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1 http://www.kathimerini.gr/857036/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/me-ptyxio-7-stoys-10-ellhnes-metanastes 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή είναι το πλέον σημαντικότερο εργαλείο πιστοποίησης 

της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων στις ετήσιες εκθέσεις των εταιριών. 

Η έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων του ορκωτού ελεγκτή είναι το 

μέσο διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από κάθε ουσιώδη 

ανακρίβεια και απάτη. Οι ορκωτοί διενεργούν έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου, λαμβάνοντας κατάλληλα και επαρκή τεκμήρια και διαβεβαιώσεις ώστε να 

αποκτήσουν βάση για την έκφραση κατάλληλης γνώμης επί των καταστάσεων της οντότητας. 

Παρά την ενδελέχεια του ελεγκτικού έργου, δεν παύουν να υπάρχουν περιπτώσεις που 

οντότητες καταφέρνουν να παρουσιάζουν αναληθή οικονομικά στοιχεία, διαστρεβλώνοντας 

την πραγματική τους οικονομική θέση, γεγονός που κατά περιπτώσεις ενδέχεται να έχει 

δριμύτατες επιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Lehman Brothers που πυροδότησε την 

οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα. 

΄Όπως επισκοπείται στην βιβλιογραφία, επιστήμονες έχουν ξεκινήσει να υιοθετούν 

σύνθετες τεχνικές στατιστικής και οικονομετρίας που στόχο έχουν την πρόβλεψη ανακρίβειας 

ή απάτης, χρησιμοποιώντας τις οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων, τεχνικές που 

αναμένεται να μετατραπούν σε εργαλεία διενέργειας ελέγχου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της σχέσης των στοιχείων ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την έκφραση γνώμης της έκθεσης του ορκωτού 

ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων, χρησιμοποιώντας τις αναφερθείσες τεχνικές στις 

εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.   

Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται στοχευμένη τεχνική εξόρυξης δεδομένων, βασισμένη 

στην  Μέθοδο Ομαδοποίησης Διαχείρισης Δεδομένων (Genetic Programming) για την 

ανάκτηση, ομαδοποίηση και επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων για 

την τελευταία πενταετία. Έπειτα της χειραγώγησης των δεδομένων (data manipulation) 

παρουσιάζονται αυτά σε μορφή ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τέλος, διενεργείται στατιστικός έλεγχος ANOVA και Tukey(HSD) μεταξύ των 

οικονομικών στοιχείων που παρουσιάζονται στην ανάλυση με τις αντίστοιχες γνώμες των 

ορκωτών ελεγκτών. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια ζούμε τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης που 

δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. το 2008, η οποία θεωρείται από αρκετούς οικονομολόγους η 

χειρότερη από την μεγάλη ύφεση του 1930 και έπειτα2. Τα βασικότερα από τα αίτια που 

συνετέλεσαν στην πυροδότησή της είναι η άστοχη αξιολόγηση, εκ των οίκων αξιολόγησης, 

μεγάλου όγκου στεγαστικών ομολόγων (subprimes), η χρήση του λογιστικού τεχνάσματος 

γνωστού ως repo1053 από την Lehman Brothers καθώς και η αποτυχία της ελεγκτικής εταιρίας 

Ernst & Young να το εντοπίσει4. Συνεπώς, ενώ υπάρχουν οι μηχανισμοί εντοπισμού 

σφαλμάτων, οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να τα εντοπίσουν. Προσπάθειες επίλυσης του 

παραπάνω προβλήματος περιλαμβάνουν την δημιουργία μαθηματικών μοντέλων, με την 

χρήση στατιστικών και οικονομετρικών εργαλείων. 

Στην ενότητα 2 όπου διενεργείται η Βιβλιογραφική Επισκόπηση, παρουσιάζονται 

προσπάθειες επίλυσης του παραπάνω προβλήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την δημιουργία 

μαθηματικών μοντέλων, με την χρήση στατιστικών και οικονομετρικών εργαλείων. Σκοπός η 

-κατά το μέγιστο δυνατό- απαλοιφή του ανθρώπινου σφάλματος και σκοπιμότητας και κατ’ 

επέκταση ο εντοπισμός χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αποκλίνουν της αλήθειας και 

της πραγματικότητας. Στατιστικοί έλεγχοι, τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και δημιουργία 

εφαρμογών νευρωνικών δικτύων είναι οι πιο προηγμένες τεχνικές που εντοπίζονται. 

Παράλληλα, γίνεται παρουσίαση του ελεγκτικού έργου, της επιστήμης της ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τέλος αναφέρονται νέα, σύνθετα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία, όπως στατιστικοί έλεγχοι, τεχνικές εξόρυξης 

δεδομένων και νευρωνικά δίκτυα, για τον εντοπισμό απάτης οικονομικών καταστάσεων 

Στην συνέχεια, στην ενότητα 3 αναλύεται το Θεσμικό Πλαίσιο που ορίζει την 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου.  

                                                 

 
2 (Hilsenrath et al. 2008) 
3 (Jeffers 2011) 
4 (Verschoor 2011) 

“Price is what you pay, value is what 
you get” 

-Warren Buffet 

“If a financial institution is too big to 
fail, it’s too big to exist” 

-Bernie Sanders 
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Τέλος, στο κεφάλαιο Εμπειρική Έρευνα χρησιμοποιείται παραλλαγή της τεχνικής 

εξόρυξης δεδομένων για την ανάκτηση, συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων της 

τελευταίας πενταετίας των εισηγμένων στο Χ.Α.Α.  

Στην παράγραφο 4.3 γίνεται ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

χρησιμοποιώντας Συγκριτικές Καταστάσεις για το δείγμα της διενέργειας έρευνας. 

Παρουσιάζονται οι καταστάσεις κοινού μεγέθους των εισηγμένων ανά γνώμη και γίνεται 

επεξήγηση της ανάλυσης και των ευρημάτων. 

Στην παράγραφο 4.4-Ανάλυση αριθμοδεικτών γίνεται ανάλυση επιλεγμένων 

αριθμοδεικτών του δείγματος καταλήγοντας στην παράγραφο, 

4.5-Στατιστικοί έλεγχοι όπου γίνεται έλεγχος των ευρημάτων της ανάλυσης 

 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Ελεγκτική 

Η ελεγκτική επιστήμη 

Ο ρόλος του ελέγχου καθίσταται πολύ σημαντικός για το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο 

των επιχειρήσεων καθώς και για τα όργανα αυτών (ΔΣ, επιτροπή ελέγχου, ανώτατη διοίκηση). 

Αποτελεί βασικό μέτρο, προκειμένου να αντληθούν σημαντικές πληροφορίες για το βαθμό 

συμμόρφωσης των επιμέρους εταιρειών καθώς και του ομίλου στον οποίο δραστηριοποιούνται 

γενικότερα, αναφορικά με την ορθή ή μη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τους. 

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν κυρίως το θερμικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν. Μάλιστα είναι ιδιαίτερα σημαντικές αφού αποτελούν τη βάση της 

λήψης των απαραίτητων μέτρων που απαιτούνται. 

Την αρμοδιότητα του ελέγχου της οικονομικής οντότητας αναλαμβάνουν ελεγκτικοί 

οργανισμοί και τον πραγματοποιούν με την σύσταση ελεγκτικών επιτροπών. Κύριο μέλημά 

τους είναι να διαπιστώνουν και να εξασφαλίζουν τη νόμιμη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή 

ελέγχων στις εταιρίες. Επιπροσθέτως, στοχεύουν στην παρουσίαση αξιόπιστων 

χρηματοοικονομικών μεγεθών, στον ανεπηρέαστο έλεγχο όλων των οικονομικών πράξεων της 

χρήσης καθώς και στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος ελέγχου της 

εταιρίας. Ο έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται από άτομα που είναι ανεξάρτητα της οικονομικής 

μονάδας, ανεπηρέαστα από πιθανά συμφέροντα στα οποία η εταιρία στοχεύει, καταρτισμένα, 
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με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται και διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση, που 

θα τους βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών λαθών ή σημαντικών παραβλέψεων.  

Η λογιστική και η ελεγκτική αποτελούν δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Στοχεύουν 

και οι δυο προς μια κοινή κατεύθυνση, την ορθή κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, 

παρέχοντας στους χρήστες τις πληροφορίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν. Η ελεγκτική 

αποτελεί ταυτόχρονα και επιστήμη και τεχνική. Είναι ένας συγκερασμός θεωρίας και 

πρακτικής, που πραγματεύεται θέματα ελέγχου από θεωρητική και διαδικαστική άποψη. 

Ειδικότερα, η ελεγκτική στοχεύει στον έλεγχο οικονομικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών 

μιας επιχείρησης και στην εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών πολιτικών και μεθόδων που 

σκοπό έχουν την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, τη σωστή 

διαχείριση των οικονομικών πόρων, την αξιοπιστία στην ορθότητα των λογιστικών 

καταστάσεων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 200 (ISA 200), 

το αντικείμενο ή στόχος του ελέγχου του εξωτερικού ελεγκτή είναι να μπορέσει να διατυπώσει 

γνώμη σχετικά με το εάν οι λογιστικές καταστάσεις, σε όλα τα ουσιώδη θέματα, έχουν 

καταρτισθεί σύμφωνα με το καθορισμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Εάν 

πράγματι ο εξωτερικός ελεγκτής εγκρίνει τους ισχυρισμούς της διοίκησης, που εμπεριέχονται 

στις λογιστικές καταστάσεις της ελεγχόμενης εταιρίας, τότε πιστοποιεί με τη σειρά του ότι οι 

λογιστικές καταστάσεις προσδίδουν μία «αληθινή» και «δίκαιη» εικόνα της επιχείρησης. 

Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες (μέτοχοι, δυνητικοί επενδυτές, τράπεζες, 

προμηθευτές, ερευνητές, εργαζόμενοι) μπορούν να εμπιστεύονται τις διάφορους ισχυρισμούς 

της διοίκησης που περιλαμβάνονται σε αυτές. 

Ζήτηση ελεγκτικής υπηρεσίας 

Διάφορες και διαφορετικές θεωρίες μπορούν να υποκινούν τη ζήτηση των ελεγκτικών 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Hayes5 οι κατηγορίες ζήτησης ελέγχου έχουν ως εξής:  

Η Θεωρία της Αστυνόμευσης παρουσιάζει τον εξωτερικό ελεγκτή ως έναν οιωνοί 

αστυνόμο που αποσκοπεί στην μαθηματική ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών και στην 

πρόληψη της ενδεχόμενης απάτης από τη διοίκηση. 

Στη συνέχεια, έγκειται η Θεωρία της Εκχωρούμενης Αξιοπιστίας στην οποία 

πρωταρχικός σκοπός θα είναι η αξιοπιστία που θα χαρακτηρίζει τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έτσι ώστε να αποτελούν ένα πραγματικό εργαλείο αποφάσεων για τους χρήστες.  

                                                 

 
5 (Hayes et al. 1999) 
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Η Θεωρία περί Εμπιστοσύνης, η οποία κατά βάση μένει σε θεωρητικό επίπεδο και 

δεν κάνει αναφορά σε τρόπους εφαρμογής της, τονίζει τη σημασία του ελεγκτικού έργου ως 

προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη που θα δείχνουν οι τρίτοι στις καταστάσεις, δεδομένου ότι 

η διοίκηση έχει συμφέρον να διατηρεί μεροληπτική στάση. 

Τέλος, η Θεωρία της Αντιπροσώπευσης στηρίζει πως η επιχείρηση ως εντολοδόχος 

των εντολέων της (τράπεζες, εργαζόμενοι, μέτοχοι) επιθυμεί μέσα από την επίσημη έγκριση 

του ελεγκτή να αποκτήσει την εμπιστοσύνη. Από την άλλη, οι εντολείς επιδιώκουν να 

επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων. Συνεπώς, ο εξωτερικός ελεγκτής 

είναι ένα πρόσωπο που καλύπτει ανάγκες και των δύο απέναντι πλευρών. 

Ως προς τη μορφή της μία Έκθεση Ελέγχου, το προϊόν εργασίας του ορκωτού Ελεγκτή, 

ακολουθεί μία σταθερή διαδικασία6: 

Ως πρώτο βήμα, αναγράφεται ο τίτλος της Έκθεσης π.χ. «Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 

των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας ΑΒΓ ΑΕ». 

Ακολουθεί η αναφορά στον αποδέκτη της Έκθεσης, π.χ. «Προς τους μετόχους της εταιρίας 

ΑΒΓ ΑΕ». Η εισαγωγική παράγραφος προσδιορίζει τις ελεγχθείσες καταστάσεις, την 

ελεγχθείσα χρονική περίοδο ενώ συμπεριλαμβάνει σταθερά και μία πρόταση που δηλώνει την 

ευθύνη της διοίκησης για την κατάρτιση των καταστάσεων και την ευθύνη του ελεγκτή για 

τον έλεγχο. Η επόμενη παράγραφος προσδιορίζει το εύρος του ελέγχου, κάνει αναφορά στα 

Ελληνικά και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία διεκπεραιώθηκε ο έλεγχος, 

και συγκεκριμενοποιεί συνοπτικά το ελεγκτικό έργο. 

Η τρίτη παράγραφος είναι και αυτή που αναγράφει ξεκάθαρα τη γνώμη του ελεγκτή για το 

εάν οι καταστάσεις αποδίδουν μία αληθινή και δίκαιη εικόνα ή αν απεικονίζουν ακριβοδίκαια 

την οικονομική θέση της εταιρίας. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά ελεγκτικής γνώμης 

Το κύριο έγγραφο το οποίο εκτίθεται στους χρήστες ως αποτέλεσμα του έργου του 

ελεγκτή είναι η Έκθεση Ελέγχου και, όπως κάθε άλλη πληροφορία, χρειάζεται να διακρίνεται 

από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο προσανατολισμός της επιλογής των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών και ο σκοπός που δίνεται έμφαση σε αυτά είναι κάτι που θεωρείται 

ξεκάθαρο. 

Η Έκθεση Ελέγχου του Ελεγκτή πρέπει να συμμορφώνεται με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως την αξιοπιστία, την πληρότητα, την επάρκεια, την ουδετερότητα, τα 

                                                 

 
6 (Λουμιώτης & Τζίφας 2012) 
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οποία  καλύπτουν την ανάγκη διασφάλισης της αντικειμενικότητας της πληροφορίας καθώς 

και της σχετικότητας, της κατανόησης και της συγκρισιμότητας, οι οποίες από την πλευρά 

τους εγγυώνται την εξέταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μίας πληροφορίας. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να συνυπολογίζουν, τελώντας τη λειτουργία να 

καθορίζουν το περιεχόμενο και την παρουσίαση της πληροφορίας, ότι από τη μία η εν λόγω 

Έκθεση πρέπει να μειώνει τον κίνδυνο πληροφόρησης των χρηστών όσον αφορά την 

αξιοπιστία των καταστάσεων, και από την άλλη να παρέχει επαρκή διαβεβαίωση των ελεγκτών 

ότι θα γίνουν κατανοητές από τους χρήστες. 

Η ανάλυση της σύγχρονης οικονομικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι το πρόβλημα της 

εναρμόνισης των ποιοτικών κριτηρίων και ποιοτικών χαρακτηριστικών της Έκθεσης Ελέγχου 

σε ένα ενιαίο πλαίσιο αρχών είναι έντονο7.  Η απόδειξη της αναζήτησης ενός 

προκαθορισμένου συστήματος απέναντι σε αυτά τα κριτήρια είναι οι ποικίλες προτάσεις για 

τη συστηματοποίησή τους. Εν τούτοις, μερικές φορές οι προτάσεις περιλαμβάνουν αντιφατικά 

στοιχεία για τον ίδιο στόχο, που σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνεται επιλογή. 

 

2.2 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Συνθετικά μέρη χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών (με βάση τα ΔΛΠ) 

ονομαστικά αποτελούν τις ακόλουθες: Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση 

Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις επί των 

Οικονομικών Καταστάσεων.8 

Ο Ισολογισμός είναι η κατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης σε 

μια δεδομένη χρονική στιγμή. Το ενεργητικό δείχνει τι έχει στην κατοχή της η επιχείρηση ενώ 

το παθητικό τις υποχρεώσεις της. Τα Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Θέση, δηλαδή η διαφορά 

μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού είναι μία λογιστική εκτίμηση των κεφαλαίων που 

έχουν επενδύσει οι μέτοχοι. Μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αλλά 

συνήθως συντάσσεται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. 

Ο ισολογισμός έχει την ιδιότητα να συνοψίζει την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή γι’ αυτό και η εικόνα που παρέχει είναι στατική. 

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ομαδοποιημένα 

                                                 

 
7 (Shalimova & Stezhko 2016) 
8 (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος 2010) 
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(με κριτήριο τον χρόνο παραμονής τους σε αυτή) σε πάγια, κυκλοφορούντα και διαθέσιμα και 

οι πηγές των κεφαλαίων της (ίδια κεφάλαια, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις). Επομένως, παρουσιάζει ποια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποκτηθεί και με τι 

κεφάλαια έχει χρηματοδοτηθεί η απόκτησή τους. 

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης δείχνει τα έσοδα και τα έξοδα μίας εταιρίας 

ομαδοποιημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να εμφανίζονται ξεχωριστά τα 

αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες της 

εταιρίας για μία περίοδο, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για την ίδια περίοδο και τα 

έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα της ίδιας επίσης περιόδου. 

Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών δείχνει τις ταμειακές ροές (εισροές και εκροές) όπως 

προκύπτουν από τις τρεις ξεχωριστές ομάδες δραστηριοτήτων μιας εταιρίας-λειτουργικές, 

επενδυτικές, χρηματοοικονομικές. 

Όσον αφορά στον Πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, απαιτείται από τα Δ.Λ.Π. 

έτσι ώστε να παρέχεται πληροφόρηση για τα κονδύλια και τις αντίστοιχες πράξεις που είχαν 

ως συνέπεια την τροποποίηση των κονδυλίων των ιδίων κεφαλαίων στον ισολογισμό από την 

αρχή της περιόδου (δηλαδή τη λήξη της προηγούμενης περιόδου) μέχρι τη λήξη της περιόδου, 

αφού ληφθούν υπόψη και τα θέματα διανομής των αποτελεσμάτων της τρέχουσας-κλειόμενης 

περιόδου. 

Τέλος, οι Σημειώσεις αποτελούν μία πολυσέλιδη έκθεση σε μορφή κειμένου, 

εμπεριέχοντας και ορισμένους πίνακες, και παρέχουν πληροφορίες για τις ακολουθούμενες 

λογιστικές αρχές, πιθανές πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες, ενώ  αναλύουν και διάφορα 

κονδύλια των άλλων οικονομικών καταστάσεων. 

Ενδιαφερόμενα μέρη χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Τις δύο κύριες κατηγορίες ενδιαφερομένων προς τις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις διαμορφώνουν οι Εσωτερικοί και οι Εξωτερικοί Ενδιαφερόμενοι. 9 

Ειδικότερα, οι Εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι, λόγω της θέσης που κατέχουν διαθέτουν 

ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα επικερδούς λήψης αποφάσεων, που είναι η εσωτερική 

πληροφόρηση. Τα άτομα αυτά διενεργούν την εσωτερική ανάλυση, βρίσκονται σε άμεση 

σχέση με την επιχείρηση, και κατά συνέπεια, έχουν στην διάθεσή τους εκείνα τα λογιστικά και 

στατιστικά δεδομένα που τους εφοδιάζουν με όλα τε εχέγγυα, ώστε να προβούν σε συγκρίσεις 

και συσχετίσεις πέρα από αυτές που θα μπορούσαν να κάνουν βασιζόμενοι μόνο στα 

                                                 

 
9 (Nissim & Penman 2003) 
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δημοσιευμένα στοιχεία της επιχείρησης. Τέτοια πρόσωπα είναι κυρίως οι εσωτερικοί λογιστές, 

οι διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικότερα οι διοικούντες της. 

Αντιθέτως, όσον αφορά τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, οι τελευταίοι δεν 

βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση που βρίσκονται οι προηγούμενοι. Η δυσκολία έγκειται 

στην ανεύρεση στοιχείων αλλά και στην αξιοπιστία και πληρότητά τους. Παράδειγμα τέτοιων 

προσώπων αποτελούν οι μέτοχοι ως τρίτα πρόσωπα, οι πελάτες, οι προμηθευτές, η τράπεζα, 

το Δημόσιο, οι Υπάλληλοι της Επιχείρησης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Το κοινό των δύο κατηγοριών, είναι το πνεύμα σκοπιμότητας το οποίο τους διακατέχει. 

Οι επενδυτές-μέτοχοι, για παράδειγμα, είναι προφανές ότι διακατέχονται από τη σκοπιμότητα 

κυρίως του χρηματικού κέρδους. Οι δανειστές, έχοντας προσφέρει κεφάλαια μακροπρόθεσμα 

ή βραχυπρόθεσμα στην επιχείρηση προσβλέπουν στην επιστροφή τους. Η διοίκηση στοχεύει 

στο να ασκεί έλεγχο και στο να παρατηρεί την επιχείρηση τόσο από την πλευρά των δανειστών 

όσο και των επενδυτών-μετόχων. Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να αντλήσουν 

πληροφορίες από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις με σκοπό να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων παρακολουθούν 

την δραστηριότητα και απόδοση των επιχειρήσεων και ασχολούνται με τον έλεγχο των 

οικονομικών τους στοιχείων, με σκοπό να διατυπώσουν πορίσματα σχετικά με την ακρίβεια 

αυτών. 

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Η ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων διαθέτει μια σειρά από μεθόδους, 

από τις οποίες ο αναλυτής μπορεί να επιλέξει όποια εξυπηρετεί καλύτερα τον επιδιωκόμενο 

σκοπό του. Επιγραμματικά, παρουσιάζουμε τις βασικές μεθόδους ανάλυσης: 

 Κάθετη Ανάλυση ή Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών. 

 Οριζόντια Ανάλυση ή Συγκριτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 Ανάλυση με αριθμοδείκτες τάσης ή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Τάσεις. 

 Ανάλυση με αριθμοδείκτες. 

 Ανάλυση του Νεκρού Σημείου των Συναλλαγών. 

Κάθε μέθοδος ανάλυσης έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, γι’ αυτό και 

οι αναλυτές συχνά επιλέγουν ένα μέσο ανάλυσης ως κύριο, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν 

επικουρικά και κάποιο άλλο. Οι αναλυτές φαίνεται να δίνουν ένα προβάδισμα στην τεχνική 

της ανάλυσης με αριθμοδείκτες, γιατί αναγνωρίζουν ότι η τεχνική προσφέρεται περισσότερο 

από τις άλλες μεθόδους στην ερμηνεία χρηματοοικονομικών δεδομένων. 
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Τα τρία στάδια της ανάλυσης10 αποτελούνται από τα παρακάτω: Αρχικά, θα πρέπει 

να κατανοηθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, να επιλεγεί η μέθοδος ανάλυσης και να 

προσδιοριστούν οι χρήσιμες σχέσεις από τα λογιστικά στοιχεία των καταστάσεων. 

Δευτερευόντως, απαιτείται να ταξινομηθούν οι καταστάσεις με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν 

να υπολογιστούν οι σημαντικές σχέσεις. Τελικώς, χρειάζεται να αξιολογηθούν, να μελετηθούν 

και να ερμηνευτούν οι πιο πάνω σχέσεις. 

Για να είναι σε θέση όμως ένας αναλυτής να διεκπεραιώσει τα παραπάνω βήματα 

κρίνεται απαραίτητο να ακολουθήσει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες, για την 

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της διαδικασίας. Αυτή η προετοιμασία 

συμπεριλαμβάνει : 

 Συγκέντρωση και επαλήθευση στοιχείων  

 Τυποποίηση οικονομικών καταστάσεων 

 Διαμόρφωση της μεθοδολογίας ανάλυσης (δείκτες, καταστάσεις κ.λ.π.) 

 Εξασφάλιση των αναγκαίων προγραμμάτων 

 Ενοποίηση καταστάσεων, όταν πρόκειται για όμιλο επιχειρήσεων 

 Κατάρτιση συμπληρωματικών καταστάσεων (κυρίως ταμειακών ροών/πηγών και 

χρήσεων κεφαλαίων) 

 

Απάτες χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι η απάτη που εντοπίζεται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφήνει ίχνη που ένας αναλυτής ικανός να εντοπίζει τα 

σημάδια μπορεί να την ανιχνεύσει. Ως εκ τούτου, για κάθε δείκτη κινδύνου απάτης, υπάρχει 

μία πιθανή εξήγηση που τον αποκλείει. Η πρόκληση βρίσκεται στο να δημιουργηθεί μία 

αξιόπιστη σειρά διαδικασιών ανίχνευσης απάτης, ξεκινώντας από τη χρήση παραγόντων 

κινδύνου απάτης και ενσωματώνοντας στη συνέχεια και άλλες τεχνικές. 

Έτσι λοιπόν, μία από τις πιο χρήσιμές τεχνικές για την ανακάλυψη απάτης στις 

Καταστάσεις είναι η Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, με τις μεθόδους που 

προαναφέρθηκαν.  

                                                 

 
10 (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος 2010) 
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Τέλος, για την διενέργεια απάτης χρηματοοικονομικών καταστάσεων εμφανίζονται 

τρεις βασικοί παράγοντες που ωθούν σε απάτη, το «τρίγωνο της χρηματοοικονομικής 

απάτης»11 

 Η πίεση για την εκτέλεση της πράξης απάτης. 

 Η δοθείσα ευκαιρία για την εκτέλεσης της πράξης απάτης. 

 Η ορθολογική εξήγηση που δίνεται και που δικαιολογεί τελικώς την πράξη. 

 

Μοντέρνες τεχνικές εντοπισμού απάτης εμπεριέχει την χρήση τεχνικών πληροφορικής 

όπως τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, νευρωνικών δικτύων και άλλων τεχνικών. Οι (Kirkos et 

al. 2007) στην εργασία τους για τον εντοπισμό απάτης χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνικές, 

διερευνά την αποτελεσματικότητα των τεχνικών κατηγοριοποίησης του Data Mining 

(Εξόρυξη Δεδομένων) στο να ανιχνεύονται οι εταιρίες που παρουσιάζουν απάτη στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με τους παράγοντες που 

συσχετίζονται με αυτήν. Οι ορκωτοί Ελεγκτές κατά την διαδικασία διεκπεραίωσης ανίχνευσης 

απάτης θα μπορούσαν να διευκολύνονται στην εργασία τους χρησιμοποιώντας τις τεχνικές 

Data Mining12. 

 

2.3 Διαχείριση δεδομένων χρηματοοικονομικής ανάλυσης  

Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining) 

Η διαδικασία Data Mining, η ελληνική απόδοση της οποίας είναι «Εξόρυξη από 

Δεδομένα» ή «Ανεύρεση Γνώσης από Δεδομένα» είναι η εξονυχιστική διαδικασία η οποία έχε 

σχεδιαστεί για να αναλύει κα να εξερευνά δεδομένα σε μεγάλες ποσότητες και έπειτα να 

δημιουργεί κανόνες και σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που ενδιαφέρουν να ερευνηθούν. 

Η βασική επιδίωξη πίσω από τον όρο Data Mining είναι η ανεύρεση εκείνης της μη 

μηδενικής λύσης η οποία δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων και ουσιαστικών κανόνων 

σε δεδομένα. Συστατικά της διαδικασίας αποτελούν οι αλγόριθμοι. Άλλωστε, η τεχνική Data 

Mining μπορεί να συναντηθεί και ως Computerized Technology (Πληροφοριακή Τεχνολογία), 

αφού χρησιμοποιεί πολύπλοκους αλγόριθμους που δημιουργούν κανόνες και σχέσεις μέσα σε 

τεράστιες βάσεις δεδομένων, αναλύοντάς τες με σκοπό τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

                                                 

 
11 (Zack & Love 2013) 
12 (Spathis 2002) 
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Στόχοι των τεχνικών Data Mining αποτελεί η Πρόβλεψη (Prediction) και η Περιγραφή 

(Description). Οι αλγόριθμοι της κάθε τεχνικής αποτελούνται από τρία βασικά στοιχεία13: Την 

Αναπαράσταση Μοντέλου (Model Representation), την Αποτίμηση Μοντέλου (Model 

Evaluation) και την Μέθοδο Αναζήτησης (Search Method). Κάθε μοντέλο θα πρέπει να έχει 

έγκυρη πρόβλεψη, η οποία βασίζεται στη μέθοδο Cross Validation. Τα εργαλεία «Εξόρυξης» 

που χρησιμοποιεί η τεχνική είναι ποικίλα, εκ των οποίων ένα από τα κυριότερα θεωρούνται τα 

Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks): 

Τα Νευρωνικά Δίκτυα είναι μη γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης για λήψη αποφάσεων 

τα οποία χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα δεδομένα τα οποία έχουν γνωστά αποτελέσματα 

(outcomes) για να εκπαιδεύσουν ένα μοντέλο το οποίο μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί για να 

κάνει προβλέψεις.  

Βασικό πλεονέκτημα των Νευρωνικών Δικτύων είναι η δυνατότητα παράλληλης 

επεξεργασίας που παρέχουν και κυρίως η δυνατότητα αναπαράστασης έντονα μη γραμμικών 

συμπεριφορών. Από την άλλη, χαρακτηρίζονται από μειονεκτήματα, όπως ο υπερβολικά 

απαιτούμενος όγκος παρατηρήσεων, ο αυξημένος υπολογιστικός φόρτος που απαιτείται κατά 

την φάση της εκμάθησής του και η μη επεξήγηση των αποτελεσμάτων που δίνει. 

Άλλα τέτοια εργαλεία αποτελούν τα Δέντρα Αποφάσεων (Decision Trees), η Εισαγωγή 

Κανόνων (Rule Induction), η Απεικόνιση Δεδομένων (Data Visualization), οι Γενετικοί 

Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) και η Μέθοδος Γειτνίασης (Nearest Neighbor Method). 

Η διαδικασία Εξόρυξης «Data Mining» αποτελείται από τρία στάδια: 

Το στάδιο της «εξερεύνησης» των δεδομένων,  η οποία ξεκινάει με την προετοιμασία 

των δεδομένων και έπεται μία απλή επιλογή από μεθόδους πρόβλεψης για ένα μοντέλο 

ανάλυσης, ώστε να βγάλει κάποια συμπεράσματα. 

Το στάδιο της «δημιουργίας και κατασκευής του κατάλληλου μοντέλου πρόβλεψης» , 

κατά το οποίο γίνεται η επιλογή του μοντέλου εκείνου που βασίζεται στην άριστη/βέλτιστη 

απόδοση της πρόβλεψης. 

Το στάδιο της «περαιτέρω ανάπτυξης της διαδικασίας», σύμφωνα με το οποίο 

χρησιμοποιούμε το μοντέλο που επιλέχτηκε και το εφαρμόζουμε σε νέα δεδομένα, ώστε να 

προάγει προβλέψεις ή να εκτιμήσει το νέο αποτέλεσμα, να εξάγει δηλαδή νέους κανόνες. 

 

                                                 

 
13 (Ishibashi et al. 2016) 
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 Εξόρυξη δεδομένων από χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

Το Data Mining (DM) που βασίζεται σε τεχνικές ανίχνευσης οικονομικής απάτης (όπως 

παλινδρόμηση, δέντρο αποφάσεων, νευρωνικά δίκτυα και δίκτυα Bayesian) συμβάλει στην 

αναγνώριση της οικονομικής απάτης14. Η αποτελεσματικότητα των παραπάνω μεθόδων (και 

οι περιορισμοί τους) τίθεται επί τάπητος, ειδικότερα αφού τα νέα σχέδια διαστρέβλωσης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται στις κάθε φορά πιο εξελιγμένες τεχνικές 

ανίχνευσης. Ως επόμενο βήμα, εξερευνάται ένα αυτοπροσαρμοζόμενο πλαίσιο (βασιζόμενο σε 

ένα μοντέλο επιφάνειας απόκρισης) με εξειδίκευση να ανιχνεύει την απάτη στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συμπερασματικά, συνάγεται ότι σε μια εποχή με συνεχώς 

εξελισσόμενες χρηματοοικονομικές απάτες, οι μηχανισμοί που ήδη λειτουργούν επικουρικά 

στην ανίχνευση της απάτης είναι αναγκαίο να γίνονται συνεχώς πιο αποδοτικοί και 

αποτελεσματικοί με εξειδικευμένο πεδίο γνώσης. 

Οι (Ravisankar et al. 2011) αναφέρουν τις υποθέσεις απάτης Χρηματοοικονομικών με 

την χρήση έξυπνων τεχνικών Data Mining, όπως είναι  τα Πολυστρωματικά Νευρωνικά 

Δίκτυα (Multilayer Feed Forward Neural Network), οι Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί 

Διανύσματος (Support Vector Machines), ο Γενετικός Προγραμματισμός (Genetic 

Programming), η Μέθοδος Ομαδοποίησης Διαχείρισης Δεδομένων (Genetic Programming), η 

Λογιστική Παλινδρόμηση (Logit Regression), Νευρωνικά Δίκτυα Πιθανοτήτων (Probabilistic 

Neural Network), για τον εντοπισμό εταιριών οι οποίες καταφεύγουν σε απάτη στα οικονομικά 

δεδομένα και πληροφορίες που δημοσιεύουν. Στην εμπειρική τους μελέτη επιτυγχάνεται η 

πρόβλεψη απάτης χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιώντας εργαλεία των 

παραπάνω μεθόδων. 

3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Διεθνή Λογιστικά  Πρότυπα 

ΔΛΠ1 – Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 έχει ως σκοπό να παράσχει σαφείς οδηγίες για τον 

τρόπο κατάρτισης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έτσι ώστε οι 

καθίσταται δυνατή η συγκρισιμότητα τους τόσο με καταστάσεις της ίδιας εταιρίας 

προηγούμενων ετών όσο και με καταστάσεις άλλων εταιριών που ανήκουν στον ίδιο κλάδο.  

                                                 

 
14 (Zhou & Kapoor 2011) 
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Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχουν τόσο χρηματοοικονομικές όσο και μη 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβάνουν την εικόνα στοιχείων ενεργητικού, 

υποχρεώσεων, ίδιων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και απευθύνονται τόσο σε εξωτερικούς 

και σε εσωτερικούς της εταιρίας χρήστες. 

Κατά συνέπεια, ήταν επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης ενός προτύπου που θα έδινε τις 

κατευθυντήριες γραμμές και τις βασικές αρχές από τις οποίες θα διαπνέονταν οι καταστάσεις 

αυτές. Ανάμεσα στις αρχές αυτές βρίσκεται η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, 

σύμφωνα με την οποία χρειάζεται να γίνεται γνωστοποίηση της αβεβαιότητας πάνω στο 

ζήτημα αυτό, ενώ, εάν οι καταστάσεις δεν έχουν συναφθεί σύμφωνα με την αρχή αυτή, να 

δοθεί αιτιολόγηση. Άλλες αρχές είναι η συγκριτική πληροφόρηση που πρέπει να επιτρέπουν, 

η ομοιομορφία, η συχνότητα παρουσίασης, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, η εξατομίκευσή 

τους, η αποφυγή συμψηφισμού των περιουσιακών στοιχείων με τις υποχρεώσεις, δεδομένου 

ότι πρέπει να υπάρχει μία σαφής εικόνα των συναλλαγών15. Οι Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις αποτελούνται ονομαστικά και υποχρεωτικά από: 

 Την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ή Ισολογισμό. 

 Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. 

 Την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

 Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 

 Τις Σημειώσεις. 

 

ΔΛΠ 38 – Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» ασχολείται με τον 

καθορισμό της λογιστικής αντιμετώπισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  Αναφέρει τις 

προϋποθέσεις και τους τρόπους αναγνώρισης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου ενώ 

παράλληλα οριοθετεί τις μεθόδους αποτίμησης και απόσβεσής του. Προσδιορίζεται ο 

λογιστικός χειρισμός της απόσυρσης και διάθεσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

καταγράφονται αναλυτικά οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την οικονομική οντότητα. 

Ο ορισμός που δίνεται στην έννοια άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι η εξής: Κάθε 

αναγνωρίσιμο, μη χρηματικό πάγιο, χωρίς φυσική υπόσταση. Λέγοντας μη χρηματικό 

εννοείται ότι για την απόκτησή του δεν υφίσταται κάποιο συγκεκριμένο χρηματικό αντίτιμο. 

                                                 

 
15 (Νεγκάκης 2015) 
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Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εξαιρούνται της συγκεκριμένης αντιμετώπισης 

με το εν λόγω πρότυπο αποτελούν αυτά τα οποία αντιμετωπίζονται από άλλα πρότυπα, και 

συγκεκριμένα οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που ρυθμίζονται από το ΔΛΠ 12, τα 

περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζόμενους (ΔΛΠ 19), οι μισθώσεις 

(ΔΛΠ 17), τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ΔΛΠ 39), τα περιουσιακά στοιχεία 

που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση και τις δαπάνες για ανάπτυξη και εξόρυξη 

ορυκτών (ΔΠΧΑ 6). 

Για να μπορέσει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο να καταγραφεί στο ενεργητικό και να 

αποτιμηθεί αρχικά στο κόστος απόκτησης απαιτείται εκτός του να πληροί τα χαρακτηριστικά 

του ορισμού, να πληροί και κάποια άλλα κριτήρια αναγνώρισης. Αυτά είναι η προσδοκία ότι 

από τη χρήση του θα εισρεύσουν στην επιχείρηση μελλοντικά οικονομικά οφέλη και να είναι 

δυνατή η αξιόπιστη αποτίμηση του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. 

Οι τρόποι απόκτησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι δύο. Η πρώτη 

περίπτωση είναι να το αποκτά η επιχείρηση από τρίτους είτε με αγορά, είτε με ανταλλαγή είτε 

με εξαγορά-συγχώνευση και σε αυτή την περίπτωση θεωρούνται εξωτερικά δημιουργούμενα, 

ενώ η άλλη περίπτωση είναι να τα έχει δημιουργήσει η ίδια η εταιρία μέσα από έρευνα και σε 

αυτή την περίπτωση ονομάζονται εσωτερικά δημιουργούμενα. 

Ένα εξωτερικά δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται αρχικά στην 

εύλογη αξία, εκτός αν αυτή δεν μπορεί να καθοριστεί αξιόπιστα.  Αντίθετα, η αξία στην οποία 

θα καταχωρηθεί ένα εσωτερικά δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό στοιχείο κατά βάση είναι 

το σύνολο των δαπανών ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία που για 

πρώτη φορά πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης. 

Είναι σημαντική η διευκρίνηση ότι όσον αφορά την αναγνώριση δαπάνης ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, στην περίπτωση που μία δαπάνη αναγνωρίστηκε αρχικά ως έξοδο δεν 

επιτρέπεται στην πορεία να αναγνωριστεί ως μέρους του κόστους του άυλου περιουσιακού 

στοιχείου. 

Επιπλέον, δαπάνες που πραγματοποιούνται για να παρέχουν μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη σε μία οντότητα, αλλά χωρίς να αποκτάται ή να δημιουργείται κανένα αναγνωρίσιμο 

άυλο περιουσιακό στοιχείο, τότε πρέπει να αντιμετωπιστούν ως έξοδα με την πραγματοποίησή 

τους. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να φέρουμε ως παράδειγμα τις δαπάνες εκπαίδευσης. 

Η μετέπειτα λογιστική πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση απέναντι στα άυλα 

περιουσιακά της στοιχεία έγκειται στη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι αυτή γίνεται 

είτε με τη μέθοδο κόστους είτε με τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 
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Η μέθοδος κόστους ορίζει ότι μετά την αρχική αναγνώριση το άυλο απεικονίζεται στο 

κόστος μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Από την άλλη, η μέθοδος 

της αναπροσαρμογής υποδεικνύει την απεικόνιση σε μία αναπροσαρμοσμένη αξία, ήτοι στην 

εύλογη αξία κατά τη ημερομηνία της αναπροσαρμογής μειωμένη κατά κάθε μεταγενέστερη 

σωρευμένη απόσβεση και μεταγενέστερη σωρευμένη ζημία απομείωσης. 

Αν αναγνωριστεί αύξηση της λογιστικής αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, ο 

χειρισμός είναι η πίστωση της διαφοράς απευθείας στην καθαρή θέση, πλην της περίπτωσης 

που υπάρχει μία αναστροφή προηγούμενης μείωσης οπότε και αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. 

Αντιθέτως, μία μείωση της λογιστικής αξίας του αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Και 

εδώ εξαιρείται η περίπτωση που είχε αναγνωριστεί πιστωτικό υπόλοιπο προηγουμένως στην 

καθαρή θέση, οπότε λειτουργεί αφαιρετικά αυτού του υπολοίπου, μέχρι το ποσό του 

μηδενισμού του και αν χρειαστεί έπειτα μειώνει τα αποτελέσματα. 

Στην κρίση της εταιρίας βρίσκεται η εκτίμηση της διάρκειας της ωφέλιμης ζωής του 

άυλου περιουσιακού στοιχείου. Βέβαια, προτού προβεί σε αυτήν την εκτίμηση εξετάζει 

διάφορους παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται ο συνήθης κύκλος παραγωγικής 

ζωής του άυλου σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει για εκτιμήσεις άυλων παρόμοιας φύσης 

και χρήσης, η σταθερότητα του κλάδου του κλάδου λειτουργίας του άυλου αλλά και μεταβολή 

της ζήτησης αγοράς για τα παρεχόμενα από αυτό προϊόντα και υπηρεσίες. 

Εάν το άυλο κατηγοριοποιηθεί ως περιορισμένης διάρκειας ωφέλιμης ζωής, χρειάζεται 

μα διευκρινιστεί και αυτή η διάρκεια, είτε σε χρόνο είτε σε αριθμό παραγωγικών μονάδων. 

Διαφορετικά δηλώνεται ότι έχει αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής. 

Από τη στιγμή που το άυλο καθίσταται διαθέσιμο σε λειτουργία γίνεται και η εκκίνηση 

της απόσβεσής του, η κατανομή της οποίας είναι συστηματική κατά τη διάρκεια ωφέλιμης ζωή 

του. Η υπολειμματική αξία στο τέλος της ορισμένης ωφέλιμης ζωής εκτιμάται ότι είναι μηδέν, 

εξαιρουμένης της περίπτωσης που έχει δεσμευτεί η αγορά του στο τέλος της ωφέλιμης ζωή 

του. Αντίθετα, τα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη διάρκεια ζωής δεν υπόκεινται σε 

απόσβεση. 

 

ΔΛΠ 12 – Έσοδα: Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 

Η αναβαλλόμενη φορολογία εφαρμόζεται όταν μία οντότητα αναγνωρίσει ένα στοιχείο 

του ενεργητικού ή μία υποχρέωση και αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική του αξία στο 

μέλλον. Η ανάκτηση του στοιχείου του ενεργητικού θα γίνει όταν η εταιρία πουλήσει ή 
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χρησιμοποιήσει το στοιχείο αυτό, ενώ ο διακανονισμός της υποχρέωσης θα γίνει όταν αυτή 

αποπληρωθεί. Δεδομένου ότι το πρότυπο εφαρμόζεται στην χώρα δραστηριοποίησης της 

οντότητας, η διαφορά μεταξύ λογιστικού και φορολογητέου κέρδους μπορεί είτε να αγνοηθεί 

είτε να τεθεί υπό τον χειρισμό που υποδεικνύει το εν λόγω πρότυπο. 

Αναβαλλόμενη φορολογία στην ουσία αποτελεί η οικονομική επιβάρυνση ή και 

ελάφρυνση, η οποία καταχωρείται ως έσοδο ή έξοδο αναλόγως και συμπεριλαμβάνεται στο 

κέρδος ή ζημία της περιόδου. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που η φορολογία πηγάζει από 

μία συναλλαγή ή ένα γεγονός το οποίο καταχωρείται απευθείας στα ίδια Κεφάλαια ή από 

εξαγορά σε συνένωση επιχειρήσεων, ενώ ο τρέχων φόρος είναι ο φόρος της χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ 

της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές 

διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) 

φορολογικές υποχρεώσεις είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές, 

των παρακάτω περιπτώσεων εξαιρουμένων: 

Εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού 

σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιριών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής 

δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος  ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

Εάν αναφερόμαστε σε προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με 

επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, εκτός από την 

περίπτωση όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και 

είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο άμεσο μέλλον. 

Ενώ για αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των οποίων η λογιστική τους αξία 

αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες 

προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο 

βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων 

αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 

Εάν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μία συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση 
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εταιριών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 

φορολογητέο κέρδος ή ζημία  

Τέλος, αν σχετικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με 

επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται 

απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό οι προσωρινές 

διαφορές να αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και να υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο 

κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που 

αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές) με τη χρήση 

φορολογικών συντελεστών και φορολογικών νόμων που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά 

θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Θα ήταν δόκιμο να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καταχωρείται μια 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Από τον κανόνα αυτό παρεκκλίνουν δύο περιπτώσεις: 

Η πρώτη συναντάται όταν η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από υπεραξία 

της οποίας η απόσβεση δεν είναι εκπεστέα φορολογικά. Η δεύτερη ισχύει όταν έχουμε την 

αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου της υποχρέωσης από συναλλαγή η οποία δε 

συνίσταται σε ενοποίηση επιχειρήσεων, ούτε κατά τον χρόνο της συναλλαγής αυτή επηρεάζει 

το λογιστικό κέρδος ή το φορολογητέο κέρδος (ζημία). Παρομοίως, για φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα και 

συγγενείς και με δικαιώματα σε κοινοπραξίες , πρέπει να καταχωρείται μία αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση. 

 

3.2 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου  

ΔΠΕ 700 – Διαμόρφωση Γνώμης και Έκθεση επί των Οικονομικών 

Καταστάσεων 

Το παρόν πρότυπο αναφέρεται στην ευθύνη του ελεγκτή να εκφράσει γνώμη επί των 

οικονομικών καταστάσεων. Αναφέρεται, επίσης, στη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης 

του ελεγκτή που εκδίδεται μετά την περάτωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. 

Διαμόρφωση Γνώμης Ελεγκτή 

Ο ελεγκτής έχει την υποχρέωση να τοποθετηθεί απέναντι στο εάν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με 

το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ). Πρέπει να διασφαλίσει ότι οι καταστάσεις 
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δεν περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, ότι έχουν αποκτηθεί τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

και ότι οι εκτιμήσεις που έγιναν από τη Διοίκηση είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο λογιστικό 

πλαίσιο. 

Η εύλογη παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι αποτέλεσμα της 

ορθής συνολικώς παρουσίασης, δομής και περιεχομένου τους, καθώς και της εύλογης 

απεικόνισης συναλλαγών και γεγονότων. 

Ως προς το περιεχόμενο των καταστάσεων που καθίστανται υπό έλεγχο, σημαντικό για 

την διαμόρφωση της γνώμης του είναι να αξιολογήσει εάν οι πληροφορίες που παρέχονται 

χαρακτηρίζονται από σχετικότητα, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα. Ακόμη, εάν δηλώνονται 

σαφώς το ποιες λογιστικές αρχές υιοθετήθηκαν, δεδομένου ότι συμφωνούν με το εφαρμοστέο 

λογιστικό πλαίσιο, και εάν οι λογιστικές εκτιμήσεις της διοίκησης είναι εύλογες. 

Όπως προαναφέρθηκε, το παρόν πρότυπο ασχολείται και με τη μορφή και το 

περιεχόμενο του «προϊόντος» της εργασίας του ελεγκτή, δηλαδή της Έκθεσης Ελέγχου. Η 

Έκθεση Ελέγχου είναι πάντα έγγραφη, δηλαδή είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική έκδοση. 

Αποτελείται σταθερά από: 

 Τον Τίτλο: «Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή» 

 Την Εισαγωγική παράγραφο, με στοιχεία όπως η επωνυμία της εταιρίας, και ποια 

περίοδο καλύπτουν οι καταστάσεις. 

 Την Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις, η οποία οφείλει να 

διασφαλίζει ότι διενεργήθηκαν με βάση το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο. 

 Την Ευθύνη του Ελεγκτή, να διενεργήσει τον έλεγχο με βάση τα ΔΠΕ. 

 Την Γνώμη του Ελεγκτή, η οποία στην περίπτωση που είναι σύμφωνη ξεκινάει με 

φράσεις όπως: «Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο..» 

 Τις άλλες ευθύνες αναφοράς: «Αναφορά Επί άλλων νομικών ή κανονιστικών 

θεμάτων» 

 Υπογραφή, Ημερομηνία, Διεύθυνση. 

ΔΠΕ 705 - Διαφοροποιήσεις στη Γνώμη της Έκθεσης του Ανεξάρτητου 

Ελεγκτή 

Το συγκεκριμένο πρότυπο κάνει λόγο για την ευθύνη του ελεγκτή να παρουσιάσει μία 

έκθεση κατάλληλη σε περιπτώσεις που συμπεραίνει ότι είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση 

της γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Διαφοροποίηση της γνώμης του ελεγκτή 
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υπάρχει όταν στην παράγραφο των παρατηρήσεων «Βάση για διαφοροποιημένη γνώμη» της 

Έκθεσης Ελέγχου διατυπώνονται παρατηρήσεις. 

Οι λόγοι που ένας ελεγκτής θα επιλέξει να διαφοροποιηθεί ως προς τις Καταστάσεις 

που ελέγχει είναι είτε γιατί κρίνει ότι περιέχουν ουσιώδη σφάλματα, είτε επειδή δεν δύναται 

με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχει στην κατοχή του να βγάλει να ασφαλές συμπέρασμα. 

Οι τύποι διαφοροποιημένης γνώμης είναι οι εξής: 

 Γνώμη με επιφύλαξη 

 Αρνητική Γνώμη  

 Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης 

Το κοινό χαρακτηριστικό των περιπτώσεων που η γνώμη του ελεγκτή διαφοροποιείται 

είναι η ύπαρξη ουσιωδών ανακριβειών στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Κατά 

περιστάσεις, υφίστανται ανακρίβειες που εκτός από ουσιώδεις είναι και διάχυτες, δηλαδή 

θεωρείται ότι δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και λογαριασμούς και οι αποφάσεις 

των χρηστών μπορούν να να επηρεαστούν σημαντικά προς λάθος κατεύθυνση. Βέβαια, το ποια 

γνώμη θα υιοθετηθεί εξαρτάται και από την κρίση του ελεγκτή.  

Κατά κανόνα, όταν οι ανακρίβειες που εντοπίζει ο ελεγκτής είναι απλά ουσιώδεις τότε 

επιλέγει να εκφράσει Γνώμη με επιφύλαξη. Αυτή επιφύλαξη είτε οφείλεται σε ουσιώδη 

σφάλματα στις Καταστάσεις, είτε σε ανεπάρκεια συγκέντρωσης ελεγκτικών τεκμηρίων. Όποια 

αιτία από τις δύο ισχύει, οφείλει να αναφέρεται σαφώς. 

Όταν οι ανακρίβειες που συναντάει ο ελεγκτής είναι και ουσιώδεις και διάχυτες, τότε 

επιλέγει τις άλλες δύο κατηγορίες γνωμών: Συγκεκριμένα, όταν συναντάει ουσιώδη σφάλματα, 

επιλέγει την έκφραση Αρνητικής Γνώμης και όταν όταν αδυνατεί να συλλέξει επαρκή 

ελεγκτικά τεκμήρια την Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης. 

Στην περίπτωση διαφοροποίησης του Ελεγκτή, η Έκθεση Ελέγχου πριν από την 

παράγραφο που δηλώνει εμφανώς τη θέση του, προστίθεται μία παράγραφος με τίτλο «Βάση 

για διαφοροποίηση Γνώμης», η οποία διατυπώνει τη θέση, και δίνει επεξηγήσεις για πιθανώς 

λανθασμένες γνωστοποιήσεις, ποσοτικοποιεί, όπου καθίσταται δυνατό, αναφερόμενες 

οικονομικές επιπτώσεις, και αναφέρει λόγους αδυναμίας συγκέντρωσης επαρκών ελεγκτικών 

τεκμηρίων. 

 

ΔΠΕ 706 - Παράγραφοι Έμφασης Θέματος 

Το παρόν πρότυπο αναφέρεται στις πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Ελέγχου 

όταν ο ελεγκτής θεωρεί απαραίτητο να εστιάσει την προσοχή των χρηστών σε ένα θέμα ή 
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θέματα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις και είναι σημαντικά για την 

κατανόηση των καταστάσεων αυτών από τους χρήστες, ή εστιάζει την προσοχή των χρηστών 

σε κάθε θέμα ή θέματα, εκτός από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις, που είναι σχετικά με την κατανόηση των χρηστών για τον έλεγχο, 

τις ευθύνες του ελεγκτή ή την Έκθεση Ελέγχου. 

Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή όταν ο ελεγκτής θέλει να πληροφορήσει τους χρήστες 

για ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει από τις καταστάσεις, παραθέτει και μία παράγραφο 

έμφασης, αμέσως μετά την παράγραφο γνώμης. Αυτή η παράγραφος φέρει τον τίτλο 

«Έμφαση Θέματος» και αναφέρει ξεκάθαρα ότι δεν επηρεάζει τη γνώμη του Ελεγκτή. 

Επιπλέον, δεν αποτελεί  σε καμία περίπτωση υποκατάστατο διαφοροποιημένης γνώμης. 

Ενδεικτικά, κάποιοι λόγοι που αξίζει να αναφερθούν εδώ είναι η αβεβαιότητα μελλοντικών 

αποτελεσμάτων, δικαστικών διενέξεων σε εξέλιξη και συνέχισης δραστηριότητας. 

Η δεύτερη κατηγορία, φέρεται με τον τίτλο «Άλλο Θέμα». Όταν κατά την κρίση του 

ελεγκτή είναι βαρύνουσας σημασίας τοποθετείται ακριβώς μετά την παράγραφο γνώμης, 

διαφορετικά έπειτα από την παράγραφο έμφασης, εφόσον υπάρχει. Παραδείγματα αιτιών 

ύπαρξης τέτοιων παραγόντων είναι ο έλεγχος των καταστάσεων από διαφορετικό ελεγκτή 

κατά την προηγούμενη περίοδο, η ειδική χρήση της Έκθεσης Ελέγχου προς κάποιους 

συγκεκριμένους χρήστες και η αδυναμία παραίτησης του ελεγκτή λόγω του περιορισμού του 

εύρους και της έκτασης του ελέγχου του. 

 

3.3 Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων 

στο Χ.Α.Α. 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό 

Ελέγχου, 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση:  

 Καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και η ανακοίνωση περί της 

καταχώρησής τους δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. της εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως. 

 Αναρτώνται στο διαδίκτυο για τουλάχιστον 2 έτη. 

 Κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Είναι υποχρέωση των Εισηγμένων Εταιριών να συντάσσουν Οικονομικές Καταστάσεις 

με βάση τα ΔΠΛ. Σύμφωνα, μάλιστα, με την απόφαση 1/319/9.12.2004 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς η εταιρία αναρτά στην ιστοσελίδα της, το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν 
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από την τακτική γενική συνέλευση τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις, τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης των εταιριών που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, καθώς και τους πίνακες διάθεσης των αντλημένων 

κεφαλαίων. Επίσης, οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν στον τύπο ετησίως, 20 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία, ενώ 

αυτούσια και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών του ΦΕΚ. Διατηρείται η υποχρέωση έκδοσης 

Ετήσιου Δελτίου [Απόφαση 1/319/9.12.2004 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς] και 

αποστολής του στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή, το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Διατηρείται επίσης η υποχρέωση δημοσίευσης Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων για το 2ο εξάμηνο του έτους . Η δημοσίευσή τους θα πρέπει, με βάση την 

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 17/336/21.4.2005, να γίνει εντός του 1ου διμήνου του 

επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. 
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4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 

4.1 Εισαγωγή 

Σκοπός της εμπειρικής έρευνας και κατ’ επέκταση του συνόλου της παρούσης εργασίας 

είναι η μελέτη της συσχέτισης μεταξύ της γνώμης του ελεγκτή και των στοιχείων της ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία που ερευνά αποκλειστικά την εξόρυξη δεδομένων, την 

μοντελοποίηση στοιχείων και τα νευρωνικά δίκτυα, το μοναδικό εμπόδιο για επιτυχές 

αποτέλεσμα είναι η ποσότητα πραγματικών δεδομένων ενός σωστού δείγματος του 

πληθυσμού. Επιπρόσθετα, αναφέρεται και το προφανές, πως όσο το δείγμα προσεγγίζει τον 

πληθυσμό, τόσο τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα παραπάνω εργαλεία της στατιστικής 

αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Για την εκπόνηση λοιπόν της παρούσης εργασίας, κρίθηκε 

υψίστης σημασίας η συλλογή όλων των δεδομένων του πληθυσμού. 

Στην ενότητα 4.2 συλλέγονται, ομαδοποιούνται και επεξεργάζονται τα δεδομένα των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Στην ενότητα 4.3 παρουσιάζεται η συγκριτική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 

των εισηγμένων. Συγκεκριμένα, στις παραγράφους 0 και 0 διενεργούνται οι συγκριτικές 

αναλύσεις κοινού μεγέθους και τάσης για το σύνολο του δείγματος και ανά κάθε κατηγορία 

γνώμης, καταλήγοντας στην παράγραφο 0 όπου συνοψίζονται τα Συμπεράσματα συγκριτικής 

ανάλυσης καταστάσεων 

Έπειτα, στην ενότητα 4.4 εφαρμόζεται η ίδια τακτική για την ανάλυση αριθμοδεικτών 

του δείγματος.  

Τέλος, στην ενότητα 4.5 διενεργούνται Στατιστικοί έλεγχοι για την απόκτηση βάσης 

και κατ’ επέκταση την επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας. 
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4.2 Συλλογή δεδομένων  

Ανάκτηση δεδομένων 

Οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν δεδομένα είναι η ιστοσελίδα του Χ.Α.Α.16 για τις 

εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών των εισηγμένων εταιριών, η βάση iMentor για τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία, καθώς και αυτή του Bloomberg, για κάποια συγκεκριμένα 

μεμονωμένα στοιχεία του τραπεζικού κλάδου. Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το 

Bloomberg αναγράφονται κατά παρέκκλιση των υπολοίπων στην Αγγλική γλώσσα. 

Έπειτα, για την επεξεργασία αυτών δημιουργήθηκε μια εφαρμογή ανάκτησης και εξόρυξης 

δεδομένων, βασισμένη σε υπολογιστικά φύλλα. 

Παρακάτω, στον Πίνακας 4.1 απεικονίζεται το σημείο εκκίνησης της συλλογής 

δεδομένων.  

Πίνακας 4.1 
Συλλογή δεδομένων - Εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών 

Γνώμη έκθεσης ορκωτού ελεγκτή 2015 2014 2013 2012 2011 N N% 

0-Χωρίς έκθεση 7 3 1 6 15 32 3,09% 
1-Σύμφωνη γνώμη 128 128 129 139 134 658 63,57% 
2-Σύμφωνη με έμφαση 63 69 72 56 52 312 30,14% 
3-Γνώμη με επιφύλαξη 2 4 1 2 3 12 1,16% 
4-Αδυναμία έκφρασης γνώμης 1 1 2 2 1 7 0,68% 
5-Αρνητική γνώμη 4 2 2 2 2 12 1,16% 
99-Υπαγωγή στο άρθρο 99 2 

    
2 0,19% 

Σύνολο 207 207 207 207 207 1035 100,00% 

 

Στόχος της παρούσης είναι η μελέτη της σχέσης μεταξύ στοιχείων της ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της γνώμης του ορκωτού ελεγκτή. Βάσει αυτού, το 

πρώτο κριτήριο (c1) είναι να υπάρχει διαθέσιμη έκθεση του ορκωτού επί των οικονομικών 

καταστάσεων και να έχει εκφραστεί γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων. Περιπτώσεις 

όπου δεν υπάρχει γνώμη, δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα αφού η ανάλυση τους υπερβαίνει 

τα όρια της παρούσης εργασίας. 

Στην συνέχεια, αναζητούνται τα ανάλογα δεδομένα στην βάση iMentor. Στην εν λόγω 

βάση, τα στοιχεία προκύπτουν από κάποια αυτόματη διαδικασία με αποτέλεσμα να μην είναι 

πάντα όλα διαθέσιμα. Κατά τις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία προς ανάκτηση δεν πληρούν το 

                                                 

 
16 http://www.helex.gr/el/ 
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κριτήριο good data (c2), δηλαδή υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά κονδύλια (π.χ. Πωλήσεις, 

Σύνολο Ενεργητικού, ΠΠΣ, Ίδια Κεφάλαια), οι παρατηρήσεις δεν περιλαμβάνονται στο 

δείγμα.  

Τέλος, το τελικό δείγμα είναι ο συνδυασμός των 2 πηγών, δηλαδή όλες οι εταιρίες που 

πληρούν το c1 και στις 2 βάσεις, ενώ το c2 στην δεύτερη: 

 

Πίνακας 4.2 
Συλλογή δεδομένων – Τελικό δείγμα 

Γνώμη έκθεσης ορκωτού ελεγκτή 2015 2014 2013 2012 2011 n n% 

1-Σύμφωνη γνώμη 123 122 116 112 110 583 69,40% 

2-Σύμφωνη με έμφαση 43 42 50 52 50 237 28,21% 

3-Γνώμη με επιφύλαξη 2 2 1 2 2 9 1,07% 

4-Αδυναμία έκφρασης γνώμης 
 

1 1 1 1 4 0,48% 

5-Αρνητική γνώμη 1 1 1 1 3 7 0,83% 

Σύνολο 169 168 169 168 166 840 100,00% 

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι η παρούσα εργασία ερευνά 

την σχέση των στοιχείων της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της γνώμης 

του ορκωτού ελεγκτή. Συνεπώς το γεγονός ότι για κάποιες εταιρίες πληρούνται τα κριτήρια σε 

μία αλλά όχι σε όλες τις χρήσεις δεν θα απαλειφθούν από το δείγμα, αφού η μελέτη γίνεται 

βάσει της ελεγκτικής γνώμης και όχι βάση εταιρίας και ελεγκτικής γνώμης. Μια τέτοια έρευνα 

θα απαιτούσε την περεταίρω μελέτη των μεταβολών της γνώμης από χρονιά σε χρονιά, η οποία 

κρίνεται εκτός των ορίων μελέτης της παρούσας εργασίας. 

Ομαδοποίηση δεδομένων 

Σύμφωνα με το ΔΠΕ700 ο ελεγκτής οφείλει να συλλέξει επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια για την έκφραση γνώμης, ενώ στην συνέχεια στο ΔΠΕ705 ορίζεται η 

έννοια της διαφοροποίησης της γνώμης και οι κατηγορίες τους. Στα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν, στο 69,40% του δείγματος η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή είναι μη 

διαφοροποιημένη χωρίς θέμα έμφασης, ενώ στο 28,21% η γνώμη είναι μη διαφοροποιημένη 

με θέμα έμφασης. Συνολικά δηλαδή το συνολικό ποσοστό των μη διαφοροποιημένων γνωμών 

στο δείγμα που εξετάζεται είναι 97,61%  Παρά το γεγονός ότι η γνώμη και στις δύο 

περιπτώσεις είναι μη διαφοροποιημένη, θα εξεταστεί παράλληλα και το θέμα έμφασης σε 

συνδυασμό με τις γνώμες. Όσον αφορά τις υπόλοιπες, θα ομαδοποιηθούν ως  

3-Διαφοροποιημένη γνώμη, λόγω του ότι τα δεδομένα δεν επαρκούν για την επιτυχή εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την μεταξύ τους σχέση. Παρά ταύτα, η ομαδοποίηση τους σε  
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3-Διαφοροποιημένη γνώμη είναι παραπάνω από επαρκής αφού μια τέτοια τακτική θα 

βοηθήσει στην επιτυχημένη εξαγωγή συμπερασμάτων. Συνεπώς, η τριών βαθμών ποιοτική 

μεταβλητή της γνώμης του ελεγκτή προς επεξεργασία, περιέχει τα παρακάτω δεδομένα: 

 

Πίνακας 4.3 
Μεταβλητή ‘Κατηγορία ελεγκτικής γνώμης’ 

Γνώμη έκθεσης ορκωτού ελεγκτή 2015 2014 2013 2012 2011 n n% 

1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 110 112 116 122 123 583 69,40% 

2- Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 50 52 50 42 43 237 28,21% 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη 6 4 3 4 3 20 2,38% 

Σύνολο 166 168 169 168 169 840 100,00% 

 

 

 Επίσης, η τιμή 2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης μπορεί να διακριθεί 

περεταίρω και στις παρακάτω υποκατηγορίες, ανάλογα την βάση του θέματος έμφασης: 

 

Πίνακας 4.4 
Υποκατηγορίες τιμής ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ 

Βάση θέματος έμφασης 2015 2014 2013 2012 2011 n n% 

1-Συνέχιση δραστηριότητας 42 43 37 31 33 186 78,48% 

1.0-Συνέχιση δραστηριότητας 7 8 5 6 2 28 11,81% 
1.1-EBITDA 1 1 1 2 1 6 2,53% 
1.2-Ίδια Κεφάλαια 9 5 7 5 5 31 13,08% 
1.3-Υποχρεώσεις σε πιστωτές 8 11 9 7 10 45 18,99% 
1.4 Αρνητικές ταμειακές ροές 

    
2 2 0,84% 

1.5 Ρευστότητα 7 8 7 5 5 32 13,50% 
1.6 Ρευστότητα & υποχρεώσεις σε πιστωτές 1 2 3 2 4 12 5,06% 
1.7 Ρευστότητα & Ίδια Κεφάλαια 5 6 3 3 2 19 8,02% 
1.8-Έκτατη ζημία 1 

    
1 0,42% 

1.9-Ίδια Κεφάλαια & υποχρεώσεις σε πιστωτές 3 2 2 1 2 10 4,22% 

2-Εκκρεμότητες 6 7 9 9 8 39 16,46% 

2.0 Εκκρεμότητες διάφορες 
   

1 
 

1 0,42% 
2.1-Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις 1 1 

 
1 1 4 1,69% 

2.2-Νομικές εκκρεμότητες 4 5 7 4 7 27 11,39% 
2.3-Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 1 1 2 3 

 
7 2,95% 

3-Αποτίμηση 2 2 4 2 2 12 5,06% 

3.0-Θέματα αποτίμησης 1 1 2 
  

4 1,69% 
3.1-Υποτίμηση απαιτήσεων 1 1 1 2 2 7 2,95% 
3.2-Υπερεκτιμημένα πάγια 

  
1 

  
1 0,42% 

Σύνολο 50 52 50 42 43 237 100,00% 

 

Από το iMentor, αντίστοιχα, αντλήθηκαν όλες οι τιμές των κονδυλίων που υπήρχαν 

στα ομαδοποιημένα αθροισμένα πεδία όλων των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων 

εταιριών στο Χ.Α.Α. Έπειτα έγινε διαχωρισμός μεταξύ εταιριών του τραπεζικού κλάδου από 
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τους λοιπούς, αφού τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών δεν έχουν καμία ομοιότητα και 

συγκρισιμότητα με αυτά των υπολοίπων. 

Συνεπώς το μοντέλο που στήθηκε, έτρεξε όλες τις οικονομικές καταστάσεις και 

αποθήκευσε τα αθροισμένα κονδύλια του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, των 

Ταμειακών Ροών και των αριθμοδεικτών στην βασική μήτρα που δημιουργήθηκε, στην οποία 

στηρίζεται το σύνολο της παρούσης έρευνας. 

Πίνακας 4.5 
Στοιχεία ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Στοιχείο ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων  n Min Max Mean StDev 

(Μετρητά & Ισοδύναμα μετρητών) / ΒΥ 878 0 82,40930856 0,851305686 4,324740783 

Άμεση ρευστότητα 878 0 220,18 2,318769932 12,34070957 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 880 0 393900000 5403694,704 28693388,55 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 878 -677,7145 2,2208 -1,773961276 30,62493693 

Απόδοση συνολικού ενεργητικού (προ φόρων) 878 -1,4065 0,6724 -0,035441572 0,135318221 

Αποθέματα 880 0 1200647000 34111924,12 111302262 

Αποσβέσεις 880 0 1310200000 18552272,95 89243349,59 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 880 0 1649500000 35911058,91 164406510 

Γενική ρευστότητα 878 0 220,18 2,668826879 12,32114807 

Διάρκεια αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε έτη 878 0 27,30605967 0,079711137 0,952498023 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 880 0 691501000 6222324,728 52569704,95 

Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη) 878 -2126,54 26093,46 73,18371298 1185,465513 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 880 -368590000 537458000 -260083,7432 51130399,48 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 880 -484895000 699723000 3345006,575 61722199,86 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 880 -289134000 1662800000 31404400,7 137673202,1 

Κόστος πωλήσεων 880 0 9901754000 263894636,6 1033427786 

Κύκλος εργασιών 880 -11941008,05 10468870000 315218073,3 1141273251 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 878 0 707992,99 2611,711913 36782,77629 

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 880 1000 2108364000 46271813,24 165098398,3 

Μικτό αποτέλεσμα 880 -34998674 3025600000 51323436,73 196266823 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 880 -101000 2075417000 51231332,98 174684846,2 

Περιθώριο μικτού κέρδους 878 -4,3287 1,4416 0,229090547 0,356825804 

Προβλέψεις 880 0 727456000 6371861,251 47131561,86 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 880 0 2627575000 56303831,01 207865105,8 

Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 878 -748,46 5226,55 6,418041002 178,8118018 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 880 0 4470631000 158911953,4 467313620,7 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 880 1867376,55 17373361000 466299211,8 1569297670 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 880 -438540000 6500390000 158977429,3 550252137,3 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 880 0 3522531000 163474498,8 442199449,4 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 880 0 8513184000 147001288,7 641766172 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 880 0 13915031000 301096309,6 1180142154 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 880 1867376,55 17373361000 466299211,8 1569297670 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 880 87182,05 11403033000 307303525 1049468728 

Υπεραξία (goodwill) 880 0 569200000 10872772,46 53290337,35 

Φόρος εισοδήματος 880 -22135000 260177000 3806348,715 15835542,13 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 880 0 290700000 7695467,836 24464282,56 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 880 0 284851000 3596896,825 19679917,46 
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Κατά συνέπεια, οι στατιστικοί έλεγχοι και το μοντέλο που θα δημιουργηθούν στο 

παρόν εμπειρικό κομμάτι της έρευνας θα διερευνήσουν την σχέση μεταξύ της μεταβλητής 

‘Κατηγορία ελεγκτικής γνώμης’ και του Πίνακας 4.5 της  μεταβλητής ‘Στοιχεία ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων’. 

Στατιστικές Υποθέσεις 

Μεταβλητή ‘Κατηγορία ελεγκτικής γνώμης’ 

 Η μεταβλητή ‘Κατηγορία ελεγκτικής γνώμης’ είναι multinomial categorical, 

δηλαδή ποιοτική μεταβλητή κατηγοριών περισσότερων από δύο, διαστάσεων 

185x5. 

 Η κατανομή της είναι γραμμική με αρνητικό συντελεστή συσχέτισης εφόσον στην 

τιμή ‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’ έχει οριστεί η τιμή 1 ως ψευδοτιμή. 

 

 

Γράφημα 4.1: Κατανομή μεταβλητής ‘Κατηγορία ελεγκτικής γνώμης’ 

 

Μεταβλητή ‘Στοιχεία ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων’ 

 Η μεταβλητή ‘Στοιχεία ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων’ είναι 

πίνακας τριών διαστάσεων 5x915x38 [Έτος, Εταιρία, Στοιχείο Ανάλυσης]  

ποσοτική και συνεχής μεταβλητή. 

 Η κατανομή, όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω Γράφημα 4.2, ακολουθεί την 

κατανομή x2. Για την απεικόνιση της, χρησιμοποιήθηκε ο λόγος κάθε παρατήρησης 

προς την μέση τιμή των στοιχείων της εκάστοτε ανάλυσης. Ήτοι: 
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Γράφημα 4.2: Διαστρωματικός σταθμισμένος μέσος  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί, ότι οι μέσοι των κονδυλίων της παρακάτω μελέτης 

υπολογίζονται βάση γνώμης ελεγκτή. Αυτό σημαίνει ότι δεν σταθμίζονται ανάλογα του -υπό 

μελέτης- στοιχείο. Αυτή η τακτική εξυπηρετεί καλύτερα την επίτευξη του στόχου του 

εμπειρικού, ο οποίος είναι η σχέση μεταξύ αυτών τον στοιχείων και της γνώμης του ελεγκτή. 

Άρα για τους σκοπούς της παρούσης , δεν γίνεται εξομάλυνση των δεδομένων και στάθμιση 

βάση του συνόλου του ενεργητικού ή του κύκλου εργασιών. Μια τέτοια τακτική θα είχε θετικό 

αποτέλεσμα στην χρηματοοικονομική ανάλυση, αλλά θα στάθμιζε λανθασμένα και τις γνώμες 

των ορκωτών βάση του ανάλογου μεγέθους. Αυτό συνεπάγεται πως κάθε γνώμη ορκωτού 

ελεγκτή έχει ίσο βάρος στην παρουσίαση που ακολουθεί. 

 

4.3 Συγκριτικές Καταστάσεις 

Εισαγωγή 

Όπως αναφέρεται και στην επισκόπηση βιβλιογραφίας, ένα από τα εργαλεία της 

ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι οι συγκριτικές καταστάσεις. Στην 

συνέχεια του εμπορικού θα γίνει εκπόνηση ανάλυσης συγκριτικών καταστάσεων ισολογισμού 

και αποτελεσμάτων χρήσης για το σύνολο του δείγματος και ανά κατηγορία γνώμης. 

Συγκεκριμένα, στις παραγράφους 0 0 απεικονίζονται οι πίνακες συγκριτικών καταστάσεων 

και επεξηγήσεις αυτών καταλήγοντας στην παράγραφο 0, όπου δηλώνονται τα συμπεράσματα 

της ανάλυσης. 

0

50

100

150

200

250

Διαστρωματικός σταθμισμένος μέσος πολυδιάστατης μεταβλητής
'Στοιχεία ανάλυσης χρηματοοικονομικών στοιχείων'



 35 

Μεθοδολογία 

Για την διεκπεραίωση της ανάλυσης συγκριτικών καταστάσεων, αρχικά έγινε έλεγχος 

και χειραγώγηση του πίνακας μεταβλητής ‘Στοιχεία ανάλυσης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων’, ώστε να βρεθούν οι παρατηρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

ανάλυση. Έπειτα υπολογίστηκαν η αξία κοινού μεγέθους για κάθε εταιρία/έτος/κονδύλι και 

στην συνέχεια η αξία τάσης επίσης για κάθε εταιρία/έτος/κονδύλι. Συνεπώς, η συγκριτική  

ανάλυση δεν γίνεται στα αθροιστικά κονδύλια ετών ή εταιριών, αλλά στο καθένα ξεχωριστά. 

Επίσης: 

 Η βαρύτητα κάθε παρατήρησης είναι ίση, λόγω του ότι η παρούσα μελέτη δεν δίνει 

έμφαση στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αλλά στην γνώμη του 

ορκωτού ελεγκτή. 

 Ο τραπεζικός κλάδος δεν συμπεριλαμβάνεται λόγω ιδιομορφίας οικονομικών 

καταστάσεων, λόγω ιδιαιτερότητας κλάδου, καθώς και λόγω του ελάχιστου του 

δείγματος 

 Στους λογαριασμούς αποτελέσματα χρήσης δεν ανακτήθηκαν επιτυχώς τα 

κονδύλια λειτουργικά έξοδα και λοιπά έσοδα λόγω ανομοιογένειας. 

 Στις καταστάσεις τάσης απαλείφονται παρατηρήσεις μηδενικής αξίας κατά το έτος 

βάσης 

 

Τέλος. απαλείφονται  από τα τελικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της 

παραγράφου 0, λόγω εξτρεμιστικά ακραίων τιμών που δημιουργήθηκαν είτε λόγω ελάχιστου 

κύκλου εργασιών κανονικής δραστηριότητας, είτε λόγω ιδιαιτεροτήτων που διαστρεβλώνουν 

την ανάλυση, οι εξής εταιρίες: 

 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. UNIBIOS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Β.Ε.Σ.Ε. 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. MEDICON HELLAS A.E. 

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  
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Ανάλυση Κοινού Μεγέθους 

 

Πίνακας 4.6 
Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Ισολογισμού – Όλες οι γνώμες 

Πάγια Περιουσιακά στοιχεία διάφορα 45,60% Σύνολο ΙΚ 31,09% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5,65% Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 22,13% 

Υπεραξία (goodwill) 1,52% Προβλέψεις 0,71% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 0,83%   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1,03%   

Χρημ/κά στοιχεία προς πώληση 0,82%  1,52% 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 55,44% ΣΥΝΟΛΟ ΙΚ + ΜΥ + Προβλέψεων 53,92% 

Αποθέματα 11,13% Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13,79% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 16,98%   

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 8,16%   

Κυκλοφορούντα Στοιχεία διάφορα 8,28% ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 46,73% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 44,56% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 68,86% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 

 

Στον παραπάνω Πίνακας 4.6 γίνεται η κάθετη ανάλυση των στοιχείων του 

Ισολογισμού. Παρουσιάζονται οι μέσοι των λογαριασμών ισολογισμών για την πενταετία 

2015-2011 προς το σύνολο του ενεργητικού. Στα κονδύλια του παθητικού, αθροίζονται τα ίδια 

κεφάλαια με τα λοιπά μακροπρόθεσμα ώστε να λαμβάνει ο αναγνώστης σαφή εικόνα της 

αυτοχρηματοδότησης της εταιρίας. Στο σύνολο των εισηγμένων -πλην τραπεζικού κλάδου- η 

διαφορά αυτοχρηματοδότησης ισούται με 1,52%, ενώ η καθαρή θέση του δείγματος είναι 

31,09%. Όπου αυτοχρηματοδότηση υπολογίζεται ως: 

 

(𝛭𝛨 𝛫𝛶𝛫𝛬𝛰𝛷𝛰𝛲𝛰𝛶𝛮 𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰 − 𝛴𝛶𝛮𝛰𝛬𝛰 𝛪𝛫 + 𝛭𝛶 + 𝛱𝛲𝛰𝛣𝛬𝛦𝛹𝛦𝛪𝛴) 
 

  
Πίνακας 4.7 

Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Ισολογισμού – 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Πάγια Περιουσιακά στοιχεία διάφορα 44,41% Σύνολο ΙΚ 47,53% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5,06% Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 20,29% 

Υπεραξία (goodwill) 1,06% Προβλέψεις 0,59% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 0,84%   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0,85%   

Χρημ/κά στοιχεία προς πώληση 0,80%  -15,38% 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 53,02% ΣΥΝΟΛΟ ΙΚ + ΜΥ + Προβλέψεων 68,41% 

Αποθέματα 11,69% Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11,83% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17,09%   

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 9,98%   

Κυκλοφορούντα Στοιχεία διάφορα 8,22% ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 32,11% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 46,98% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 52,40% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 
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Ομοίως, στον Πίνακας 4.7 παρουσιάζεται η ανάλυση κοινού μεγέθους των στοιχείων 

του ισολογισμού, μόνο για τις χρονιές που η γνώμη της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών ήταν 

‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’. Οι διαφορές που εντοπίζονται στο ενεργητικό είναι 

ελάχιστες, σε αντίθεση με αυτές του παθητικού. Η διαφορά βραχυπρόθεσμων από 

μακροπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ΠΠΣ-(ΙΚ+ΜΥ+Προβλέψεις) ισούται 

με -15,38% σε αντίθεση με το μόλις 1,52% που υπολογίστηκε βάση του Πίνακας 4.6, γεγονός 

που σημαίνει ότι οι εταιρίες με σύμφωνη γνώμη χρηματοδοτούν με μακροπρόθεσμα κεφάλαια 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι ο μέσος όρος των εισηγμένων. Επακόλουθο αυτού είναι το 

γεγονός ότι οι ίδιες έχουν και χαμηλότερο βαθμό μόχλευσης απ’ ότι υπολογίστηκε για το 

σύνολο του δείγματος, ήτοι Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού = 52,40% σε 

αντίθεση με το 68,86% του συνόλου του δείγματος. 

Ομοίως, για τις σύμφωνες γνώμες αλλά με θέμα έμφασης, η ανάλυση κοινού μεγέθους 

των στοιχείων του ισολογισμού έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας 4.8 
Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Ισολογισμού – 2-Μη διαφοροποιημένη γνώμη με θέμα έμφασης 

Πάγια Περιουσιακά στοιχεία διάφορα 47,53% Σύνολο ΙΚ -2,98% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7,54% Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 26,46% 

Υπεραξία (goodwill) 2,83% Προβλέψεις 0,89% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 0,71%   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1,44%   

Χρημ/κά στοιχεία προς πώληση 0,76%  36,42% 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 60,80% ΣΥΝΟΛΟ ΙΚ + ΜΥ + Προβλέψεων 24,38% 

Αποθέματα 9,63% Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17,73% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17,14%   

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 3,80%   

Κυκλοφορούντα Στοιχεία διάφορα 8,63% ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 76,52% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 39,20% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 102,98% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 

 

Η παραπάνω ανάλυση κοινού μεγέθους ισολογισμού των εισηγμένων σύμφωνης 

γνώμης με θέμα έμφασης, δεν φαίνεται να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά της σύμφωνης 

χωρίς θέμα έμφασης. Συγκεκριμένα η διαφορά ΠΠΣ – (ΙΚ+ΜΥ+ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ) 

υπολογίζεται 36,42% που σημαίνει ότι η πλειονότητα των εταιριών με σύμφωνη γνώμη και 

θέμα έμφασης δείχνουν σημάδια δυσκολίας κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, με 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού και κατά συνέπεια θα χρειαστεί να ρευστοποιήσουν 

πάγια περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη υποχρεώσεων. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

τονισθεί η σημαντικότητα του γεγονότος ότι η μέση τιμή των ιδίων κεφαλαίων των εισηγμένων 
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με σύμφωνη γνώμη και θέμα έμφασης είναι αρνητικός. Το στοιχείο αυτό, καθώς και άλλων 

που θα παρουσιαστούν στην συνέχεια του εμπειρικού, γεννά την ερώτηση σε ποιο σημείο οι 

διαβεβαιώσεις την γενικής συνέλευσης για κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου ή οι διάφορες διαβουλεύσεις με τους πιστωτές τους είναι επαρκείς ώστε 

η αρχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων να αναγράφεται μόνο ως θέμα έμφασης χωρίς να 

μεταβάλλει την αμφιβολία των ορκωτών για την συνέχιση των δραστηριοτήτων και πάντα 

έχοντας κατά νου τις επιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4717 του ν.2190/20. 

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση κοινού μεγέθους του ισολογισμού των εισηγμένων 

εταιριών με διαφοροποιημένη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή επί των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Πίνακας 4.9 
Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Ισολογισμού – 3-Διαφοροποιημένη γνώμη 

Πάγια Περιουσιακά στοιχεία διάφορα 59,50% Σύνολο ΙΚ -79,52% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2,35% Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 28,94% 

Υπεραξία (goodwill) 0,63% Προβλέψεις 2,02% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 1,82%   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1,79%  16,63% 

Χρημ/κά στοιχεία προς πώληση 1,97%  116,63% 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 68,06% ΣΥΝΟΛΟ ΙΚ + ΜΥ + Προβλέψεων -48,57% 

Αποθέματα 11,25% Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28,28% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11,97%   

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 2,39%   

Κυκλοφορούντα Στοιχεία διάφορα 6,33% ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 150,59% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31,94% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 179,52% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 

 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι εταιρίες για τις οποίες η γνώμη των ορκωτού 

ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων είναι διαφοροποιημένη, εμφανίζουν αυξημένα 

διάφορα πάγια περιουσιακά στοιχεία, όπως γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, κλπ με το χρονικό 

χάσμα των μακροπρόθεσμων – βραχυπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού – παθητικού να 

ξεπερνάει την μονάδα φτάνοντας το 116,63%. Συνεπώς, για την κάλυψη των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων απαιτείται η ρευστοποίηση του συνόλου του ενεργητικού 

επαυξημένου κατά 16,63% . Οι εταιρίες αυτές έχουν μέσο δείκτη μόχλευσης Σύνολο 

                                                 

 
17 Άρθρο 47 ν.2190/20: Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού 

που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την  

υιοθέτηση άλλου μέτρου. 
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Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού = 179,52%, ενώ στο ενεργητικό δεν υπάρχει κάποια 

άλλη σημαντική διαφορά πλην αυτής της διαφοράς τον παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

Στην συνέχεια συνεχίζεται η εκπόνηση της εμπειρικής μελέτης εφαρμόζοντας τα ίδια 

εργαλεία ανάλυσης συγκριτικών καταστάσεων στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 
Πίνακας 4.10 

Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Αποτελεσμάτων Χρήσης – Όλες οι γνώμες 

Κύκλος εργασιών 100,00% 

(-)Κόστος πωλήσεων 77,37% 

Μικτό αποτέλεσμα 22,63% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 4,27% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 8,68% 

Αποσβέσεις 8,81% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -18,01% 

Φόρος εισοδήματος 1,46% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -19,51% 

 

Κατά την ανάλυση κοινού μεγέθους του συνόλου των αποτελεσμάτων χρήσης όλων 

των εισηγμένων του δείγματος προκύπτουν τα δεδομένα του παραπάνω Πίνακας 4.10. Από 

αυτά προκύπτουν ότι το μέσο περιθώριο μικτού κέρδους κατά τις συνήθεις λειτουργίες των 

εισηγμένων είναι 22,63%, ενώ τα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 4,27% . 

Επίσης ο μέσος των χρηματοοικονομικών εξόδων προς τον κύκλο εργασιών είναι 8,68%, ενώ 

ο φόρος εισοδήματος 1,46%. Το τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων στο -19,51%. 

 

Πίνακας 4.11 
Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Αποτελεσμάτων Χρήσης – 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Κύκλος εργασιών 100,00% 

(-)Κόστος πωλήσεων 75,55% 

Μικτό αποτέλεσμα 24,45% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 9,96% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 4,54% 

Αποσβέσεις 7,34% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -2,84% 

Φόρος εισοδήματος 1,56% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -4,36% 
 

Κατά την ανάλυση κοινού μεγέθους των αποτελεσμάτων χρήσης των εταιριών με 

σύμφωνη γνώμη, το περιθώριο μικτού κέρδους είναι 24,45%, το οποίο μετά την 

προσθαφαίρεση λειτουργικών εξόδων καθώς και έκτακτων & ανόργανων αποτελεσμάτων 
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καταλήγει σε ΚΠΤΦΑ 9,96%. Σημαντική διαφορά εμφανίζουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα, 

τα οποία επιβαρύνουν το αποτέλεσμα των εισηγμένων με σύμφωνη γνώμη κατά 4,54%, 

σχεδόν το μισό δηλαδή από αυτό του δείγματος. 

Στην συνέχεια, γίνεται ομοίως η ανάλυση για τις εισηγμένες που η γνώμη της έκθεσης 

του ορκωτού ελεγκτή ήταν σύμφωνη αλλά εμπεριέχοντας επιπροσθέτως θέμα έμφασης, ήτοι 

‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’. 

 

Πίνακας 4.12 
Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Αποτελεσμάτων Χρήσης – 2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 

Κύκλος εργασιών 100,00% 

(-)Κόστος πωλήσεων 81,03% 

Μικτό αποτέλεσμα 18,97% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] -15,88% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 15,64% 

Αποσβέσεις 11,64% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -50,75% 

Φόρος εισοδήματος 1,86% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -52,75% 

 

Κατά την διερμηνεία της ανάλυσης κοινού μεγέθους αποτελεσμάτων χρήσης για τις 

εισηγμένες με γνώμη σύμφωνη και θέμα έμφασης τονίζεται η αυξημένη επιβάρυνση του 

μικτού αποτελέσματος από λειτουργικά έξοδα και ανόργανα αποτελέσματα, η οποία συνολικά 

ανέρχεται σε  -34,86%, σε αντίθεση με το -14,50% των ‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’ 

καθώς και του -18,36% του δείγματος. Αυξημένες εμφανίζονται και οι αποσβέσεις 

καταλήγοντας σε ζημίες μετά φόρων -52,75%. Στο σημείο αυτό της ανάλυσης κρίνεται 

σκόπιμο να τονισθεί η σημαντικότητα των βαρών της μεταβλητής γνώμη επί των οικονομικών 

καταστάσεων. Όπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 0, κάθε γνώμη επί οικονομικών 

καταστάσεων συνυπολογίζεται με ίση βαρύτητα στις αναλύσεις χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Συνεπώς, επειδή στο 69,40% του δείγματος η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή 

είναι ‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’, η παρατηρήσεις αυτές έχουν μεγαλύτερη επιρροή 

στον συνολικό μέσο των στοιχείων της ανάλυσης του δείγματος. 
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Ομοίως η ανάλυση για τις εισηγμένες με διαφοροποιημένη γνώμη: 

 

Πίνακας 4.13 
Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Αποτελεσμάτων Χρήσης – 3-Διαφοροποιημένη γνώμη 

Κύκλος εργασιών 100,00% 

(-)Κόστος πωλήσεων 104,25% 

Μικτό αποτέλεσμα -4,25% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] -19,57% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 18,97% 

Αποσβέσεις 27,04% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -123,37% 

Φόρος εισοδήματος 1,82% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -126,80% 
 

Στις εισηγμένες με διαφοροποίηση γνώμης, υπογραμμίζεται το αρνητικό περιθώριο 

μικτού κέρδους και επίσης τα ακόμη υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα που επιβαρύνουν 

τα αποτελέσματα.  

Ανάλυση Τάσης 

Συνεχίζοντας με τις συγκριτικές καταστάσεις, θα μελετηθεί η διαχρονική αλλαγή των 

ιδίων κονδυλίων με αυτών που διερευνήθηκαν στην ενότητα Ανάλυση Κοινού Μεγέθους. Για 

την επίτευξη της συγκεκριμένης ανάλυσης, ενώ κονδύλια εταιριών που στο έτος βάσης 2011 

έχουν αξία εκκίνησης 0 δεν συμπεριλαμβάνονται.  

 

Πίνακας 4.14 
Ανάλυση Τάσης Ενεργητικού – Όλες οι γνώμες 

Στοιχείο Ενεργητικού 2015 2014 2013 2012 2011 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12232,8% 13796,5% 13659,8% 14031,1% 100% 

Υπεραξία (goodwill) 96,3% 100,7% 105,5% 107,9% 100% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 57,9% 67,8% 1496,1% 1771,7% 100% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 251,3% 252,2% 190,2% 137,9% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 103,4% 103,4% 92,3% 96,4% 100% 

Χρημ/κά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1012,5% 1030,4% 813,9% 92,2% 100% 

Αποθέματα 91,2% 90,0% 87,6% 92,5% 100% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 349,3% 771,7% 72,1% 77,8% 100% 

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 174,1% 152,4% 129,1% 118,6% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 104,8% 119,3% 88,4% 94,4% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 101,4% 103,2% 88,8% 93,7% 100% 
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Διενεργώντας την διαχρονική συγκριτική οριζόντια ανάλυσης τάσης δίδεται ιδιαίτερη 

έμφαση στα κονδύλια των παγίων περιουσιακών στοιχείων ‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία’ και 

‘Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις’, τα οποία εμφανίζουν συνολική αύξηση από το 

έτος βάσης 2011 μέχρι το 2015 12232,8% και 251,3% αντίστοιχα. Ομοίως για τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία το κονδύλι ‘Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση’ και ‘Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις’ των οποίων οι μέσες τιμές 

υπολογίζονται σε 1012,5% και 349,3% αντίστοιχα. Εκτός των πελατών και λοιπών 

απαιτήσεων, τα υπόλοιπα κονδύλια εμφανίζουν υπερβολικά αυξητικές μεταβολές, λόγω του 

ότι υιοθετήθηκε η χρήση τους αρκετά πρόσφατα, τα οποία συγκρίνοντας τα με τις ανάλογες 

τιμές του 2011 είναι υπερβολικές. Για το κονδύλι ‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία’, οι 

εισηγμένες που εμφάνισαν τις μεγαλύτερες θετικές μεταβολές είναι οι: 

 

Πίνακας 4.15 
Λογαριασμός ‘άυλα περιουσιακά στοιχεία’ – οι 10 υψηλότερες μεταβολές 2015 έτος βάσης 2011 

Εταιρία 2015/2011 Κατηγορία γνώμης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ 16764,30 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 882,51 2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 578,78 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 51,43 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 35,84 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 35,23 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ, Ι., - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. 23,63 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 18,76 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. 16,61 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 10,41 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

 

Στον παραπάνω πίνακα εξηγείται αναλυτικά πώς διαμορφώθηκε ο λογαριασμός άυλα 

περιουσιακά στοιχεία στα μεγέθη που παρουσιάζονται στον Πίνακας 4.14.  

Αντίστοιχα για τον λογαριασμό Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

οι μεγαλύτερες μεταβολές από το έτος βάσης 2011 μέχρι και το έτος 2015 είναι οι: 
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Πίνακας 4.16 
Λογαριασμός ‘χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση’ 

οι 10 υψηλότερες μεταβολές 2015 έτος βάσης 2011 

Εταιρία 2015/2011 Κατηγορία γνώμης 

FOLLI - FOLLIE  Α.Ε. 485,464692 1-Σύμφωνη γνώμη 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. 22,89846517 2-Σύμφωνη με έμφαση 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΕ 8,694456801 2-Σύμφωνη με έμφαση 

AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. 6,83644127 1-Σύμφωνη γνώμη 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 6,607581807 1-Σύμφωνη γνώμη 

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 5,01694789 2-Σύμφωνη με έμφαση 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2,306188925 1-Σύμφωνη γνώμη 

ENVITEC Α.Ε. 1,635953608 1-Σύμφωνη γνώμη 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 1,382249859 1-Σύμφωνη γνώμη 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1,22328843 1-Σύμφωνη γνώμη 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση τάσης μέσης τιμής των λογαριασμών παθητικού 

του δείγματος: 

 

Πίνακας 4.17 
Ανάλυση Τάσης Παθητικού – Όλες οι γνώμες 

Στοιχείο Παθητικού 2015 2014 2013 2012 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -81,03% -18,94% 13,77% 61,97% 100,00% 

Προβλέψεις 204,93% 202,36% 275,02% 229,70% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 222,03% 210,42% 135,75% 111,84% 100,00% 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 104,46% 111,61% 103,22% 113,77% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 142,02% 138,09% 105,41% 109,58% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 130,25% 126,14% 94,78% 96,49% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 101,39% 103,17% 88,82% 93,70% 100,00% 

 

Αναλύοντας τα δεδομένα της οριζόντιας ανάλυσης προκύπτει ότι η μέση τιμή των ιδίων 

κεφαλαίων του δείγματος έχει καταστεί αρνητική και κατά -81,03% ίση με τα εκάστοτε ίδια 

κεφάλαια του έτους βάσης 2011. Τα αρνητικά ίδια κεφάλαια εγείρουν ερωτήματα συνέχισης 

δραστηριότητας καθώς και χρήζουν διαβεβαιώσεως εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου 

της εταιρίας για κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης, καθώς και θέματα που προκύπτουν 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.2190/20. Τις μεγάλες μεταβολές σε χαμηλά επίπεδα 

των ιδίων κεφαλαίων του δείγματος αντισταθμίζουν κατά το πλείστον αυξητικές μεταβολές σε 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ ακολουθούν μεταβολές σε Προβλέψεις και 
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βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τέλος, το σύνολο των υποχρεώσεων, έχοντας σημειώσει την 

μεγαλύτερη χρονιά σε χρονιά μεταβολή μεταξύ των ετών 2013-2014, καταλήγει το 2015 να 

είναι αυξημένο κατά 30,25% έναντι του έτους βάσης 2011. 

Στην συνέχεια γίνεται η ανάλυση τάσης των ισολογισμών του δείγματος ανά κατηγορία 

γνώμης ορκωτού ελεγκτή. Συγκεκριμένα, για τις εταιρίες που η γνώμη έχει την αξία ‘1-Μη 

διαφοροποιημένη γνώμη’ η ανάλυση έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 4.18 
Ανάλυση Τάσης Ενεργητικού – 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Στοιχείο Ενεργητικού 2015 2014 2013 2012 2011 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 17141,7% 19021,5% 18663,8% 17739,8% 100% 

Υπεραξία (goodwill) 115,3% 120,8% 123,3% 121,6% 100% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 64,0% 74,3% 1946,5% 2302,6% 100% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 243,9% 295,4% 205,8% 154,0% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 118,2% 115,9% 95,9% 98,1% 100% 

Χρημ/κά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1446,7% 1526,8% 1211,2% 93,2% 100% 

Αποθέματα 104,7% 99,2% 93,7% 95,1% 100% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 485,3% 1098,0% 76,1% 79,4% 100% 

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 197,5% 175,9% 132,8% 121,6% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 123,0% 139,0% 92,4% 94,0% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 117,4% 117,2% 92,5% 94,8% 100% 

 

Μεγαλύτερη από αυτή του δείγματος μεταβολή εμφανίζει η ανάλυση τάσης των 

εισηγμένων με σύμφωνη γνώμη στον λογαριασμό ‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία’. Με μέγιστη 

μέση τιμή το 2014, ήτοι 19πλάσια έναντι του έτους βάσης 2011, ο εν λόγω λογαριασμός 

καταλήγει το 2015 κατά περίπου 17 φορές αυξημένος από τον αντίστοιχο του 2011. Αναλόγως 

αυξημένα εμφανίζονται και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, ενώ την 

ίδια αυξητική τάση εμφανίζουν και οι λογαριασμοί ‘Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις’ καθώς 

και ‘Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών’. Ο λογαριασμός αποθέματα στις εισηγμένες της 

κατηγορίας γνώμη ‘1-Μη διαφοροποιημένη’ διακρίνεται από σταθερότητα σε αντίθεση με 

την ανάλυση του συνόλου του δείγματος, καθώς και τις επί μέρους παρακάτω αναλύσεις.  

Ομοίως για το παθητικό, η ανάλυση τάσης των στοιχείων του παθητικού έχει ως εξής: 
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Πίνακας 4.19 

Ανάλυση Τάσης Παθητικού – 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Στοιχείο Παθητικού 2015 2014 2013 2012 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 115,49% 118,12% 94,78% 92,60% 100,00% 

Προβλέψεις 204,66% 214,37% 313,14% 249,93% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 279,21% 255,87% 124,46% 108,85% 100,00% 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 113,21% 120,93% 107,32% 113,49% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 151,59% 147,71% 100,28% 101,17% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 145,49% 139,42% 93,79% 94,85% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 117,36% 117,15% 92,50% 94,76% 100,00% 

 

Όμοια παρουσιάζεται η διαχρονική μεταβολή των κονδυλίων παθητικού των 

εισηγμένων με ‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’, με εξαίρεση την εκ διαμέτρου διαφορετική 

εικόνα της καθαρής θέσης. Θετική εμφανίζεται η μεταβολή 2015-2011 των ιδίων κεφαλαίων 

και ίση με +15,49% έναντι της μέσης τιμής ιδίων κεφαλαίων των ίδιων κατά το έτος βάσης 

2011. Αυξημένες παρουσιάζονται και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις γεγονός που 

εξυπηρετεί το χρονικό χάσμα χρηματοδότησης παγίων περιουσιακών στοιχείων με 

μακροπρόθεσμα κεφάλαια, εύρημα που αναλύθηκε στην παράγραφο 0 στην ενότητα Ανάλυση 

Κοινού Μεγέθους.  

Στην συνέχεια του εμπειρικού, παρουσιάζεται η ανάλυση τάσης ενεργητικού των 

εισηγμένων με σύμφωνη γνώμη και θέμα έμφασης. 

 

Πίνακας 4.20 
Ανάλυση Τάσης Ενεργητικού – 2-Μη διαφοροποιημένη γνώμη με θέμα έμφασης 

Στοιχείο Ενεργητικού 2015 2014 2013 2012 2011 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2127,8% 2404,0% 2609,3% 3329,5% 100% 

Υπεραξία (goodwill) 65,7% 70,0% 78,3% 83,2% 100% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 62,6% 43,0% 68,3% 96,2% 100% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 289,7% 156,1% 154,2% 98,0% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 74,6% 77,5% 85,1% 91,7% 100% 

Χρημ/κά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 260,1% 60,1% 76,7% 89,3% 100% 

Αποθέματα 69,7% 74,9% 76,2% 84,1% 100% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 60,3% 56,3% 64,7% 74,1% 100% 

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 123,3% 101,9% 119,8% 107,5% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 69,4% 79,3% 81,1% 96,4% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 70,0% 74,4% 81,7% 90,6% 100% 
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Στον πίνακα Ανάλυση Τάσης Ενεργητικού – 2-Μη διαφοροποιημένη γνώμη με θέμα 

έμφασης δίνεται έμφαση στη διαχρονική μείωση του συνόλου του ενεργητικού στο 70% 

έναντι του έτους βάσης 2011, ήτοι μέσος ρυθμός μείωσης18 του συνόλου ενεργητικού -8,53% 

ετησίως. Ανάλογη μείωση παρουσιάζονται και στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, με 

μειωμένους τους λογαριασμούς ‘Αποθέματα’ και ‘Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις’ γεγονός 

που επεξηγείται και παρακάτω από την μείωση του κύκλου εργασιών που αναλύεται στον 

πίνακα Ανάλυση Τάσης Αποτελεσμάτων Χρήσης – 2-Μη διαφοροποιημένη γνώμη με θέμα 

έμφασης. Κατ’ επαγωγή, συμπεραίνονται μειωμένες οι οργανικές δραστηριότητες των 

εισηγμένων με σύμφωνη γνώμη και θέμα έμφασης. Αυξημένα κατά το διπλάσιο εμφανίζεται 

ο λογαριασμός ‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία’ μεταξύ των ετών 2015 και έτους βάσης 2011, 

μέση τιμή μειωμένη κατά πολύ από την αντίστοιχη του δείγματος και των εισηγμένων με ‘1-

Μη διαφοροποιημένη γνώμη’. Σε αντιπαράθεση με το δείγμα, αρνητική διαχρονική 

μεταβολή υπολογίζεται για το κονδύλι ‘Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση’, για τα έτη 2011-2014, ενώ θετική το 2015, ήτοι 260,1%, γεγονός που σημαίνει ότι 

μεταξύ των ετών 2014-2015, στις εισηγμένες της συγκεκριμένης ανάλυσης, η μέση τιμή της 

περιουσίας τους τριπλασιάστηκε. 

Αντίστοιχα για το παθητικό, η ανάλυση υπολογίστηκε ως: 

 

Πίνακας 4.21 
Ανάλυση Τάσης Παθητικού – 2-Μη διαφοροποιημένη γνώμη με θέμα έμφασης 

Στοιχείο Παθητικού 2015 2014 2013 2012 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -477,25% -397,06% -222,51% -82,49% 100,00% 

Προβλέψεις 221,35% 176,70% 168,68% 165,02% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 93,45% 116,62% 166,03% 126,67% 100,00% 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 89,48% 88,41% 89,40% 113,50% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 121,67% 116,61% 115,37% 133,08% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 98,25% 97,75% 96,50% 100,22% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 70,02% 74,40% 81,68% 90,62% 100,00% 

 

Σταθερό εμφανίζεται το σύνολο των υποχρεώσεων των εταιριών με σύμφωνη γνώμη 

και θέμα έμφασης, γεγονός που υποχρεώνει την καθαρή θέση να αντισταθμίσει την μεταβολή 

της περιουσίας. Παρά τα αρνητικά επίπεδα καθαρής θέσης η γνώμη του ελεγκτή παρέμεινε μη 

διαφοροποιημένη λόγω διαβεβαιώσεων που παρείχαν οι αντίστοιχες εταιρίες αρνητικών ιδίων 

κεφαλαίων της κατηγορίας γνώμης ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’. Μολονότι ο 

                                                 

 
18 Μέσος ρυθμός μεταβολής: (1+g)n 



 47 

ορκωτός ελεγκτής δεν δήλωσε επιφύλαξη για την συνέχιση της δραστηριότητας των εν λόγω 

εταιριών, γεννάται πάλι το ερώτημα των επιπτώσεων του άρθρου 47 του ν.2190/20 για την 

αρνητική καθαρή θέση. Συγκεκριμένα, οι εισηγμένες που η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή είναι 

‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ και εμφάνισαν για 2 συνεχόμενα έτη αρνητικά 

ίδια κεφάλαια αναλύονται στον παρακάτω πίνακα 

 

Πίνακας 4.22 
Κατάσταση αρνητικών ιδίων κεφαλαίων συνεχόμενων ετών 

για τις εισηγμένες γνώμης ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ 

Εταιρία 

2015-

2014 

2014-

2013 

2013-

2012 

2012-

2011 

ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε.  ✓ ✓ ✓ 

AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ✓ ✓ ✓  

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ✓ ✓ ✓ ✓ 

DIONIC Α.Ε.Β.Ε. ✓    

EUROMEDICA Α.Ε. ✓ ✓   

FORTHNET Α.Ε. ✓ ✓ ✓  

LAVIPHARM Α.Ε. ✓ ✓ ✓  

PC SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.  ✓ ✓  

Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΒΑΡΑΓΚΗΣ ✓ ✓   

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. ✓ ✓   

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ✓ ✓ ✓  

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ✓ ✓ ✓ ✓ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. Ε. Α.Ε.Ε. ✓    

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ✓ ✓ ✓  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.  ✓   

ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ✓ ✓ ✓  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Α.E. "YALCO" ✓ ✓ ✓  

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε. ✓ ✓ ✓ ✓ 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. KAI ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. ✓    

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) ✓    

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI 

EMΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
✓ ✓   

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ✓ ✓ ✓  

ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ✓    

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ✓ ✓   
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Αντίστοιχα για τις εισηγμένες του δείγματος, των οποίων η γνώμη του ορκωτού 

ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων ήταν ‘3-Διαφοροποιημένη γνώμη’, η ανάλυση 

συγκριτικών καταστάσεων τάσης υπολογίζονται ως εξής: 

 

Πίνακας 4.23 
Ανάλυση Τάσης Ενεργητικού – 3-Διαφοροποιημένη γνώμη 

Στοιχείο Ενεργητικού 2015 2014 2013 2012 2011 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 34,5% 67,1% 102,0% 287,0% 100% 

Υπεραξία (goodwill) 46,3% 0,0% 0,0% 100,0% 0% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 0,0% 0,0% 0,0% 37,9% 100% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 63,1% 78,3% 140,6% 0,0% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47,4% 58,1% 71,5% 89,3% 100% 

Χρημ/κά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 65,4% 95,3% 98,3% 100,0% 100% 

Αποθέματα 27,8% 36,3% 55,6% 95,7% 100% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 28,8% 30,6% 40,3% 62,8% 100% 

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 126,2% 87,5% 135,2% 129,6% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36,0% 36,7% 52,4% 86,7% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43,9% 49,6% 64,5% 89,7% 100% 

 

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εισηγμένες, στις παραπάνω εμφανίζονται μειωμένες οι 

μέσες τιμές των κονδυλίων ενεργητικού ‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία’, ‘Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις’  καθώς και ‘Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση’. Διαχρονική μείωση του συνόλου του ενεργητικού εμφανίζεται και εδώ όπως και 

στις εισηγμένες ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ με μεγαλύτερη μείωση στα 

κυκλοφορούντα στοιχεία, για τα οποία υπολογίζεται ο μέσος ρυθμός μείωσης ίσος με -22,54% 

ετησίως, καταλήγοντας το 2015 να έχουν μέση τιμή ίση με το 36% έναντι αυτών του έτους 

βάσης 2011. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι και σε αυτές τις εταιρίες, εμφανίζεται μειωμένη 

δραστηριότητα αναγκάζοντας τους να διατηρούν μειωμένα αποθέματα καθώς και μειωμένους 

λογαριασμούς απαιτήσεων κατά πελατών και λοιπών απαιτήσεων. 

Για το παθητικό των εν λόγω εταιριών η ανάλυση τάσης υπολογίζεται ως: 

 

Πίνακας 4.24 
Ανάλυση Τάσης Παθητικού – 2-Μη διαφοροποιημένη γνώμη με θέμα έμφασης 

Στοιχείο Παθητικού 2015 2014 2013 2012 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -712,22% 586,29% 742,55% 464,13% 100,00% 

Προβλέψεις 74,11% 77,67% 150,28% 149,90% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 147,58% 51,24% 72,61% 65,22% 100,00% 
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Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 59,43% 128,00% 172,65% 124,51% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 119,12% 120,84% 139,45% 148,52% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 90,86% 88,21% 104,65% 111,97% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 43,88% 49,59% 64,52% 89,74% 100,00% 

 

Ομοίως με την ανάλυση που διενεργήθηκε στον Πίνακα Ανάλυση Τάσης Παθητικού – 

2-Μη διαφοροποιημένη γνώμη με θέμα έμφασης, το παθητικό των παραπάνω εταιριών 

εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλια που η μέση τιμή τους υπολογίζεται ίση με 7,12 φορές περίπου 

αρνητική σε αντιπαράθεση με αυτά του έτους βάσης 2011. Μειωμένες εμφανίζονται, ομοίως, 

και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, με εξαίρεση του έτους 2015, γεγονός που οφείλεται 

αποκλειστικά σε μακροπρόθεσμο δάνειο που έλαβε η επιχείρηση ‘ΕΔΡΑΣΗ-ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. 

Α.Τ.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ’, το οποίο διαμόρφωσε την τιμή της 

ανάλυσης τάσης για το έτος 2015 των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε 756,30%, 

προσαρμόζοντας ανάλογα την μέση τιμή του υποσυνόλου του δείγματος. Παρά την εν λόγω 

διαστρέβλωση, όπως εξηγείται και στην παράγραφο 0 Ανάκτηση δεδομένων, παρονομαστής 

κάθε στοιχείου ανάλυσης είναι η γνώμη της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή επί των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση τάσης των αποτελεσμάτων χρήσης του δείγματος 

 

Πίνακας 4.25 
Ανάλυση Τάσης Αποτελεσμάτων Χρήσης – Όλες οι γνώμες 

Στοιχείο αποτελεσμάτων χρήσης 2015 2014 2013 2012 2011 

Κύκλος εργασιών 105,9% 116,0% 91,6% 92,6% 100% 

Κόστος πωλήσεων 103,5% 91,0% 91,6% 97,7% 100% 

Μικτό αποτέλεσμα 107,8% 80,4% 81,2% 81,3% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 278,7% 92,3% 119,7% 175,8% 100% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 106,6% 91,2% 87,5% 81,7% 100% 

Αποσβέσεις 91,4% 95,0% 95,7% 101,5% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 116,3% 57,7% 71,7% 112,4% 100% 

Φόρος εισοδήματος 17,1% 73,2% 31,4% -50,0% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 67,0% -42,1% -20,1% -22,7% 100% 

 

Κατά την ανάλυση τάσης των αποτελεσμάτων χρήσης του δείγματος, προκύπτει ότι για 

τον κύκλο εργασιών των εισηγμένων, η μέση τιμή των τιμών της ανάλυσης τάσης υπολογίζεται 

σε 105,09% έναντι του έτους βάσης 2011. Η καλύτερη χρονιά της τελευταίας πενταετίας για 

της εισηγμένες είναι το 2015 με 116% μέση τιμή τάσεων ενώ η χειρότερη το 2013. Το μικτό 

αποτέλεσμα έχει πτωτική διαχρονική πορεία, εκτός του 2015. Τα ΚΠΤΦΑ κατά πολύ 
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αυξημένα εμφανίζονται το 2015, γεγονός που σημαίνει ότι αύξηση σημειώνεται στους 

λογαριασμούς έκτακτα, ανόργανα και λοιπά έσοδα.  

Αντίστοιχα, η ανάλυση για τις εισηγμένες γνώμης ‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’ 

 

Πίνακας 4.26 
Ανάλυση Τάσης Αποτελεσμάτων Χρήσης – 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Στοιχείο αποτελεσμάτων χρήσης 2015 2014 2013 2012 2011 

Κύκλος εργασιών 120,1% 133,5% 95,9% 91,3% 100% 

Κόστος πωλήσεων 119,1% 99,2% 96,2% 97,9% 100% 

Μικτό αποτέλεσμα 120,3% 82,6% 85,7% 84,1% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 394,3% 111,5% 120,7% 246,2% 100% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 126,0% 105,2% 95,7% 83,4% 100% 

Αποσβέσεις 95,1% 98,6% 96,7% 101,6% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 149,4% 56,0% 51,0% 115,1% 100% 

Φόρος εισοδήματος 45,7% 45,3% 56,1% 30,6% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 65,3% -110,8% -79,7% -50,7% 100% 

 

Μεγαλύτερη διαχρονική αύξηση των κύκλων εργασιών εμφανίζεται στην ανάλυση 

τάσης των εισηγμένων σύμφωνης γνώμης. Παρά ταύτα, αυξημένα μικτά κέρδη 

παρουσιάζονται μόνο κατά το έτος 2015 έναντι του έτους βάσης 2011, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από την αναγκαιότητα των επιχειρήσεων να προβαίνουν σε πωλήσεις με 

μικρότερο συντελεστή κέρδους, προσαρμόζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στις σημερινές 

οικονομικές συνθήκες.  Όσον αφορά τα ΚΠΤΦΑ, όπως και στην ανάλυση τάσης του συνόλου 

του δείγματος, η μέση τιμή της διαχρονικής μεταβολής είναι μεγαλύτερη και στα 4 έτη έναντι 

του έτους βάσης 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε έσοδα των εισηγμένων από άλλες 

δραστηριότητες, όπως έσοδα συμμετοχών και άλλα ανόργανα λοιπά έσοδα. Αυξημένα 

εμφανίζονται και τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά το έτος 2015 έναντι του 2011 συνολικά 

κατά 26%. Παρά την διόγκωσης τον αποτελεσμάτων, μειωμένος υπολογίζεται ο φόρος 

εισοδήματος καθώς και τα κέρδη μετά φόρων.  

Παράλληλα, για τις εταιρίες μη διαφοροποιημένης γνώμης με θέμα έμφασης, η 

ανάλυση τάσης των αποτελεσμάτων χρήσης έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 4.27 
Ανάλυση Τάσης Αποτελεσμάτων Χρήσης – 2-Μη διαφοροποιημένη γνώμη με θέμα έμφασης 

Στοιχείο αποτελεσμάτων χρήσης 2015 2014 2013 2012 2011 

Κύκλος εργασιών 80,7% 81,7% 83,7% 98,0% 100% 

Κόστος πωλήσεων 73,7% 77,6% 83,7% 100,0% 100% 
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Μικτό αποτέλεσμα 86,7% 82,9% 73,8% 70,4% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 68,4% 51,7% 118,5% -52,6% 100% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 66,8% 63,6% 71,6% 72,3% 100% 

Αποσβέσεις 88,5% 92,8% 95,9% 104,3% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 48,2% 60,9% 118,6% 99,9% 100% 

Φόρος εισοδήματος -56,8% 163,1% 42,0% -330,0% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 80,5% 112,8% 111,9% 50,6% 100% 

 

Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων αναλύσεων, οι εν λόγω εισηγμένες της 

κατηγορίας ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ εμφανίζουν διαχρονική μείωση του 

κύκλου εργασιών τους, καθώς και των μικτών αποτελεσμάτων. Τα ΚΠΤΦΑ επίσης μειωμένα, 

κατ’ εξαίρεση του έτους 2013, γεγονός που επεξηγείται από το γεγονός ότι οι εν λόγω 

εισηγμένες έχουν μείωση στα κονδύλια του ενεργητικού ‘Επενδύσεις σε συνδεδεμένες 

εταιρίες’ καθώς και ‘Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση’, όπως 

αναλύεται στην ανάλυση τάσης του ενεργητικού στον Πίνακας 4.20. Συνεπώς, η ειδοποιός 

διαφορά μεταξύ των εταιριών ‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’ και ‘2-Μη 

διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ έγκειται στην ευχέρεια των πρώτων να πωλούν με 

μικρότερα περιθώρια κέρδους και να αναπληρώνουν επενδύοντας σε θυγατρικές και άλλες 

δραστηριότητες. 

Ομοίως για τις εισηγμένες της κατηγορίας ‘3-Διαφοροποιημένη γνώμη’ η ανάλυση 

τάσης των αποτελεσμάτων χρήσης διαμορφώνεται ως: 

 

Πίνακας 4.28 
Ανάλυση Τάσης Αποτελεσμάτων Χρήσης – 3-Διαφοροποιημένη γνώμη 

Στοιχείο αποτελεσμάτων χρήσης 2015 2014 2013 2012 2011 

Κύκλος εργασιών 34,5% 29,4% 51,5% 82,0% 100% 

Κόστος πωλήσεων 40,1% 20,8% 48,0% 69,1% 100% 

Μικτό αποτέλεσμα 36,6% -12,6% 30,4% 97,2% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] -263,6% 30,9% 98,2% 140,2% 100% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 45,9% 12,6% 0,0% 123,1% 100% 

Αποσβέσεις 46,2% 20,8% 55,2% 72,7% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 19,5% 68,5% 98,8% 144,6% 100% 

Φόρος εισοδήματος 25,2% -188,2% -1024% 25,6% 100% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -4,0% 60,7% 112,0% 152,6% 100% 
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Συμπεράσματα συγκριτικής ανάλυσης καταστάσεων 

Στην παράγραφο 4.3 Συγκριτικές Καταστάσεις, διενεργήθηκε εκπόνηση ανάλυση 

συγκριτικών καταστάσεων για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Υπολογίστηκε για κάθε παρατήρηση 

η αξία κοινού μεγέθους και τάσης και απεικονίστηκαν στους πίνακες των παραγράφων 0 0 η 

μέση τιμή αυτών για τους λογαριασμούς των ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης.  

Σύμφωνα με την Ανάλυση Κοινού Μεγέθους, στο σύνολο του δείγματος τα πάγια 

στοιχεία του ενεργητικού χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από μακροπρόθεσμα κεφάλαια. 

Στις εταιρίες της κατηγορίας γνώμης ‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’, τα μακροπρόθεσμα 

κεφάλαια χρηματοδοτούν τα ΠΠΣ εξ ολοκλήρου, υπερτερώντας αυτών κατά 15,38% σε όρους 

συνόλου ενεργητικού. Αντιθέτως στις εισηγμένες των υπόλοιπων κατηγοριών 2, 3, τα 

μακροπρόθεσμα κεφάλαια υπολείπονται των ΠΠΣ κατά 36,42% και 116,63% σε όρους Σ.Ε. 

Επίσης, τα χρηματοοικονομικά έξοδα του δείγματος υπολογίστηκαν σε 8,68% και ανά 

κατηγορία γνώμης 1,2,3 σε 4,54%, 15,64% και 18,97% αντίστοιχα 

Κατά την Ανάλυση Τάσης υπογραμμίστηκε η μεγάλη αύξηση που εμφανίστηκε στο 

σύνολο του δείγματος των λογαριασμών, ‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία’, ‘Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις’, ‘Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση’ και 

‘Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις’. Για το δείγμα υπολογίστηκαν σε 12232,8%, 251,3%, 

1012,5% και 349,3% αντίστοιχα. Επιπροσθέτως εντοπίστηκε πως οι υψηλές αυξήσεις των 

λογαριασμών αυτών εμφανίζεται στις εισηγμένες με σύμφωνη γνώμη, ήτοι ‘1-Μη 

διαφοροποιημένη γνώμη’ περισσότερο απ’ ότι στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπου στις 

εισηγμένες ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ εμφανίζονται αυξημένοι κατά πολύ 

χαμηλότερο ποσοστό, ενώ της 3ης κατηγορίας γνώμης ‘3-Διαφοροποιημένη γνώμη’ οι ίδιοι 

λογαριασμού έχουν αρνητικές και όχι θετικές μεταβολές. 

Τέλος, όσον αφορά την συνολική περιουσία και εισόδημα των εισηγμένων, 

παρατηρήθηκε αύξηση σε σύνολο ενεργητικού και κερδών προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων 

στις εισηγμένες της κατηγορίας γνώμης 1, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες που παρουσιάστηκε 

συρρίκνωση περιουσιακών στοιχείων και αποτελεσμάτων. 

Στην συνέχεια της εμπειρικής μελέτης, γίνεται η ανάλυση αριθμοδεικτών και 

στατιστική μοντελοποίηση των ευρημάτων για την επαλήθευση τους. 
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4.4 Ανάλυση αριθμοδεικτών  

Εισαγωγή 

Επεκτείνοντας την εμπειρική μελέτη, στις παρακάτω παραγράφους γίνεται η ανάλυση 

των αριθμοδεικτών των εισηγμένων εταιριών του δείγματος.  

Ο εκάστοτε αριθμοδείκτης αποτελεί τη σχέση ενός μεταξύ δύο στοιχείων οικονομικών 

καταστάσεων. Μέσω της χρήσης των αριθμοδεικτών επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των 

δεδομένων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ παράλληλα παρέχουν τιμές 

εύκολα συγκρίσιμες μεταξύ εταιριών ανάλυσης. 

Βάση των πτυχών δραστηριότητας της επιχείρησης, οι αριθμοδείκτες δύναται να 

ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας: Προσδιορίζουν την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες – ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας: Αποτελούν το μέτρο της επίτευξης των στόχων 

της οικονομικής οντότητας. 

 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας: Είναι το μέτρο του βαθμού αποτελεσματικής 

χρησιμοποίησης των απασχολούμενων περιουσιακών στοιχείων 

 Αριθμοδείκτες μόχλευσης: Αποδίδουν το μέτρο του βαθμού χρηματοδότησης της 

εταιρίας από εξωτερικούς δανειστές και της ικανότητας ανταπόκρισης στις 

υποχρεώσεις της. 

 

Στις παρακάτω παραγράφους υπολογίζονται τα ελάχιστο, μέγιστο, μέση τιμή και 

τυπική απόκλιση επιλεγμένων αριθμοδεικτών κάθε κατηγορίας. Παράλληλα, γίνεται 

επεξήγηση των τιμών που αναλύονται και παρουσίαση των ευρημάτων. 

Στην συνέχεια διενεργείται στατιστικός έλεγχος ANOVA για την διερεύνηση αν η 

μέσες τιμές των αριθμοδεικτών μεταξύ των κατηγοριών γνώμης παρουσιάζουν διαφορά 

στατιστικά σημαντική. Επίσης, εκπονείται έλεγχος Tukey19 ώστε να μελετηθεί η ύπαρξη 

στατιστικής σημαντικότητας μεταξύ των γνωμών ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα 

έμφασης’ και ‘3-Διαφοροποιημένη γνώμη’ έναντι της ‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα ευρήματα της εμπειρικής μελάτης. 

 

                                                 

 
19 Tukey’s HSD (Tukey’s honest significant difference test) 
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Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας που θα εξετασθούν στην παρούσα εργασία είναι οι 

αριθμοδείκτες Γενική Ρευστότητα20 και Ρευστότητα Μετρητών21. Όσο μεγαλύτεροι σε αξία 

είναι οι εν λόγω δείκτες, τόσο μεγαλύτερη ευχέρεια έχει η εκάστοτε εταιρία να εξοφλεί 

υποχρεώσεις. Η γενική ρευστότητα αντικατοπτρίζει την εν δυνάμει ρευστότητα της οντότητας 

αξιοποιώντας τους λογαριασμούς των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, ενώ ο 

αριθμοδείκτης ρευστότητα μετρητών είναι αυστηρά για την πραγματική κάλυψη 

υποχρεώσεων. Στους παρακάτω πίνακες υπολογίζονται το ελάχιστο, μέγιστο, μέση τιμή και 

τυπική απόκλιση για κάθε δείκτη. 

 
Πίνακας 4.29 

Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Γενική Ρευστότητα  
min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες 0,0000 220,1800 2,7850 12,7938 

1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 0,0000 220,1800 3,5901 15,0621 

2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 0,0000 9,5100 0,8239 1,0517 

2.1-Συνέχιση δραστηριότητας 0,0400 3,2400 0,6019 0,4023 

2.2-Εκκρεμότητες 0,0000 9,5100 1,7546 2,1203 

2.3-Αποτίμηση 0,2600 4,1400 1,1817 1,1634 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη 0,0300 1,4300 0,3225 0,3430 

3.1-Συνέχιση δραστηριότητας 0,1500 1,4300 0,3921 0,3724 

3.2-Εκκρεμότητες 0,5300 0,5300 0,5300 0,0000 

3.3-Αποτίμηση 0,0300 0,2700 0,0860 0,1031 
 

Αυξημένη παρουσιάζεται ο αριθμοδείκτης της άμεσης ρευστότητας για τις εισηγμένες 

του δείγματος ‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’. Τα ΚΠΣ αυτών καλύπτουν περίπου 3,6 

φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες 

γνωμών που δεν καλύπτονται οι ΒΥ ούτε με το σύνολο των ΚΠΣ. Συγκεκριμένα στις εταιρίες 

με θέμα έμφασης για συνέχιση δραστηριότητας, ο δείκτης προσεγγίζει τον μέσο των 

εισηγμένων διαφοροποιημένης γνώμης, ενώ στις περιπτώσεις έμφασης θέματος λόγω 

εκκρεμοτήτων ή αποτιμήσεων ο δείκτης παρουσιάζεται αυξημένος και >1. 

  

                                                 

 
20 Υπολογίζεται ως ΚΠΣ/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

21 Υπολογίζεται ως Μετρητά & Ισοδύναμα μετρητών/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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Πίνακας 4.30 
Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Ρευστότητα μετρητών  

min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες 0,0001 82,4093 0,9077 4,4893 

1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 0,0026 82,4093 1,2143 5,2760 

2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 0,0001 4,8940 0,1567 0,5201 

2.1-Συνέχιση δραστηριότητας 0,0001 0,2949 0,0455 0,0549 

2.2-Εκκρεμότητες 0,0025 4,8940 0,6354 1,1160 

2.3-Αποτίμηση 0,0058 2,1570 0,2983 0,6165 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη 0,0003 0,0869 0,0157 0,0229 

3.1-Συνέχιση δραστηριότητας 0,0003 0,0568 0,0157 0,0172 

3.2-Εκκρεμότητες 0,0869 0,0869 0,0869 0,0000 

3.3-Αποτίμηση 0,0012 0,0018 0,0014 0,0002 
 

Ομοίως για τον δείκτη ρευστότητας μετρητών ο μέσος των εισηγμένων ‘1-Μη 

διαφοροποιημένη γνώμη’ υπολογίζεται σε 1,2143, αξία που σημαίνει ότι τα μετρητά & 

ισοδύναμα μετρητών υπερτερούν των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Για τις υπόλοιπες δεν 

ισχύει κάτι τέτοιο, εξαιρουμένου ίσως τις εταιρίες με θέμα έμφασης της υποκατηγορίας 2.2 

εκκρεμοτήτων, τους οποίες ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται στο 0,6354. Οφείλεται να τονισθεί, 

ότι ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία λόγω των δυσμενών 

συνθηκών της χώρας μας, γεγονός που δύναται να δημιουργήσει σε λογαριασμούς απαιτήσεων 

ως και αποθεμάτων δυσκολίες μετατροπής τους σε μετρητά.  

 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

Οι αριθμοδείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως για σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων 

από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Οι συγκεκριμένοι παρουσιάζουν την δυνατότητα της 

επιχείρησης να αποφέρει αποδόσεις σε επενδυμένα κεφάλαια. Στην παρούσα κατάσταση της 

οικονομικής πραγματικότητας, βασικό μέλημα της κάθε επιχείρησης είναι περισσότερο η 

επιβίωση παρά η απόδοση. Παρά ταύτα, οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας δεν παύουν να είναι 

δείκτες υψηλής σημαντικότητας για του ενδιαφερόμενους αναγνώστες οικονομικών 

καταστάσεων. Οι αριθμοδείκτες που θα υπολογιστούν είναι οι περιθώριο μικτού κέρδους22 και 

απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων23 

Για τους συγκεκριμένους αριθμοδείκτες, οι υπολογισμοί έχουν ως εξής: 

                                                 

 
22 Μικτό αποτέλεσμα/Κύκλος εργασιών 

23 Υπολογίζεται ως Κέρδη προ φόρων/Σύνολο Ενεργητικού  
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Πίνακας 4.31 
Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Περιθώριο Μικτού Κέρδους  

min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες -4,3287 1,4416 0,2254 0,3558 
1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη -3,3417 1,4416 0,2435 0,3090 
2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης -4,3287 0,8176 0,1890 0,4532 

2.1-Συνέχιση δραστηριότητας -4,3287 0,8176 0,1561 0,4983 
2.2-Εκκρεμότητες -0,0797 0,7087 0,3132 0,2096 
2.3-Αποτίμηση 0,0278 0,5312 0,2831 0,1546 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη -0,5923 0,8631 0,0898 0,4061 
3.1-Συνέχιση δραστηριότητας -0,5923 0,4655 -0,0602 0,2962 
3.2-Εκκρεμότητες 0,2051 0,2051 0,2051 0,0000 
3.3-Αποτίμηση -0,2243 0,8631 0,4864 0,4686 

 

Η ανάλυση του αριθμοδείκτη περιθώριο μικτού κέρδους είναι ζωτικής σημασίας για 

κάθε εταιρία, αφού το μικτό αποτέλεσμα είναι αυτό που θα επιβαρυνθεί με τους λοιπούς 

λογαριασμούς της εκμετάλλευσης για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος. Στις εισηγμένες 

με σύμφωνη γνώμη, η μέση τιμή του δείκτη διαμορφώνεται στο 0,2435 με τυπική απόκλιση 

0,3090, ενώ στις εταιρίες σύμφωνης γνώμη με θέμα έμφασης υπολογίζεται στο 0,1890. 

Υπογραμμίζεται η μεταβολή στου συγκεκριμένου δείκτη στις υποκατηγορίες θέματος 

έμφασης, όπου στις εισηγμένες με θέμα έμφασης των υποκατηγοριών 2.2 και 2.3 υπολογίζεται 

υψηλότερος από τον αντίστοιχο της δίχως έμφασης γνώμης. Τέλος στις εισηγμένες με 

διαφοροποίηση γνώμης, ο συγκεκριμένος δείκτης εμφανίζεται χαμηλός με ιδιαίτερη έμφαση 

στις διαφοροποιημένες γνώμες λόγω συνέχισης δραστηριότητας που υπολογίζεται αρνητικός 

ο μέσος.  

Πίνακας 4.32 
Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων  

min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες -1,4065 0,6724 -0,0333 0,1344 

1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη -1,0231 0,4652 -0,0006 0,0914 

2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης -1,4065 0,1454 -0,1103 0,1640 

2.1-Συνέχιση δραστηριότητας -1,4065 0,1182 -0,1379 0,1714 

2.2-Εκκρεμότητες -0,2249 0,1118 -0,0146 0,0742 

2.3-Αποτίμηση -0,1233 0,1454 -0,0085 0,0953 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη -0,9752 0,6724 -0,1621 0,3166 

3.1-Συνέχιση δραστηριότητας -0,4381 0,4515 -0,1657 0,2012 

3.2-Εκκρεμότητες -0,1239 -0,1239 -0,1239 0,0000 

3.3-Αποτίμηση -0,9752 0,6724 -0,1597 0,5866 
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Ο δείκτης απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων προσδιορίζει τον λόγο κερδών προς 

το σύνολο του ενεργητικού. Συνεπώς δείχνει το κατά πόσο αποδίδει η επένδυση κεφαλαίων 

από επενδυτές και το ρίσκο κεφαλαίων από τους πιστωτές. Η μέση τιμή του δείκτη για το 

δείγμα υπολογίζεται σε -0,0333, ενώ για τις γνώμες 1,2,3 σε -0,0006, -0,1103, -0,1621 

αντίστοιχα. 

 

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

Οι συγκεκριμένοι δείκτες προσδιορίζουν το «πόσο γρήγορα» κινούνται εντός της 

χρήσης κονδύλια του ενεργητικού. Ονομάζονται επίσης και αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής 

ταχύτητας. Υπολογίζονται ως Πωλήσεις/Εξεταζόμενο κονδύλι, ενώ  υψώνοντας το δείκτη 

στον εκθέτη (-1) υπολογίζεται η μέση διάρκεια του απαιτούμενου χρόνου -σε όρους 

πωλήσεων- για την εξίσωση του υπό μελέτη λογαριασμού. Στην παρούσα εργασία θα 

μελετηθούν οι αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων24 και, ένας δείκτης που 

δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, η μέση διάρκεια αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων25. Συγκεκριμένα ο δεύτερος δείκτης υπολογίζει πόσος χρόνος 

χρειάζεται, σε όρους πωλήσεων, ώστε να εξισωθεί το άθροισμα των πωλήσεων με το ποσό του 

κονδυλίου. Αν στην συνέχεια υπολογιστεί ο λόγος του συγκεκριμένου δείκτη προς τον 

εκάστοτε φορολογικό συντελεστή, υπολογίζεται η χρονική διάρκεια που η οντότητα δεν θα 

έχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος στο δημόσιο. 

 

Πίνακας 4.33 
Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων  

min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες 0,0 707.993,0 2.818,4 38.219,1 

1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 0,0 599.465,5 2.720,9 34.445,9 

2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 0,0 707.993,0 3.348,2 48.509,2 

2.1-Συνέχιση δραστηριότητας 0,0 572,4 25,1 59,4 

2.2-Εκκρεμότητες 0,0 707.993,0 20.248,2 119.669,2 

2.3-Αποτίμηση 2,6 160,1 25,1 44,1 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη 0,3 70,7 5,1 15,5 

3.1-Συνέχιση δραστηριότητας 0,5 70,7 6,7 18,5 

3.2-Εκκρεμότητες 4,4 4,4 4,4 0,0 

3.3-Αποτίμηση 0,3 1,2 0,6 0,4 

                                                 

 
24 Υπολογίζεται ως Πωλήσεις/Αποθέματα 

25 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/Πωλήσεις 
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Η αξία του εν λόγω δείκτη εμφανίζει τις φορές που ανανεώνεται ο λογαριασμός των 

αποθεμάτων εντός μιας χρήσης. Η μέση τιμή του δείγματος είναι 2818,4 φορές με τις ανά 

κατηγορία γνώμη αξίες να διαμορφώνονται σε 2720,9, 3348,2, 5,1 για τις γνώμες 1,2,3 

αντίστοιχα. Διερευνώντας περεταίρω τις εταιρίες της κατηγορίας ‘2-Μη διαφοροποιημένη με 

θέμα έμφασης’ προκύπτει ότι μόνο στις εταιρίες με θέμα έμφασης εκκρεμότητες είναι 

επαυξημένος ο συγκεκριμένος δείκτης. Για τις υπόλοιπες λαμβάνει χαμηλότερο ποσό 25,1 στις 

υποκατηγορίες 2.1 και 2.3 για θέμα έμφασης συνέχισης δραστηριότητας και αποτιμήσεων. 

Ακόμα χαμηλότερος παρουσιάζεται και στις υπόλοιπες εταιρίες με διαφοροποιημένη γνώμη. 

 
Πίνακας 4.34 

Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Μέση διάρκεια αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων  
min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες 0,0000 5,0807 0,0489 0,2549 
1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 0,0000 1,1345 0,0255 0,0818 

2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 0,0000 1,4588 0,0508 0,1302 
2.1-Συνέχιση δραστηριότητας 0,0000 0,4987 0,0336 0,0783 
2.2-Εκκρεμότητες 0,0000 1,4588 0,1393 0,2548 

2.3-Αποτίμηση 0,0000 0,1881 0,0317 0,0646 
3-Διαφοροποιημένη γνώμη 0,0000 5,0807 0,7069 1,3822 

3.1-Συνέχιση δραστηριότητας 0,0000 1,5755 0,1592 0,4326 
3.2-Εκκρεμότητες 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
3.3-Αποτίμηση 0,0000 5,0807 2,3818 1,9456 

 

Για τον αριθμοδείκτη μέσης διάρκειας αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων οι 

μέσες τιμές για το δείγμα και την κατηγορίες γνώμη 1,2,3 υπολογίζεται σε 0,0489, 0,0255, 

0,0508 και 0,7069 αντίστοιχα. Αυξημένη παρουσιάζεται η μέση τιμή του δείκτη στις 

περιπτώσεις εισηγμένων με θέμα έμφασης εκκρεμότητες, καθώς και σε εταιρίες με 

διαφοροποιημένη γνώμη λόγω αποτιμήσεων και αμφιβολίας για συνέχιση της 

δραστηριότητας. 

 

Αριθμοδείκτες Μόχλευσης 

Οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες είναι μέτρο της κεφαλαιακής διάρθρωσης των 

εταιριών μεταξύ ιδίων και δανειακών κεφαλαίων. Υπό άλλες συνθήκες οικονομίας ένας ούτε 

χαμηλός ούτε υψηλός δείκτης μόχλευσης δείχνει αποτελεσματική χρήση κεφαλαίων, αφού τα 

δανειακά κεφάλαια είναι φθηνότερο μέσο χρηματοδότησης έναντι των ιδίων κεφαλαίων, λόγω 

της φορολογικής ελάφρυνσης που προσφέρουν οι τόκοι. 
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Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας υπολογίζονται οι αριθμοδείκτες 

αυτοχρηματοδότηση26 και βαθμός δανειακής επιβάρυνσης27. 

Πίνακας 4.35 
Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Δείκτης αυτοχρηματοδότησης  

min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες -0,9949 5,1263 0,0218 0,4893 
1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη -0,9949 0,6859 -0,1486 0,2320 
2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης -0,5262 5,1263 0,3732 0,6043 

2.1-Συνέχιση δραστηριότητας -0,5262 5,1263 0,4722 0,6405 
2.2-Εκκρεμότητες -0,4269 0,7313 0,0147 0,2301 
2.3-Αποτίμηση -0,4485 0,4964 0,1078 0,3480 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη -0,0953 3,5868 1,1865 0,8899 

3.1-Συνέχιση δραστηριότητας -0,0953 3,5868 1,0679 0,9019 

3.2-Εκκρεμότητες 0,4590 0,4590 0,4590 0,0000 
3.3-Αποτίμηση 0,2911 2,2894 1,6640 0,8070 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτοχρηματοδότησης παρουσιάζει τον βαθμό που χρηματοδοτούνται 

τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας από μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Υψηλές τιμές του 

συγκεκριμένου δείκτη φανερώνουν υποχρηματοδότηση των ΠΠΣ, ενώ αρνητικές τιμές του 

δείκτη υποδηλώνουν ότι τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια υπερβαίνουν τα ΠΠΣ. Στον παραπάνω 

πίνακα η μέση τιμή του δείγματος είναι 0,0218, τιμή που επεξηγείται ως στο δείγμα το ποσοστό 

των ΠΠΣ υπερβαίνει τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια κατά 2,18% σε όρους συνόλου 

ενεργητικού. Αναλυτικότερα, στις εισηγμένες με γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων 

‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’ ο παρών δείκτης διαμορφώνεται σε -0,1486, δηλαδή τα 

μακροπρόθεσμα κεφάλαια υπερβαίνουν κατά 14,86% σε όρους συνόλου ενεργητικού τα ΠΠΣ. 

Αντίθετα, για τις εισηγμένες με γνώμη ορκωτού πάλι σύμφωνη άλλα με θέμα έμφασης, ο 

δείκτης λαμβάνει τις τιμές για τις κατηγορίες ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ 

και ‘3-Διαφοροποιημένη γνώμη’ , 0,3738 και 1,1865 αντίστοιχα. Τονίζεται επίσης ότι στην 

υποκατηγορία 2.3 με θέμα έμφασης αποτιμήσεων και ιδιαίτερα στην 2.2 με θέμα έμφασης 

εκκρεμοτήτων, ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται σε 0,1078 και 0,0147 αντίστοιχα, τιμές που 

απεικονίζουν καλή κεφαλαιακή διάρθρωση, προσεγγίζοντας τις τιμές των εισηγμένων ‘1-Μη 

διαφοροποιημένη γνώμη’. 

  

                                                 

 
26 Υπολογίζεται ως (ΠΠΣ - Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)/Σύνολο ενεργητικού 

27 Υπολογίζεται ως Σύνολο υποχρεώσεων/Σύνολο ενεργητικού 
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Πίνακας 4.36 
Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης  

min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες 0,51% 598,20% 68,90% 0,5099 
1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 0,51% 103,79% 52,43% 0,2247 
2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 9,93% 598,20% 102,98% 0,6856 

2.1-Συνέχιση δραστηριότητας 38,82% 598,20% 115,16% 0,7202 
2.2-Εκκρεμότητες 9,93% 148,60% 60,03% 0,3055 
2.3-Αποτίμηση 27,99% 94,69% 66,83% 0,2644 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη 78,33% 484,62% 179,52% 0,9306 
3.1-Συνέχιση δραστηριότητας 78,33% 484,62% 174,74% 1,0262 
3.2-Εκκρεμότητες 103,92% 103,92% 103,92% - 
3.3-Αποτίμηση 102,29% 270,13% 208,03% 0,6621 

 

Τέλος, αναλύεται ο βαθμός δανειακής επιβάρυνσης για την περεταίρω διερεύνηση του 

βαθμού μόχλευσης του δείγματος. Ο μέσος του δείγματος υπολογίζεται σε 68,90% σύνολο 

υποχρεώσεων σε όρους συνόλου ενεργητικού. Μειωμένος εμφανίζεται στην κατηγορία 

γνώμης ‘1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη’ και στις υποκατηγορίες 2.2, 2.3 της ‘2-Μη 

διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ υποδηλώνοντας εταιρίες χαμηλού βαθμού μόχλευσης, 

ενώ αυξημένος στις υπόλοιπες κατηγορίες γνώμης. 

 

Άλλοι δείκτες 

Στην παρούσα παράγραφο θα δημιουργηθούν επιπλέον δείκτες που σημειώθηκαν στην 

ενότητα Συγκριτικές Καταστάσεις. Η δημιουργία αυτών θα εξυπηρετήσει την επίτευξη του 

σκοπού της παρούσας εργασίας, αφού θα επιτρέψει την διενέργεια στατιστικών ελέγχων επί 

των επιλεγμένων κονδυλίων. 

Οι λογαριασμοί που υπογραμμίστηκαν, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση 

τους στους παραπάνω αριθμοδείκτες είναι οι:  

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Για να διενεργηθούν οι απαραίτητες συγκρίσεις και έλεγχοι της παραγράφου 

Συμπεράσματα συγκριτικής ανάλυσης καταστάσεων, δημιουργούνται οι δείκτες των 

παραπάνω κονδυλίων προς το σύνολο του ενεργητικού, ώστε να ελεγχθεί αν τα αποτελέσματα 
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που εντοπίστηκαν στις συγκριτικές αναλύσεις καταστάσεων, ισχύουν. Η αξία των 

συγκεκριμένων δεικτών που θα χρησιμοποιηθεί για τους παρακάτω ελέγχους, είναι η αξία 

κοινού μεγέθους του εκάστοτε κονδυλίου, ο λόγος δηλαδή της αξίας του κονδυλίου προς το 

σύνολο του ενεργητικού. 

Συλλέγοντας εκ νέου τις παραπάνω αξίες, οι αξίες κοινού μεγέθους ως αριθμοδείκτες 

αναλύονται ως εξής: 

 

Πίνακας 4.37 
Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Άυλα ΠΣ / Σύνολο Ενεργητικού  

min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες 0,51% 598,20% 68,90% 0,5099 

1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 0,51% 103,79% 52,43% 0,2247 

2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 9,93% 598,20% 102,98% 0,6856 
2.1-Συνέχιση δραστηριότητας 38,82% 598,20% 115,16% 0,7202 

2.2-Εκκρεμότητες 9,93% 148,60% 60,03% 0,3055 
2.3-Αποτίμηση 27,99% 94,69% 66,83% 0,2644 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη 78,33% 484,62% 179,52% 0,9306 

3.1-Συνέχιση δραστηριότητας 78,33% 484,62% 174,74% 1,0262 
3.2-Εκκρεμότητες 103,92% 103,92% 103,92% - 
3.3-Αποτίμηση 102,29% 270,13% 208,03% 0,6621 

 

 

 

Πίνακας 4.38 
Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Πελάτες & Λοιπές απαιτήσεις / Σύνολο Ενεργητικού  

min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες 0,51% 598,20% 68,90% 0,5099 

1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 0,51% 103,79% 52,43% 0,2247 
2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 9,93% 598,20% 102,98% 0,6856 

2.1-Συνέχιση δραστηριότητας 38,82% 598,20% 115,16% 0,7202 
2.2-Εκκρεμότητες 9,93% 148,60% 60,03% 0,3055 
2.3-Αποτίμηση 27,99% 94,69% 66,83% 0,2644 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη 78,33% 484,62% 179,52% 0,9306 
3.1-Συνέχιση δραστηριότητας 78,33% 484,62% 174,74% 1,0262 
3.2-Εκκρεμότητες 103,92% 103,92% 103,92% - 
3.3-Αποτίμηση 102,29% 270,13% 208,03% 0,6621 
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Πίνακας 4.39 
Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Χρημ/κά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση / Σύνολο Ενεργητικού 

 
min max mean StDev 

0-Όλες οι γνώμες 0,51% 598,20% 68,90% 0,5099 
1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη 0,51% 103,79% 52,43% 0,2247 

2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 9,93% 598,20% 102,98% 0,6856 
2.1-Συνέχιση δραστηριότητας 38,82% 598,20% 115,16% 0,7202 
2.2-Εκκρεμότητες 9,93% 148,60% 60,03% 0,3055 
2.3-Αποτίμηση 27,99% 94,69% 66,83% 0,2644 

3-Διαφοροποιημένη γνώμη 78,33% 484,62% 179,52% 0,9306 

3.1-Συνέχιση δραστηριότητας 78,33% 484,62% 174,74% 1,0262 
3.2-Εκκρεμότητες 103,92% 103,92% 103,92% - 

3.3-Αποτίμηση 102,29% 270,13% 208,03% 0,6621 
 

 

 

4.5 Στατιστικοί έλεγχοι  

Εισαγωγή 

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η εξαγωγή των συμπερασμάτων για την επίτευξη 

του στόχου της παρούσας εργασίας. Το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας είναι η 

διερεύνηση του αν σχετίζονται στοιχεία της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

την έκφραση γνώμης του ορκωτού ελεγκτή στην έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Στην παράγραφο 0 γίνεται εκπόνηση στατιστικών ελέγχων των αριθμοδεικτών που 

αναλύθηκαν στην ενότητα 4.4 Ανάλυση αριθμοδεικτών. Επίσης, παρουσιάζονται οι εξαγωγές 

της εκτέλεσης των μοντέλων που χρησιμοποιούνται και τέλος γίνεται σχολιασμός των 

ευρημάτων. 

Στατιστικός έλεγχος ANOVA και Tukey (HSD) 

Σε αυτό το σημείο της εργασίας, ελέγχεται αν οι μέσοι των εξεταζόμενων 

αριθμοδεικτών έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά. Αν κατά την εκτέλεση του μοντέλου, 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, σημαίνει ότι οι 

αποκλίσεις εξηγούνται αποκλειστικά από τις αποκλίσεις της μεταβλητής, άρα ο αριθμοδείκτης 
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δεν φαίνεται να σχετίζεται με την κατηγορία γνώμης. Αντιθέτως, αν κατά την εκτέλεση του 

μοντέλου βρεθεί ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, σημαίνει ότι οι αποκλίσεις των 

τιμών δεν εξηγούνται μόνο από τις αποκλίσεις τις μεταβλητής, αλλά και από τις αποκλίσεις 

μεταξύ των κατηγοριών, συμπεραίνοντας ότι οι τιμές του δείκτη σχετίζονται με την γνώμη του 

ελεγκτή. Για την εκπόνηση του ελέγχου των μέσων τιμών, χρησιμοποιείται ο στατιστικός 

έλεγχος ANOVA, ενώ η μηδενική υπόθεση την οποία αναμένεται το αν θα απορριφθεί είναι: 

 

Ho: Η μέση τιμή του αριθμοδείκτη κάθε κατηγορίας είναι ίση 

 

Παράλληλα με τον έλεγχο ANOVA, διενεργείται και μια παραλλαγή αυτού,  ο έλεγχος 

Tukey, γνωστός και ως Tukey’s honest significance test. Σκοπός αυτού του ελέγχου είναι να 

βρεθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανά ζεύγος τιμής κατηγορικής μεταβλητής 

και όχι μόνο γενικά για τις κατηγορίες της. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξάγεται το συμπέρασμα 

‘μεταξύ ποιων συγκεκριμένων κατηγοριών εντοπίζεται η μεταβολή των μέσων τιμών του 

αριθμοδείκτη’. Στην παρούσα εργασία, τα ζεύγη ελέγχου Tukey είναι: 

 

 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη vs 2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης 

 1-Μη διαφοροποιημένη γνώμη vs 3-Διαφοροποιημένη γνώμη 

 2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης vs 3-Διαφοροποιημένη γνώμη 

 

Τέλος, στην παράγραφο των συμπερασμάτων, συνοψίζονται τα ευρήματα του ελέγχου 

καταλήγοντας στην επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας, την εύρεση δηλαδή των 

στοιχείων ανάλυσης που σχετίζονται με την έκφραση γνώμης στην έκθεση του ορκωτού 

ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων. 
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Πίνακας 4.40 

Στατιστικός έλεγχος ANOVA 

Δείκτης R2 F Pr>F Ho Significant statistical difference 

ΓΡ 0,010 4,061 0,018 ✓ Δεν υπάρχει 

ΡΜ 0,012 4,772 0,009 ✓ Δεν υπάρχει 

ΠΜΚ 0,008 3,333 0,036 ✓ Δεν υπάρχει 

ROI 0,151 72,106 < 0,0001 ✕ Υπάρχει 

ΚΤαπ 0,000 0,069 0,933 ✓ Δεν υπάρχει 

μδΑΦΑ 0,452 181,356 < 0,0001 ✕ Υπάρχει 

ΑυτΧρ 0,362 230,172 < 0,0001 ✕ Υπάρχει 

ΒΔΕ 0,276 114,114 < 0,0001 ✕ Υπάρχει 

ΚΜ.άυλα 0,011 4,525 0,011 ✓ Δεν υπάρχει 

ΚΜ.πελάτες 0,002 0,970 0,380 ✓ Δεν υπάρχει 

ΚΜ.χσδππ 0,005 2,093 0,124 ✓ Δεν υπάρχει 

Όπου ΓΡ: Γενική Ρευστότητα, ΡΜ: Ρευστότητα Μετρητών, ΠΜΚ: Περιθώριο Μικτού Κέρδους, ROI: Απόδοση 

απασχολούμενων κεφαλαίων, ΚΤαπ: Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, μδΑΦΑ: μέση διάρκεια αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων, ΑυτΧρ: Αυτοχρηματοδότηση, ΒΔΕ: Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης, ΚΜάυλα: Κοινού μεγέθους 

άυλα, ΚΜπελάτες: κοινού μεγέθους πελάτες, ΚΜχσδππ: κοινού μεγέθους χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

 

 

Κατά την διενέργεια του στατιστικού ελέγχου ANOVA λαμβάνεται το τελικό 

συμπέρασμα για το ποια κονδύλια και δείκτες συσχετίζονται με την γνώμη της έκθεσης του 

ορκωτού ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι στα συμπεράσματα 

της παραγράφου 0 φάνηκε να επηρεάζουν οι 3 τελευταίοι δείκτες του παραπάνω πίνακα την 

γνώμη του ελεγκτή, δεν υπάρχει βάση τεκμηρίωσης τέτοιας σχέσης. Αντίθετα για το κονδύλι 

‘Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις’ απορρίφθηκε η μηδενική υπόθεση της ANOVA, 

καταλήγοντας οι μέση τιμή του δείκτη αυτού επηρεάζει την κατηγορία γνώμης του ελεγκτή. 

Επίσης, εκτός του κονδυλίου αυτού, αποδεικνύεται ότι η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή 

επηρεάζεται επίσης από την απόδοση των συνδεδεμένων κεφαλαίων, τον δείκτη 

αυτοχρηματοδότησης και τέλος από τον βαθμό δανειακής επιβάρυνσης, επιτυγχάνοντας κατ’ 

αυτό τον τρόπο τον σκοπό που τέθηκε στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας. 

Παρακάτω αναλύεται περεταίρω η σχέση των συγκεκριμένων δεικτών με την μέθοδο 

Tukey. 
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Στο τελικό στάδιο της εμπειρικής έρευνας διενεργείται ο στατιστικός έλεγχος 

Tukey (HSD) των δεικτών για τους οποίους απορρίφθηκε η μηδενική υπόθεση στο στάδιο του 

στατιστικού ελέγχου ANOVA. Οι δείκτες που αποδείχθηκε ότι επηρεάζουν την γνώμη της 

έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή επί οικονομικών καταστάσεων, και αφού διενεργήθηκε 

Στατιστικός έλεγχος ANOVA, είναι οι 

 Απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων (ROI) 

 Μέση διάρκεια Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων 

 Δείκτης αυτοχρηματοδότησης 

 Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης 

Παρακάτω, διενεργείται ο τελικός έλεγχος της παρούσας εργασίας, με σκοπό την 

διερεύνηση μεταξύ ποιων κατηγοριών έκφρασης γνώμης παρατηρείται η στατιστικά 

σημαντική διαφορά των μέσων τιμών που τεκμηριώθηκε στην Πίνακας 4.40 

Στατιστικός έλεγχος ANOVA.  

 

 
Πίνακας 4.41 

Στατιστικός έλεγχος Tukey (HSD) για τους δείκτες που απορρίφθηκε η Ho 

Δείκτης 
Critical 

Value 

Significant 

1 vs 3 1 vs 2 2 vs 3 

ROI 2,348 ✓ ✓ ✕ 

μδΑΦΑ 2,352 ✓ ✓ ✕ 

ΑυτΧρ 2,348 ✓ ✓ ✓ 

ΒΔΕ 2,574 ✓ ✓ ✓ 

Tukey (HSD) / Analysis of the differences between the categories with a confidence interval of 95% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων τιμών 

που εντοπίστηκε στους παραπάνω δείκτες, εντοπίζεται επίσης και στην ανά ζεύγη έλεγχο, 

εκτός από της εξής περιπτώσεις: 

 Απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων (ROI): Δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά των μέσων τιμών μεταξύ των κατηγοριών γνώμης ‘2-Μη 

διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ και ‘3-Διαφοροποιημένη γνώμη’ 

 Μέση διάρκεια Αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (μδΑΦΑ): Δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων τιμών μεταξύ των κατηγοριών 
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γνώμης ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ και ‘3-Διαφοροποιημένη 

γνώμη’ 

 

Συμπεράσματα ανάλυσης αριθμοδεικτών και στατιστικών ελέγχων 

Στην παράγραφο 4.4 παρουσιάστηκαν ανά κατηγορία οι αριθμοδείκτες της ανάλυσης 

και του στατιστικού ελέγχου. 

Έπειτα διενεργήθηκε εκπόνηση στατιστικού ελέγχου ANOVA με απώτερο σκοπό την 

εύρεση των στοιχείων ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων που σχετίζονται με την 

έκφραση γνώμης του ορκωτού ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων. 

Βάση αυτού του ελέγχου, εξήχθη το συμπέρασμα πως οι αριθμοδείκτες που έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων τιμών των κατηγοριών γνώμης είναι η Απόδοση 

απασχολούμενων κεφαλαίων, η Μέση διάρκεια Αναβαλλόμενων Φορολογικών 

Απαιτήσεων, ο Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης και ο Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης.  

Τέλος, εξετάσθηκε αν η στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων τιμών που 

εντοπίστηκε στους παραπάνω δείκτες, διαφοροποιείται στις επί μέρους κατηγορίες γνώμης. 

Εφαρμόζοντας το στατιστικό μοντέλο Tukey(HSD), εντοπίστηκε ότι στην περίπτωση του 

δείκτη αυτοχρηματοδότησης και βαθμού δανειακής επιβάρυνσης, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ όλων των κατηγοριών γνώμης. Το εύρημα αυτό αποδεικνύει ότι 

παρά το γεγονός ότι το θέμα έμφασης σύμφωνα με το ΔΠΕ706 είναι παράλληλη πληροφορία 

με την γνώμη, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ σύμφωνης γνώμης χωρίς θέμα 

έμφασης και με θέμα έμφασης. Επίσης, για τους δείκτες Απόδοση απασχολούμενων 

κεφαλαίων και Μέση διάρκεια Αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κατηγοριών γνώμης 1,2, αντιθέτως δεν 

βρέθηκε στους ελέγχους μεταξύ των κατηγοριών ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ 

και ‘3-Διαφοροποιημένη γνώμη’ γεγονός που αποδεικνύει ότι -βάση των συγκεκριμένων 

αριθμοδεικτών- οι εν λόγω γνώμες δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ στοιχείων ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκφρασης γνώμης της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή. 

Στην ενότητα 4.2 συλλέχθηκαν, ομαδοποιήθηκαν τα δεδομένα και έπειτα κατάλληλης 

χειραγώγησης τους επετεύχθη η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων του δείγματος 

και ανά γνώμη ορκωτού ελεγκτή. 

Στην συνέχεια, στην ενότητα 4.5, ελέγχθηκαν τα ευρήματα των αναλύσεων 

χρησιμοποιώντας τους στατιστικούς ελέγχους ANOVA και Tukey(HSD) 

Βάση της έρευνας που διενεργήθηκε στο δείγμα των εισηγμένων, τα στοιχεία που 

αποδεικνύεται ότι έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά μέσων τιμών και συνεπώς 

συσχετίζονται με την γνώμη του ορκωτού είναι τα: 

 Απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων (ROI) 

 Μέση διάρκεια Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων 

 Δείκτης αυτοχρηματοδότησης 

 Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης 

Ειδικότερα, βάση του στατιστικού ελέγχου Tukey(HSD), εντοπίστηκε ότι στις δύο 

πρώτες περιπτώσεις, ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών 

γνώμης, στον έλεγχο ‘2-Μη διαφοροποιημένη με θέμα έμφασης’ εναντίον της 

 ‘3-Διαφοροποιημένη γνώμη’ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Το γεγονός αυτό 

προσδίδει βάσιμη αμφιβολία αν για κάποιες εταιρίες ο ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου όφειλε 

να εκφράσει διαφοροποίηση γνώμης, αντί σύμφωνης με θέμα έμφασης. 

Το ερώτημα που υποκινεί το παραπάνω εύρημα είναι με ποια κριτήρια γίνεται 

διαχωρισμός της υποχρέωσης του ορκωτού ελεγκτή να εκφράσει διαφοροποίηση γνώμης αντί 

έμφαση θέματος. Επίσης, κατ’ επέκταση αυτού, εντός ποιων ορίων αρκούν οι γραπτές 

διαβεβαιώσεις της διοίκησης για την αμφιβολία συνέχισης της δραστηριότητας.  
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στην παρούσα εργασία διενεργήθηκε έρευνα στις εισηγμένες του Χ.Α.Α. απαλείφοντας 

τον τραπεζικό κλάδο λόγω της ιδιαιτερότητας του. Στο παρόν παράρτημα γίνεται παρουσίαση 

των δεδομένων που ανακτήθηκαν και αφορούν τον τραπεζικό κλάδο. 

Δίνεται έμφαση στους πίνακες αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

 

Έκφραση γνώμης έκθεσης ορκωτών ελεγκτών 

Επωνυμία 2015 2014 2013 2012 2011 

ALPHA BANK Α.Ε. 2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

1-Σύμφωνη 
γνώμη 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

EUROBANK ERGASIAS 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

1-Σύμφωνη 
γνώμη 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

1-Σύμφωνη 
γνώμη 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 

2-Σύμφωνη 
με έμφαση 
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Ανάλυση Κοινού Μεγέθους – Ενεργητικό 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

ALPHA BANK Α.Ε. 

     

Διαθέσιμα και καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 1,08% 1,87% 1,48% 1,43% 2,08% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,46% 0,39% 0,29% 0,17% 0,16% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6,73% 5,33% 4,02% 3,32% 2,70% 

Δάνεια και χορηγήσεις 69,18% 71,25% 72,35% 73,31% 77,67% 

Total Derivative Assets 1,22% 1,70% 1,17% 1,37% 1,13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ      

Διαθέσιμα και καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 1,35% 2,71% 1,76% 2,82% 1,67% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1,02% 0,81% 0,67% 0,59% 0,47% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10,61% 3,49% 2,05% 1,19% 0,87% 

Δάνεια και χορηγήσεις 75,41% 81,80% 83,45% 84,48% 85,95% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ      

Διαθέσιμα και καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 2,44% 2,58% 2,56% 3,05% 4,28% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,17% 0,20% 0,34% 0,60% 0,61% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6,61% 5,16% 3,95% 3,11% 0,00% 

Δάνεια και χορηγήσεις 58,05% 59,84% 62,09% 70,75% 71,70% 

Total Derivative Assets 2,56% 2,83% 1,63% 2,79% 2,37% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.      

Διαθέσιμα και καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 1,99% 5,07% 5,33% 4,29% 3,82% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,13% 1,52% 1,54% 2,04% 2,00% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4,58% 3,49% 2,17% 1,24% 1,23% 

Δάνεια και χορηγήσεις 43,31% 62,00% 63,19% 70,09% 71,33% 

Total Derivative Assets 3,50% 5,16% 3,31% 3,52% 3,51% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.      

Διαθέσιμα και καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 4,16% 4,30% 3,12% 4,70% 5,17% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,31% 0,35% 0,33% 0,58% 0,66% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5,80% 4,50% 3,11% 2,69% 2,39% 

Δάνεια και χορηγήσεις 77,41% 80,53% 85,09% 75,34% 72,84% 

Total Derivative Assets 0,00% 0,57% 0,35% 0,63% 0,77% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ανάλυση Κοινού Μεγέθους – Παθητικό 
 

2015 2014 2013 2012 2011 

ALPHA BANK Α.Ε. 
     

Total Tier 1 Capital 13,38% 11,17% 0,00% 0,00% 3,26% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,95% 10,09% 10,49% -0,80% 1,07% 

Pension/Postretirement Liabilities 0,17% 0,16% 0,12% 0,10% 0,11% 

Due To Other Financial Institutions 38,64% 25,58% 28,02% 46,89% 40,80% 

Καταθέσεις 81,40% 81,88% 83,49% 91,15% 84,29% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 87,05% 89,91% 89,51% 100,80% 98,93% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
     

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18,54% 8,97% 10,10% 2,47% 6,21% 

Καταθέσεις 79,75% 87,40% 86,17% 93,60% 90,05% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 81,46% 91,03% 89,90% 97,53% 93,79% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 
     

Total Tier 1 Capital 9,00% 6,70% 4,99% 6,34% 6,52% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,70% 8,35% 5,83% -0,97% 1,14% 

Pension/Postretirement Liabilities 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Due To Other Financial Institutions 6,14% 30,28% 34,93% 47,03% 46,77% 

Καταθέσεις 48,89% 67,71% 88,46% 92,49% 89,02% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 90,30% 91,65% 94,17% 100,97% 98,86% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
     

Total Tier 1 Capital 5,29% 7,00% 5,16% 4,80% 4,32% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,83% 9,08% 7,10% -1,95% -0,24% 

Pension/Postretirement Liabilities 0,25% 0,29% 0,48% 0,37% 0,26% 

Due To Other Financial Institutions 22,62% 19,29% 25,15% 32,42% 31,96% 

Καταθέσεις 61,25% 75,65% 81,83% 88,45% 87,74% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 91,17% 90,92% 92,90% 101,95% 100,24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
     

Total Tier 1 Capital 0,00% 7,71% 8,92% 5,71% -4,20% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11,45% 8,20% 9,28% -3,30% -3,93% 

Pension/Postretirement Liabilities 0,00% 0,24% 0,18% 0,26% 0,35% 

Due To Other Financial Institutions 39,41% 26,53% 28,56% 46,25% 51,49% 

Καταθέσεις 83,91% 87,83% 87,55% 98,76% 95,66% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 88,55% 91,80% 90,72% 103,30% 103,93% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ανάλυση Κοινού Μεγέθους – Κύκλος Εργασιών 
 2015 2014 2013 2012 2011 

ALPHA BANK Α.Ε. 
     

Σύνολο Εσόδων 100% 100% 100% 100% 100% 

   Καθαρά έσοδα από τόκους 84,65% 82,48% 80,84% 82,83% 85,47% 

   Καθαρά έσοδα προμηθειών 13,49% 14,70% 19,11% 17,13% 13,86% 

   Έσοδα από μερίσματα 1,87% 2,81% 0,05% 0,04% 0,67% 

Provision For Loan Loss 158,85% 99,91% 134,06% 134,54% 71,37% 

Αποσβέσεις 3,75% 3,22% 3,37% 4,87% 3,81% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -95,34% -39,19% 151,64% -113,91% -301,94% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -52,04% -2,57% 199,15% -91,46% -242,64% 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    

Σύνολο Εσόδων 100% 100% 100% 100% 100% 

   Καθαρά έσοδα από τόκους 84,91% 81,79% 69,67% 68,61% 83,03% 

   Καθαρά έσοδα προμηθειών 15,09% 18,21% 30,33% 31,39% 16,97% 

   Έσοδα από μερίσματα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Αποσβέσεις 5,22% 5,81% 11,46% 11,98% 5,87% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -567,35% -81,94% -230,74% -312,65% -213,49% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -325,41% -45,47% -168,94% -295,69% -213,46% 

EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 
     

Σύνολο Εσόδων 100% 100% 100% 100% 100% 

   Καθαρά έσοδα από τόκους 88,29% 87,60% 86,28% 87,75% 87,53% 

   Καθαρά έσοδα προμηθειών 11,59% 12,22% 13,52% 12,01% 12,20% 

   Έσοδα από μερίσματα 0,12% 0,18% 0,20% 0,24% 0,27% 

Provision For Loan Loss 258,72% 134,92% 130,43% 99,40% 59,15% 

Αποσβέσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,68% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -125,89% -104,35% -129,14% -101,74% -310,69% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -63,37% -60,85% -75,95% -81,62% -251,94% 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
     

Σύνολο Εσόδων 100% 100% 100% 100% 100% 

   Καθαρά έσοδα από τόκους 95,35% 93,50% 85,65% 87,18% 88,61% 

   Καθαρά έσοδα προμηθειών 4,65% 6,50% 14,35% 12,82% 11,39% 

   Έσοδα από μερίσματα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Provision For Loan Loss 213,36% 118,06% 37,25% 76,84% 79,30% 

Αποσβέσεις 6,06% 6,04% 6,13% 5,98% 5,22% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -179,63% -84,93% -4,86% -51,11% -309,46% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -129,73% -9,78% 21,89% -55,21% -284,20% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
     

Σύνολο Εσόδων 100% 100% 100% 100% 100% 

   Καθαρά έσοδα από τόκους 85,68% 85,64% 84,62% 82,04% 85,27% 

   Καθαρά έσοδα προμηθειών 13,95% 13,76% 14,60% 17,37% 14,38% 
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   Έσοδα από μερίσματα 0,37% 0,60% 0,78% 0,58% 0,35% 

Provision For Loan Loss 159,15% 164,75% 120,34% 164,26% 278,38% 

Αποσβέσεις 5,10% 5,02% 6,46% 8,41% 7,03% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -133,72% -132,18% 88,98% -94,48% -546,57% 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -86,53% -85,30% 128,11% -41,57% -481,55% 

 

 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις εισηγμένων στο Χ.Α.Α 

   

Λοιποί κλάδοι €1.158.354.026,36 5,53% 

Τράπεζες €19.791.722.042,99 94,47% 

Σύνολο €20.950.076.069,35 100,00% 

 

 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 2015 ανά τράπεζα 

Επωνυμία 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές 

Απαιτήσεις 
%  

%ΑΕΠ 
2015 

ALPHA BANK Α.Ε. €4.372.486.000,00 22,09% 2,36% 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

€389.466.042,99 1,97% 0,21% 

EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ €4.859.000.000,00 24,55% 2,63% 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. €5.096.000.000,00 25,75% 2,75% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. €5.074.770.000,00 25,64% 2,74% 

Grand Total €19.791.722.042,99 100% 10,69% 
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