκεξίζεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ, αιιά θαη λα επηθνηλσλεί δηαξθψο κεηαμχ 

ηνπο, εμαηηίαο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ πιηθψλ αιιά θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

Παξάιιεια, επεηδή ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηα δεδνκέλα κπνξεί λα 

αιιάμνπλ μαθληθά, εμαηηίαο ηεο εμάξηεζεο απφ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (θαζψο 

νξηζκέλνη πειάηεο κπνξεί λα απνρσξίζνπλ μαθληθά), ην ινγηζηήξην πξέπεη λα είλαη 

έηνηκν θαη θαιά νξγαλσκέλν, ψζηε λα αληηκεησπίζεη κηα ηέηνηα αιιαγή ζηελ θαξηέια 

ηνπ εθάζηνηε πειάηε.  

Άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο απνηειεί ε 

θνζηνιφγεζε. Όηαλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, ηφηε 

παξνπζηάδεηαη κηα δπζρέξεηα ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ. Ζ ηηκή πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξνρή, λα έρεη ππνινγηζηεί 

πξηλ απφ ηελ θξάηεζε ή ηελ άθημε ηνπ πειάηε θαη λα νξίδεηαη κε βάζε ην πεξηζψξην 

ηνπ θέξδνπο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην λφκν, αιιά θαη απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ 

αληαγσληζκφ. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο αλαγθαίαο ρξήζεο ηνπ λφκνπ «αλαινγία αμίαο θαη ηηκήο» 

απφ ηνλ πειάηε, ην ίδην πξντφλ έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

μελνδνρείνπ, γηαηί είλαη δηαθνξεηηθή ε εμππεξέηεζε πνπ ην ζπλνδεχεη. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ην ινγηζηήξην αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο απηήο ζηελ 

ηηκή. 
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3.3 Η Διεγθηηθή Γηαδηθαζία ζηηο Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο 
 

3.3.1 Διεγθηηθή θαη Δζωηεξηθόο Έιεγρνο 

 

Ζ ειεγθηηθή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο ινγηζηηθήο 

επηζηήκεο. Αζρνιείηαη κε  ηε δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Αληηθείκελν ηεο ζπληζηά ν έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο θαη δηελεξγείηαη απφ πξφζσπα αλεμάξηεηα πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα (νξθσηνί ειεγθηέο-ινγηζηέο) (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013).  

Ζ Ακεξηθάληθή Έλσζε Λνγηζηηθήο (American Accounting Association) νξίδεη 

ηελ ειεγθηηθή σο «κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αληηθεηκεληθήο ζπγθέληξσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, πνπ αθνξνχλ ζε πηζηνπνηήζεηο νηθνλνκηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ, κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο 

κεηαμχ απηψλ ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, γηα ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο». 

Ο ινγηζηηθφο έιεγρνο είλαη έξγν, πνπ κε  ηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ βηβιίσλ 

θαη ζηνηρείσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, επηηξέπεη ηε δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο θαηαρψξεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ αμηψλ θαη απνβιέπεη ζηελ επαιήζεπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ινγαξηαζκνχο, ζηελ απνθάιπςε ησλ 

θάζε κνξθήο ζθαικάησλ θαη ζηελ πξφιεςε απηψλ θαη ελδερνκέλσο ζηελ άζθεζε 

θξηηηθήο ηεο δηαρείξηζεο (Πξσηνςάιηεο & αξαθνζηίδεο, 2003). 

 

3.3.2 Ιζηνξηθά ηνηρεία ηεο Διεγθηηθήο  

 

Ο  φξνο ειεγθηέο (auditors) πξσηνεκθαλίζηεθε επίζεκα ζηελ Αγγιία ην 1285 κε 

απφθαζε ηνπ Δδνπάξδνπ Α΄. Ζ απφθαζε απηή φξηδε, φηη φινη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο ειεγθηέο. Σν 1581 εκθαλίζηεθε ζηε 

Βελεηία ε πξψηε επίζεκε Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ θαη αξθεηά αξγφηεξα 

εκθαλίζηεθαλ παξφκνηεο ελψζεηο  ζηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο 
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Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Παιαηφηεξα, ππήξραλ γξαπηέο καξηπξίεο πνπ 

ρξνλνινγνχληαη απφ ην 3000 π.Υ. φπνπ γίλεηαη αλαθνξά  γηα χπαξμε εκπνξηθψλ 

λφκσλ θαη ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ ζηνπο Νηλεπίηεο ηεο αξραίαο Βαβπιψλαο. 

Αξγφηεξα ζηελ αξραία Αίγππην, ππήξραλ «γξαθείο» πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα 

ηε ζχληαμε εκπνξηθψλ θαη ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ θαη απνηεινχζαλ ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ. Οη γξαθείο ήηαλ επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαηήξεζε - εθαξκνγή ησλ λφκσλ, 

ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζίσλ, θπξίσο ησλ λαψλ θαη ησλ 

αλψηαησλ αμησκαηνχρσλ, ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο θαη ηελ επηζήκαλζε 

νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013). 

ηελ Διιάδα, ε αξρηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ ίδξπζε νξγαλσκέλνπ ζψκαηνο  

Διεγθηψλ ιήθζεθε αξρηθά  κε ην λφκν 5076/1931. Σν 1955 κε ην λφκν 3329/1955 

ηδξχζεθε ην «ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ» (ΟΔΛ). 

 

 3.3.3  θνπόο  ηεο  Διεγθηηθήο  Γηαδηθαζίαο 

 

Ζ ειεγθηηθή, φπσο αλαθέξζεθε, αζρνιείηαη κε ηε δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Σα πξναλαθεξζέληα 

δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ γεληθψλ 

παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ θαη λα 

επηβεβαησζεί θαηά πφζν ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη αμηφπηζηα 

(Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο,2013). 

Βαζηθφ θνκκάηη ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο ζεσξείηαη φηη είλαη ν εληνπηζκφο 

θαη ε δηφξζσζε ησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ. Ζ πξνέιεπζε ησλ ινγηζηηθψλ απηψλ ιαζψλ 

κπνξεί λα είλαη, είηε έλα πξντφλ εζθεκκέλσλ ελεξγεηψλ, είηε έλα απνηέιεζκα πνπ 

πξνθχπηεη ιφγσ απξνζεμηψλ. Απηέο νη πηζαλέο πξνειεχζεηο ησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ 

νδεγνχλ ζε παξνπζίαζε κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο κνξθήο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Αθνινχζσο, έλα αθφκα απνηέιεζκα απνηειεί θαη ε 

ιαλζαζκέλε ελεκέξσζε θαη παξαπιεξνθφξεζε ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη νη κέηνρνη θαη ην 

επελδπηηθφ θνηλφ.  
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Καηά ην Mattingly
4
 (1963), αληηθείκελν ηεο ειεγθηηθήο είλαη «ε εμέηαζε ησλ 

βηβιίσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, ησλ 

απνδεηθηηθψλ  ηεο αιεζείαο, αθξίβεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ  εγγξάθσλ απηψλ, ε 

δήηεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, σο θαη ε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ 

επαιεζεχζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δηελέξγεηεο πνπ δηεμάρζεθαλ, ψζηε λα πεηζζεί ν 

ειεγθηήο πεξί ηεο αθξηβείαο θαη αιεζείαο ησλ άλσ βηβιίσλ θαη βάζεη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ».  

Οη ζπλέπεηεο ησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ κπνξεί λα είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επηρείξεζε. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα δηαθξίλεη ηα ζνβαξά απφ ηα επνπζηψδε 

ιάζε, πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Μεξηθνί ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε βαξχηεηα ηνπ θαηά πφζν ζνβαξφ είλαη έλα ιάζνο, νξίδεηαη 

πξψηνλ, κε ηνλ βαζκφ ππεπζπλφηεηαο ηεο ζέζεο εθείλνπ πνπ ην δηέπξαμε ην ιάζνο θαη 

δεχηεξνλ, κε ην κέγεζνο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ, πνπ απνηεινχλ ηα αληηθείκελα 

ελαζρφιεζεο κηαο επηρείξεζεο. 

θνπφο ηνπ ειεγθηή είλαη λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ. Ζ ειεγθηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο – πειάηε, πξνθχπηεη αιιά θαη βαζίδεηαη ζηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλεη ν ειεγθηήο. Έηζη ν ειεγθηήο νθείιεη λα 

δηαζθαιίζεη θαηάιιειε θαη επαξθή ειεγθηηθή καξηπξία (ειεγθηηθά ηεθκήξηα), ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη ινγηζηηθά ζπκπεξάζκαηα, κε βάζε ηα νπνία ζα ζηεξίμεη 

ηελ ειεγθηηθή ηνπ γλψκε (Νεγθάθεο  & Σαρπλάθεο, 2013). 

 

3.3.4  Οξηζκόο, θνπόο θαη Πεξηερόκελν Δλόο πζηήκαηνο 

Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

Χο έλλνηα o εζσηεξηθφο έιεγρνο ζεσξείηαη ν δηελεξγνχκελνο απφ πξφζσπν πνπ 

δηαζέηεη επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα γλψζεο θαη εκπεηξίαο, αιιά έρεη 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο θαη ηαπηφρξνλα ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηα άηνκα θαη ηα ζηειέρε πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο. Ο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο είλαη “ππνρξεσκέλνο”,  λα ππαθνχζεη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη ζηηο 

                                                           
4
 Ο Mattingly (1963) είλαη έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ινγηζηήο θαη έλαο εθ ησλ πξψησλ ζπκβνχισλ ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. 
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ππνδείμεηο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο κπνξεί λα απνθιίλνπλ απφ ηα γεληθά ειεγθηηθά 

πξφηππα (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013). 

Μία απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αθνξά ηε δηφξζσζε 

ηπρφλ ιαζψλ ή αηαζζαιηψλ, πξηλ γίλνπλ αληηθείκελν ειέγρνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

έιεγρν θαη δεκνζηεπζνχλ ζην επξχ θνηλφ, θάηη πνπ επεξεάδεη ηε θήκε ηεο εηαηξίαο ζε 

πεξίπησζε πηζαλψλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη, λα ππνδείμεη ζε πεξίπησζε θάπνηνπ ιάζνπο, ηνπο 

αξκφδηνπο θαη λα θαηαινγίζεη ηηο επζχλεο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ θαζέλα, θαζψο θάζε 

ινγηζηηθή πξάμε ειέγρεηαη θαη απφ θάπνηνλ ηξίην ππάιιειν εληφο ηεο εηαηξίαο φηαλ 

δηεμάγεηαη. 

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, βνεζάεη ηε δηνίθεζε λα πινπνηήζεη ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο, θαζψο επίζεο θαη λα ζπγθξίλεη ηα ηειηθά ηεο 

απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο ηεο ζηφρνπο. Παξάιιεια, ζθνπφο ελφο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη θαη ε ζσζηή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε 

δηαηήξεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, έηζη ψζηε λα κεησζεί ν επηρεηξεκαηηθφο 

θίλδπλνο, θαη λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα αληαπεμέιζεη ζε έλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ γχξσ ηεο. Δπίζεο, κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, επηηπγράλεηαη ζσζηή 

αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

ηεο, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο.    

Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο απνηειεζκαηηθφ 

ζα πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ, αλ ζπλελσζνχλ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ 

ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο (Weizhong & 

Shourong, 1997). Αλαιπηηθά: 

 Ανεξαπηηζία (Independence):  Ζ αλεμαξηεζία είλαη πξσηαξρηθφ ζηνηρείν θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλ θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δε δχλαηαη λα 

είλαη ηφζν αλεμάξηεηνο, φζν έλαο εμσηεξηθφο ειεγθηήο (νξθσηφο ειεγθηήο – 

ινγηζηήο) πνπ εθθξάδεη απφςεηο πξνεξρφκελεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θάησ απφ 

ηελ ίδηα δηεχζπλζε κε θαλέλα άιιν ηκήκα.  

 Υπευθυνόηηηα (authoritativeness): Ζ ππεπζπλφηεηα δειψλεη ηθαλφηεηα 

νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Γηα λα 
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θαηαζηεί απηφ δπλαηφ απαηηείηαη λα πξνεγεζεί δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ νξγάλνπ 

ειέγρνπ θαη δηελέξγεηαο ειέγρνπ.  

 Αποδοηικόηηηα (efficiency ): Ζ δεκηνπξγία ελφο ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή άκεζνπ ή έκκεζνπ θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε εηαηξεία, ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηε βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο θαη 

απνθπγήο ζθαικάησλ. 

Χζηφζν, απηφ πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε δπζθνιία, είλαη ε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζθαιίδεηαη, φηαλ εμαθξηβψλεηαη πηζηή πξνζθφιιεζε ζηνπο 

ζηφρνπο θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ελψ ε απνηίκεζή ηεο ζπκβάιιεη ζηνλ 

έιεγρν ηεο εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή (Dittenhofer, 2001). 

Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε θαηαλφεζε ησλ φξσλ «πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ           

Διέγρνπ-Δζσηεξηθνί Έιεγρνη» (Internal controls) θαη «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο»       

(internal audit) πνπ ζπρλά δεκηνπξγεί ζχγρπζε. Ο φξνο εζσηεξηθφο έιεγρνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη δπν βαζηθέο έλλνηεο ζέηνληαο παξάιιεια θαη ηα 

φξηα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ:  

 πζηήκαηα εζωηεξηθνύ ειέγρνπ (internal controls): είλαη ην ζχλνιν ησλ 

κέηξσλ ειέγρνπ (controls) εθείλσλ πνπ έρνπλ επηλνεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

κηα επηρείξεζε γηα λα πξνσζήζνπλ, θαηεπζχλνπλ, λα πεξηνξίζνπλ, λα δηνηθήζνπλ 

θαη λα ειέγμνπλ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, απνβιέπνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Σέηνηα κέηξα ειέγρνπ, αιιά φρη θαη ηα κνλαδηθά, 

είλαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο, νη πνιηηηθέο, ηα ζπζηήκαηα, νη δηαδηθαζίεο, νη εληνιέο , 

ηα πξφηππα, νη επηηξνπέο, ηα ινγηζηηθά ζρέδηα, νη πξνυπνινγηζκνί, ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, νη εθζέζεηο, ε ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο θαη ε ππεξεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Φίινο, 2004).  

 Δζωηεξηθόο έιεγρνο (internal audit): είλαη κηα ππεξεζία ηεο επηρείξεζεο, ε 

νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε θπξίσο κε θαζήθνληα δηελέξγεηαο ειέγρνπ. Ζ 

επηζθφπεζε ησλ κέηξσλ ειέγρνπ είλαη νπσζδήπνηε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

απνζηνιέο θαη επζχλεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Μπνξεί ίζσο λα 

αλαθεξζεί, φηη ε ππεξεζία ειέγρνπ είλαη ην κέηξν ειέγρνπ ην νπνίν κεηξά θαη 

αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ κέηξσλ ειέγρνπ. 
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3.3.5  Βαζηθέο Αξρέο Δλόο πζηήκαηνο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ  

 

Χο βαζηθέο αξρέο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελδεηθηηθά ζα κπνξνχζακε 

λα αλαθέξνπκε ηηο εμήο:  

 Καηάιιειε ζηειέρωζε: ε ζσζηή ζηειέρσζε κηαο επηρείξεζεο κε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαη ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ, είλαη απφ ηνπο θχξηνπο ζπληειεζηέο 

επηηπρίαο ελφο θνξέα. 

 Απνθέληξωζε ηεο δηνίθεζεο: ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε λα δίλνληαη 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα, ζε θάζε 

ηκήκα λα αζθνχληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο θαη ην ηκήκα λα είλαη 

ππεχζπλν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 αθήο δηαρωξηζκόο ηωλ θαζεθόληωλ θαη ηωλ επζπλώλ: Κάζε φξγαλν ηεο 

επηρείξεζεο πξέπεη λα γλσξίδεη κε ζαθήλεηα ηα θαζήθνληα ηνπ θαη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ. Καλέλα ηκήκα ή άηνκν δε πξέπεη λα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή εμνπζία γηα 

νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή. Έλαο ππάιιεινο δε ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηελεξγεί θαη 

λα ειέγρεη φια ηα ζηάδηα κηαο εξγαζίαο. 

 Παξνρή εμνπζηνδνηήζεωλ: γηα ζπλαιιαγέο θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο 

απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

 Γηαζθάιηζε ηωλ ζπλαιιαγώλ: θάζε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο δηνίθεζεο. 

 Δπαξθέο θαη απνδνηηθό πξνζωπηθό: θαηάιιειε ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ.  

 Έγθαηξε θαη ηαθηηθή ελεκέξωζε: ε δηνίθεζε πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Θέζπηζε ηκήκαηνο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ: γηα άκεζε, ζσζηή θαη αληηθεηκεληθή 

πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο, πξέπεη λα ππάξρεη έλα αλεμάξηεην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Έθηαζε ειέγρωλ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν: ην κέγεζνο θαη ε έθηαζε ηνπ ειέγρνπ 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν, πνπ είλαη εθηεζεηκέλν θάζε ηκήκα. 
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 3.3.6 Δμεηαδόκελα Θέκαηα ηεο Διεγθηηθήο  

 

Ζ ειεγθηηθή, σο έλαο μερσξηζηφο θαη δπλακηθφο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζπγθεξαζκφ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο. ηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ 

πξνζέγγηζεο, ε ειεγθηηθή εμεηάδεη ηξία βαζηθά ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ, ηφζν ηνλ 

εζσηεξηθφ, φζν θαη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν: ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, ην ππνθείκελν 

ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα,  ην αληηθείκελν ηεο ειεγθηηθήο είλαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο γεληθά 

παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο. Καηά θαλφλα ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, είλαη ε 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο. Ο έιεγρνο ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο 

πεξηνπζίαο κε ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο είλαη αλαγθαίνο θαη ζεσξείηαη φηη απνηειεί 

ην απαξαίηεην ζπκπιήξσκα θάζε δηαρεηξίζεσο (Bande,1996). 

 Τπνθείκελν ηεο ειεγθηηθήο απνηειεί ν ειεγθηήο. Με άιια ιφγηα, ην 

πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν (Γήκνπ,2000, Πξσηνςάιηεο & αξαθνζηίδεο, 

2003). Ο ξφινο ηνπ ειεγθηή είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα 

εγγπάηαη ηελ νκαιή θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα. Παξάιιεια, νη δηάθνξνη ειεγθηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηελεξγήζνπλ 

ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά έλαλ έιεγρν. Ο ειεγθηήο είλαη είηε εζσηεξηθφο είηε 

εμσηεξηθφο.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα ιερζεί, φηη είλαη νη 

κέζνδνη πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηηο 

επηζηεκνληθέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά 

γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα νξζφ, ειεγθηηθφ 

επηζηεκνληθφ έξγν.  
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3.3.7 Αλαγθαηόηεηα ηεο Διεγθηηθήο 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο βάζεηο γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο είλαη: νη αηέιεηεο ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο, ν εληνπηζκφο θαη ε δηφξζσζε ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ θαη ε 

αλάγθε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

πεγάδεη απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Σα ιάζε θαη νη αδπλακίεο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε αλζξψπνπ. Ζ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη γεληθά νη θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο αηέιεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο απηψλ, φκσο πνηέ δελ κπνξνχλ λα ηηο εμαιείςνπλ. Σα ιάζε απηά 

νθείινληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο (Γξεγνξάθνο,1989). 

Ο κεγάινο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ νη ειεγθηέο θαινχληαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, δεκηνπξγεί ηνλ εμήο πξνβιεκαηηζκφ: 

Πψο είλαη δπλαηφ νη ειεγθηέο λα επηδηψθνπλ έλαλ πιήξε θαη ελδειερή έιεγρν θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε εμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ, φηαλ ππάξρεη ηφζν κεγάινο φγθνο 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα ειεγρζεί; 

Οη ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηππσζεί κηα ειεγθηηθή άπνςε, είλαη απιέο:  

 Πιήξεο έιεγρνο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεθκεξίσλ πνπ ν ειεγθηήο ζα αληιήζεη 

απφ ηελ επηρείξεζε 

 Δπηινγή ηκήκαηνο ησλ ζηνηρείσλ θαη ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ ν ειεγθηήο ζα 

ζπιιέμεη (Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο, 2013) 

χκθσλα κε ηε βάζε ηεο ειεγθηηθήο, βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ν έγθπξνο 

εληνπηζκφο θαη ε δηφξζσζε ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ, ηα νπνία αλεμάξηεηα κε ην 

ραξαθηήξα ηνπο, παξαπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε ζπλέπεηα λα 

παξνπζηάδνπλ κηα αλαθξηβή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Σν ζθάικα ζηε ινγηζηηθή είλαη 

επαγγεικαηηθφ ζθάικα, νθεηιφκελν ζε ακέιεηα ε άγλνηα ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ. 

Σέινο, γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ είλαη απαξαίηεηεο, αμηφπηζηεο 

θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ειεχζεξεο πξνθαηαιήςεσλ θαη 

ζθνπηκνηήησλ. Διεγθηέο, ινγηζηέο θαη παλεπηζηεκηαθνί ππνζηεξίδνπλ, φηη φζν 
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κεγαιψλνπλ νη θνηλσλίεο, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα αλαμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο. Αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο ζε κηα θνηλσλία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κε 

απνηειεζκαηηθή θαη κε απνδνηηθή θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ , ε νπνία ζα 

απνβεί κνηξαία ζε βάξνο ηεο θνηλσλίαο θαη φισλ εθείλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο. 

 

3.3.8 Έιεγρνο κε Βάζε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ  

 

πκκφξθσζε κε ηα ΓΠΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν: 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φια ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ), 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν. Έλα ΓΠΔ είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ έιεγρν φηαλ απηφ είλαη 

ζε ηζρχ θαη νη πεξηζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνληαη απφ ην ΓΠΔ ππάξρνπλ. Ο ειεγθηήο 

πξέπεη λα θαηαλνήζεη ην ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ θαη ηνπ ινηπνχ επεμεγεκαηηθνχ πιηθνχ, γηα λα θαηαλνήζεη ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ θαη λα εθαξκφδεη ζσζηά ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Ο ειεγθηήο 

δελ πξέπεη λα επηθαιείηαη ζπκκφξθσζε κε ηα ΓΠΔ ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή, παξά 

κφλν εάλ ν ειεγθηήο έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο ΓΠΔ θαη φισλ 

ησλ άιισλ ΓΠΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν. 

 

θνπνί πνπ αλαθέξνληαη ζε επηκέξνπο ΓΠΔ: 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζθνπψλ ηνπ ειεγθηή, ν ειεγθηήο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε 

ησλ ζθνπψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ, γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ, έρνληαο ππφςε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

ΓΠΔ, γηα λα: (α) πξνζδηνξίζεη εάλ νπνηεζδήπνηε δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, πέξαλ εθείλσλ 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ΓΠΔ, είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επηδίσμε ησλ ζθνπψλ πνπ 

ηίζεληαη ζηα ΓΠΔ, θαη (β) λα αμηνινγήζεη εάλ έρνπλ απνθηεζεί επαξθή θαη 

θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα. 
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3.3.9 Η Διεγθηηθή ζηηο Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο 

 

Ζ Διεγθηηθή ζαλ θιάδνο απφ κφλε ηεο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ζε φια ηα είδε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο έρεη σο ζθνπφ ηνλ 

έιεγρν ηεο νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη εθζέζεσλ, πνπ 

γίλεηαη κε βάζε ηφζν ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο, φζν θαη ηελ ππάξρνπζα 

λνκνζεζία, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ εθείλσλ πνπ θαζηζηνχλ ηνλ 

έιεγρν απηφ ζπληνκφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν. 

ηε ζχγρξνλε επνρή, ε αλάπηπμε ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ θαη μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ, έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

ιεηηνπξγίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ειέγρνπ, ε νπνία λα αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηνλ έιεγρν ηεο κνλάδαο απηήο.  

Ο ζπλερήο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ζε κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο, εμαηηίαο ηεο ηδηφκνξθεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ελφο μελνδνρείνπ θαη ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ ρξεκάησλ πνπ δηαθηλείηαη θαζεκεξηλά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ. Σν πψο ζα νξγαλσζεί ην ηκήκα ειέγρνπ ελφο μελνδνρείνπ, αιιά 

θαη ην πψο ζα θαηαλεκεζεί ε εξγαζία ηνπ, εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην κέγεζνο ηνπ 

μελνδνρείνπ, αιιά θαη απφ ην πψο δηνηθείηαη ην εθάζηνηε μελνδνρείν. εκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ ηα άηνκα πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ην ηκήκα ειέγρνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

αθέξαηνη θαη αληδηνηειείο ραξαθηήξεο, απνιχηνπ εκπηζηνζχλεο, κε εζηθέο αξρέο, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ην έξγν ηνπο αλεπεξέαζηνη, κε νξζφηεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα. Θα πξέπεη επνκέλσο ηα άηνκα απηά λα είλαη ηεο απφιπηεο 

εκπηζηνζχλεο ηεο δηνίθεζεο.  

Ζ ειεγθηηθή έρεη σο ζηφρν ηελ εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη 

παξαζηαηηθψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δίλαη ηέηνηα ε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ν ηξφπνο 

ηήξεζεο ηεο ινγηζηηθήο, ζε έλα μελνδνρείν, πνπ ππνβνεζά ζηα ιάζε.  

Ζ θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ πνπ γίλεηαη απφ ηνπο πειάηεο ζε θάζε θιάδν 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ μελνδνρείνπ, θαηαρσξείηαη ζε ινγαξηαζκφ ν νπνίνο πιεξψλεηαη 

είηε απεπζείαο κε κεηξεηά, είηε κε έληππν ην νπνίν ππνγξάθεη ν πειάηεο θαη ζην 

νπνίν αλαγλσξίδεηαη ε νθεηιή ηνπ. Με απηή ηε δηαδηθαζία παξάγνληαη έζνδα.  
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Έπεηηα, θάζε ινγαξηαζκφο πξέπεη λα πεξάζεη απφ κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ, κέρξη λα 

ππνινγηζηεί ην ηειηθφ πνζφ πνπ νθείιεη ν θάζε πειάηεο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία είλαη 

πνιχπινθε, θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιάζε. 

Αλ θαη ε απεηθφληζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο μελνδνρείνπ ζηα ινγηζηηθά ηνπ 

βηβιία πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηεο αξρήο ηνπ αιάζεηνπ, παξφια απηά ηα ιάζε είλαη 

αλζξψπηλα θαη επνκέλσο αλαπφθεπθηα. Σα ιάζε κπνξεί λα είλαη είηε αζέιεηα απφ 

απξνζεμία, είηε ζειεκέλα κε θάπνην δφιν. Ο ζηφρνο ινηπφλ ηεο ειεγθηηθήο είλαη λα 

βξίζθεη ηα ιάζε απηά θαη λα ιχλεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα, πξηλ απηά απνβνχλ 

θαζνξηζηηθά γηα ηελ έθβαζε ηεο επηρείξεζεο. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε φια ηα 

παξαζηαηηθά θαη ηα ινγηζηηθά βηβιία πνπ ηεξεί ε επηρείξεζε, θαζψο θαη ζε θάζε 

ινγαξηαζκφ θαη νκάδα ηνπ γεληθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. Δπίζεο, γίλεηαη θαη ζε θάζε 

ηκήκα εθκεηάιιεπζεο ρσξηζηά.   

 

3.4 Σα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ε 

Δθαξκνγή ηνπο ζηηο Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο 
 

3.4.1 Σα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο – Γεληθά  
 

Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ γηα πνιινχο απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο ινγηζηηθήο ζηε ρψξα καο, κεηά απφ ηελ πξψηε πνπ ππήξμε 

ε θαζηέξσζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. Σα ΓΠΥΑ αληηθαηέζηεζαλ ην 2005, 

ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ ήηαλ κέρξη ηφηε ζε ηζρχ ζε φια ηα θξάηε- κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ).  

Ζ εθαξκνγή ηνπο δηαζθαιίδεη εληαία θαη νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξαθηηθψλ ζεκάησλ θαη απνθεχγεηαη έηζη, αθελφο ε ζχγρπζε θαη ε παξαπιάλεζε ησλ 

ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αθεηέξνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο κηαο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη θαηάιιειεο επελδπηηθέο απνθάζεηο. 

Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηεο άληιεζεο θεθαιαίσλ (Νεγθάθεο, 2015).   
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ήκεξα νη γλψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα φζνπο αζρνινχληαη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα κε ηε ινγηζηηθή 

(ινγηζηέο, θνηηεηέο, ζηειέρε επηρεηξήζεσλ). Μπνξεί ζήκεξα λα αζρνιείηαη κε απηά 

κηα κηθξή ζρεηηθά κεξίδα εξγαδνκέλσλ ζηα ινγηζηήξηα  ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο (πνπ ππνρξεσηηθά εθαξκφδνληαη), αιιά ε επηθείκελε 

εθαξκνγή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζην θνληηλφ κέιινλ, θαζηζηά ηε γλψζε 

ηνπο απαξαίηεηε γηα φινπο. 

Χο νξηζκφ γηα ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα ν Νεγθάθεο (2015), αλαθέξεη πσο είλαη 

έλα ζχλνιν αξρψλ, κεζφδσλ θαη νδεγηψλ,  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ ινγηζηηθήο θχζεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο κε απζηεξά πξνζδηνξηδφκελν θαη νκνηφκνξθν ηξφπν. 

Δπίζεο ν Νηδαλάηνο (2008) επηζεκαίλεη, φηη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

επηδηψθνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ινγηζηηθή, φπσο 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν. Με βάζε ην 

γεγνλφο φηη ε ινγηζηηθή απνηππψλεη ζπλαιιαγέο, ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

θηινδνμνχλ λα θαιχπηνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπο ην ζχλνιν ησλ παγθφζκησλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπο γίλεηαη αθφκε 

κεγαιχηεξε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο, φηη ζε κηα κηθξή ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα, είλαη 

πνιχ θπζηθφ θάπνηεο απφ ηηο ζπλαιιαγέο λα κε γίλνληαη. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ 

δχζθνιν γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα θαηαιάβνπλ ξπζκίζεηο γηα ζπλαιιαγέο,  ηηο 

νπνίεο δελ έρνπλ βηψζεη ζηελ πξάμε. 

Σα βαζηθφηεξα φξγαλα θαηάξηηζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν ζχκθσλα κε ηε G. Thornton (2004), είλαη ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (I.A.S.C.), ην ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.), ε 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ (S.A.C.), ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (I.F.R.I.C.) θαη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε.  
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3.4.2 Οη Υξήζηεο ηωλ Γηεζλώλ Πξόηππωλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο ζηελ Διιάδα 
 

Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα ζην νπνίν πξέπεη λα απαληήζνπκε, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ηα ΓΠΥΑ, είλαη ην πνηνη είλαη νη θαζεκεξηλνί ρξήζηεο ηνπο θαη πνηνη πξέπεη 

λα θαηέρνπλ ηε γλψζε απηψλ. Πξψηνη απφ φινπο ινηπφλ, είλαη νη Έιιελεο ινγηζηέο, 

νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εξγαζηνχλ ζθιεξά πάλσ ζηα ινγηζηηθά πξφηππα, θαζψο ε 

ππνρξεσηηθή ελαξκφληζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο δηεζλείο παξαδεθηέο αξρέο, θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ελαζρφιεζε θαη κειέηε πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο 

ινγηζηηθήο. Παξάιιεια, ρξήζηεο ησλ ΓΠΥΑ είλαη θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ 

Διιήλσλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη πάλσ ζηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Παξφκνηεο αξκνδηφηεηεο έρνπλ θαη ηα ππφινηπα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηεο πνιηηείαο, φπσο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο.  

Χζηφζν, φινη απηνί είλαη έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, κε ηελ επξεία 

έλλνηα, πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη επνκέλσο, κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο ζπληάζζνπλ, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

κέξε. Αθφκε, είλαη νη επελδπηέο, πνπ είηε εθθξάδνληαη νξγαλσκέλα, είηε αηνκηθά θαη 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ, δειαδή ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε απηά ηα 

πξφηππα, ζέινληαο λα απνζαθελίζνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο 

επηρείξεζεο, ψζηε λα πξνβνχλ ζε επελδχζεηο. Αιιά ηαπηφρξνλα, είλαη θαη νη λέεο 

γεληέο νηθνλνκνιφγσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ, λα θαηαιάβνπλ θαη λα 

εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζηα λέα Γηεζλή Πξφηππα, ηα νπνία ζα εθαξκφδνληαη ζην κέιινλ 

(Νηδαλάηνο, 2008). 
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3.4.3 Η Δθαξκνγή ηωλ Γηεζλώλ Πξνηύπωλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο ζηελ Διιάδα 
 

ηε ρψξα καο ππάξρεη έληνλε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή θαη ζηελ 

θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ ινγηζηηθή δελ ήηαλ πνηέ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλάγθεο 

ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. Αληίζεηα, επηθεληξσλφηαλ 

ζηελ πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ. Δπνκέλσο, ηα «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα» 

(ΔΛΠ), εξρφληνπζαλ ζε αληίζεζε κε ηα δηεζλή, ηα νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα 

ζηνπο κεηφρνπο θαη αλεμάξηεηα απφ θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, πην θνληά δειαδή ζην 

αγγινζαμνληθφ κνληέιν ινγηζηηθήο. Όπσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην γαιινγεξκαληθφ ινγηζηηθφ κνληέιν (code law countries), έηζη 

θαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο, πξνθεηκέλνπ 

ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο. Μεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κε ηελ 

θιηκάθσζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ εηαηξεηψλ, έγηλε 

πην θαηαλνεηφ, φηη ε ινγηζηηθή δελ είλαη κφλν γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, αιιά θαη 

γηα λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ εηαηξεηψλ 

(Vazakidis & Athianos, 2010). 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε πξνβιεπφκελε εκεξνκελία εηζαγσγήο ησλ ΓΠΥΑ ζηελ 

Δ.Δ., ήηαλ ζηηο 01/01/2005. Χζηφζν, ε Διιάδα ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πνπ πηνζέηεζαλ 

ηα ΓΠΥΑ ζηελ Δ.Δ. Όπσο είρε πξνβιεθζεί, ε αιιαγή ήξζε κέζα απφ ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Έηζη, απφ ηελ 01/01/2005, φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ηελ Δ.Δ. 

γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, νη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο, άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηα 

ΓΠΥΑ, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο ε εθαξκνγή ηνπο ήηαλ πξναηξεηηθή. Σα επηκέξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

αλσηέξσ εηαηξεηψλ απνηηκψληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, αιιά νη 

εηαηξείεο ζπλερίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία θαη κε ηα ΔΛΠ γηα 

θνξνινγηθνχο ιφγνπο, αθνχ ην απνηέιεζκα κε βάζε ηα ΓΠΥΑ δελ αλαγλσξίδεηαη 

θνξνινγηθά (Floropoulos, 2006 , Floropoulos & Moschidis, 2004). 

Σελ επζχλε γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιάδα έρεη ε ΔΛΣΔ (Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο 
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Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ), ε νπνία είλαη ε εζληθή επνπηηθή αξρή ηνπ ειεγθηηθνχ θαη 

ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο. Μέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο είλαη, ε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 

 3.4.4 Η Δθαξκνγή ηωλ ΓΠΥΑ ηηο Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο  

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα δελ είλαη κηα λέα ινγηζηηθή ε νπνία ήξζε γηα λα 

θαηαξγήζεη θάζε Δζληθφ Λνγηζηηθφ Πξφηππν. Σα ΓΛΠ είλαη ζπκπιεξψκαηα ή κηθξέο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ινγηζηηθέο κεζφδνπο. Δπνκέλσο, ε ινγηζηηθή πνπ 

ηεξείηαη ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δε ζα αιιάμεη θαηά πνιχ, απιά ζα επέιζνπλ 

θάπνηεο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εηζεγκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Σα ΓΛΠ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο είλαη:  

i. ΓΛΠ 1 : Παξνπζίαζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 

Σν ΓΛΠ 1 πξνζδηνξίδεη ηε δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο, θαζψο θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ηνπο. Σν 

πξφηππν απηφ, εθαξκφδεηαη ζε θάζε ηχπν επηρεηξήζεσλ. Βαζηθή αξρή ηνπ πξνηχπνπ 

είλαη, φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο.  

θνπφο ηνπ ΓΛΠ 1 είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα, ηφζν κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ ζπληάζζεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα, 

φζν θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο άιισλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ην πξφηππν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη παξέρεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπο (Νεγθάθεο, 2015).  

ii. ΓΛΠ 2 : Απνζέκαηα 

Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απνζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε 

πξντφληα, εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο θαη ελ γέλεη ζε αγαζά, ηα νπνία είηε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα κηαο κεηαπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο, είηε ζα δηαηεζνχλ 
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πξνο πψιεζε. ηε πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ ηα απνζέκαηα έρνπλ λα θπξίσο 

θάλνπλ είηε κε εκπνξεχκαηα ή πξντφληα γηα πψιεζε (ζην ζνχπεξ κάξθεη ελφο 

μελνδνρείνπ), είηε κε πξψηεο χιεο ηνπ καγεηξείνπ (θζαξηέο θαη απνζεθεχζηκεο), είηε 

κε αλαιψζηκα πιηθά (φπσο είδε θαζαξηζκνχ, ραξηηθά θ.ιπ.), είηε αθφκε θαη κε 

πξντφληα γηα κεηαπψιεζε (φπσο π.ρ. ηα εκθηαισκέλα πνηά ηα νπνία πσινχληαη φπσο 

αθξηβψο αγνξάδνληαη, ρσξίο θακηά πεξαηηέξσ επεμεξγαζία) . 

θνπφο ηνπ πξνηχπνπ, λα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 

απνζεκάησλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο ( Γεσξγίνπ, 2003). 

iii. ΓΛΠ 7 : Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ  

Ζ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απεηθνλίδεη ηηο κεηαβνιέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ζηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ. Οη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελδηαθέξνληαη γηα ην πψο ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα δεκηνπξγεί ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, αιιά θαη πσο ηα 

ρξεζηκνπνηεί . Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε ηελ άκεζε , είηε ηελ 

έκκεζε κέζνδν (Νεγθάθεο, 2015). 

ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ 

θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ. Οη 

πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο, 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.  

iv. ΓΛΠ 8 : Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ηωλ Λνγηζηηθώλ Δθηηκήζεωλ 

θαη Λάζε 

Σν ΓΛΠ 8 αλαζεσξήζεθε ην 1993 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/1995. 

θνπφο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ είλαη, λα πξνδηαγξάςεη ηελ θαηάηαμε, γλσζηνπνίεζε θαη 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο Καηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, έηζη 

ψζηε φιεο νη επηρεηξήζεηο λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ηελ παξνπζηάδνπλ κε νκνηφκνξθν 

ηξφπν. Δπηπιένλ, νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ινγηζηηθέο 
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εθηηκήζεηο, ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο θαη ηηο δηνξζψζεηο βαζηθψλ 

ιαζψλ.  

Οη θνξνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ δηνξζψζεσλ πνπ αθνξνχλ ιάζε 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, θαζψο θαη ησλ αλαδξνκηθψλ πξνζαξκνγψλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, αλαγλσξίδνληαη 

ινγηζηηθά κε βάζεη ην ΓΛΠ 12 “Φφξνη Δηζνδήκαηνο” (Νεγθάθεο, 2015) 

v. ΓΛΠ 12 : Φόξνη Δηζνδήκαηνο 

Σν ελ ιφγσ πξφηππν θαζνξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνλ απνινγηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ζπλεπεηψλ 

απφ ηελ εμφθιεζε ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ή Παζεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ή απφ ζπλαιιαγέο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο.  Βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ ελ ιφγσ 

πξνηχπνπ, ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρεηξίδεηαη ηελ θνξνινγηθή επίδξαζε ησλ 

δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ινγηζηηθά θαη ηηο ζπλαιιαγέο 

απηέο. Γειαδή, ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο θνξνινγηθήο επίδξαζεο νξηζκέλσλ 

ζπλαιιαγψλ, δε ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή 

απαηηήζεηο, αιιά κε ηελ αθνινπζνχκελε ινγηζηηθή αξρή πνπ εθαξκφδεηαη ζην 

ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ (Γεσξγίνπ, 2003). 

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ην θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο 

απαηηνχληαη, ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί 

γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο, θαηά ηε ζπλήζε 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη εηζεγκέλεο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο αλαγλσξίδνπλ ζπλήζσο ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ, βαζηδφκελεο ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ, πνπ 

ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ 

ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε αξρηθά αλαγλσξηζζεί  ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο 

πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία 

νξηζηηθνπνηνχληαη.  
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vi. ΓΛΠ 16 : Δλζώκαηα Πάγηα 

Σν ΓΛΠ 16 θαιχπηεη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα (ζηε πεξίπησζε καο, 

κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα) ζε ελζψκαηα πάγηα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο κεηαβνιέο 

πνπ επέξρνληαη ζε απηά.  Δπηπιένλ, αλαιχεη ζεκαληηθά ζέκαηα ινγηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο φπσο, ε αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο, νη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ απνζβέζεσλ θαη ε κεηαγελέζηεξε ηνπο απνηίκεζε, αιιά θαη ε αλαγλψξηζε, 

ηπρφλ, δεκηψλ απνκείσζεο. Αθφκε, ην ΓΛΠ 16, νξίδεη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα νθείιεη 

λα πεξηιακβάλεη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(Νεγθάθεο, 2015). 

Σν ΓΛΠ 16 εθαξκφδεηαη γηα ηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία, εθηφο αλ θάπνην 

άιιν ΓΛΠ νξίδεη ή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθνχ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ 

(Νεγθάθεο, 2015).   

Σν θφζηνο ελφο ζηνηρείνπ ελζψκαηνπ παγίνπ αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, κφλν εάλ ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο ζηελ εηαηξία κειινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζπλδεφκελσλ κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαη κφλν αλ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα αμηφπηζηεο απνηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ ζηνηρείνπ. (Νεγθάθεο, 

2015). 

Μηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ΔΛΠ θαη ΓΠΥΑ είλαη ε παξνρή 

ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ρξήζεο εχινγσλ αμηψλ ζηελ απνηίκεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα ΔΛΠ, ηα ελζψκαηα πάγηα απνηηκνχληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη «θαη’ αξρήλ ζηελ αμία θηήζεο ή ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο, πιένλ ηηο 

πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο κείνλ ηηο απνζβέζεηο, κε ηελ επηθχιαμε ζε φηη αθνξά 

πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο θαη αλαπξνζαξκνγέο αμίαο». ηα ΓΠΥΑ, ζεσξείηαη φηη, θαηά 

ηελ απφθηεζε ηα ελζψκαηα πάγηα θαηαγξάθνληαη ζην θφζηνο θηήζεο θαη κεηά ηελ 

απφθηεζε ηνπο, ε επηρείξεζε έρεη δπν επηινγέο, πνπ είλαη ε απνηίκεζε, είηε κα βάζε 

ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο, είηε κε βάζε ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο.       

 

 



49 
 

vii. ΓΛΠ 17 : Μηζζώζεηο 

Σν ΓΛΠ 17 αλαιχεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ 

κηζζψζεσλ. Σν πξφηππν νξίδεη ηνλ ηξφπν ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αληηκεηψπηζεο, ηφζν 

απφ ηλ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή. Δηδηθφηεξα, 

θαζνξίδεη ηηο κνξθέο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα κίζζσζε, ηα θξηηήξηα δηάθξηζεο κεηαμχ 

ησλ κηζζψζεσλ, ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ησλ κηζζψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ κηζζσηή θαη ηνπ εθκηζζσηή, ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπκθσληψλ πψιεζεο θαη 

επαλακίζζσζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο (Νεγθάθεο, 2015). 

χκθσλα κε ην πξφηππν απηφ, ε δηάθξηζε ησλ κηζζψζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ην εάλ νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπξηφηεηα ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ κηζζσηή ή παξακέλνπλ ζηνλ εθκηζζσηή 

(Νεγθάθεο, 2015).   

viii. ΓΛΠ 18 : Έζνδα 

Σν πξφηππν απηφ αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ εζφδσλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ γηα κηα επηρείξεζε – κνλάδα, κέζα απφ ηηο ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ αλαγλψξηζεο 

ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη, ε πεξηγξαθή ησλ ινγηζηηθψλ 

ρεηξηζκψλ ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ (Γεσξγίνπ, 2003).  

Γηα κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα ηα έζνδα απηά κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη απφ ηηο πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ. 

ix. ΓΛΠ 19 : Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 

Σν πξφηππν απηφ, πεξηγξάθεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο, 

απφ πιεπξάο εξγνδφηε, ησλ παξνρψλ θαη ησλ σθειεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ή πνπ 

νθείινληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο. Βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ πξνηχπνπ 

απηνχ, νη παξνρέο θαη ηα σθειήκαηα πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ρσξίδνληαη ζε πέληε 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα θαη ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπο. Οη θαηεγνξίεο 

απηέο είλαη: βξαρππξφζεζκεο παξνρέο θαη σθειήκαηα εξγαδνκέλσλ (φπσο κηζζνί, 

εκεξνκίζζηα, επηδφκαηα αδείαο θαη αζζελείαο θ.ιπ.), καθξνπξφζεζκεο παξνρέο θαη 

σθειήκαηα εξγαδνκέλσλ (φπσο επηδφκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιπεηή 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ), παξνρέο θαη σθειήκαηα κεηά ηελ ιήμε ηεο εξγαζίαο 
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(ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, αζθάιεηα δσήο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θ.α.), 

σθειήκαηα απνρψξεζεο θαη απνδεκίσζε κέζα απφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

(Γεσξγίνπ, 2003). 

x. ΓΛΠ 21 : Οη Δπηδξάζεηο ηωλ Μεηαβνιώλ ηωλ Σηκώλ πλαιιάγκαηνο 

Σν ΓΛΠ 21 αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο παξάιιεια κε ηηο 

εγρψξηεο ζπλαιιαγέο ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ θαη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ή 

δηαηεξνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα. Σν πξφηππν απηφ, 

αζρνιείηαη κε ηε κεηαηξνπή θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ην μέλν λφκηζκα 

ζην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο κνλάδαο αλαθνξάο. Ο γεληθφο θαλφλαο ηνπ πξνηχπνπ 

απηνχ θαζνξίδεη φηη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξείηαη ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία ηεο κνλάδαο αλαθνξάο, βάζεη ηνπ ζπλαιιάγκαηνο αλαθνξάο, 

εθαξκνδφκελσλ ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο. πλήζσο ε ηηκή ζπλαιιάγκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο 

δελ αθνινπζείηαη ζηελ πξάμε θη έηζη, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο κέζεο ηηκήο 

ζπλαιιάγκαηνο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ππάξμνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηε κέζε ηηκή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαηά ηηο πεξηφδνπο 

απηέο. Γηαθνξεηηθά, ην απνηέιεζκα ησλ κεηαηξνπψλ ζε λφκηζκα αλαθνξάο δελ 

κπνξεί λα είλαη αμηφπηζην.  

 

xi. ΓΛΠ 40 : Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα 

Σα πξφηππν απηφ, εθαξκφδεηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε, αιιά θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζηα αθίλεηα. 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 40, ε αλαγλψξηζε κηαο επέλδπζεο ζε αθίλεηα γίλεηαη κφλν εάλ 

πιεξνχληαη, αξρηθά, ηα εμήο θξηηήξηα: πξψηνλ, ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο ζηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επέλδπζε 

θαη δεχηεξνλ, κπνξεί λα γίλεη αμηφπηζηε απνηίκεζε ηεο. Αθνινπζψληαο ηελ αξρή ηεο 

αλαγλψξηζεο, ε απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα γίλεηαη κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ, πεξηιακβάλνληαο, σζηφζν, ηφζν ηα θφζηε γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο επέλδπζεο, φζν θαη γηα ηε κεηαγελέζηεξε ζπκπιήξσζε, αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή 

ζπληήξεζε ηνπ αθηλήηνπ. Δπίζεο, θφζηε πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ζπληήξεζε 

δελ ππνινγίδνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα, αιιά εκθαλίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο (Νεγθάθεο, 2015).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 Δηζαγωγή  

 

ην παξφλ θεθάιαην δηακνξθψλεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο 

έξεπλαο, κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά 

κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Οη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ παγθνζκίσο θαη 

παξνπζηάζηεθαλ ιεπηνκεξψο ζην δεχηεξν θεθάιαην, αλέδεημαλ ηφζν ηε ζεκαζία, φζν θαη 

ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ, ζηα απνηειέζκαηα, ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ επξχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή αιιά 

θαη δηνηθεηηθή δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

4.2 Πεξηγξαθή ηωλ Δλαιιαθηηθώλ Μεζόδωλ Απνηίκεζεο ηωλ 

Πάγηωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ηξίην θεθάιαην, ν ζθνπφο ηνπ ΓΛΠ 16, είλαη λα πξνδηαγξάςεη 

ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ψζηε νη ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα δηαθξίλνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ επέλδπζε ζε ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο πιεξνθνξίεο ηεο νληφηεηαο θαη ηηο κεηαβνιέο απηήο ηεο επέλδπζεο. 

Πξσηαξρηθά ζέκαηα ζηε ινγηζηηθή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, απνηεινχλ ε 

αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο, νη 

δαπάλεο απνζβέζεσλ θαη νη δεκίεο απνκείσζεο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ζε ζρέζε 

κε ηα ζηνηρεία απηά. 

Έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αξρηθά απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ δφζεθε, πιένλ ησλ άκεζσλ 

δαπαλψλ πνπ έγηλαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

ηθαλφ πξνο ρξήζε. 

Ζ νληφηεηα, κεηά ηελ αλαγλψξηζε, ζα επηιέμεη είηε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο 

(βαζηθφο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο), είηε ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο (επηηξεπφκελνο 

ελαιιαθηηθφο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο), σο ινγηζηηθή ηεο πνιηηηθή θαη ζα εθαξκφδεη ηελ 
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πνιηηηθή απηή ζε νιφθιεξε ηε θαηεγνξία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. χκθσλα κε 

ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο, χζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έλα 

ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο, 

κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκίεο 

απνκείσζεο. Δλψ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο,  χζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζε 

σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ηνπ νπνίνπ ε 

εχινγε αμία κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα, ζα εκθαλίδεηαη κε αλαπξνζαξκνζκέλε 

αμία, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο αλαπξνζαξκνγήο, 

κεησκέλε κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο δεκίεο 

απνκείσζεο.  

ηα ΔΛΠ φζν θαη ζηα ΓΠΥΑ πξαγκαηνπνηνχληαη αλαπξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ησλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπο σζηφζν, είλαη 

φηη ζηα ΔΛΠ ε αλαπξνζαξκνγή αθνξά κφλν ηα θηίξηα, γίλεηαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα θαη 

βαζίδεηαη ζε ζπληειεζηέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Αληίζεηα, 

κε ηα ΓΠΥΑ νη αλαπξνζαξκνγέο, εθφζνλ επηιεγεί ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, 

κπνξεί  λα γίλνληαη θάζε ρξφλν (ή δπν κε ηξία ρξφληα αλ δελ ππάξρνπλ αμηφινγεο 

δηαθπκάλζεηο) θαη βαζίδνληαη ζηηο εχινγεο αμίεο. Απηφ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επίθαηξε 

πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ αθνινπζψληαο ηα ΓΠΥΑ, ζε ζρέζε κε ηελ πιεξνθφξεζε 

κε ηα αληίζηνηρα ΔΛΠ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο αλαπξνζαξκνγήο είλαη ε εχινγε 

αμία λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί βάζηκα. Δπηπιένλ, ην πξφηππν ζπληζηά, ρσξίο λα 

ππνρξεψλεη, ε εχινγε αμία λα πξνζδηνξίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο. Δλψ 

ηέινο, ε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο εθηηκήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ζρεηηθέο ηηκέο. 

 

4.3 θνπόο θαη Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

 

ε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (π.ρ. Απζηξαιία, Βέιγην θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην), ε 

ινγηζηηθή λνκνζεζία επηηξέπεη λα γίλεηαη ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ αλνδηθά (δειαδή πξνο ηα επάλσ, ρσξίο πξψηα λα γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή πξνο 

ηα θάησ), θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ δηαρεηξηζηψλ. Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο ινγηζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Απζηξαιία (Easton et 

al., 1993), ζηε Νέα Εειαλδία (Emanuel, 1989, Courtney & Cahan, 2004), ζην Ζλσκέλν 
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Βαζίιεην (Aboody et al, 1999) θαη ζην Υνλγθ – Κφλγθ (Jaggi & Tsui, 2001), θαηέιεμε ζε 

δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ρσξίο λα γίλεηαη μεθάζαξε δηεπθξίληζε ηνπ πνηα κέζνδνο 

ζεσξείηαη θαιχηεξε.  

Γεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ηνπ αλ ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ή 

φρη, απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, δελ είλαη εχθνιν λα απαληεζεί, ππάξρεη έλαο θαιφο ιφγνο λα 

δηεξεπλεζνχλ ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζε αλαπξνζαξκνγή.  

θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζήζεη, είλαη λα κειεηήζεη ηνλ ηξφπν 

απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη λα πξνζπαζήζεη λα εξεπλήζεη εκπεηξηθά, 

ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηηο εηζεγκέλεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ 

- πνηψλ.  Ζ έξεπλα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή επαλεθηίκεζεο, ηελ 

νπνία επηιέγνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ζε έλα πεξηβάιινλ ινγηζηηθήο πνπ δηαξθψο 

κεηαβάιιεηαη. 

Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ έξεπλα, απνηεινχλ ηνλ 

ππξήλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, επνκέλσο ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, 

ζεσξνχληαη πνιχ ρξήζηκα θαη ζεκαληηθά, θαζψο ζα απνηειέζνπλ νξφζεκν γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ζε φιεο ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζην κέιινλ. Δπίζεο, ν 

δεχηεξνο θιάδνο πνπ κειεηάηε, απνηειείηαη απφ κεγάιεο θαη γλσζηέο βηνκεραλίεο 

ηξνθίκσλ – πνηψλ, κε ζεκαληηθή πνξεία θαη εμέιημε ζηελ ειιεληθή  αγνξά. Ο ιφγνο πνπ 

πξνηηκήζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα κειέηε απνηεινχκελε απφ δχν κέξε θαη λα γίλεη 

εμέηαζε γηα δπν δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, είλαη ψζηε λα έρνπκε επαξθή απνηειέζκαηα γηα 

ηνλ θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ θιάδνπο επηρεηξήζεσλ, θαη λα κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ζπγθξίζεηο.  

Σν θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δνζεί απάληεζε κεηά ηελ 

κειέηε είλαη, πνηα ηα θίλεηξα αλαπξνζαξκνγήο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ, ην νπνίν 

απνηειεί θαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ επέθεξαλ ηα ινγηζηηθά πξφηππα, 

ζε ζρέζε κε ηε ζηαζεξή κέζνδν απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Θα 

ειεγρζνχλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ επηινγή είηε ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, είηε ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηα λα δηεξεπλεζεί ην 

εξψηεκα απηφ, ζα κειεηεζνχλ νη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηεο 

κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, κεηά ηελ αλαγλψξηζε.  
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Ζ κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ρξεζηκνπνηείηαη, θαηά θχξην ιφγν, σο 

κεραληζκφο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ησλ «πηζησηψλ» θαη ησλ «ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ» ηεο επηρείξεζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα δαλεηζκνχ ηεο. Έρεη βξεζεί (Missioner 

– Piera,2007), φηη ε αλαπξνζαξκνγή ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο ρξένπο, 

ελψ παξέρεη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

χκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηνπ Missioner – Piera (2007), αλακέλεηαη, 

φηη φζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα λα 

επηιεγεί ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ελψ αληίζεηα, φζν απμάλεηαη ν δείθηεο 

κφριεπζεο, ηφζν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα κηα επηρείξεζε λα επηιέμεη ηε κέζνδν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο.  

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη επίζεο ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη αδπλακίεο – 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, ψζηε νη επφκελεο κειέηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, είηε ζε 

επαγγεικαηηθφ, είηε ζε αθαδεκατθφ επίπεδν λα ιεθζνχλ ππφςε, πεξηνξίδνληαο  ζην 

ειάρηζην ηελ πηζαλφηεηα λα θαηαιήμνπλ ζε απνθιίλνπζεο εθηηκήζεηο. Αξρηθά, ην κηθξφ 

ζε αξηζκφ δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, παξφιν πνπ απνηειεί φιεο ηηο εηζεγκέλεο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζην ΥΑ, θαη άιιεο κεγάιεο βηνκεραληθέο εηαηξείεο ηξνθίκσλ 

– πνηψλ, δελ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ζην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ΥΑ. Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα 

κειινληηθέο έξεπλεο ηνπ θιάδνπ ησλ μελνδνρείσλ, λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη κε 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ εθαξκφδνπλ πξναηξεηηθά ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

αιιά ε δπζθνιία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη νη ειιηπείο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, απνηεινχλ εκπφδην ζηελ εμαγσγή 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπξφζζεηα, επέθηαζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζην κέιινλ, 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, άιινπ 

θιάδνπ ζηελ Διιάδα. 

 

4.4 Αλάπηπμε ηνπ Μνληέινπ 

 

Με ηνλ φξν κνληέια λννχληαη νη καζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ελφο ππνζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπεηδή πνιιέο θνξέο είλαη αδχλαηε ε πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ ζε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη κηα κέζνδνο αλάιπζεο, έλα “κνληέιν” 

δειαδή, ην νπνίν είλαη κηα καζεκαηηθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία 
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κπνξεί θάπνηνο λα εθηειέζεη ηα πεηξάκαηα πνπ επηζπκεί. θνπφο ηεο κνληεινπνίεζεο 

είλαη ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα “κνληέιν”, ην νπνίν πξνζνκνηάδεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα εκβαζχλεη θαλείο πάλσ ζην ζχζηεκα πνπ ζέιεη.  

H Logit παιηλδξφκεζε (φπσο θαη ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε) ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε πξφβιεςε κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Υξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ 

πηζαλνηήησλ, αθνχ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κεηαηξαπεί ζε ινγαξηζκηθή κεηαβιεηή (ν 

θπζηθφο ινγάξηζκνο ησλ πηζαλνηήησλ λα ζπκβνχλ ή φρη). Ζ κέζνδνο απηή, ππνινγίδεη 

δειαδή ηηο ινγαξηζκηθέο πηζαλφηεηεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (πξηφπνπινο & 

Φίιηππαο, 2010). Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε παξνχζα έξεπλα είλαη ην κνληέιν 

Probit. Σν κνληέιν απηφ, είλαη παξφκνην κε ην ππφδεηγκα Logit, κε ηε δηαθνξά φηη ζε 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε θαλνληθή αζξνηζηηθή θαηαλνκή γηα ηελ εχξεζε ηεο πηζαλφηεηαο, 

θαη φρη ε ινγαξηζκηθή.  

 Με βάζε ηε ζηαηηζηηθή ηνπ ππνδείγκαηνο Probit, είλαη έλα είδνο παιηλδξφκεζεο, 

φπνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κπνξεί λα πάξεη κφλν δπν ηηκέο (0,1). θνπφο ηνπ 

κνληέινπ, είλαη λα εθηηκεζεί ε πηζαλφηεηα φηη κηα παξαηήξεζε κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, αλήθεη ζε κηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο θαηεγνξίεο. Μειεηά δειαδή 

κηα θαηάζηαζε επηινγήο, αλάκεζα ζε δπν ελαιιαθηηθέο. ηε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, ε πξψηε ελαιιαθηηθή επηινγή αθνξά ηελ απνηίκεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζην ηζηνξηθφ θφζηνο (θαη ζπκβνιίδεηαη κε 0), ελψ ε δεχηεξε ελαιιαθηηθή 

επηινγή αθνξά ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία (θαη ζπκβνιίδεηαη κε 1). Αλάινγα κε ηελ 

ελαιιαθηηθή επηινγή πνπ επηιέγεη ε θάζε εηαηξεία, κειεηάηε ην πψο ζα επεξεαζηεί ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (Sizeit), ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο (Levit) θαη ν 

ιφγνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ αγνξά θεθαιαηνπνίεζεο (BTMit), κε ζθνπφ λα 

δνχκε πσο νη κεηαβιεηέο απηέο επεξεάδνπλ ηελ επηινγή πνπ θάλεη ε θάζε επηρείξεζε, κε 

ηε κέζνδν απνηίκεζεο. Σν κνληέιν ζεσξείηαη δεκνθηιέο θαζψο είλαη έλα δπαδηθφ 

κνληέιν απφθξηζεο. 

Ο ηχπνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν εμήο:  

 

Val_Methodit= a0 + a1 Sizeit + a2 Levit+a3 BTMit+ eit              (1) 
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4.5 Γείγκα, Γεδνκέλα θαη Μεζνδνινγία 

 

Σν δείγκα πνπ εμεηάζηεθε πεξηιακβάλεη 8 εηαηξείεο, νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Σέζζεξηο απφ απηέο αθνξνχλ ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν θαη νη 

ππφινηπεο ηέζζεξηο πνπ επηιέρζεθαλ ηπραία, αθνξνχλ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ – πνηψλ. 

Οη ρξήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη δέθα θαη αθνξνχλ απφ ην 2005 έσο θαη ην 2014, 

απηέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη ηα ΓΠΥΑ ζηε ρψξα, βάζεη λφκνπ. Σα δεδνκέλα γηα ηηο ελ 

ιφγσ εηζεγκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, αληιήζεθαλ αθνινπζψληαο ηελ 

παξαθάησ δηαδηθαζία. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη ηε ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, κέζσ ηεο λέαο ζειίδαο ηνπ νκίινπ (www.helex.gr), 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη εηαηξείεο πνπ ήηαλ εηζεγκέλεο απφ ην 2005 έσο ην 2014 ζην 

ΥΑ. ηε ζπλέρεηα, κέζσ ησλ επίζεκσλ ηζηνζειίδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ ΥΑ, θαζψο θαη ηεο βάζεο  Compustat Global, αληιήζεθαλ ηα απαξαίηεηα 

δεδνκέλα γηα ηελ θάζε επηρείξεζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη αξρηθά απφ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ, ψζηε λα ειεγρζεί πνηα κέζνδνο απνηίκεζεο 

παγίσλ ρξεζηκνπνηνχλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε. Αλ ρξεζηκνπνηνχλ δειαδή ηε κέζνδνο ηνπ 

θφζηνπο (θαηά ηελ νπνία έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπ, κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

νπνηεζδήπνηε δεκίεο απνκείσζεο) ή ηελ κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο ( θαηά ηελ νπνία σο 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία έρνπκε ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκέξα αλαπξνζαξκνγήο, 

κεησκέλε κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ζσξεπκέλεο δεκίεο 

απνκείσζεο).    

Δμεηάζηεθαλ δειαδή νη ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ νη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν 

απνηίκεζεο, κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο ή ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο. Οξίζηεθε 

ε ηηκή 0 γηα θάζε εηαηξεία πνπ πηνζεηεί ηε κέζνδν ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, θαη ε ηηκή 1 

γηα θάζε εηαηξεία πνπ πηνζεηεί ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο.   

ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηνπ κνληέινπ ηεο παιηλδξφκεζεο δηεξεπλήζεθαλ εθείλνη νη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηηο εηαηξίεο λα επηιέγνπλ ηελ κέζνδν 

αλαπξνζαξκνγήο, έλαληη ηεο κεζφδνπ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.  

 

http://www.helex.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ 1: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κεηαβιεηψλ 

 

 

VAL_METHOD SIZE LEV BTM HOTEL 

Mean 0,42 4,54 0,17 1,00 0,53 

Median 0 4,97 0,18 0,82 1 

Maximum 1 5,51 0,54 4,17 1 

Minimum 0 2,74 0 0,18 0 

Std. Dev. 0,50 0,83 0,16 0,74 0,50 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 1 θαίλεηαη φηη ην 42% ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο επηιέγνπλ ηελ 

κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο, έλαληη ηεο κεζφδνπ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ο κέζνο ηεο 

κεηαβιεηήο Size είλαη 4.54. Σν κέγηζην παξαηεξνχκελν κέγεζνο είλαη ίζν κε 5.51, ελψ ην 

ειάρηζην κέγεζνο 2.74. Ο κέζνο ηεο κεηαβιεηήο Leverage είλαη 0.17 γηα φιεο ηηο εηαηξίεο. 

Ζ κέγηζηε κφριεπζε ζην δείγκα βξέζεθε ίζε κε 0.54, ελψ ε ειάρηζηε ίζε κε 0. Όζνλ 

αθνξά ζηελ κεηαβιεηή BTM (ν ιφγνο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο ηελ αγνξά 

θεθαιαηνπνίεζεο), ε κέζε ηηκή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ίζε κε 1. Ζ κέγηζηε αμία 

ηεο κεηαβιεηήο απηήο βξέζεθε ίζε κε 4.17, ελψ ε ειάρηζηε 0.18. Σέινο, ην 53% ησλ 

επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, ελψ ην ππφινηπν 47% ζηνλ θιάδν 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

  

ΠΙΝΑΚΑ 2: πζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ 

 

 
SIZE LEV BTM HOTEL 

SIZE 1 
   

LEV 0.58
***

 1 
  

BTM -0.21
*
 -0.13 1 

 

HOTEL 0.60
***

 0.25 -0.43
***

 1 
***:sig < 0.01, **:sig < 0.05, *:sig < 0.1 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 2 θαίλεηαη φηη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αλεμαξηήησλ 

κεηαβιεηψλ είλαη ζρεηηθά ρακειέο. πγθεθξηκέλα, κεηαμχ ηεο κφριεπζεο (LEV) θαη ηνπ 

κεγέζνπο (SIZE) ηεο εηαηξίαο, θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ε νπνία φκσο είλαη κέηξηα ηζρπξή (r = 0.6, p < 0.01). Δπηπιένλ, αλίζρπξε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε, φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, πξνέθπςε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο 
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BTM θαη SIZE (r = -0.21, p < 0.1). Μεηαμχ ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ νη εηαηξίεο θαη ηεο κεηαβιεηήο BTM θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε, ε νπνία είλαη κέηξηα ηζρπξή (r =-0.43, p < 0.01). Απφ ηα παξαπάλσ 

κπνξεί λα εμαρζεί πνιχ εχθνια ην ζπκπέξαζκα, φηη ην κνληέιν δελ πάζρεη απφ έληνλεο 

γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη έηζη δελ ππάξρεη 

πνιπζπγγξακκηθφηεηα
5
 ζην κνληέιν.  

 

4.6 Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο 

 

 Σα ινγηζηηθά πξφηππα γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρνπλ 

αιιάμεη ζεκαληηθά κε ηε πάξνδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Tα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ, φηη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο κέζνδνο 

απνηίκεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο. Σα 

θίλεηξα γηα αχμεζε ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην 

γεγνλφο πσο, ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ρξεζηκνπνηείηαη σο κεραληζκφο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ησλ «πηζησηψλ» θαη ησλ «ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ» ηεο 

επηρείξεζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα δαλεηζκνχ ηεο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ  3: Δθηίκεζε ηνπ Probit κνληέινπ ρσξίο ηελ ςεπδνκεηαβιεηή κφλν 

γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν. 

 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C 0.06 0.97 0.06 0.95 

SIZE -0.19 0.23 -0.88 0.38 

LEV 2.04 1.13 1.81 0.07 

BTM 0.27 0.19 1.41 0.16 

McFadden R-squared 0.05    

 

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο  ηνπ κνληέινπ 

Probit έρνληαο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηηο πξναλαθεξζείζεο εθηφο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

                                                           
5
 Ο φξνο “πνιπζπγξακκηθφηεηα” εηζήρζε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Frisch (1934) θαη εθθξάδεη ηελ χπαξμε κηαο 

ή πεξηζζφηεξσλ, ηαπηνρξφλσο, γξακκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπλαπαξηίδνπλ 

έλα νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα.  Ζ ηαπηφρξνλε ρξεζηκνπνίεζε, ζε έλα πνιιαπιφ γξακκηθφ ππφδεηγκα, πνιιψλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη γξακκηθά κεηαμχ ηνπο δελ νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ εκπεξηθιείεηαη ζην ππφδεηγκα. Χο άκεζε ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, είλαη ην λα κελ επηηπγράλεηαη ν 

βέιηηζηνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  
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θιάδνπ. Φαίλεηαη φηη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ηελ απφθαζε κηαο επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηελ κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο έλαληη ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο (β = -0.19, p > 0.1), φπσο ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ κεηαβιεηή BTM 

(β = 0.27, p > 0.1). Σέινο γηα ηελ κεηαβιεηή LEV θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πηζαλφηεηα κηα επηρείξεζε λα επηιέμεη ηελ κηα κέζνδν, έλαληη 

ηεο άιιεο. πγθεθξηκέλα, φζν κεγαιψλεη ε κφριεπζε, ηφζν κεγαιψλεη ε πηζαλφηεηα κηα 

επηρείξεζε λα επηιέμεη ηελ κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο έλαληη ηε κέζνδν ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο (β = 2.04, p < 0.1). Ο ζπληειεζηήο Mc Fadden 0,05.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 4: Δθηίκεζε ηνπ Probit κνληέινπ κε αιιειεπηδξάζεηο  

 

Included observations: 76 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -2.38 1.04 -2.29 0.02 

SIZE 0.78 0.29 2.68 0.07 

LEV -6.79 2.39 -2.84 0.04 

BTM 0.19 0.23 0.82 0.41 

HOTEL -2.26 4.17 -0.54 0.59 

HOTEL*SIZE -0.98 1.07 -0.92 0.36 

HOTEL*LEV 17.64 4.99 3.53 0.01 

HOTEL*BTM 3.50 1.68 2.09 0.04 

McFadden R-squared 0.38 

    Mean dependent 

var 0.42 

 

 

ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο κε 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο ςεπδνκεηαβιεηήο γηα ην 

αλ κηα εηαηξία αλήθεη ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν. Όζνλ αθνξά ζηηο θχξηεο επηδξάζεηο, 

θαίλεηαη ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο λα επηδξά ζεηηθά ζηελ πηζαλφηεηα κηα εηαηξία λα 

επηιέγεη ηελ κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο έλαληη ηεο κεζφδνπ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο (β = 

0.78, p < 0.01), ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη φζν απμάλεη ε κφριεπζε ηεο εηαηξίαο (β = -

6.79, p < 0.01). Φαίλεηαη επίζεο λα κελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

BTM, θαζψο θαη ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζηελ 

πηζαλφηεηα επηινγήο ηεο κεζφδνπ αλαπξνζαξκνγήο έλαληη ηεο κεζφδνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο. Όζνλ αθνξά ζηηο αιιειεπηδξάζεηο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο κφριεπζεο πάλσ ζηελ πηζαλφηεηα νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο λα 
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επηιέμνπλ ηελ κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο (β = 17.64, p < 0.01) θαη ην ίδην ζπκβαίλεη 

θαη γηα ηελ κεηαβιεηή BTM. Όζν απμάλεη ε κεηαβιεηή απηή, θαίλεηαη λα επεξεάδεη πην 

ζεηηθά εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, απφ 

φηη ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ, ηελ πηζαλφηεηα λα επηιέμνπλ ηελ εχινγε αμία (β = 3.50, p 

< 0.05). Ζ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα είλαη θαιή, κε βάζε ην ζπληειεζηή 

Mc Fadden. Δπίζεο νη ζπληειεζηέο ηαπηφρξνλα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί, θαζψο ε 

ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ ιφγνπ ησλ πηζαλνθαλεηψλ (LR – statistic) είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ φηη ε αληίζηνηρε θξηηηθή ηηκή θαη απηφ εθθξάδεηαη απφ ηελ ηηκή 

πηζαλφηεηαο ηνπ ειέγρνπ πνπ δελ μεπεξλά ην 1%. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ 

κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε θαη φηη νη ζπληειεζηέο ηνπ κνληέινπ 

ηαπηφρξνλα είλαη δηάθνξνη ηνπ κεδελφο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο θαη 

παξαζέηεη κηα αλαθεθαιαίσζε ζρεηηθά κε φζα κειεηήζεθαλ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνπ πξνέθπςαλ 

κέζα απφ ηελ έξεπλα, θαζψο θαη ηελ παξάζεζε πξνηάζεσλ γηα κειινληηθή έξεπλα. 

Όπσο είπε θαη ν Condrad Hilton, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο επηρεηξεκαηίεο θαη 

πξσηνπφξνπο ησλ μελνδνρείσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, «εάλ έλαο ηνπξίζηαο 

είλαη επραξηζηεκέλνο κε ην μελνδνρείν ζην νπνίν δηέκεηλε, ηφηε είλαη επραξηζηεκέλνο θαη 

απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηφπν ηνλ νπνίν επηζθέθηεθε, αιιά θαη απφ ηηο δηαθνπέο ηνπ γεληθά». 

Κάηη ηέηνην θαλεξψλεη, πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, 

θαζψο ε δηακνλή είλαη θπξίσο απηή πνπ απαζρνιεί ηνπο ηνπξίζηεο. Σα πεξηζζφηεξα 

μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα ζήκεξα, παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηε δηακνλή θαη ηε 

δηαηξνθή ηνπο, θαζψο θαη πξφζζεηεο παξνρέο θαη αλέζεηο. Απηφ έρεη ζα ζπλέπεηα ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Κάηη ηέηνην, έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξνπ 

θιάδνπ ηεο ινγηζηηθήο, ηελ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή. Ζ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή είλαη 

απηή πνπ εμεηάδεη θαη παξαθνινπζεί ηνλ θάζε ηνκέα ελφο μελνδνρείνπ μερσξηζηά θαη ελ 

ζπλερεία ζα ζχλνιν. Ζ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηελ γεληθή 

ινγηζηηθή, εθηφο απφ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο, κε θχξηα, ην ζχζηεκα ινγηζηηθήο Main 

Courante, ην νπνίν θαηαρσξεί ηα έζνδα ηεο εκέξαο ή ηνπ κήλα θαη ηνπ έηνπο 

ζπγθεληξσηηθά, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εζφδσλ απηψλ θαη φρη κε ηελ ηηκνιφγεζε 

ηνπο. Ο ξφινο ηεο μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο θαη ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, παξέρεη θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία, πνπ είλαη απαξαίηεηε 

ζηνπο ππεπζχλνπο, γηα ηε ιήςε ζνβαξψλ κειινληηθψλ απνθάζεσλ.  

Ζ ζσζηή ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηεπθνιχλεη ην 

έξγν κηαο άιιεο επηζηήκεο, απηή ηεο ειεγθηηθήο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηα επηρείξεζεο, αιιά θαη γηα ηε ζσζηή θαη εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο. Απφ ηε κία ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηελ άιιε, ε ειιεληθή μελνδνρεηαθή βηνκεραλία, απνηειεί ην 
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βαζηθφ παξάγνληα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε πνηφηεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο κε ην πιήζνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ, απνηειεί πξνζηηζέκελε αμία 

θαη δηαηεξήζηκν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο.  

Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ γηα πνιινχο απνηειεί ηε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο ινγηζηηθήο ζηε ρψξα καο, κεηά απφ ηελ πξψηε 

πνπ ππήξμε ε θαζηέξσζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θαη ηεο ινγηζηηθήο 

ηππνπνίεζεο, πνπ απηφ επέβαιε ζηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. Σα ΓΠΥΑ 

αληηθαηέζηεζαλ ην 2005, ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ ήηαλ κέρξη ηφηε ζε ηζρχ ζε φια ηα 

θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Ζ ζχγρπζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ ηαρεία 

ινγηζηηθή κεηάβαζε ζηα λέα πξφηππα, πξνθάιεζε πιήζνο ζπδεηήζεσλ θαη ζρφιησλ γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα πηνζεηήζνπλ ηα ΓΠΥΑ, ψζηε νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα. Οη άκεζεο αιιαγέο πνπ 

πξνψζεζαλ ηα ΓΠΥΑ ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ζηνλ ηξφπν 

απεηθφληζεο ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ, είλαη ινγηθφ λα απνηππψλνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα εθάξκνζαλ.  

Μέρξη θαη ζήκεξα, 10 ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηα λέα ινγηζηηθά πξφηππα 

απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ζπνπδαίσλ αθαδεκατθψλ, ιφγσ ηεο χςηζηεο ζεκαζίαο 

ηνπο, θαζψο θαη ηεο κειινληηθά πηζαλήο θαζνιηθήο εθαξκνγήο ηνπο παγθνζκίσο. Οη 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ αθαδεκατθνχο, απφ κεηαπηπρηαθνχο 

θαη απφ δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο, παξφιν πνπ ραξαθηεξίδνληαη ιίγεο ζε αξηζκφ, ζε 

ζχγθξηζε κε έξεπλεο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ζεσξνχληαη αμηφινγεο, Χζηφζν, κε βάζεη 

ηα φζα κειεηήζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, δε βξέζεθαλ πνιιέο έξεπλεο, πνπ 

λα επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ζε βάζνο ρξφλνπ.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί παγθνζκίσο, 

έδεημαλ θαηά θχξην ιφγν, φηη ηα θπξηφηεξα κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εθάξκνζαλ ηα ΓΠΥΑ, έρνπλ κεηαβιεζεί, αιιά φρη ζεκαληηθά. 

πνπδαίν ξφιν ζηε κεηαβνιή απηή, θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ν δηαθνξεηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο πνπ έρνπλ ηα ΓΠΥΑ (δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο θαη έρνπλ σο θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηνπο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

κεηφρσλ), ζε ζρέζε κε ηα κέρξη πξφηηλνο εθαξκνδφκελα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηεο θάζε 

ρψξαο. 
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Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εμεηάζηεθαλ νη 

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Δπηπιένλ, κειεηήζεθαλ νη επηπηψζεηο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη, γηα ηηο αλάγθεο επηινγήο ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα  

αθνινπζήζνπλ. Πξάγκαηη, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, 

επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο κέζνδνο απνηίκεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ  

ζηνηρείσλ, ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο. Σα θίλεηξα γηα αχμεζε ηεο αμίαο ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην γεγνλφο πσο, ε κέζνδνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κεραληζκφο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ησλ «πηζησηψλ» θαη ησλ 

«ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ» ηεο επηρείξεζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα δαλεηζκνχ ηεο.  

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο  ηνπ κνληέινπ Probit θαη έρνληαο 

σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ, εθηφο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θιάδνπ, ηα επξήκαηα δείρλνπλ πσο ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ απφθαζε κηαο επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, 

φπσο ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κεηαβιεηή BTM (book to market). Αληίζεηα, ε κεηαβιεηή 

ηνπ ζπλφινπ ρξένπο (LEV), θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ επηινγή απηή. 

πγθεθξηκέλα, φζν κεγαιψλεη ε κφριεπζε, ηφζν κεγαιψλεη θαη ε πηζαλφηεηα κηα 

επηρείξεζε λα επηιέμεη ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, έλαληη ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα βάζεη ηεο εθηίκεζεο κε αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο ςεπδνκεηαβιεηήο γηα ην αλ κηα εηαηξία αλήθεη ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν, δείρλνπλ φηη ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο επηδξά ζεηηθά ζηε πηζαλφηεηα 

κηα εηαηξία λα επηιέμεη ηελ εχινγε αμία. Φαίλεηαη επίζεο λα κελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο BTM, θαζψο θαη ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε ζηελ πηζαλφηεηα επηινγήο ηεο κεζφδνπ αλαπξνζαξκνγήο έλαληη ηεο κεζφδνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο.  

Όζνλ αθνξά ζηηο αιιειεπηδξάζεηο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

ηεο κφριεπζεο πάλσ ζηελ πηζαλφηεηα νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο λα επηιέμνπλ ηελ 

κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο (β = 17.64, p < 0.01) θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηελ 

κεηαβιεηή BTM. Όζν απμάλεη ε κεηαβιεηή απηή, θαίλεηαη λα επεξεάδεη πην ζεηηθά 

εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, απφ φηη ζηνλ 

θιάδν ησλ ηξνθίκσλ, ηελ πηζαλφηεηα λα επηιέμνπλ ηελ εχινγε αμία (β = 3.50, p < 0.05). 

Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ 

ζηελ παξνχζα έξεπλα γίλνληαη απνδεθηέο, θαζψο ζπκπίπηνπλ κε απηέο ηνπ Missioner – 

Piera (2007), φηη φζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν απμάλεηαη θαη ε 
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πηζαλφηεηα λα επηιέμεη ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ελψ αληίζεηα, φζν απμάλεηαη ν 

δείθηεο κφριεπζεο, ηφζν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα κηα επηρείξεζε λα επηιέμεη ηε κέζνδν 

ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

Σα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηελ θάζε επηρείξεζε ζηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

αλαπξνζαξκνγήο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη επίζεο θαη κε βάζεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

παξάγνληεο ηεο θάζε ρψξαο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή απηή, φπσο ε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζε θάζε ρψξα. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ε 

απφθαζε γηα εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αλαπξνζαξκνγήο, έγθεηηαη θπξίσο ζηε αλάγθε λα 

ζεκαηνδνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο επηρείξεζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε 

δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε.  

πκπεξαζκαηηθά, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πνχκε εάλ ηα ΓΛΠ επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δεδνκέλνπ φηη ηα πξφηππα επηδξνχλ 

δηαθνξεηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ, αθφκε θαη ηνπ ίδηνπ 

θιάδνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα πνχκε φηη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, νη επηρεηξήζεηο είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ πξαγκαηηθά 

αμηφπηζηεο θαη δηαθαλείο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Joos,2001).  

Σπρφλ δηαθνξνπνίεζε ζηα απνηειέζκαηα, εμεγείηαη κε βάζεη ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, απφ ην γεγνλφο φηη νη ζπλέπεηεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΑ, 

δελ είλαη ίδηεο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

επηρείξεζεο (φπσο π.ρ. ην κέγεζνο ηεο, νη καθξνπξφζεζκεο ή βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο), απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

θαη δηαθνξνπνηνχλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ. Δπνκέλσο, είλαη ινγηθφ 

λα κελ ηαπηίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε επηρείξεζεο, κε εθείλα ηνπ θιάδνπ ζηνλ 

νπνίν αλήθεη. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφλ, λα ππάξρνπλ πάξα πνιιά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ ΓΠΥΑ ζηηο επηρεηξήζεηο.   

Σέινο, επέθηαζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζην κέιινλ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

ε εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, αιιά άιινπ θιάδνπ, ζηελ Διιάδα. 
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