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ΣΥΝΟΨΗ  
 

 Η παρούσα διπλωµατική εργασία ερευνά κατά πόσο είναι δυνατό να γίνει η αποτίμηση 

των εισηγμένων επιχειρήσεων με βάση το ΔΛΠ 40. Συγεκριμένα, στην έρευνα 

χρησιμοποιήθηκαν ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

τη χρονική περίοδο από το 2005 έως το 2016 και η κύρια δραστηριότητά τους είναι οι 

Επενδύσεις σε ακίνητα. Κύριος στόχος της έρευνας, είναι να εντοπιστεί αν οι επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο της Εύλογης αξίας έχουν επηρεαστεί κατά την περίοδο της κρίσης 

και αν το πληροφοριακό περιεχόμενο είναι ικανοποητικό για τους επενδυτές. 

Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του Ohlson και με τη χρήση του µοντέλου πολλαπλής 

γραµµικής παλινδρόµησης (Multiple Linear Regression) προέκυψε ότι  το πληροφοριακό 

περιεχόμενο είναι αρκετά ικανοποιητικό, ώστε να συμπεράνουν οι επενδυτές αν συμφέρει να 

επενδύσουν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και κυρίως κατά την διάρκεια της κρίσης. 

Επιπρόσθετα, όταν χρησιμοποιείται ως μέθοδος αποτίμησης η Εύλογη αξία κατά την περίοδο 

της κρίσης, παρατηρείται θετική συσχέτιση, δίοτι αυξάνεται ο αριθμός των μετοχών και 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι συμφέρει έναν επενδυτή η αγορά μετοχής, για το 

χαρτοφυλάκιό του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ 

  

 

Ελληνικές Συντομεύσεις  
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ΔΠΧΑ= Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

ΕΓΛΣ= Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο  

ΕΔΛΠ= Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

ΕΕ= Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΛΠ= Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  

ΜΕΔ =Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών 

ΜΜΕ= Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 
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ΣΕΠ= Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων 

ΧΑ =Χρηματιστήριο Αθηνών  

 

Ξένες Συντομεύσεις 

FAS= Financial Accounting Standard  

FASB =Financial Accounting Standards Board 

IAS= International Accounting Standard 

IASB= International Accounting Standards Board 

IASC= International Accounting Standards Committee  

SAC= Standards Advisory Council  

SΕC =Securities and Exchange Commission  

IFRIC= International Financial Reporting Interpretation Committee 

IFRS= International Financial Reporting Standards 

GAΑP= Generally Accepted Accounting Principles 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι, η οικονομία υφίσταται ραγδαίες μεταβολές και 

ανακατατάξεις τα τελευταία χρόνια. Το άνοιγμα των οικονομικών συνόρων, έδωσε το έναυσμα 

στους επενδυτές και τους πράκτορες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, να συγκρίνουν τις 

επιχειρήσεις, να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να αντλούν κεφάλαια σε διεθνές 

επίπεδο. Εξαιτίας του γεγονότος ότι, σε κάθε χώρα ίσχυαν διαφορετικοί λογιστικοί κανόνες, 

για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατέστη αδύνατο να συγκριθούν εταιρίες από 

διαφορετικές χώρες και έτσι, εφαρμόστηκαν διεθνή λογιστικά πρότυπα, των οποίων η χρήση 

έγινε υποχρεωτική για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες. Από την 1η Ιανουαρίου 

2005, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στις εθνικές GAAP 

για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στην συγκεκριμένη εργασία, επιλέξαμε να 

μελετήσουμε τα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα να εστιάσουμε στο Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 40, που αφορά τις Επενδύσεις σε Ακίνητα και η αποτίμησή τους γίνεται με τη μέθοδο 

της Εύλογης αξίας. 

Η λογιστική της Εύλογης αξίας (FVA), έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον από τότε 

που εκδόθηκαν για πρώτη φορά, οι αποτιμήσεις της εύλογης αξίας (FASB). (Landsman 2006, 

Maines και Wahlen 2006, Owusu-Ansah και Yeoh 2006, Bahal et al. 2008, Christensen και 

Nikolaev 2008, Muller et al. 2008, Peng 2008). Η FVA ορίζεται ως η τιμή που θα εισπράττεται 

για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή καταβάλλεται για τη μεταβίβαση μιας 

υποχρέωσης σε μία κανονική συναλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά κατά την 

ημερομηνία μέτρησης και θεωρείται πιο σχετική και αξιόπιστη από το ιστορικό κόστος. (Bahal 

et al. 2008). Η εφαρμογή του έχει αποδειχθεί προβληματική λόγω της πολύπλοκης και 

αμφιλεγόμενης φύσης της. 
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1.2. Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Σκοπός της εργασίας, από τη θεωρητική πλευρά είναι να μελετήσει το περιεχόμενο του 

Διεθνούς  Λογιστικού Προτύπου 40, που σχετίζεται με την εκτίμηση και το λογιστικό χειρισμό 

των Επενδύσεων σε Ακίνητα, να εντοπίσει και να επισημάνει τις σημαντικότερες διαφορές με 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και να παρουσιάσει σημαντικές πληροφορίες για τις 

αποτιμήσεις των ακινήτων. Από την πρακτική πλευρά, κύριος στόχος της έρευνας είναι να 

αξιολογηθεί η πληρότητα και η σαφήνεια των γνωστοποιήσεων που παρέχουν οι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο ελληνικές εταιρίες, των οποίων οι κύριες δραστηριότητες είναι η ανάπτυξη 

και η εκμετάλλευση ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα χρησιμοποιήσουμε τα 

λογιστικά στοιχεία για τις χρήσεις της περιόδου 2005-2016 και θα εφαρμόσουμε το υπόδειγμα, 

για την αποτίμηση μετοχών προκειμένου να εκτιμηθεί η δίκαιη αξία της μετοχής των 

εισηγμένων Ελληνικών επιχειρήσεων και πως επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις. 

Μέσω του υποδείγματος της παρούσας μελέτης, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 

στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

α)Το πληροφοριακό περιεχόμενο είναι για τους επενδυτές; 

β) Πώς επηρέασε την κρίση; 

 

Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, η επιλογή του δείγματος έγινε 

τυχαία, με δειγματοληψία πιθανότητας, μέσω του προγράμματος Compustat Global, δίνοντας 

τη δυνατότητα σε όλες τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες την πιθανότητα 

επιλογής. Για τη διεκπεραίωση της εργασίας, αντλήθηκαν στοιχεία από τις ετήσιες 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Η χρησιμότητα της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι, δίνει τη δυνατότητα στους 

επενδυτές να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη σύσταση της αγοράς ή πώλησης της μετοχής 

χρησιμοποιώντας την δίκαιη αξία με τη τρέχουσα.  

 

 

1.3. Δομή της Διπλωματικής 

 

Η παρούσα εργασία, παρουσιάζεται σε πέντε ενότητες. Το Δεύτερο Κεφάλαιο 

παρουσιάζει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η συγκεκριμένη ενότητα χωρίζεται σε δύο 

σκέλη, αρχικά παρατίθενται όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για την 
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αποτίμηση των Επενδύσεων σε Ακίνητα και εν συνεχεία παρουσιάζονται, οι κυριότερες 

εμπειρικές μελέτες και τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτές.  

 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ανάλυση και 

εφαρμογή του ΔΛΠ 40, που αφορά τις Επενδύσεις σε Ακίνητα τόσο σε τοπικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα αναλύεται η εξέλιξη των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η 

αποτίμηση των Επενδύσεων σε Ακίνητα πριν και μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρατίθενται η εμπειρική μελέτη της διπλωματικής. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα περιγράφετια η μεθοδολογία της έρευνας, τα στοιχεία 

περιγραφικής στατιστικής καθώς και η μεθοδολογία συλλογής του δείγματος. Έπειτα, 

παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα αποτίμησης και έρευνες σε σχέση με το υπόδειγμα του 

Olhson. Στην τέταρτη ενότητα αναλύονται τα ευρήματα από την εκτίμηση των υποδειγμάτων. 

 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο αναφέρονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα, αναλύονται οι 

περιορισμοί και παρατίθενται οι προτάσεις για μελοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Στη παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται η σχετική, με το θέμα της διατριβής, 

ανασκόπηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας. Αρχικά, παρατίθενται όλες οι 

θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για την αποτίμηση των Επενδύσεων σε Ακίνητα. 

Έπειτα, παρουσιάζονται, οι κυριότερες εμπειρικές μελέτες και τα συμπεράσματα που 

απορρέουν από αυτές.  

 

 

2.2 Θεωρητική Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

Αδιαμφισβήτητα, η αποτίμηση είναι πλέον απαραίτητη σε όλες τις επιχειρήσεις. Όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού, μπορούν να αποτιμηθούν ανάλογα με τη φάση 

λειτουργίας και το περιβάλλον που βρίσκεται η επιχείρηση και χρησιμοποιώντας διαφορετική 

μέθοδο αποτίμησης. Σκοπός της αποτίμησης είναι η πληροφόρηση όσων βρίσκονται μέσα και 

έξω από την επιχείρηση και ενδιαφέρονται για εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Κάποιοι μελετητές της λογιστικής υποστηρίζουν ότι η χρήση της λογιστικής της 

εύλογης αξίας (Fair Value Accounting) συνέβαλε στην αρτιότερη πληροφόρηση των χρηστών 

των οικονομικών καταστάσεων, ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι συνέβαλε ως ένα βαθμό 

στη δημιουργία της χρηματοοικονομικής κρίσης, η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και επηρέασε 

βαθύτατα την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ), εύλογη αξία (Fair Value) είναι η αξία για την οποία ένα περιουσιακό 

στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση να διακανονισθεί μεταξύ δύο 

συμβαλλομένων που ενεργούν με επίγνωση, γνωρίζουν το αντικείμενο της συναλλαγής και η 
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συναλλαγή είναι αντικειμενική και ουδέτερη, δηλαδή γίνεται με όρους αγοράς. Είναι γεγονός 

ότι η έννοια της εύλογης αξίας έχει επιφέρει αλλαγές στην αναγνώριση και αποτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες 

απευθύνονται σε χρήστες εκτός της διοίκησης της επιχείρησης, όπως χρηματοοικονομικούς 

αναλυτές, πιστωτικά ιδρύματα, πελάτες, προμηθευτές και άλλους. Αναγνώριση σημαίνει πώς 

θα πρέπει ένα κονδύλι να εμφανισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ όταν αναφερόμαστε 

στην αποτίμηση εννοούμε με ποια αξία θα εμφανισθεί αυτό το κονδύλι στις οικονομικές 

καταστάσεις (Πατατούκας και Παπάκης, 2014). 

Aξίζει να αναφερθεί, ότι η εκτίμηση σαν διαδικασία αποτελεί έναν συνδυασμό τόσο 

μαθηματικών μοντέλων, όσο και της ικανότητας του εκάστου εκτιμητή να διαχειριστεί και να 

απομονώσει τα στοιχεία, τα οποία χρειάζεται κάθε στιγμή για την ορθή ολοκλήρωση της 

μελέτης του και την εξαγωγή ικανοποιητικών συμπερασμάτων. Έτσι, προκύπτει ότι η εκτίμηση 

αποτελεί ταυτόχρονα και «τέχνη» και «επιστήμη» (Καρανικόλας, 2010). 

Είναι άξιο αναφοράς, το γεγονός, ότι οι πιστωτές έχουν την απαίτηση για μέρος των 

εσόδων της επιχείρησης σε περίπτωση πτώχευσης. Οι μέτοχοι, διατηρούν τον έλεγχο των 

αποφάσεων λειτουργίας (μέσω των διευθυντών της επιχείρησης) που επηρεάζουν τις ταμειακές 

ροές της επιχείρησης και τους αντίστοιχους κινδύνους τους (Watts και Zimmerman, 1986). Οι 

διαχειριστές των επιχειρήσεων είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν λογιστικές τεχνικές για τη 

μείωση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Fields et al., 2001). Έτσι, οι επενδύσεις σε 

ακίνητα μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε έτος υιοθετώντας τη βάση της εύλογης αξίας, η 

οποία παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της λογιστικής αξίας του συνολικού ενεργητικού. Αυτό 

μπορεί να μειώσει τον δείκτη μόχλευσης του χρέους / του ενεργητικού (Christensen και 

Nikolaev,2008). 

Πολλοι συγγραφείς, όπως οι Benninga και Sarig (1997), υπέδειξαν τη χρήση πολλών 

μεθόδων, αποτίμησης για τον υπολογισμό της αξίας κάποιας επένδυσης. Οι συγκεκιμένοι 

συγγραφείς βασίστηκαν σε αυτήν την άποψη, διότι με αυτόν τον τρόπο η αποτίμηση γίνεται με 

μεγαλύτερη “ασφάλεια” όταν οι επιμέρους μέθοδοι συγκλίνουν σε παρόμοια ευρήματα. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Damodaran (1996), η αποτίμηση μπορεί να γίνει με 3 

προσεγγίσεις: α) προεξόφληση ταμειακών ροών, β) αποτίμηση ενδεχόμενων αξιώσεων και γ) 

σχετική αποτίμηση. Εν συντομία, η πρώτη προσέγγιση συνίσταται στην εκτίμηση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών μίας επένδυσης και την προεξόφλησή τους με κάποιο επιτόκιο 

για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της επένδυσης. Η δεύτερη προσέγγιση συνίσταται στην 

αποτίμηση όλων των πιθανών (καθαρών) οφελών που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον από 

την κτήση κάποιας επένδυσης. Σύμφωνα με την τρίτη προσέγγιση, η αξία μίας επένδυσης 
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προσδιορίζεται κατόπιν σύγκρισης κάποιων μεταβλητών άλλων όμοιων επενδύσεων. Για 

παράδειγμα, η αξία ενός διαμερίσματος μπορεί να προσδιοριστεί βάσει της αξίας κάποιου 

άλλου διαμερίσματος που βρίσκεται στην ίδια περιοχή και όροφο, έχει την ίδια έκταση κλπ.  

Οι Palepu et al. (1996) όρισαν ως έννοια της αποτίμησης τη διαδικασία μετατροπής των 

μελλοντικών προβλέψεων σε μια εκτίμηση για την αξία μιας επιχειρηματικής μονάδας ή ενός 

συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου αυτής. Ακόμη και οι Kaplan και Ruback (1995), 

έκαναν προβλέψεις για την πραγματική αξία μελλοντικών συναλλαγών. Πολλοί μελετητές 

προσπάθησαν να αποτιμήσουν και με τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών και με αυτή των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών αλλά προέκυπταν σφάλματα. Οι Martin και Petty (1995), 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρόλο που προέκυπταν σφάλματα, βοηθούσαν την 

επιχείρηση να βελτιώσει την αποδοτικότητά της.  

Επιπλέον, οι εταιρείες με υψηλότερη μόχλευση είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν 

το μοντέλο εύλογης αξίας. Έτσι, σύμφωνα με τους Hagerman και Zmijewski 1979 και τους 

Watts και Zimmerman 1978, στόχος των επιχειρήσεων είναι να μειωθεί το κόστος και να 

ενισχυθούν τα μεταβλητά αναφερόμενα κέρδη. Επιτυγχάνεται, παρουσιάζοντας μελλοντικούς 

κατόχους χρεών με χαμηλή μεταβλητότητα των κερδών, μειώνοντας έτσι το μακροπρόθεσμο 

κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης (Watts και Zimmerman 1990). Οι Ball et al. (2006) και 

Jermakowicz και Gornik-Tomaszewski (2006), απέδειξαν ότι τα μεταβλητά κέρδη είναι 

συνέπεια της εύλογης αξίας. Η σχέση μεταξύ του κόστους κεφαλαίου και της υιοθέτησης της 

εύλογης αξίας εξετάστηκε από τον Muller et αl. (2008) και διαπιστώθηκε η αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της υιοθέτησης της εύλογης αξίας και της εύλογης αξίας του κόστους 

κεφαλαίου, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα μετά την εν λόγω περίοδο.  

Την πρώτη μέθοδο αποτίμησης (1961) την ανέπτυξε ο Miller et al. χρησιμοποιώντας το 

μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών που 

προβλέπεται να υπάρξουν. Εν συνεχεία, ο Modigliani ανέπτυξε μια ακόμα μέθοδο αποτίμησης 

της προσαρμοσμένης παρούσας αξίας. Η συγκεκριμένη μέθοδος κεφαλαιοποιούσε μελλοντικές 

ταμειακές ροές μετά φόρων με το κόστος κεφαλαίου μιας εταιρίας χωρίς χρέος, δηλαδή χωρίς 

ξένα κεφάλαια. Έπειτα, ο Miller και ο Modigliani (1966) δημιούργησαν την συμπιεσμένη 

μέθοδο προσαρμοσμένης παρούσας αξίας, στην οποία προεξοφλούνται οι ίδιες προσαρμογές 

με το κόστος κεφαλαίου εταιριών χωρίς χρηματοοικονομική μόχλευση. 
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2.3 Εμπειρική Βιβλιογραφική Επισκόπηση  

 

Οι  Quagli και Avallone, το 2010 εξέτασαν την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ 

στις ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, μελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

υιοθέτηση της εύλογης αξίας στις επενδύσεις για ακίνητα (ΔΠΛ 40), στον κλάδο των 

ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψιν την επανεκτίμηση που προσφέρεται από το ΔΠΧΠ 1 και 

χρησιμοποιώντας το ιστορικό κόστος χωρίς επανεκτίμηση. Χρησιμοποιήθηκαν 73 εταιρίες από 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Φιλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η 

Ισπανία και η Σουηδία, οι οποίες δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει ΔΠΧΠ ούτε ΔΛΠ 40  πριν 

από την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Το ΔΛΠ 40, επιτρέπει δύο εναλλακτικές 

μεθόδους αποτίμησης επενδύσεων σε ακίνητα, που είναι η μέθοδος ιστορικού κόστους και η 

μέθοδος της εύλογης αξίας. Οι μέθοδοι που μελετήθηκαν βάση των ΔΛΠ 40 των Quagli και 

Avallone είναι του ιστορικού κόστους χωρίς αναπροσαρμογή, του ιστορικού κόστους με τις 

αναπροσαρμογές του ΔΠΧΠ 1 και τέλος την επιλογή της εύλογης αξίας. Χρησιμοποιώντας, 

ένα καινοτόμο λογιστικό μοντέλο η ασύμμετρη πληροφόρηση, η συμβατική αποδοτικότητα και 

οι διαχειριστικοί λόγοι οπορτουνισμού θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επιλογή της 

εύλογης αξίας. Ειδικότερα, το πόρισμα της έρευνας έδειξε ότι το μέγεθος ως υποκατάστατο 

του πολιτικού κόστους μειώνει την πιθανότητα χρήσης της εύλογης αξίας, ενώ το «market-to-

book ratio» (MTBV) συσχετίζεται αρνητικά με την επιλογή της εύλογης αξίας. Συγκεκριμένα, 

οι πιθανότητες επιλογής της εύλογης αξίας μειώνεται κατά 15% για κάθε αύξηση κατά 10%  

του MTBV. Η επιλογή της εύλογης αξίας είναι περίπου το 1/5 ένα πέμπτο πιθανότητα μεταξύ 

των εταιριών που είχαν εξομαλυνθεί τα κέρδη τους πριν την υιοθέτηση της IFRS για πρώτη 

φορά. Από την άλλη πλευρά η μόχλευση (LEV) ,φαίνεται να μην επηρεάζει την επιλογή της 

εύλογης αξίας. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μισθώσεων επιλέγουν την 

μέθοδο της εύλογης αξίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εταιρίας και η δραστηριότητα 

εξομάλυνσης των κερδών, τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα επιλογής της μεθόδου της 

εύλογης αξίας αντί του ιστορικού κόστους. Επίσης δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές συσχετίσεις 

μεταξύ των επεξηγηματικών μεταβλητών και της χρήσης του ιστορικού κόστους με τις 

αναπροσαρμογές του ΔΠΧΠ 1, έτσι οι επιλογές της εύλογης αξίας και του ιστορικού κόστους 

με βάση το ΔΠΧΠ 1, αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Με βάση το δείγμα 

που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα η επιλογή των μεθόδων αποτίμησης, ανάλογα τις 

ευρωπαϊκές χώρες που μελετήθηκαν έδειξε ότι η υιοθέτηση της μεθόδου της εύλογης αξίας 

προτιμάται από την Φιλανδία, την Ελλάδα και τη Σουηδία, του ιστορικού κόστους από την 
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Ιταλία και την Ισπανία, ενώ η Γαλλία με την Γερμανία δεν έδειξαν να έχουν προτίμηση σε 

κάποια από τις δύο μεθόδους. 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιλογή μεταξύ εύλογης αξίας και κόστους αποτελεί 

κεντρικό θέμα ερευνών. Γενικά, η εύλογη αξία προτιμάται σε σχέση με του κόστους εξαιτίας 

των πολλών πληροφοριών που δίνουν οι οικονομικές καταστάσεις (CFA Institute Centre, 

2008). Η ζήτηση για εύλογη αξία πρέπει να αξιολογείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

χώρας. Εναλλακτικά, το μοντέλο κόστους φαίνεται πιο αποτελεσματικό, το οποίο μειώνει το 

κόστος που προέρχεται από τους πιστωτές, την πολιτική προβολή και τη φορολογία. 

Ακολουθώντας το πλαίσιο των Francis et al. (2004), η εύλογη αξία και το κόστος 

επηρεάζουν τις ιδιότητες των λογιστικών στοιχείων με πολύ διαφορετικό τρόπο. Η εύλογη αξία 

είναι πιο σχετική με την αξία και παρέχει πιο προβλέψιμα και έγκαιρα στοιχεία για κέρδη, 

επειδή είναι πιο προσανατολισμένη στις μελλοντικές ταμειακές ροές (που μπορούν να 

προκύψουν από την τρέχουσα αξία ορισμένων περιουσιακών στοιχείων). Αντίθετα, η 

προσέγγιση της μεθόδου κόστους υποστηρίζει τον συντηρητισμό, την ομαλότητα και την 

ποιότητα απόκτησης, λόγω της αναγνώρισης των αλλαγών αξίας μόνο εάν πραγματοποιηθεί. 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές που προκύπτουν από την εύλογη 

αξία θα εκτιμηθούν περισσότερο στις χρηματοπιστωτικές αγορές (αναλυτές και επενδυτές 

μετοχών), διότι θα συμβάλλουν στην άμβλυνση των ασυμμετριών πληροφόρησης. Από την 

άλλη πλευρά, η μέθοδος του κόστους είναι λιγότερο δαπανηρή και έχει μεγαλύτερη 

χρησιμότητα για την εξομάλυνση του εισοδήματος και τη συμβατική απόδοση, για την οποία ο 

συντηρητισμός αποτελεί πολύτιμη στήριξη. Με άλλα λόγια, καθεμία από αυτές τις μεθόδους 

έχει, σε θεωρητικό επίπεδο, πλεονεκτήματα μειονεκτήματα και η πραγματική  επιλογή πιθανόν 

να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες της επιχείρησης. 

 

Στόχος της μελέτης των Christensen  και Nikolaev (2009) είναι να εξετάσουν εάν και 

γιατί οι εταιρίες προτιμούν την εύλογη αξία αντί του ιστορικού κόστους, κυρίως στις 

επενδύσεις σε ακίνητα παρόλο που το ιστορικό κόστους κυριαρχεί στην πράξη. Πράγματι, η 

λογιστική της εύλογης αξίας δεν χρησιμοποιείται για εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Διαπιστώθηκαν ότι, οι εταιρίες που χρησιμοποιούν τη λογιστική 

εύλογης αξίας βασίζονται περισσότερο στη χρηματοδότηση του χρέους από τις εταιρίες που 

χρησιμοποιούν ιστορικού κόστους. Αυτά τα στοιχεία είναι συνεπή με τις εταιρίες που 

χρησιμοποιούν την εύλογη αξία για να υποδείξουν τις τιμές εκκαθάρισης περιουσιακών 

στοιχείων στους πιστωτές τους και δεν είναι συνεπείς με τους επενδυτές σε μετοχές που 

απαιτούν λογιστική εύλογης αξίας για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
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 Η έρευνα βασίστηκε σε βρετανικές και γερμανικές εταιρίες (ενεργές και ανενεργές) 

που είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων Worldscope. Το δείγμα περιορίζεται σε εκείνες τις 

εταιρίες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, τις οποίες η Worldscope 

ταξινομεί ως συμμορφούμενους με τα ΔΠΧΠ είτε το 2005 είτε το 2006. Το δείγμα αποτελείται 

από 1539 εταιρίες που είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων Worldscope.Για τις γερμανικές 

εταιρίες, εξετάστηκε η πρώτη ετήσια έκθεση που εκπονήθηκε βάση υποχρεωτικών ΔΠΧΠ. Για 

τις εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου, από την άλλη πλευρά, εντοπίστηκαν εταιρίες που 

άλλαξαν τις πρακτικές αποτίμησής τους κατά την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ, που αναθεωρήθηκαν 

τόσο στην τελευταία ετήσια έκθεση που εκπονήθηκε βάσει του UK-GAAP όσο και την πρώτη 

ετήσια έκθεση που καταρτίστηκε σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Τελικά, καμία εταιρία στο δείγμα δε 

χρησιμοποιεί λογιστική εύλογης αξίας για άυλα περιουσιακά στοιχεία. Διαπιστώθηκε ότι μόνο 

το 3% των εταιριών χρησιμοποιεί λογιστική εύλογης αξίας για τουλάχιστον μία κατηγορία 

περιουσιακών στοιχείων σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. 

 Όσον αφορά την επένδυση σε ακίνητα που κατέχονται για να κερδίσουν εισόδημα από 

ενοίκια ή για την αύξηση της υπεραξίας ή και τα δύο, διαπιστώθηκε ότι εταιρίες είναι εξίσου 

πιθανόν να χρησιμοποιούν το ιστορικό κόστος και τη λογιστική της εύλογης αξίας. Για τις 

επενδύσεις σε ακίνητα, ο ισχυρότερος καθοριστικός παράγοντας της εύλογης αξίας είναι αν η 

ακίνητη περιουσία αποτελεί μία από τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι γερμανικές εταιρίες, όλες οι οποίες εφαρμόζουν το 

ιστορικό κόστος πριν από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ, είναι πιο πιθανό να μεταβούν στη 

λογιστική της εύλογης αξίας για επενδύσεις σε ακίνητα, όταν η ακίνητη περιουσία 

συγκαταλέγεται στις κύριες δραστηριότητές τους. Παράλληλα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 

όλες οι εταιρίες έπρεπε να χρησιμοποιούν την εύλογη αξία πριν από τα ΔΠΧΑ παρατηρήθηκε 

ότι η αλλαγή προς το ιστορικό κόστος είναι ασυνήθιστη όταν η ακίνητη περιουσία είναι κύρια 

δραστηριότητα. Οι αποφάσεις των εταιριών να χρησιμοποιούν την εύλογη αξία μετά την 

υιοθέτηση των ΔΠΧΑ τόσο για τις επενδύσεις σε ακίνητα όσο και για ακίνητα, εγκαταστάσεις 

και εξοπλισμό, διαπιστώθηκε, ότι οι εταιρίες με υψηλότερη μόχλευση έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να επιλέξουν την εύλογη αξία έναντι του ιστορικού κόστους. Η διαπίστωση αυτή 

είναι αξιοσημείωτη επειδή η σύμβαση μέσω χρέους αποκλείει το αποθεματικό 

αναπροσαρμογής από τους ορισμούς των χρηματοοικονομικών δεικτών και στην 

πραγματικότητα γράφεται με βάση το ιστορικό κόστος ακόμη και όταν η εταιρία χρησιμοποιεί 

εύλογη αξία ( Citron 1992).  

Εκτιμήσεις από την υποχώρηση OLS των μελλοντικών επιλογών χρηματοδότησης στον 

Δείκτη Εύλογης τιμής του ΔΠΧΠ είναι σύνολο ελέγχων για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οι 
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πληροφορίες σχετικά με την χρήση της εύλογης αξίας συλλέγονται με το χέρι από τις ετήσιες 

εκθέσεις των εταιριών στον Thompson One Banker. Όλα τα άλλα δεδομένα προέρχονται από 

τη βάση δεδομένων Worldscope μεταξύ Δεκεμβρίου 2005 και 2007. Το δείγμα αποτελείται 

από 275 εταιρίες ( 124 εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου και 151 Γερμανικές εταιρίες) που 

κατέχουν επενδύσεις σε ακίνητα. Η απαίτηση για τιμές που δεν λείπουν για επεξηγηματικές 

μεταβλητές περιορίζει περαιτέρω το δείγμα σε ορισμένες προδιαγραφές δείχνουν στατιστική 

σημασία σε λιγότερο από 1, 5 και 10% αντίστοιχα. 

 

Οι Taplin et al. (2008) στη μελέτη που διεξήγαγαν όσον αφορά τη χρήση της 

λογιστικής της εύλογης αξίας για επενδυτικά ακίνητα, συμμετείχαν 96 τυχαία επιλεγμένες 

κινέζικες εταιρίες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα, με τα αποτελέσματα, οι μισές 

εταιρίες που συμμετείχαν στο δείγμα χρησιμοποιούν δίκαιη αξία, ενώ οι άλλες μισές του 

ιστορικού κόστους, οι οποίες και οι δύο μέθοδοι επιτρέπονται βάσει των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των Κινέζικων Λογιστικών Προτύπων 

(CAS). Οι κινέζικες εταιρίες έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν την εύλογη 

αξία για επενδύσεις σε ακίνητα εάν είναι εισηγμένες σε διεθνές χρηματιστήριο, έχουν διεθνή 

έσοδα, έχουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα των αναφερόμενων κερδών και έχουν μικρότερο 

μέγεθος. Ενώ, οι εταιρίες που είναι εισηγμένες μόνο στην Κίνα, τείνουν να χρησιμοποιούν το 

ιστορικό κόστος, οι εταιρίες που είναι εισηγμένες στα διεθνή χρηματιστήρια τείνουν να 

χρησιμοποιούν εύλογη αξία. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι οι εταιρίες που αντλούν μέρος των 

εσόδων τους από διεθνείς (μη Κινέζικες) πηγές είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν την 

εύλογη αξία. Έτσι, για τις κινέζικες εταιρίες η παρουσία μιας διεθνούς επιρροής συσχετίζεται 

έντονα με την επιλογή χρήσης της εύλογης αξίας, για την αξία επενδύσεων σε ακίνητα. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έχουν συνέπειες για τις κινέζικες ρυθμιστικές αρχές. Το γεγονός  

αυτό οφείλεται στο ότι οι μισές εταιρίες χρησιμοποιούν την εύλογη αξία και οι άλλες του 

ιστορικού κόστους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο των επενδυτών, για την σύγκριση 

των λογαριασμών διαφορετικών εταιριών. Έτσι, αν οι κινέζικες ρυθμιστικές αρχές δεν λάβουν 

μέτρα για την βελτίωση της συγκρισιμότητας των λογαριασμών των εταιριών, οι επενδυτές θα 

στραφούν προς άλλες αγορές, όπου οι συγκρίσιμες πληροφορίες μεταξύ των εταιριών θα είναι 

ευκολότερα εκτιμητέες. 

Ένας συνδυασμός δεικτών Τ για να συνοψιστεί το επίπεδο συγκρισιμότητας και η 

λογιστική παλινδρόμηση αποκαλύπτει ότι οι εταιρίες με διεθνή επιρροή (εισηγμένες σε διεθνή 

χρηματιστήρια ή/και με διεθνείς δραστηριότητες) έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

χρησιμοποιήσουν την εύλογη αξία τους. Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι 
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εταιρίες με υψηλότερη από την μέση μεταβλητότητα των κερδών είναι πιο πιθανόν να 

χρησιμοποιήσουν την εύλογη αξία από το ιστορικό κόστος. Τα στοιχεία της μελέτης 

αποδεικνύουν ότι η λογιστική της εύλογης αξίας σχετίζεται σημαντικά με τις δραστηριότητες 

διαχείρισης κερδών και το αποτέλεσμα οφείλεται στην έλλειψη υψηλού επιπέδου ελεγκτών και 

λογιστών. 

Η υπόθεση των διεθνών εσόδων είναι οριακά αποδεκτή (Muller et al. 2008). Οι 

κινέζικες επιχειρήσεις που επιλέγουν το μοντέλο της εύλογης αξίας είναι πιο πιθανό να έχουν 

διασκορπισμένη ιδιοκτησία, συνεπείς με τις εταιρίες που έχουν συγκεντρωμένη ιδιοκτησία, και 

βασίζονται λιγότερο στην αναφορά εύλογων αξιών, μέσω των οικονομικών καταστάσεων, για 

το μετριασμό της ασυμμετρίας των πληροφοριών. 

Συνοπτικά, η κατάσταση μιας εταιρίας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την επιλογή της 

βάσης αποτίμησης της επένδυσης σε ακίνητα. Όταν μια εταιρία παρατίθεται στο εξωτερικό, 

είναι πιο πιθανό να επιλέξει τη λογιστική της εύλογης αξίας, ως βάση αποτίμησης της 

επένδυσης σε ακίνητα. Αυτό μεταφράζει την έλλειψη συνοχής μεταξύ των κινέζικων και των 

διεθνών κανονισμών σε ένα χαμηλό επίπεδο συγκρισιμότητας μεταξύ των κινέζικων εταιριών. 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες εξομάλυνσης των κερδών, τα διεθνή έσοδα και το μέγεθος της 

εταιρίας φαίνεται ότι έχουν κάποια επίδραση στην επιλογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων 

σε ακίνητα. 

 

Οι Muller et al. (2008), εξέτασαν τις αιτίες και συνέπειες της επιλογής ιστορικού 

κόστους έναντι της εύλογης αξίας και διαπίστωσαν ότι, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν το 

μοντέλο εύλογης αξίας, όταν τα εγχώρια πρότυπα της εταιρείας πριν από το ΔΠΧΠ επιτρέπουν 

ή απαιτούν εύλογες αξίες στον ισολογισμό, όταν η ιδιοκτησία είναι πιο διασκορπισμένη και 

όταν η επιχείρηση έχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 

κάποιες  εταιρείες που υιοθετούν το μοντέλο εύλογης αξίας αναφέρουν μεγαλύτερα κέρδη 

δίκαιης αξίας από ό,τι τα συγκρίσιμα "αν και" στοιχεία για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν το 

μοντέλο κόστους. Τέλος, συμπέραναν ότι, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν το μοντέλο της 

εύλογης αξίας έχουν χαμηλότερη ασυμμετρία πληροφόρησης και μεγαλύτερη ρευστότητα, 

χαμηλότερα spreads bid-ask, χαμηλότερο ποσοστό ημερών χωρίς διαπραγμάτευση και 

υψηλότερο όγκο συναλλαγών, από εκείνες που επιλέγουν το μοντέλο κόστους. Συνολικά, τα 

αποτελέσματά τους αποκάλυψαν την εμφάνιση, τις αιτίες και τις συνέπειες της διακύμανσης 

στις επιλογές αναφοράς των επιχειρήσεων, όταν επιτρέπονται διαφορετικές λογιστικές 

επεξεργασίες. 
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Ο Muller (1999) εξετάζει την εθελοντική απόφαση των επιχειρήσεων του Ηνωμένου 

Βασιλείου να κεφαλαιοποιήσουν τις τρέχουσες εκτιμήσεις αξίας των εμπορικών σημάτων που 

αποκτήθηκαν σε μια επιχειρηματική συνένωση, αποδεικνύοντας ότι η απόφαση αυτή 

αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες των εταιρειών να ελαχιστοποιούν το κόστος της έγκρισης 

μετοχών για μελλοντική απόκτηση ή διάθεση. Οι Lemke και Page (1992) διερευνούν τη 

συμμόρφωση των βρετανικών εταιρειών με ένα εγχώριο πρότυπο που απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις να συμπληρώνουν τις τακτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και ισολογισμούς 

βασισμένες στο ιστορικό κόστος με τις τρέχουσες αντιστοιχίες με βάση το κόστος. Η μελέτη 

καταλήγει γενικά στο συμπέρασμα ότι το κύριο κίνητρο για συμμόρφωση ήταν η ικανότητα 

αναφοράς χαμηλότερων εσόδων. 

 

Επιπλέον, ερευνάται η χρήση της αποτίμησης της εύλογης αξίας από 228 εισηγμένες 

εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία κατά τη στιγμή της υιοθέτησης των 

ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2005 (Tarca et al., 2005). Χρησιμοποιήθηκε δείγμα από 228 

εισηγμένες εταιρείες (114 από κάθε χώρα), οι οποίες  επιλέχθηκαν με βάση το μέγεθος της 

επιχείρησης και τη βιομηχανία, επειδή αυτές οι ιδιότητες έχουν παρατηρηθεί ότι επηρεάζουν 

την επιλογή και την αποκάλυψη πολιτικής (Tarca et al., 2005). Εστίασαν  στις μεγαλύτερες 

εταιρείες λόγω της σημασίας τους στις κεφαλαιαγορές. Επιπλέον, οι οικονομικές καταστάσεις 

των μεγάλων εταιρειών είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από τις διαφορές μεταξύ των ΔΠΧΑ 

και των προηγούμενων εθνικών GAAP (Stenka et al., 2008). Η μελέτη προσθέτει αυτές που 

εξετάζουν τον αντίκτυπο της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ. Οι μελέτες αρχίζουν να διερευνούν τις 

επιδράσεις στην κεφαλαιαγορά, Όπως το κόστος κεφαλαίου, η ασυμμετρία των πληροφοριών 

και οι επιπτώσεις για τους αναλυτές των υποχρεωτικών ΔΠΧΠ σε πολλές χώρες (Hail και 

Leuz,2007). Εξετάστηκε αν η συγκρισιμότητα μεταξύ των χωρών στις πολιτικές επιλογές 

(όπως μετράται από τους δείκτες Τ) είναι (α) υποχρεωτική ή (β) προαιρετική χρήση της 

αποτίμησης της εύλογης αξίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια συντηρητική προσέγγιση ή / και 

έλλειψη κινήτρων για τη χρήση της μέτρησης της εύλογης αξίας για τις περισσότερες 

εταιρείες. Εξαιρέσεις περιλαμβάνουν ορισμένες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες (για άλλα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις) και εταιρείες που κατέχουν 

επενδύσεις σε ακίνητα. Μεγαλύτερη χρήση της μέτρησης της εύλογης αξίας θα πρέπει να είναι 

χρήσιμη για τους επενδυτές (Barth και Clinch, 1998, Easton et al., 1993, Horton, 2007, 

Landsman, 2007), οπότε οι αποδείξεις  παρέχουν εξηγήσεις για βελτιώσεις στο παρατηρούμενο 

πληροφοριακό περιβάλλον.  
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 Η συγκεκριμένη μελέτη διερευνά τη μέτρηση της συγκρισιμότητας σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΠ. Επιπλέον, αναφέρεται  η σημασία των αλλαγών χρησιμοποιώντας το Taplin's (2010), T 

Δείκτες σε ένα αρχικό σύνολο δεδομένων, το οποίο επεκτείνει τον τρόπο με τον οποίο οι 

δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. Μεταξύ των εταιρειών που κατέχουν επενδύσεις 

σε ακίνητα, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν την εύλογη αξία τους. Στην Αυστραλία, 17 

εταιρείες χρησιμοποίησαν την εύλογη αξία και μόνο μία κόστους βάσει τόσο των εθνικών 

GAAP όσο και των ΔΠΧΑ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 15 εταιρείες είχαν επενδύσεις σε ακίνητα 

βάσει του UK GAAP και όλες χρησιμοποίησαν  εύλογη αξία. Καμία δεν χρησιμοποίησε 

κόστους, καθώς δεν επιτρέπεται βάσει του GAAP της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α., 23 εταιρείες είχαν επενδύσεις σε ακίνητα που αντανακλούσαν τον ευρύτερο ορισμό 

της επένδυσης σε ακίνητα στο ΔΛΠ 40, για το οποίο 17 εταιρείες χρησιμοποίησαν εύλογη αξία 

και έξι χρησιμοποιηθέν κόστος. Η βρετανική ή η αυστραλιανή εταιρεία χρησιμοποίησαν την 

εύλογη αξία σε μεταβατική ημερομηνία ή σε οποιαδήποτε προηγούμενη ημερομηνία, σύμφωνα 

με το υποτιθέμενο κόστος σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. Έτσι, δεν υπήρξε μεταβολή στην εθνική 

συγκρισιμότητα στην Αυστραλία. Ωστόσο, τόσο εντός όσο και μεταξύ χωρών παρατηρήθηκε 

σημαντική μείωση. Η υιοθέτηση του μοντέλου κόστους από έξι εταιρείες του Ηνωμένου 

Βασιλείου στο πλαίσιο των ΔΠΧΠ οδήγησε σε μείωση της εθνικής συγκρισιμότητας. Η 

μείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο αντανακλά εν μέρει τη χρήση του μοντέλου κόστους από τις 

εταιρείες που επηρεάζονται από τον ευρύτερο ορισμό της επένδυσης σε ακίνητα στα ΔΠΧΑ 

καθώς και από την απόφαση δύο εταιρειών να αλλάξουν τα πρότυπα των τύπων. Επεξηγεί το 

γεγονός ότι η εισαγωγή των επιλογών θα μειώσει τη συγκρισιμότητα εάν υπάρχουν κίνητρα 

εταιρείας να κάνουν χρήση της νέας επιλογής. 

Η μέτρηση της εύλογης αξίας είναι αμφιλεγόμενη και συζητήθηκε έντονα πριν από την 

έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2007 (ICAEW, 2006) και στη συνέχεια συζητήθηκε ως 

πιθανή «αιτία» της κρίσης (Laux και Leuz, 2009). Είναι γεγονός ότι η μέτρηση της εύλογης 

αξίας  υποδηλώνει την πιθανότητα μικρότερης σκόπιμης ή ακούσιας μέτρησης λάθους στις 

οικονομικές καταστάσεις, η οποία μπορεί να καθησυχάσει ορισμένους επενδυτές και αναλυτές. 

Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη χρήση μέτρων κόστους συνεπάγεται λιγότερες τρέχουσες 

πληροφορίες. 
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2.4 Συμπεράσματα 

 

Εν κατακλείδι, η μελέτη αποτίμησης προσδιορίζει την αξία μιας επιχείρησης, μέσω 

επιστημονικών μεθόδων. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αποτιμώμενης επιχείρησης, 

χρησιμοποιείται η καταλληλότερη μέθοδος. Δηλαδή, διαφορετική μέθοδος θα πρέπει να 

εφαρμοστεί για μία εταιρεία που είναι κερδοφόρος και διαφορετική για εταιρεία η οποία 

πραγματοποιεί ζημίες, όπως επίσης η αποτίμηση εξαρτάται και από τον κλάδο και τις 

προοπτικές του. Συνήθως χρησιμοποιούνται περισσότερες των δύο μεθόδων αποτίμησης, έτσι 

ώστε να προσδιοριστεί η αξία της εταιρείας και να εξαχθεί ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα. Όλες 

οι μέθοδοι έχουν τα προτερήματα και τα ελαττώματά τους και όλες περιέχουν υποκειμενικά 

στοιχεία. Οι περισσότεροι αναλυτές συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι καμία μέθοδος 

αποτίμησης δεν θα πρέπει να είναι επικρατέστερη των υπολοίπων, αλλά θα πρέπει όλα τα 

αποτελέσματα των επιμέρους μεθόδων να εξετάζονται παράλληλα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

η καλύτερη προσέγγιση της αξίας μιας επιχείρησης ή μιας επένδυσης. Επομένως, είναι απίθανο 

να υπάρξει μια αποτίμηση που θα είναι «ιδανική». Όμως, όλες οι μέθοδοι αποτίμησης, έχουν 

ως στόχο οι ενδιαφερόμενοι για την επιχείρηση να λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες και να 

προβούν στις ιδανικότερες αποφάσεις για την επιβίωσή της είτε αυτό συνεπάγεται εξαγορές 

είτε συγχωνεύσεις. 

 Όσον αφορά τον κλάδο των ακινήτων, οι έρευνες που έχουν γίνει έδειξαν ότι, 

παγκοσμίως προτιμάται η μέθοδος της εύλογης αξίας. Οι κυριότεροι λόγοι είναι ότι, η εύλογη 

αξία, δίνει πολλές πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις, είναι πιο σχετική με την αξία 

και παρέχει πιο προβλέψιμα και έγκαιρα στοιχεία για κέρδη, επειδή είναι πιο 

προσανατολισμένη στις μελλοντικές ταμειακές ροές. Παρατηρήθηκε επιπλέον, πως με την 

υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ακόμη και χώρες όπως, η Κίνα που προτιμούσαν τη 

μέθοδο ιστορικού κόστους, επέλεξαν να χρησιμοποιούν την εύλογη αξία, κυρίως για τις 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες, ευκολότερα 

εκτιμητέες και ανταγωνιστικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως σκοπό την εξέταση του θεσμικού πλαισίου. Ειδικότερα, 

αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Επενδύσεις σε Ακίνητα, με βάση το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 40 και η αποτίμησή τους γίνεται με τη μέθοδο της Εύλογης Αξίας. Τα 

πρότυπα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επιπλέον, αναλύεται η εξέλιξη των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

 

3.2. Ιστορική Ανασκόπηση – Κύρια Όργανα Κατάρτισης Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων 

 

 

Στις 29 Ιουνίου 1973, ιδρύθηκε στο Λονδίνο, η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (International Accounting Standars Committee- IASC), ως αποτέλεσμα μιας 

συμφωνίας 16 Επαγγελματικών Λογιστικών  Φορέων  εννέα χωρών, της Αυστραλίας (ICAA & 

CPA Australia), του Καναδά (CICA), της Γαλλίας (Comptable et des Comptables Agrees), της 

Γερμανίας (IDW & WPK), της Ιαπωνίας (JICPA), του Μεξικού (Instituto Mexicano de 

Contadorers), της Ολλανδίας (NIVRA), του Ηνωμένου Βασιλείου & της Ιρλανδίας (ICAEW, 

ICAS, ICAI, ACCA, CIMA & CIPFA και των ΗΠΑ (AICPA).Η αρχική αυτή συμφωνία 

αναθεωρήθηκε το Νοέμβριο του 1982, οπότε υπεγράφη και το αναθεωρημένο καταστατικό της 

IASC το οποίο περιλάμβανε όλα τα επαγγελματικά λογιστικά όργανα που ήταν μέλη της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών(IFAC). (Wikipedia) 

Τον Νοέμβριο του 1999, το συμβούλιο της IASC ενέκρινε τις συνταγματικές αλλαγές 

που απαιτούνται για την αναδιάρθρωση. Τον Μάιο του 2000, η IFAC ενέκρινε ομόφωνα την 
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αναδιάρθρωση. Η σύσταση του παλαιού IASC αναθεωρήθηκε για να αντικατοπτρίζει τη νέα 

δομή. (Mohan, 2017) 

Τον Μάρτιο του 2001, συστάθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός το International 

Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) με έδρα την πολιτεία Delaware των 

ΗΠΑ. Ο οργανισμός αυτός αποτελεί την μητρική οντότητα του International Accounting 

Standards Board, της ανεξάρτητης αρχής που έχει την ευθύνη και την έκδοση Λογιστικών 

Προτύπων. 

Την 1η Απριλίου 2001, ιδρύθηκε το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(International Accounting Standards Board, IASB), το οποίο είναι το ανεξάρτητο λογιστικό 

πρότυπο που συγκροτεί το ίδρυμα IFRS. Το IASB, ήταν διάδοχος της Επιτροπής Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASC) για εναρμόνιση της επωνυμίας της με την επωνυμία της 

αντίστοιχης αμερικάνικης οργάνωσης Financial Accounting Standards Board (FASB). Αυτό 

ήταν το αποκορύφωμα της αναδιάρθρωσης με βασίστηκε στις προτάσεις της 

έκθεσης «Συστάσεις για τη διαμόρφωση του IASC για το Μέλλον» 

Το IASC Foundation είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που έχει ως κύρια σώματα 

τους Επιτρόπους (Trustees) και το IASB, όπως επίσης το Συμβουλευτικό Συμβούλιο 

Προτύπων (Standards Advisory Council) και την Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (Standing 

Interpretations Committee) – η οποία πλέον ονομάζεται International Financial Reporting 

Interpretation Committee – όπως φαίνεται και στο παρακάτω οργανόγραμμα. 

 

 

 

     

 

    

 

 

  

 

Πηγή: Σακέλλης, 2002 

International Accounting 

Standards Committee 

(19 Trustees) 

Standards Advisory Council 
(Συμβουλευτικό 

Συμβούλιο Προτύπων) 
30 μέλη 

International Accounting 
Standards Board 

(Συμβούλιο) 
14 μέλη 

Standing Interpretations 
Committee (Μόνιμη 

Επιτροπή Διερμηνειών) 
 12 μέλη 
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Επίτροποι ή Θεματοφύλακες  (Trustees) 

 

Από το 2000, οι Επίτροποι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προεδρεία της IASC. 

Με σκοπό να υπάρχει ευρεία διεθνή εκπροσώπευση, η σύνθεση των Επιτρόπων πρέπει να 

περιλαμβάνει εκπροσώπους από τις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίων, με διαφορετική 

γεωγραφική καταγωγή και επαγγελματική προέλευση. Οι Επίτροποι ήταν 19 μέλη και 

πρόσφατα αυξήθηκαν σε 22, τα οποία ταξινομούνται ως εξής:  

 6 Επίτροποι ορίζονται από τη Βόρεια Αμερική. 

 6 Επίτροποι ορίζονται από την Ευρώπη. 

 6 Επίτροποι ορίζονται από την Ασία και την ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού 

και 

 4 Επίτροποι ορίζονται από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, με την προϋπόθεση να 

διασφαλίζεται συνολικά γεωγραφική ισορροπία 

Πέντε από τους 19 Επιτρόπους ανακηρύσσονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών 

(IFAC). Δύο από αυτούς τους πέντε πρέπει να είναι κύριοι συνεργάτες ή διοικητικά στελέχη 

από σημαντικές διεθνείς λογιστικές εταιρίες. Οι υπόλοιποι τρεις επιλέγονται μέσα από 

συνεργασία με διεθνής οργανισμούς δημιουργών, χρηστών και ακαδημαϊκών, με σκοπό την 

επιλογή ενός Επιτρόπου από κάθε μία κατηγορία. Οι Επίτροποι συνήθως εκλέγονται για μια 

περίοδο τριών χρόνων. Οι αρμοδιότητες των Επιτρόπων είναι: 

 Να διορίζουν τα μέλη του Συμβουλίου, της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών και του 

Συμβουλευτικού Συμβουλίου Προτύπων, 

 Να καταγράφουν την αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου, 

 Να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό 

 Να τροποποιούν το καταστατικό 

(Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002, Σακέλλης, 2002, Νεγκάκης, 2015) 

 

 

Τα Συμβούλια Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB): 

 

Από το 2000, το IASB απαρτίζεται από 14 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τους 

Επιτρόπους εκ των οποίων 12 είναι πλήρης απασχόλησης και 2 μερικής, έχουν την 

αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση και την έκδοση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
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(Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης). Τα κριτήρια της επιλογής των 

μελών είναι 
1 

 

 Η Αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και γνώση των προτύπων. 

 Η Ικανότητα για ανάλυση 

 Ικανότητες επικοινωνίας. 

 Η Κριτική ικανότητα λήψης αποφάσεων. 

 Η Επίγνωση του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος 

 Η Ικανότητα να σέβεσαι τις απόψεις άλλων μελών. 

 Η Αποδεδειγμένη αξιοπιστία, τιμιότητα και πειθαρχία 

 Δέσμευση υποστήριξης της αποστολής της IASC και του δημοσίου 

συμφέροντος 

 

Πρωταρχικό μέλημα του Συμβουλίου ήταν η υιοθέτηση των ήδη υπαρχόντων ΔΛΠ, 

όπως αυτά είχαν διακηρυχθεί από την Επιτροπή ΔΛΠ (IASC). Έτσι, το Συμβούλιο δήλωσε ότι: 

«Όλα τα Πρότυπα και οι Διερμηνείες που εκδόθηκαν κάτω από τις προηγούμενες δομές 

συνεχίζουν να είναι εφαρμόσιμα μέχρι αυτά να τροποποιηθούν ή να αποσυρθούν. Το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μπορεί να τροποποιήσει ή να αποσύρει 

ΔΛΠ ή Διερμηνείες της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών, τα οποία εκδόθηκαν κάτω από τις 

προηγούμενες δομές της IASC, καθώς και να εκδώσει καινούργια Πρότυπα και Διερμηνείες».  

 

Έως τα τέλη του 2000, το Συμβούλιο της IASC εξέδωσε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(ΔΛΠ). Από το 2001, το IASB εκδίδει Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(IFRS) (Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002, Σακέλλης, 2002, Νεγκάκης, 2015). 

 

 

Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων (SAC) 

 

Αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές και επαγγελματικούς χώρους και διορίζονται από τους Επιτρόπους για τρία έτη. 

 

1
Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002, Σακέλλης, 2002, Νεγκάκης, 2015 
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Παρέχει τη δυνατότητα διακίνησης ιδεών και έχει ως πρωταρχικό σκοπό την παροχή 

συμβουλών προς το IASB σχετικά με τα τρέχοντα έργα και την πληροφόρηση του IASB για τις 

επιπτώσεις των προτεινόμενων Προτύπων στους χρήστες αυτών. Για την επίτευξη αυτών των 

σκοπών προβλέπονται ανά έτος τρεις τακτικές συνεδριάσεις με το IASB. (Grant Thornton, 

2006) 

 

Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (SIC – IFRIC) 

 

Το 1995, συμφωνήθηκε ότι θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν ερμηνείες που να δίνουν 

πρόσθετες αποφάσεις σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές των προτύπων. Η SIC 

ανασυγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 2001 και μετονομάστηκε σε Επιτροπή Διερμηνειών 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRIC). Αποτελείται από 12 μέλη 

με θητεία επίσης τρία έτη, που εκλέγονται από τους Επιτρόπους. Η επιτροπή συνεδριάζει όταν 

αυτό απαιτείται και η βασική της αρμοδιότητα είναι η ερμηνεία των Προτύπων και η έγκαιρη 

παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα που δεν αναλύονται επαρκώς στα εκδοθέντα Πρότυπα. Οι 

διερμηνείες που εκδίδονται από την SIC εγκρίνονται από το IASB και αποτελούν μέρος της 

έγκυρης βιβλιογραφίας της IASC. Σκοπός της SIC είναι να ενισχύσει την αυστηρή εφαρμογή 

και τη διεθνή συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται με τη χρήση 

ΔΛΠ ερμηνεύοντας ενδεχομένως λογιστικά ζητήματα. (Grant Thornton, 2006) 

 

 

 

3.3. Σκοποί της IASC – Περιεχόμενο Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Σκοποί της IASC 

 

Οι σκοποί του «Πλαισίου Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών 

Καταστάσεων» της IASC σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι: 

Να διαμορφώνει και να δημοσιεύει στο ευρύτερο κοινό Λογιστικά Πρότυπα, με βάση 

τα οποία θα συντάσσονται και θα παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις και να προωθεί 

την παγκόσμια αποδοχή και τήρησή τους. 

Να εργάζεται γενικά για την βελτίωση και την εναρμόνιση των κανόνων, των 

Λογιστικών Προτύπων και των διαδικασιών που σχετίζονται με την παρουσίαση των 
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οικονομικών καταστάσεων, παρέχοντας μία βάση για τη μείωση των εναλλακτικών λογιστικών 

χειρισμών που επιτρέπονται από κάποια Πρότυπα. (Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002, 

Σακέλλης, 2002, Καββαδίας, 2003,Νεγκάκης, 2015) 

 

Περιεχόμενο Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το 1989 το «Πλαίσιο Κατάρτισης 

και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων» “Framework for the Preparation and 

Presentation of Financial Statements”, το οποίο θέτει τις έννοιες που διέπουν την κατάρτιση 

και παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων . Το Πλαίσιο υιοθετήθηκε το 2001 από το 

I.A.S.B. 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι μία δομημένη απεικόνιση της οικονομικής θέσης και 

επίδοσης μιας οικονομικής οντότητας. Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι να 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, την επίδοση και τις ταμειακές ροές 

της οικονομικής οντότητας, που είναι χρήσιμες για τις οικονομικές αποφάσεις ευρέος κύκλου 

χρηστών. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν επίσης τα αποτελέσματα της διαχείρισης 

από τη διοίκηση των πόρων που τις εμπιστεύθηκαν. Για να επιτύχουν αυτό το σκοπό, οι 

οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία της 

οικονομικής οντότητας. 

Με τον όρο οικονομικές καταστάσεις νοούνται οι ακόλουθες καταστάσεις: 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 

Κατάσταση μεταβολών των Ίδιων κεφαλαίων 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις  

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι οικονομικές καταστάσεις που 

αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία και να μην επιτρέπεται η 

αποσπασματική δημοσιοποίησή τους (Γεωργίου, 2003). Η ευθύνη για την κατάρτιση και 

δημοσιοποίηση των παραπάνω καταστάσεων ανήκει αποκλειστικά στη Διοίκηση των 

επιχειρήσεων. Η Διοίκηση για δικούς της λόγους και δική της χρήση, μπορεί να συντάσσει τις 

παραπάνω υποχρεωτικές καταστάσεις, χωρίς να ακολουθεί τα ΔΛΠ, αλλά όταν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνταχθούν για να δημοσιοποιηθούν, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν από εξωτερικούς χρήστες (επενδυτές, μετόχους, κλπ.) τότε πρέπει 
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οπωσδήποτε να ακολουθούνται τα ΔΛΠ (Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002, Σακέλλης, 

2002, Νεγκάκης, 2015). 

 

 

 

3.4. Γενικά Περί Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  

 

Διεθνή και Τοπικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Η νομοθεσία κάθε χώρας, ρυθμίζει την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Οι 

εθνικές παραδόσεις και εμπειρίες, έχουν αναπτύξει διαφορετικά λογιστικά πρότυπα, τα οποία 

δημοσιεύονται από τα διοικητικά όργανα ή και τα επαγγελματικά λογιστικά σώματα. 

Ανεξάρτητα από το οικονομικό και νομικό σύστημα κάθε ανεπτυγμένης χώρας, τα εθνικά 

λογιστικά της πρότυπα αναπτύσσονταν είτε από κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς όπως στη 

περίπτωση της Γαλλίας, Γερμανίας και Ελλάδος, είτε από επαγγελματικούς φορείς όπως στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ. Όμως, οι σημαντικές αλλαγές που έγιναν στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, είχαν ως αποτέλεσμα την ανάγκη δημιουργίας μιας 

λογιστικής ομοιομορφίας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές ήταν κυρίως η εκρηκτική 

εμφάνιση πολυεθνικών επιχειρήσεων και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς κεφαλαίων, οι οποίες 

δημιούργησαν αρκετά πρακτικά λογιστικά προβλήματα 

Επιπλέον, την ανάγκη υιοθέτησης Δ.Λ.Π. υπαγόρευσαν διεθνή σκάνδαλα που επέφεραν 

έντονους κλυδωνισμούς στην εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όπως, η κατάρρευση της εταιρείας 

Enron και τα σκάνδαλα στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Parmalat) που 

ακολούθησαν, έδωσαν αφορμή στην Ε.Ε. για την εξέταση της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, του υποχρεωτικού ελέγχου των επιχειρήσεων, της εταιρικής διακυβέρνησης 

και των αγορών κινητών αξιών. Μετά την κρίση της Enron, η απάντηση των ΗΠΑ στο ζήτημα 

της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των επενδυτών ήταν ο νόμος Sarbanes Oxley Act. 

Κατόπιν αυτού “επεβλήθη” στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τον υποχρεωτικό 

λογιστικό έλεγχο των επιχειρήσεων ως μέρος των πρωτοβουλιών για την τόνωση της εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

Πριν από την ίδρυση της IASC υπήρχαν διαφορές μεταξύ των δημοσιευμένων 

Λογιστικών Προτύπων των περισσοτέρων χωρών. Λαμβάνοντας υπόψιν, τα διάφορα 

Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν ήδη εκδοθεί για κάθε θέμα και υπό το φως μιας τέτοιας 
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γνώσης, η IASC, δημιουργεί ένα ΔΛΠ για παγκόσμια αποδοχή. Ένα από τα αντικείμενα της 

IASC είναι να εναρμονίσει, όσο είναι δυνατόν, τα διαφορετικά Λογιστικά Πρότυπα και τις 

λογιστικές μεθόδους των διαφόρων χωρών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού της 

προσαρμογής των υπαρχόντων προτύπων και να διατυπώσει ΔΛΠ σε νέα θέματα, η IASC 

επικεντρώνεται στα ουσιώδη, ώστε να μην είναι περίπλοκα και να είναι εύκολα εφαρμόσιμα σε 

παγκόσμια κλίμακα. Τα ΔΛΠ που εκδίδονται από την IASC αναθεωρούνται συνεχώς, για να 

εναρμονίζονται με την τρέχουσα πραγματικότητα. 

Τα ΔΛΠ που δημοσιεύονται από την IASC δεν υπερισχύουν των τοπικών προτύπων, τα 

οποία αναφέρονται στην έκδοση των οικονομικών καταστάσεων. Οι υποχρεώσεις των μελών 

της IASC επικεντρώνονται στη γνωστοποίηση της εφαρμογής των ΔΛΠ από κάθε ουσιώδη 

άποψη στις περιπτώσεις που τα ΔΛΠ εφαρμόζονται. Όπου εγχώρια λογιστικά πρότυπα 

απαιτούν παρέκκλιση από τα ΔΛΠ, τα τοπικά μέλη της IASC πρέπει να προσπαθήσουν να 

πείσουν τις αρμόδιες αρχές για τα πλεονεκτήματα της εναρμόνισης με τα ΔΛΠ. (Σακέλλης, 

2002, Νεγκάκης, 2015) 

 

 

Πεδίο Εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Τα Δ.Π.Χ.Α. μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν από το σύνολο των επιχειρήσεων. Παρά 

το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί να αναφέρονται κυρίως σε συναλλαγές κερδοσκοπικών 

επιχειρήσεων (εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις), ωστόσο μπορούν να αποτελέσουν μία βάση αναφοράς και για επιχειρήσεις μη 

κερδοσκοπικού σκοπού (επιχειρήσεις δημοσίου τομέα). 

Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ( I.A.S.B.) επιτυγχάνει τους στόχους, κυρίως 

μέσω της ανάπτυξης και δημοσίευσης των Δ.Π.Χ.Α. και την προώθηση της εφαρμογής των 

Προτύπων σε Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης και λοιπές χρηματοοικονομικές 

αναφορές. Μέσω των οικονομικών καταστάσεων, απευθύνονται σε χρήστες με διαφορετικές 

ανάγκες και απαιτήσεις πληροφόρησης, όπως μέτοχοι, πιστωτές, εποπτικές αρχές, εργαζόμενοι 

και επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, οι λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές περιέχουν 

πληροφορίες γενικού σκοπού και στόχος τους είναι να υποβοηθήσουν τους χρήστες να 

κατανοήσουν μία πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων και να βελτιώσουν την ικανότητά 

τους να προβαίνουν σε αποδοτικές οικονομικές αποφάσεις.  

Τα Δ.Π.Χ.Α. θέτουν ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών, αναγνώρισης, αποτίμησης, 

παρουσίασης και γνωστοποίησης των ουσιαστικών συναλλαγών και γεγονότων στις 
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Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις εισάγουν, επιπρόσθετα, 

αρχές που σκοπό έχουν την απεικόνιση συναλλαγών συγκεκριμένων κλάδων. Τα ΔΛΠ 

επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση ουσιωδών θεμάτων και δεν αποσκοπούν στη ρύθμιση 

επουσιωδών θεμάτων. Πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολό τους και κάθε περιορισμός στην 

εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προτύπου επιτρέπεται μόνο αν η δυνατότητα αυτή αναφέρεται 

στο δημοσιευμένο κείμενο του προτύπου. 

Προκειμένου να αποφευχθεί επανάληψη πληροφοριών, μία επιχείρηση μπορεί να 

επιλέξει την παροχή λιγότερων πληροφοριών στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της σε 

σύγκριση με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, με σκοπό την έγκαιρη πληροφόρηση και 

τον περιορισμό του κόστους. Έτσι όμως, όπως έχουν διαμορφωθεί τα Δ.Π.Χ.Α., δημιουργείται 

ένα πρόβλημα για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς επιτρέπουν σε 

κάποιες περιπτώσεις την επιλογή μεταξύ δύο χειρισμών για την απεικόνιση ορισμένων 

γεγονότων. Επομένως, στόχος των Δ.Π.Χ.Α. είναι να περιοριστεί η επιλογή μεταξύ των δύο 

χειρισμών και να καθιερωθεί μία ενιαία λογιστική, έτσι ώστε παρόμοιες συναλλαγές και 

γεγονότα να απεικονίζονται με παρόμοιο τρόπο, ενώ ανόμοιες συναλλαγές και γεγονότα να 

απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο 

Τέλος, η εφαρμογή κάθε προτύπου αρχίζει από την ρητά καθοριζόμενη ημερομηνία στο 

πρότυπο και δεν έχει αναδρομική ισχύ, εκτός εάν στο πρότυπο αναφέρεται το αντίθετο. 

(Σακέλλης, 2002, Καββαδίας, 2003, Grant Thornton, 2006). 

 

Διαδικασίες Κατάρτισης και Έκδοσης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Τα ΔΛΠ αναπτύσσονται μέσω διεθνούς διαβούλευσης, η οποία διεξάγεται, μέσω των 

εμπλεκόμενων ενεργά ατόμων που ενδιαφέρονται για αυτά και τις συναφείς οργανώσεις από 

όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης έχουν ως στόχο, αφενός το 

επιστημονικό κύρος που προσδίδεται στα ΔΛΠ και αφετέρου τη δυνατότητα εφαρμογής τους 

διεθνώς. 

Η διαδικασία έκδοσης των ΔΛΠ έχει ως εξής
2
: 

 Οι κατευθυντήριες επιτροπές επιλέγουν τα θέματα που θα υποβληθούν σε ενδελεχή 

μελέτη. Αφού ελεγχθεί κατά πόσο οι πληροφορίες είναι σχετικές με τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων και αξιόπιστες και ληφθούν υπόψη και οι απόψεις του 

IASB τότε εκδίδεται ένα Σχέδιο ανά θέμα. 

2
Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002, Σακέλλης, 2002, Καββαδίας, 2003, Νεγκάκης, 2015 
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 Τα Σχέδια για να εγκριθούν υποβάλλονται στο Συμβούλιο (IASB) και για να γίνει 

δεκτό το κάθε Σχέδιο, θα πρέπει να εγκριθεί από τα ⅔ των μελών του Συμβουλίου. 

 Τα εγκεκριμένα σχέδια διαβιβάζονται στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τις Κυβερνήσεις, 

τα Χρηματιστήρια Αξιών, τα Λογιστικά Σώματα, τα κρατικά όργανα και άλλους 

ενδιαφερομένους για μελέτη και σχολιασμό. 

 Το Συμβούλιο επεξεργάζεται τα τυχόν σχόλια και προτάσεις των ενδιαφερομένων και 

όπου κρίνεται απαραίτητο τροποποιείται. 

 Το τροποποιημένο σχέδιο προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να εκδοθεί, πρέπει να 

εγκριθεί τουλάχιστον από τα 3/4 των μελών του Συμβουλίου 

 Κατά την ανωτέρω διαδικασία, το IASB μπορεί να αποφασίσει, ότι πρέπει να εκδοθεί 

ένα έγγραφο συζήτησης προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για διατύπωση 

απόψεων, το οποίο έγγραφο πρέπει να γίνει αποδεκτό από την απλή πλειοψηφία του 

Συμβουλίου 

 Το Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται σ’ 

αυτό. 

 

Στις ψηφοφορίες, κάθε χώρα και κάθε οργανισμός εκπροσωπείται με μία ψήφο  

 

 

 

Agenda Consultation Research Programme    Standards Programme       Implementation 

 

Πηγή: (Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002, Σακέλλης, 2002, Καββαδίας, 2003) 
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Γλώσσα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Το εγκεκριμένο κείμενο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσιεύεται στην 

Αγγλική γλώσσα. Επίσης, το IASB μπορεί να εγκρίνει μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες από τα 

ενδιαφερόμενα Λογιστικά Σώματα, στις οποίες δηλώνεται το όνομα του Λογιστικού Σώματος 

που συνέταξε την μετάφραση και προϋποθέτει ότι η μετάφραση έχει προετοιμαστεί με βάση 

διαδικασίες που παρέχουν την εξασφάλιση της ποιότητας της μετάφρασης. (Σακέλλης, 2002) 

  

 

 

3.5. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ευρώπη 

 

Με την Συνθήκη της Ρώμης, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ξεκίνησαν οι 

διαδικασίες εναρμόνισης και τυποποίησης των λογιστικών πληροφοριών και γενικότερα η 

διεθνοποίηση των  λογιστικών συστημάτων. Ο κυρίαρχος στόχος της Ε.Ε. ήταν η δημιουργία 

μία κοινής οικονομικής αγοράς, η οποία θα επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου, 

εργατικού δυναμικού και δραστηριοτήτων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και για να επιτευχθεί ο 

στόχος εναρμόνισης, δημιουργήθηκαν οι Οδηγίες.  

Σημείο αναφοράς αποτέλεσαν η 4
η
 (1978) και η 7

η
 (1983) λογιστική οδηγία τις οποίες 

όλα τα κράτη-μέλη έπρεπε να εισάγουν στον εθνικό τους νόμο για να επιτευχθεί περισσότερη 

συγκρισιμότητα στις οικονομικές καταστάσεις σε διεθνές επίπεδο. Η μη ύπαρξη ενιαίας 

λογιστικής φιλοσοφίας στην Ευρώπη οδήγησε σε διαφορετική ερμηνεία κυρίως της 4
ης

 οδηγίας 

από χώρα σε χώρα. Αυτό δημιούργησε προβλήματα στην αποτελεσματικότητα των λογιστικών 

οδηγιών (Soderstorm και Sun 2007). Όμως, οι Οδηγίες δεν είναι πρότυπα και οι αποκλίσεις 

στην διερμηνεία αυτών έχουν περιορίσει το επίπεδο εναρμόνισης  αν και έχουν βελτιώσει το 

επίπεδο συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων (Jei-Fang, 2005). 

Η θέσπιση των λογιστικών προτύπων επηρεάζεται τόσο από τις οικονομικές εξελίξεις 

όσο και από τις πολιτικές σκοπιμότητες (Ball et al., 2006). Όμως, ο στόχος της Ε.Ε. για 

δημιουργία μιας κοινής οικονομικής αγοράς, δεν είχε αποτέλεσμα μέσω των λογιστικών 

οδηγιών και έτσι προσανατολίστηκε στην εναρμόνιση των εθνικών λογιστικών προτύπων. Στις 

αρχές της δεκαετίας του ’90, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισε, εξαιτίας των ραγδαίων 

αλλαγών στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία να υιοθετήσει κοινά λογιστικά πρότυπα. 
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Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, καθώς τα US GAAP 

ήταν μεν υψηλής ποιότητας λογιστικά πρότυπα, ήταν όμως σχεδιασμένα να καλύπτουν τις 

ανάγκες ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος και οικονομίας μιας χώρας που δεν ανήκε στην 

Ε.Ε. (Whittington, 2005) 

Ως μέρος του Σχεδίου Δράσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services 

Action Plan), τον Ιούνιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε όλες οι εισηγμένες 

επιχειρήσεις στην Ε.Ε. των 15 κρατών-μελών να παρουσιάζουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, αντί των εγχώριων λογιστικών προτύπων, το 

αργότερο από την 1 Ιανουαρίου 2005 και μετά. Επιπλέον, ο κανονισμός δεν ίσχυε μόνο για τα 

κράτη-μέλη της Ε.Ε., αλλά και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(European 

Economic Area), όπως Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Αυτό έδωσε περαιτέρω 

ώθηση για την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στην Ευρώπη. Ήδη πριν από το 2005, τα πρότυπα 

είχαν εγκριθεί από πολλές μεγάλες διεθνείς εισηγμένες επιχειρήσεις σε χώρες όπως, η 

Γερμανία και η Ελβετία, οι οποίες υιοθετούν τα διεθνή πρότυπα ως εναλλακτική λύση για τα 

εγχώρια πρότυπα. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ρωσία απαίτησε την εφαρμογή των 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από τις εισηγμένες εταιρίες από την 1 Ιανουαρίου 2004. (Whittington, 2005). 

Για να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο προτύπων από την IASC, πέρασε μία 

σειρά ετών (από το 1995 και μετά) έως ότου εγκριθεί από την IOSCO. Συνέπεια της έγκρισης 

αυτής, ήταν η υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από τα περισσότερα χρηματιστήρια, με εξαίρεση 

των ΗΠΑ. Εκτός από την Ε.Ε. και άλλες χώρες, κυρίως εκείνες που συναλλάσσονται μαζί της, 

αποφάσισαν να υιοθετήσουν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

Αυστραλία , η οποία αποφάσισε την υιοθέτηση των ΔΛΠ για τους υποχρεωτικούς 

λογαριασμούς όλων των εγχώριων εταιριών από το 2005, και η Νέα Ζηλανδία από το 2007. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είχε σκοπό να αφήσει πλήρως την εξουσία της εφαρμογής 

των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στην Ε.Ε. , σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό, όπως η IASB, στον οποίο δεν θα 

είχε άμεσο έλεγχο. Έτσι, κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ που εκδίδεται από την IASB, ελέγχεται και 

εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτού εφαρμοστεί στην Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, ο 

Zeff (2008), επισημαίνει ότι η υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στην Ευρώπη, εξαρτάται από την 

έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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3.6.  Εισαγωγή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις Η.Π.Α. 

 

Η IASB, έχει ως σκοπό, όπως προαναφέρθηκε, στη δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας 

σετ παγκόσμιων λογιστικών προτύπων, τα οποία είναι αποδεκτά για τις γενικού σκοπού 

οικονομικές καταστάσεις. Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ότι τα ΔΛΠ έχουν αποκτήσει 

κύρος, με πάνω από 100 χώρες να υιοθετούν τη χρήση προτύπων της IASB, περιλαμβάνοντας 

τα 2/3 των μελών της G20 (IFRS Foundation, 2012). 

Ο στόχος της IASB, είναι η αποδοχή των προτύπων από την Η.Π.Α.. Ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και των US- GAAP, είχε ως αποτέλεσμα να αναγνωρίζονται σαν 

πιθανά διεθνή λογιστικά καθεστώτα. Το περιεχόμενό τους δεν είναι το ίδιο παρουσιάζουν όμως 

πολλά κοινά. Αναπτύσσονται στον ιδιωτικό τομέα από ανεξάρτητους οργανισμούς, δεν 

επιβαρύνονται από τις φορολογικές απαιτήσεις και όντας και τα δύο shareholders – oriented 

πρωταρχικός τους στόχος είναι η ικανοποίηση των αναγκών των μετόχων για την σχετική και 

αξιόπιστη πληροφόρηση. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Nicolaisen (2005), στις Η.Π.Α. η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς (SEC) απαίτησε από τις τοπικές επιχειρήσεις να προετοιμάζουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα US- GAAP, ενώ όσες ήταν εισηγμένες σε 

κάποιο Χρηματιστήριο των Η.Π.Α. είχαν την επιλογή να διαλέξουν τα πρότυπα που 

επιθυμούσαν για τις οικονομικές καταστάσεις τους. Το 2000, οι Η.Π.Α. αποδέχτηκαν τα 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και η αφορμή ήταν κυρίως εξαιτίας των λογιστικών σκανδάλων, όπως η Enron, 

Worldcom, Adelpphia κ.α. , οι οποίες κλόνισαν σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη προς τα 

US- GAAP. Έτσι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2002, έπειτα από μία κοινή συνεδρίαση μεταξύ FASB 

και IASB, αποδέχτηκαν την υψηλής ποιότητας συμβατά λογιστικά πρότυπα, τα οποία θα 

αναγνωρίζονταν τόσο από τις εγχώριες όσο και για τις διασυνοριακές οικονομικές 

καταστάσεις. Επομένως, τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, έχουν γίνει αποδεκτά σε όλον τον κόσμο, φέρνοντας 

την σφραγίδα της IASB, επιτυγχάνοντας μια παγκόσμια λογιστική γλώσσα. 

 

3.7. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα 

 

Η μετάβαση από τα εθνικά πρότυπα στα διεθνή είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την 

υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα ΔΛΠ ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα το 
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1974 από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.), το οποίο υπήρξε μέλος της IASC σχεδόν από 

την ίδρυσή της. Από το 1974 και μέχρι πρόσφατα η Ελλάδα δυσκολεύτηκε να ενσωματώσει τα 

ΔΛΠ, παρά τις προσπάθειες των μελών του Σ.Ο.Λ. μέσω των διαφόρων Επιτροπών και 

ομάδων εργασίας που συμμετείχαν, για την υιοθέτησή τους. Δεν πρέπει, όμως, να αγνοηθούν 

τα εμπόδια που υπήρξαν ή και που υπάρχουν ακόμη. Το Σ.Ο.Λ. άρχισε να μεταφράζει, να 

εκδίδει και να διανέμει στον Επιστημονικό κόσμο και στις επιχειρήσεις τα ΔΛΠ, πριν από 

σχεδόν 25 χρόνια. Το 1993, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διαδέχθηκε το Σ.Ο.Λ. και 

συνέχισε την προσπάθεια αυτή, ώστε σήμερα να έχουν εκδοθεί στην Ελληνική γλώσσα όλα τα 

σε ισχύ ΔΛΠ και οι Διερμηνείες αυτών. 

Είναι φανερό ότι, η Ελλάδα έχει νομοθετήσει τα δικά της Λογιστικά Πρότυπα, όπως 

και κάθε χώρα μπορεί να το πράξει, τα οποία, όμως, έχουν προσαρμοστεί προς τις απαιτήσεις 

της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής νομοθεσίας. Στις 19 Ιουλίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τον Κανονισμό 1606/2002, ο οποίος 

αφορούσε την εφαρμογή των ΔΛΠ στις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002, καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή των ΔΛΠ που 

υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή για τα Κράτη-μέλη. Επομένως, η Ε.Ε. επεδίωξε τη 

θέσπιση κανόνων εναρμόνισης των Λογιστικών Αρχών και Κανόνων σε κάθε κράτος-μέλος. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διαπιστώσει ότι οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις που καταρτίζονται στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με την Κοινοτική 

Νομοθεσία διαφέρουν σε ορισμένα σημεία από αυτές που καταρτίζονται με βάση τα ΔΛΠ. 

(Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002). Αποτέλεσμα, αυτής της ενασχόλησης ήταν η 

απόφαση για την υιοθέτηση των ΔΛΠ από τις εισηγμένες εταιρίες της Ε.Ε. 

Την 1
η
 Ιανουαρίου 2005(Ν.3229/2004) η Ελλάδα, απαίτησε από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις που είχαν τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας, της Εταιρίας Περιορισμένης 

Ευθύνης, που οι μετοχές τους ή άλλες κινητές τους αξίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, 

να υιοθετήσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, από 1
η 

Ιανουαρίου 2007 , 

χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα με νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας (με εξαίρεση 

την Τράπεζα της Ελλάδας) και οι Δημόσιες επιχειρήσεις, θα πρέπει να συντάσσουν και να 

δημοσιεύουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Σύμφωνα με το άρθρο 134 του 2190/1920, η σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων, που βασίζεται στα ΔΛΠ ισχύει τόσο για τις απλές και ενοποιημένες 

καταστάσεις που εκδίδουν κάθε έτος όσο και για κάθε άλλη κατάσταση που είναι 

υποχρεωμένες να δημοσιεύουν. Τέλος, οι θυγατρικές επιχειρήσεις των εισηγμένων εταιρειών 
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στο Χρηματιστήριο είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους 

καταστάσεις βάσει των ΔΛΠ 

 

Είναι σαφές πως τα ΔΛΠ υπερέχουν των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων όσον 

αφορά τη δυνατότητα κατανόησης, τη συνάφεια, την αξιοπιστία, τη συγκρισιμότητα των 

λογιστικών καταστάσεων, και την παροχή χρήσιμης πληροφόρησης που συντελεί στην 

ορθολογική λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, στην έγκαιρη ανάδειξη κινδύνων, στη 

βελτίωση της αξιοπιστίας και της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων 

(Πρωτοψάλτης, 2009). Έτσι, οι εισηγμένες επιχειρήσεις, που εφάρμοζαν ΔΛΠ, κλήθηκαν να 

συναγωνιστούν  σε διεθνές περιβάλλον. Τα ΔΛΠ, αποτελούν ένα εργαλείο, το οποίο αν 

χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα που θα διαφοροποιήσει 

και θα καθιερώσει μία επιχείρηση στις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στις διεθνείς 

αγορές (Grant Thornton, 2006). 

 

 

3.8. ΔΛΠ 40 – Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

Το ΔΛΠ 40 (Επενδύσεις σε Ακίνητα) εγκρίθηκε το Μάιο του 2002, το οποίο 

αντικατέστησε το ΔΛΠ 25 και άρχισε να εφαρμόζεται από την 1
η 
Ιανουαρίου 2005. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός του Δ.Λ.Π 40 είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε 

ακίνητα που κατέχει ή νοικιάζει μία επιχείρηση με χρηματοδοτική μίσθωση και τα οποία δεν 

ιδιοχρησιμοποιούνται για παραγωγικές δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης 

αλλά είτε αποφέρουν εισόδημα μέσω της μίσθωσης τους είτε κατέχονται για ενίσχυση 

κεφαλαίου. Το Δ.Λ.Π. 40, πραγματεύεται τον τρόπο αποτίμησης μίας επένδυσης σε ακίνητα 

που έχουν εκμισθωθεί, βάσει λειτουργικής μίσθωσης, σε έναν εκμισθωτή. 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Το Δ.Λ.Π. 40 εφαρμόζεται κατά την αναγνώριση, αποτίμηση και γνωστοποίηση των 

επενδύσεων σε ακίνητα. Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για την αποτίμηση των δικαιωμάτων 

επί επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχονται βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης στις 
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οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή, καθώς και των επενδύσεων σε ακίνητα που έχουν 

εκμισθωθεί με σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης στις οικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή. 

Το παρόν πρότυπο δεν πραγματεύεται θέματα που ρυθμίζονται από το Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις, 

που περιλαμβάνουν
3
  : 

  

 την κατάταξη των μισθώσεων ως χρηματοδοτικών ή λειτουργικών, 

 την αναγνώριση του εσόδου από μίσθωση που προκύπτει από επένδυση σε ακίνητα 

(ΔΛΠ 18 Έσοδα), 

 την επιμέτρηση των δικαιωμάτων σε ακίνητα που κατέχονται με λειτουργική μίσθωση 

στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή 

 την επιμέτρηση της καθαρής επένδυσης σε χρηματοδοτική μίσθωση στις οικονομικές 

καταστάσεις του εκμισθωτή, 

  τη λογιστική των συναλλαγών πώλησης και επαναμίσθωσης (lease back). 

 τις γνωστοποιήσεις για τις χρηματοδοτικές και τις λειτουργικές μισθώσεις. 

  

Επίσης, το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε: (α) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα (ΔΛΠ 41 Γεωργία) και (β) μεταλλευτικά 

δικαιώματα και μεταλλευτικά αποθέματα, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τους 

όμοιους μη ανανεώσιμους πόρους. 

Ορισμοί  

 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες βασικές έννοιες , οι οποίες σχετίζονται με το ΔΛΠ 40: 

 

Λογιστική αξία 

 

Είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στον ισολογισμό, 

αφού πρώτα αφαιρεθούν οι συσσωρευμένες αποσβέσεις και οι συσσωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. 

 

 

 

 

3
Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015 
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Κόστος 

 

Είναι το ποσό των μετρητών ή ταμιακών ισοδυνάμων που καταβλήθηκε ή η εύλογη 

αξία άλλου ανταλλάγματος που δόθηκε για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου κατά 

το χρόνο της απόκτησης του ή κατασκευής του. 

 

Εύλογη αξία 

 

Είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί 

μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της 

αγοράς. Συγκεκριμένα, ένας αγοραστής και πωλητής έχουν γνώση για τα χαρακτηριστικά της 

επένδυσης σε ακίνητα, τις πραγματικές και πιθανές χρήσεις της, όπως επίσης και τις συνθήκες 

της αγοράς κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Ένας αγοραστής, δεν είναι υποχρεωμένος 

να αγοράσει το ακίνητο, αλλά αν προβεί στην αγορά του, θα γίνει σύμφωνα με τις συνθήκες 

της τρέχουσας αγοράς. Από την άλλη, ο πωλητής δεν είναι πρόθυμος, ούτε εξαναγκασμένος να 

πωλήσει σε οποιαδήποτε τιμή. 

 

Επένδυση σε ακίνητα 

 

Είναι ακίνητα (γήπεδα ή κτίρια ή μέρη κτιρίων ή αμφότερα) που κατέχονται από τον 

ιδιοκτήτη ή από το μισθωτή με χρηματοδοτική μίσθωση, για να αποκομίζει μισθώματα από την 

εκμίσθωσή τους ή για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων ή και για τα δύο. 

 

Δεν κατέχονται σε καμία περίπτωση για: 

 

Να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή για 

διοικητικούς σκοπούς ή 

Να πωληθούν  κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. 

 

 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 

 

Είναι ακίνητα που κατέχονται από τον ιδιοκτήτη ή από το μισθωτή με χρηματοδοτική 

μίσθωση, για χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή για 

διοικητικούς σκοπούς. Το κύριο σημείο διαφοράς μεταξύ των ακινήτων για επένδυση και των 

ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται είναι ότι τα ακίνητα για επένδυση κατέχονται για να 

αποφέρουν: 

(α) ενοίκια, και/ή 
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(β) κεφαλαιουχικό κέρδος. 

Είναι προφανές, ότι οι επενδύσεις σε ακίνητα δημιουργούν ταμειακές ροές που είναι σε 

μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τα άλλα στοιχεία 

ενεργητικού της οντότητας. Σε αντίθεση, οι ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τη χρήση 

άλλων παγίων στοιχείων του ενεργητικού τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή για 

διοικητικούς σκοπούς από την επιχείρηση, δεν είναι αποδοτέες σε συγκεκριμένα πάγια αλλά 

στο σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού που συμμετείχαν στην παραγωγική διαδικασία. 

Αυτό διακρίνει την επένδυση σε ακίνητα από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, για τα οποία 

εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις. Δικαίωμα σε ακίνητο που κατέχεται 

από μισθωτή με λειτουργική μίσθωση μπορεί να ταξινομηθεί ή να αντιμετωπιστεί λογιστικά ως 

επένδυση σε ακίνητα μόνον και μόνον όταν το ακίνητο θα πληρούσε τον ορισμό της επένδυσης 

σε ακίνητα και ο μισθωτής κάνει χρήση της μεθόδου της εύλογης αξίας για το αναγνωρισμένο 

περιουσιακό στοιχείο. Η εναλλακτική κατάταξη που περιγράφεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ανάλογα με το ακίνητο. Αν όμως, επιλεγεί η εναλλακτική αυτή κατάταξη για ένα δικαίωμα σε 

ακίνητο που κατέχεται με λειτουργική μίσθωση, κάθε ακίνητο που κατατάσσεται ως επένδυση 

σε ακίνητο θα αντιμετωπίζεται λογιστικά με τη μέθοδο της εύλογης αξίας 

 

Επένδυση σε ακίνητα 

Παραδείγματα επενδύσεων σε ακίνητα είναι τα ακόλουθα
4
 : 

 Η γη που κατέχεται για μακροπρόθεσμο κεφαλαιουχικό κέρδος και όχι για 

βραχυπρόθεσμη πώληση μέσα στις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας  

 Η γη που κατέχεται για απροσδιόριστη μελλοντική χρήση, δηλαδή όταν μία οντότητα 

δεν έχει προσδιορίσει ότι θα χρησιμοποιήσει τη γη ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο 

είτε για βραχυπρόθεσμη πώληση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης, η γη 

θεωρείται ότι κατέχεται για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων 

 Τα κτίρια που είναι ιδιοκτησία της οντότητας ή κατέχονται από την οντότητα με 

χρηματοδοτική μίσθωση και εκμισθώνονται με μία ή περισσότερες λειτουργικές 

μισθώσεις, και 

 Τα κτίρια τα οποία παραμένουν άδεια αλλά κατέχονται για λειτουργική εκμίσθωση σε 

τρίτου 

 

 

4
Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015 
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Παραδείγματα επενδύσεων σε ακίνητα που δεν πληρούν τα κριτήρια, για επένδυση και 

επομένως είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του παρόντος προτύπου: 

 

 Τα ακίνητα που προορίζονται για πώληση, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης ή είναι στη διαδικασία κατασκευής ή αξιοποίησης για τέτοια πώληση 

(ΔΛΠ 2 Αποθέματα), για παράδειγμα ακίνητα που αγοράστηκαν αποκλειστικά με την 

προοπτική να διατεθούν στο εγγύς μέλλον ή για αξιοποίηση και για επαναπώληση 

 Ακίνητα που κατασκευάζονται ή αξιοποιούνται για τρίτους (ΔΛΠ 11 Συμβάσεις 

Κατασκευής Έργων). 

 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις), που 

περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) ακίνητα που κατέχονται για μελλοντική χρήση ως 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα ακίνητα που κατέχονται για μελλοντική αξιοποίηση 

και μεταγενέστερη χρησιμοποίηση ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα ακίνητα που 

χρησιμοποιούνται από υπαλλήλους (ανεξάρτητα από το αν οι εργαζόμενοι πληρώνουν 

ή όχι ενοίκιο κατά τα ισχύοντα στην αγορά) και τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται από 

τον ιδιοκτήτη εν αναμονή της διάθεσής τους, 

 Τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για μελλοντική χρήση ως επένδυση 

σε ακίνητα. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζεται το ΔΛΠ 16 μέχρι να συμπληρωθεί η 

κατασκευή ή αξιοποίησή τους, οπότε τα ακίνητα καθίστανται επένδυση σε ακίνητα και 

εφαρμόζεται το παρόν Πρότυπο. Το Πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε υπάρχουσα 

επένδυση σε ακίνητα που ανακατασκευάζονται για συνεχή μελλοντική χρήση ως 

επένδυση σε ακίνητα. 

 Ακίνητα που μισθώνονται σε άλλη οντότητα με χρηματοδοτική μίσθωση. 
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Πηγή: (Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015) 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ  Ή 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το ακίνητο κατέχεται για 

σκοπούς πώλησης μέσα στις 

συνήθεις δραστηριότητες της 

οντότητας; 

Αποθέματα 

ΔΛΠ 2 

Το ακίνητο είναι 

Ιδιοχρησιμοποιούμενο; 

Υλικό πάγιο 

στοιχείο 

ενεργητικού 

ΔΛΠ 16 

Το ακίνητο είναι υπό 

κατασκευή/ανάπτυξη; 

Υλικό πάγιο 

στοιχείο 

ενεργητικού υπό 

κατασκευή ΔΛΠ 16 

Το ακίνητο είναι για επένδυση 

και μπορεί να εφαρμοστεί το 

μοντέλο: 

Εύλογης αξίας Κόστους 

ΔΛΠ 40 

ΔΛΠ 16 με 

γνωστοποιήσεις 

από το ΔΛΠ 40 
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Χαρακτηρισμός των ακινήτων ως Επένδυση σε Ακίνητα: 

 

1. Ορισμένα ακίνητα περιλαμβάνουν ένα τμήμα που κατέχεται για να αποφέρουν ενοίκια 

ή για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων και ένα άλλο τμήμα που κατέχεται για χρήση 

στην παραγωγή ή την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς. Αν 

αυτά τα τμήματα μπορούν να πωληθούν ξεχωριστά ή να εκμισθωθούν ξεχωριστά με 

χρηματοδοτική μίσθωση, η οντότητα τα λογιστικοποιεί ξεχωριστά.  

2.  Σε ορισμένες περιπτώσεις,  η οντότητα παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες στους 

μισθωτές ενός ακινήτου που κατέχει και αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελούν ένα 

ασήμαντο συστατικό στοιχείο της συνολικής συμφωνίας, το ακίνητο θεωρείται 

επένδυση και υπάγεται στο παρόν πρότυπο. Επειδή, δεν είναι πάντα εύκολο να 

προσδιοριστεί κατά πόσο οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι τόσο σημαντικές ώστε το 

ακίνητο να μην χαρακτηρισθεί επένδυση, η διοίκηση, θα πρέπει να ορίσει κάποια 

κριτήρια και όταν η ταξινόμηση είναι δύσκολη, θα πρέπει να γνωστοποιούνται, ώστε 

να χαρακτηριστεί το ακίνητο ως επένδυση ή όχι. Για παράδειγμα όταν ο ιδιοκτήτης 

ενός κτιρίου γραφείων παρέχει υπηρεσίες φύλαξης και συντήρησης στους μισθωτές 

που χρησιμοποιούν το κτίριο. 

3.  Όταν η οντότητα έχει στην ιδιοκτησία της ένα ακίνητο της που μισθώνεται και 

χρησιμοποιείται από τη μητρική ή άλλη θυγατρική επιχείρηση, το μισθωμένο ακίνητο 

θεωρείται επένδυση για σκοπούς προετοιμασίας των ατομικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της επιχείρησης, ενώ στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του ομίλου θεωρείται ιδιοχρησιμοποιούμενο, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται η επιχείρηση που κατέχει το ακίνητο. 

 

 

 

3.9.  Αναγνώριση και επιμέτρηση 

 

Προϋποθέσεις αναγνώρισης των επενδύσεων σε ακίνητα 

 

Η επένδυση σε ακίνητα αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο όταν πληρούνται τα 

παρακάτω κριτήρια: 

o είναι πιθανόν ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με την επένδυση 

θα εισρεύσουν στην οντότητα, 
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o  το κόστος κτήσης της επένδυσης μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 Σύμφωνα με τα κριτήρια της αναγνώρισης, η οντότητα αποτιμά κάθε κόστος των 

επενδύσεων σε ακίνητα κατά τη χρονική στιγμή που το κόστος αυτό πραγματοποιείται. Στα 

κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν αρχικά για την 

απόκτηση της επένδυσης σε ακίνητα και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα 

για τη συμπλήρωση, την αντικατάσταση μέρους ή τη συντήρηση κάποιου στοιχείου του 

ακινήτου. Τα καθημερινά κόστη συντήρησης και λειτουργίας του ακινήτου δεν 

κεφαλαιοποιούνται στη λογιστική τους αξία αλλά αναγνωρίζονται απευθείας στα 

αποτελέσματα της χρήσης, όταν πραγματοποιούνται. Για παράδειγμα, τα καθημερινά κόστη 

αποτελούνται από το εργατικό κόστος, τα αναλώσιμα και τα δευτερεύοντα ανταλλακτικά και 

χαρακτηρίζονται ως “επισκευή και συντήρηση” του ακινήτου και όχι ως αύξηση της 

λειτουργικής του ικανότητας. 

 

Επιπλέον, κάποια μέρη ενός ακινήτου μπορεί να έχουν αποκτηθεί μέσω 

αντικατάστασης. Για παράδειγμα, οι εσωτερικοί τοίχοι μπορεί να έχουν αντικατασταθεί. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναγνώρισης, η οντότητα αναγνωρίζει στη λογιστική αξία της 

επένδυσης σε ακίνητα, το κόστος της αντικατάστασης μέρους της επένδυσης σε ακίνητα κατά 

τη χρονική στιγμή που το κόστος αυτό πραγματοποιείται, εάν ικανοποιούνται τα κριτήρια 

αναγνώρισης. Η λογιστική αξία των τμημάτων που αντικαθίστανται διαγράφεται. 

 

Επιμέτρηση κατά την αναγνώριση 

 

 

Μία επένδυση σε ακίνητα αρχικά αποτιμάται στο κόστος κτήσης της. Τα κόστη της 

συναλλαγής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αρχική επιμέτρηση. 

Στο κόστος μιας επένδυσης σε ακίνητα δεν συμπεριλαμβάνονται
5
 : 

 τα έξοδα εκκίνησης, εκτός αν είναι αναγκαία για να καταστήσουν το ακίνητο σε 

κατάσταση λειτουργίας, 

 οι αρχικές λειτουργικές ζημιές, μέχρι να επέλθει η προγραμματισμένη πληρότητα 

του,  

 ασυνήθιστα μεγάλες σπατάλες υλικών, εργατικών ή άλλων πόρων κατά την 

κατασκευή ή ανάπτυξη του ακινήτου. 

 

5
 Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015
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Το κόστος αγοράς ενός ακινήτου για επένδυση αποτελείται από την τιμή της 

απόκτησης του ακινήτου και από κάθε άμεσα επιρριπτόμενη δαπάνη, όπως για παράδειγμα, 

επαγγελματικές αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, φόρους μεταβίβασης ακινήτου και άλλα 

τυχόν κόστη της συναλλαγής. Το κόστος μιας ιδιοκατασκευαζόμενης επένδυσης σε ακίνητα, 

είναι το κόστος της κατά την ημερομηνία που η κατασκευή ή αξιοποίηση ολοκληρώνεται. 

Έως εκείνη την ημερομηνία, η οντότητα εφαρμόζει το ΔΛΠ 16 και έπειτα από εκείνη την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης, κατασκευής ή ανάπτυξης του ακινήτου, ταξινομείται ως ακίνητο 

για επένδυση και εφαρμόζεται το ΔΛΠ 40. Αν πληρωμή για μία επένδυση σε ακίνητα 

αναβάλλεται, το κόστος της είναι η ισοδύναμη τοις μετρητοίς τιμή. Η διαφορά μεταξύ της 

τιμής μετρητοίς και του συνόλου των πληρωμών αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκου σε όλη την 

περίοδο της πίστωσης. 

 

 Το αρχικό κόστος ενός δικαιώματος σε ακίνητο που κατέχεται με μίσθωση και έχει 

ταξινομηθεί ως επένδυση σε ακίνητα θα πρέπει να αναγνωριστεί ως χρηματοδοτική μίσθωση 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 17, δηλαδή το στοιχείο του ενεργητικού πρέπει να αναγνωρίζεται στη 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ της εύλογης αξίας του ακινήτου και της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων μισθωμάτων που πρέπει να καταβληθούν. Ένα ισοδύναμο ποσό θα πρέπει να 

αναγνωριστεί ως υποχρέωση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 17. 

 

Κάθε ποσό πέρα από το αναμενόμενο, που καταβάλλεται για μίσθωση, θεωρείται ως 

μέρος των ελάχιστων μισθωμάτων που πρέπει να καταβληθούν για το σκοπό αυτό και 

συνεπώς συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου αλλά εξαιρείται από 

την υποχρέωση διότι έχει ήδη καταβληθεί. Εάν ένα δικαίωμα σε ακίνητο το οποίο κατέχεται 

βάσει μίσθωσης κατατάσσεται ως επένδυση σε ακίνητα, τότε αυτό το δικαίωμα (και όχι το 

ακίνητο) αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία 

 

Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας του δικαιώματος επί του ακινήτου βάσει της 

μεθόδου της εύλογης αξίας παρέχονται οδηγίες, οι οποίες σχετίζονται με τον υπολογισμό της 

εύλογης αξίας, όταν η αξία αυτή θεωρείται το κόστος για τους σκοπούς της αρχικής 

αναγνώρισης. 

 

Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων επενδύσεων σε ακίνητα με 

αντάλλαγμα ένα μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία του ενεργητικού ή 

συνδυασμό χρηματικών και μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων. Σε μία τέτοια 
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ανταλλαγή, ενός μη χρηματοοικονομικού στοιχείου με ένα άλλο, το κόστος της επένδυσης σε 

ακίνητα αποτιμάται βάσει την εύλογη αξία εκτός αν : 

o η συναλλαγή ανταλλαγής δεν έχει εμπορική υπόσταση  

o δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του περιουσιακού στοιχείου 

που παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε. Το στοιχεί 

του ενεργητικού που αποκτάται, αποτιμάται με αυτόν τον τρόπο έστω και αν η 

οντότητα δεν μπορεί να διαγράψει άμεσα το περιουσιακό στοιχείο που 

παραχωρήθηκε. Αν το παραληφθέν περιουσιακό στοιχείο δεν επιμετράται στην 

εύλογη αξία, το κόστος του αποτιμάται στη λογιστική αξία του παραχωρηθέντος 

περιουσιακού στοιχείου 

 

 Η οντότητα καθορίζει κατά πόσον η συναλλαγή ανταλλαγής έχει εμπορική υπόσταση 

λαμβάνοντας υπόψη κατά πόσο οι μελλοντικές ταμειακές ροές αναμένεται να μεταβληθούν 

ως αποτέλεσμα της συναλλαγής. Μία συναλλαγή ανταλλαγής έχει εμπορική υπόσταση όταν: 

 (α) η διαμόρφωση (κίνδυνος, χρόνος και ποσό) των ταμιακών ροών του περιουσιακού 

στοιχείου που αποκτάται διαφέρει από τη σύνθεση των ταμιακών ροών του περιουσιακού 

στοιχείου που μεταβιβάζεται ή  

 (β) η ειδική αξία για τη συγκεκριμένη οντότητα (λαμβάνοντας υπόψη τις ταμειακές ροές 

μετά από τη φορολογία) που επηρεάζεται από τη συναλλαγή λειτουργιών μεταβάλλεται ως 

αποτέλεσμα της ανταλλαγής και 

(γ) η διαφορά ενός εκ των δύο πιο πάνω είναι σημαντική σε σχέση με την εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων που ανταλλάσσονται. 

 Προκειμένου να προσδιοριστεί αν μία συναλλαγή ανταλλαγής έχει εμπορική 

υπόσταση, η ειδική αξία του τμήματος των επηρεαζόμενων από τη συναλλαγή λειτουργιών 

της οντότητας θα αντανακλά τις μετά φόρων ταμειακές ροές. Το αποτέλεσμα των αναλύσεων 

είναι ξεκάθαρο χωρίς να χρειάζεται η οντότητα να προβεί σε λεπτομερείς υπολογισμούς. 

 

Η εύλογη αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού για το οποίο δεν υπάρχουν 

συγκρίσιμες συναλλαγές στην αγορά είναι δυνατό να αποτιμηθεί με αξιοπιστία εάν: 

 (α) δεν υφίσταται σημαντική διακύμανση του εύρους των εκτιμήσεων της εύλογης αξίας,  

 (β) ο προσδιορισμός των πιθανοτήτων των διαφόρων εκτιμήσεων για τα όρια του εκτιμητή 

εντός του εύρους τιμών, μπορούν να εκτιμηθούν και να εφαρμοστούν κατά την εκτίμηση της 

εύλογης αξίας. 
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 Αν η οντότητα μπορεί να αποτιμήσει αξιόπιστα την εύλογη αξία είτε του στοιχείου 

του ενεργητικού που αποκτά είτε του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου, τότε η 

εύλογη αξία του στοιχείου του ενεργητικού που δίνεται χρησιμοποιείται για την αποτίμηση 

του κόστους εκτός αν η εύλογη αξία του παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είναι πιο 

έκδηλη. (Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης,2015) 

 

 

 

3.10. Αποτίμηση μετά την Αρχική Αναγνώριση 

 

 

Γενικοί Κανόνες 

 

Μία οντότητα προκειμένου να προβεί σε αποτίμηση μίας επένδυσης μετά την αρχική 

αναγνώριση, μπορεί να επιλέξει ως ακολουθούμενη λογιστική πολιτική είτε το μοντέλο της 

εύλογης αξίας, είτε το υπόδειγμα  του κόστους κτήσης και θα εφαρμόζει αυτήν την πολιτική 

σε όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα.  

 

Με βάση το Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων 

και Λάθη, δηλώνει ότι η οικειοθελής αλλαγή στη λογιστική πολιτική πρέπει να γίνεται μόνο 

αν η αλλαγή αυτή θα καταλήξει σε μια πιο κατάλληλη παρουσίαση των συναλλαγών, άλλων 

γεγονότων ή συνθηκών στις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας. Είναι αρκετά απίθανο 

ότι μία αλλαγή από τη μέθοδο της εύλογης αξίας στη μέθοδο του κόστους θα καταλήξει σε 

πιο κατάλληλη παρουσίαση. 

 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι, το ΔΛΠ 40 υποχρεώνει όλες τις οντότητες να προσδιορίζουν 

την εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα για το σκοπό είτε της “αποτίμησης“ (αν η 

οντότητα εφαρμόζει τη μέθοδο της εύλογης αξίας) είτε της “γνωστοποίησης” (αν εφαρμόζει 

τη μέθοδο του κόστους κτήσης). Στην ουσία το ΔΛΠ 40 επιτρέπει μόνο την αλλαγή από 

μοντέλο κόστους κτήσης σε μοντέλο εύλογης αξίας. Η οντότητα ενθαρρύνεται, αλλά δεν 

υποχρεούται, να προσδιορίζει την εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα με βάση την 

αποτίμηση από ένα ανεξάρτητο επαγγελματία εκτιμητή με σχετικό τίτλο σπουδών και 

εμπειρία στην αποτίμηση ακινήτων, που είναι υπό εκτίμηση. 
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Μέθοδος εύλογης αξίας 

 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα που επιλέγει τη μέθοδο της εύλογης αξίας 

πρέπει να αποτιμά όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα στην εύλογη αξία, εκτός τις περιπτώσεις 

που υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η επιχείρηση δε θα είναι σε θέση να εκτιμήσει αξιόπιστα, την 

πραγματική αξία ενός ακινήτου. Όταν το δικαίωμα επί ακινήτου που κατέχεται από μισθωτή 

βάσει λειτουργικής μίσθωσης κατατάσσεται ως επένδυση σε ακίνητα, εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά η μέθοδος της εύλογης αξίας. 

 

Η εύλογη αξία μίας επένδυσης σε ακίνητα είναι η τιμή στην οποία το ακίνητο θα 

μπορούσε να ανταλλαχθεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με την θέλησή τους και με πλήρη 

γνώση των συνθηκών της αγοράς, σε μία συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική 

βάση και είναι συνήθως η αγοραία αξία της κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Η εύλογη 

αξία ειδικά αποκλείει μία εκτιμώμενη τιμή αυξημένη ή μειωμένη από ειδικούς όρους ή 

συνθήκες τέτοιες όπως είναι η άτυπη χρηματοδότηση, οι συμφωνίες πώλησης και 

επαναμίσθωσης, οι ειδικές προϋποθέσεις ή παραχωρήσεις που δίδονται από οποιονδήποτε 

που συνδέεται με την πώληση. Ακόμη, μπορεί να προκύψουν κόστη συναλλαγής κατά την 

πώληση, τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας του 

ακινήτου.  

 

Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, απεικονίζονται οι συνθήκες της αγοράς, με 

βάση τη μέθοδο της εύλογης αξίας για τις επενδύσεις σε ακίνητα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι 

οι συνθήκες της αγοράς μπορεί να αλλάξουν, η εύλογη αξία προσδιορίζεται σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία, για να αποφευχθούν λάθη. 

 

Σε μίσθωση της οποίας η διαπραγμάτευση έγινε στις ισχύουσες τιμές της αγοράς, η 

εύλογη αξία δικαιώματος επί μισθωμένου ακινήτου κατά την απόκτηση, καθαρή από κάθε 

αναμενόμενη καταβολή μισθωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με 

αναγνωρισμένες υποχρεώσεις, θα πρέπει να είναι μηδενική. Η εύλογη αξία δεν αλλάζει 

άσχετα αν, για λογιστικούς σκοπούς, ένα μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο και η υποχρέωση 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία ή στην παρούσα αξία της ελάχιστης καταβολής 

μισθωμάτων. Έτσι, η επανεκτίμηση ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου από το κόστος, 

στην εύλογη αξία, δε θα πρέπει να δημιουργεί αρχικό κέρδος ή ζημία, εκτός αν η εύλογη αξία 



52 
 

αποτιμηθεί σε διαφορετικούς χρόνους. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν επιλεγεί η εφαρμογή 

της μεθόδου της εύλογης αξίας μετά την αρχική αναγνώριση. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κάθε κέρδος (ή ζημιά) που προκύπτει από μία μεταβολή στην 

εύλογη αξία της επένδυσης, συνιστά αποτέλεσμα και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της 

χρήσης κατά την οποία προκύπτει. Στην περίπτωση που μία επιχείρηση έχει χρησιμοποιήσει 

την εύλογη αξία για την αποτίμηση μιας Επένδυσης σε Ακίνητα, τότε η μέθοδος αυτή πρέπει 

να εφαρμόζεται μέχρι την τελική εκποίηση του ακινήτου, έστω και εάν συγκρίσιμες 

συναλλαγές γίνονται με μικρότερη συχνότητα ή οι αγοραίες τιμές είναι λιγότερο «άμεσα 

διαθέσιμες». 

 

Εάν οι τρέχουσες τιμές σε μία αγορά για όμοιο ακίνητο δεν είναι διαθέσιμες, η 

οντότητα λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως: 

(α) τρέχουσες τιμές μιας ενεργούς αγοράς για ακίνητα διαφορετικής φύσης, κατάστασης ή 

τοποθεσίας (ή υποκείμενα σε διαφορετική μίσθωση ή άλλες συμβάσεις), αναπροσαρμοσμένες 

έτσι ώστε να αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες που αφορούν το εκτιμώμενο ακίνητο 

(β) πρόσφατες τιμές σε λιγότερο ενεργές αγορές, με αναπροσαρμογές που αντανακλούν τις 

διαφοροποιήσεις στις οικονομικές συνθήκες από την ημερομηνία των συναλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν σε αυτές τις τιμές και 

(γ) προβλέψεις προεξοφλημένων ταμειακών ροών, βάσει αξιόπιστων εκτιμήσεων 

μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες υποστηρίζονται από τους όρους κάθε υπάρχουσας 

μίσθωσης ή άλλων συμβάσεων και από εξωτερικά αποδεικτικά στοιχεία όπως για 

παράδειγμα, τα τρέχοντα ενοίκια της αγοράς για παρόμοια ακίνητα στην ίδια τοποθεσία και 

κατάσταση. Η προεξόφληση πρέπει να γίνεται με προεξοφλητικά επιτόκια που λαμβάνουν 

υπόψη τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς όσον αφορά, την αβεβαιότητα στην ποσότητα και 

την επιλογή του χρόνου των ταμιακών ροών. 

 

Διάφορες πηγές μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά συμπεράσματα ως προς την 

εύλογη αξία μιας επένδυσης σε ακίνητα, για το λόγο αυτό, η οντότητα πρέπει να μελετά τους 

λόγους για αυτές τις διαφορές, ώστε να φθάσει στην πιο αξιόπιστη εκτίμηση της εύλογης 

αξίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μία οντότητα αποκτά μία επένδυση σε ακίνητα, 

υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η διακύμανση των λογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας θα είναι 

τόσο μεγάλη και οι πιθανότητες των διαφόρων αποτελεσμάτων θα είναι τόσο δύσκολο να 

εκτιμηθούν, ώστε η χρησιμότητα μιας απλής εκτίμησης της εύλογης αξίας να αναιρείται.  
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Η εύλογη αξία, δεν πρέπει να συγχέεται με την αξία χρήσης, όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 

36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων.  

Για παράδειγμα, δεν λαμβάνονται υπόψη: 

(α) η πρόσθετη αξία που προέρχεται από τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων σε 

διαφορετικές τοποθεσίες, 

(β) εκμετάλλευση των επενδύσεων σε ακίνητα με άλλα περιουσιακά στοιχεία, 

(γ) νομικά δικαιώματα και οι νομικοί περιορισμοί που ισχύουν για τον εκάστοτε ιδιοκτήτη  

(δ) φορολογικά οφέλη ή τα φορολογικά βάρη που ισχύουν για τον εκάστοτε ιδιοκτήτη. 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι, κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της σε επένδυση 

σε ακίνητα, μία οντότητα δεν πρέπει να υπολογίζει δύο φορές τα περιουσιακά στοιχεία ή τις 

υποχρεώσεις, τα οποία αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά στοιχεία του ενεργητικού ή 

υποχρεώσεις. Για παράδειγμα: 

(α) εξοπλισμός, όπως ανελκυστήρες ή κλιματισμός είναι συχνά ένα αναπόσπαστο μέρος του 

κτιρίου που συνήθως περιλαμβάνεται στην επένδυση του ακινήτου και δεν αναγνωρίζεται 

ξεχωριστά ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, 

(β) αν ένα γραφείο μισθώνεται επιπλωμένο, η εύλογη αξία του γραφείου γενικά περιλαμβάνει 

την εύλογη αξία των επίπλων, γιατί το έσοδο από μίσθωση αφορά το επιπλωμένο γραφείο. 

Όταν η επίπλωση περιλαμβάνεται στην εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα, η οντότητα 

δεν αναγνωρίζει αυτήν την επίπλωση ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, η οντότητα τα  

αναγνωρίζει ως ξεχωριστή υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο, 

(γ) η εύλογη αξία μιας επένδυσης σε ακίνητα που κατέχεται με μίσθωση αντανακλά τις μη 

αναμενόμενες ταμειακές ροές. 

Συνεπώς, αν ένα ακίνητο που κατέχεται με λειτουργική μίσθωση από ένα μισθωτή 

ταξινομείται ως ακίνητο για επένδυση η μέθοδος της εύλογης αξίας καθίσταται υποχρεωτική. 

Η εύλογη αξία μιας επένδυσης σε ακίνητα δεν περιλαμβάνει μελλοντικές 

κεφαλαιουχικές δαπάνες που θα βελτιώσουν ή θα επεκτείνουν την αξία του ακινήτου, ούτε 

περιλαμβάνει μελλοντικά οφέλη από αυτές τις δαπάνες. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οντότητα αναμένει ότι η παρούσα αξία των πληρωμών 

της που απαιτούνται για ένα επενδυτικό ακίνητο, θα ξεπεράσει την παρούσα αξία των 

αντίστοιχων ταμειακών εισπράξεων. Αν αναγνωριστεί μία υποχρέωση, ο τρόπος που θα 

επιμετρηθεί, προσδιορίζεται από την οντότητα βάσει του ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις. 
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Αδυναμία αξιόπιστης αποτίμησης εύλογης αξίας 

 

Κατά την απόκτηση, μιας επένδυσης σε ακίνητο, η οντότητα δεν δύναται να 

προσδιορίσει την εύλογη αξία αξιόπιστα, σε μία συνεχή βάση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

όταν η οντότητα αποκτά μία επένδυση σε ακίνητα και το ακίνητο καθίσταται επένδυση μετά 

την ολοκλήρωση της κατασκευής ή αξιοποίησης ή μετά από μία μεταβολή στη χρήση, τότε η 

επένδυση της ακίνητης περιουσίας αποτιμάται με τη μέθοδο του κόστους του ΔΛΠ 16- 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, με υπολειμματική αξία μηδενική. Όμως, η οντότητα, θα 

συνεχίσει να αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε εναπομένουσα επένδυση σε ακίνητα με τη μέθοδο 

της εύλογης αξίας. Στην περίπτωση που, η οντότητα, έχει αποτιμήσει μία επένδυση σε 

ακίνητο, με τη μέθοδο της εύλογης αξίας, θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τη 

συγκεκριμένη μέθοδο, έως ότου επέλθει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου ή μέχρι τη 

διάθεσή του, ακόμη και αν συγκρίσιμες αγοραίες συναλλαγές γίνονται λιγότερο συχνές ή οι 

αγοραίες τιμές καθίστανται λιγότερο εύκολα διαθέσιμες. 

. 

 

Μέθοδος Κόστούς Κτήσης 

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα που επιλέγει τη μέθοδο κόστους κτήσης, θα 

αποτιμά όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ16, εκτός από 

τα ακίνητα που πληρούν τα κριτήρια για ταξινόμηση ως «κατεχόμενα για πώληση» και τα 

οποία λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5. Επομένως, σύμφωνα με το ΔΛΠ16, θα 

πρέπει να καταχωρείται η απόσβεση με συστηματικό τρόπο κατά την ωφέλιμη ζωή του 

ακινήτου και τα ακίνητα θα εμφανίζονται στον Ισολογισμό στο κόστος κτήσης τους μείον τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. (Βλάχος και Λούκας, 

2007, Νεγκάκης, 2015) 

 

 

3.11. Μεταφορές 

 

Μεταφορές από ή προς τις Επενδύσεις σε Ακίνητα, πρέπει να γίνονται όταν υπάρχει 

μεταβολή στη χρήση του ακινήτου η οποία αποδεικνύεται από : 
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1. την έναρξη ιδιοκατοίκησης του ακινήτου, οπότε στην περίπτωση αυτή το ακίνητο 

μεταφέρεται από την κατηγορία επενδύσεις σε ακίνητα στην κατηγορία 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. 

2. Την έναρξη αξιοποίησης του ακινήτου, με σκοπό την πώληση, οπότε στην περίπτωση 

αυτή το ακίνητο μεταφέρεται από την κατηγορία επενδύσεις σε ακίνητα, στα 

αποθέματα 

3. Το τέλος της ιδιοχρησιμοποίησης του ακινήτου, οπότε στην περίπτωση αυτή το 

ακίνητο μεταφέρεται από την κατηγορία ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο στις 

επενδύσεις σε ακίνητα, 

4. Την έναρξη μιας λειτουργικής μίσθωσης σε τρίτο, οπότε πρόκειται για μία μεταφορά 

από τα αποθέματα, στις επενδύσεις σε ακίνητα. 

5. Την ολοκλήρωση της κατασκευής ή αξιοποίησης, οπότε στην περίπτωση αυτή το 

ακίνητο μεταφέρεται από τα ακίνητα υπό κατασκευή, στις επενδύσεις σε ακίνητα. Αν 

στο μέλλον, μία επένδυση ανακατασκευαστεί και δεν χάσει την ιδιότητά της ως 

επένδυση και κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής, δεν εφαρμόζεται το ΔΛΠ 16. 

 

Στην περίπτωση, που υπάρξει μεταβολή στη χρήση, η οποία αποδεικνύεται από την 

έναρξη της αξιοποίησης με σκοπό την πώληση, τότε η οντότητα πρέπει να μεταφέρει το 

ακίνητο από τις επενδύσεις σε ακίνητα στα αποθέματα. Αν όμως αποφασίσει να διαθέσει μία 

επένδυση χωρίς αξιοποίηση, τότε συνεχίζει να μεταχειρίζεται το ακίνητο ως επένδυση μέχρις 

ότου απαλειφθεί και δεν το μεταχειρίζεται ως απόθεμα. Επίσης, αν η οντότητα αρχίσει να 

ανακατασκευάζει ένα υπάρχον ακίνητο και δεν αλλάξει η ιδιότητά του ως επένδυση, τότε 

παραμένει ως επένδυση σε ακίνητα και δεν επαναταξινομείται ως ιδιοχρησιμοποιούμενο 

ακίνητο κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής. 

Επιπλέον, όταν η οντότητα χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους κτήσης, καμία 

επίδραση δεν υπάρχει κατά την αλλαγή μεταξύ της χρήσης ενός ακινήτου και κατά τη 

μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα σε ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο και απόθεμα και δε 

μεταβάλλουν τη λογιστική αξία του ακινήτου που μεταφέρεται ούτε μεταβάλλουν το κόστος 

αυτού του ακινήτου για σκοπούς αποτίμησης ή γνωστοποίησης.  

Στην περίπτωση που μία οντότητα, μεταφέρει επενδύσεις σε ακίνητα, που 

εφαρμόζουν τη μέθοδο της εύλογης αξίας, σε ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα ή αποθέματα, 

τότε  η μεταφορά γίνεται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μεταβολής της χρήσης. Από 

εκεί και έπειτα, η λογιστική αντιμετώπιση γίνεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 ή το ΔΛΠ 2.    
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Όταν ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο γίνεται επένδυση σε ακίνητα που 

απεικονίζεται στην εύλογη αξία, η οντότητα θα εφαρμόζει το ΔΛΠ 16 μέχρι την ημερομηνία 

της αλλαγής της χρήσης. Κάθε διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του ακινήτου και της 

λογιστικής αξίας, αντιμετωπίζεται ως διαφορά αναπροσαρμογής σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 

i. εάν η εύλογη αξία είναι μικρότερη από τη λογιστική αξία του ακινήτου, τότε η 

μείωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήση. Όμως, εάν υπάρχουν «Αποθεματικά 

Αναπροσαρμογής» για αυτό το ακίνητο, η μείωση επιρρίπτεται σε αυτά τα 

πλεονάσματα αναπροσαρμογής. 

ii. εάν η εύλογη αξία είναι μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία, η αύξηση αναστρέφει 

μία προηγούμενη ζημία και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Το ποσό που 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα δεν υπερβαίνει το ποσό που χρειάζεται για την 

αποκατάσταση της λογιστικής αξίας στη λογιστική αξία που θα είχε προσδιοριστεί 

(καθαρή από απόσβεση) αν δεν είχε αναγνωριστεί καμία ζημία απομείωσης. Ακόμη, 

κάθε υπόλοιπο που απομένει από την αύξηση πιστώνεται κατ’ ευθείαν στην καθαρή 

θέση υπό τον τίτλο των πλεονασμάτων αναπροσαρμογής. Τα πλεονάσματα 

αναπροσαρμογής που περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση μπορεί να μεταφέρονται 

στα κέρδη εις νέον, όταν πρόκειται για μεταγενέστερη διάθεση της επένδυσης σε 

ακίνητα, τα. Οι μεταφορές από τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον 

δε γίνονται μέσω των κερδών ή των ζημιών. 

 

Όταν γίνεται μεταφορά από αποθέματα σε επενδύσεις σε ακίνητα που θα 

απεικονίζονται στην εύλογη αξία, τότε κάθε διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του ακινήτου 

κατά αυτήν την ημερομηνία και της προηγούμενης λογιστικής αξίας πρέπει να αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα χρήσης. 

 

 Όταν η οντότητα ολοκληρώνει την κατασκευή ή αξιοποίηση μιας 

ιδιοκατασκευαζόμενης επένδυσης σε ακίνητα που θα απεικονίζεται στην εύλογη αξία, κάθε 

διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του ακινήτου κατά αυτήν την ημερομηνία και της 

προηγούμενης λογιστικής αξίας πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. 
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Σχεδιάγραμμα Λογιστικού Χειρισμού για Μεταφορές Ακινήτων 

 

 

 

 

 

 

Οι διαφορές καταχωρίζονται στα  

Αποτελέσματα χρήσης 

 

 

 

 

  

 
 

Οι διαφορές καταχωρίζονται στα  Η διαφορά στην Εύλογη  

Αποτελέσματα χρήσης Αξία τυγχάνει χειρισμού 
 με βάση το ΔΛΠ 16 

Το νέο «κόστος» 
του ακινήτου είναι 

η «εύλογη αξία» την 

ημέρα της μεταφοράς 

Ακολουθούνται οι πρόνοιες 

του ΔΛΠ 40 μέχρι την 

ημερομηνία της μεταφοράς. 

 

 

 
Πηγή: (Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015) 

 

 

 

 

3.12. Διάθεση των επενδύσεων σε ακίνητα 

 

Μία επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται από τις οικονομικές καταστάσεις κατά τη 

διάθεση ή όταν η επένδυση αποσύρεται μονίμως από τη χρήση και δεν αναμένονται 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την εκποίηση της. Η διάθεση/εκποίηση μιας επένδυσης σε 

ακίνητα μπορεί να γίνει με την πώληση του ή με σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. Κατά την απόσυρση/ διάθεση της επένδυσης, τα κέρδη ή οι ζημίες που 

προκύπτουν, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως. Για την αναγνώριση του 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΔΛΠ 16) 

 

Ακίνητα για Επένδυση 
(ΔΛΠ 40) 

Αποθέματα - Ακίνητα 

προς Πώληση 

(ΔΛΠ 2) 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ακίνητα 

(ΔΛΠ 16) 
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εσόδου από την πώληση αγαθών, η οντότητα εφαρμόζει το ΔΛΠ18, κατά την ημερομηνία της 

διάθεσης μιας επένδυσης σε ακίνητα, ενώ το ΔΛΠ 17 εφαρμόζεται κατά τη διάθεση με 

σύναψη χρηματοδοτική μίσθωσης και πώλησης και επαναμίσθωσης. 

 

Η οντότητα εφαρμόζει το ΔΛΠ 37, για κάθε υποχρέωση που διατηρεί μετά τη διάθεση 

μιας επένδυσης σε ακίνητα. Όταν καθίσταται απαιτητή, η αποζημίωση, για επενδύσεις σε 

ακίνητα που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα 

αποτελέσματα. Απομειώσεις ή ζημίες επενδύσεων σε ακίνητα, σχετικές απαιτήσεις ή 

πληρωμές αποζημιώσεων από τρίτους και κάθε μεταγενέστερη αγορά ή κατασκευή στοιχείων 

του ενεργητικού, είναι ξεχωριστά οικονομικά γεγονότα και πρέπει να αντιμετωπίζονται 

λογιστικά ως ακολούθως
6
: 

 απομειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 

 αποσύρσεις ή διαθέσεις επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 

40 

 όταν καθίσταται απαιτητή η αποζημίωση από τρίτα μέρη για επενδύσεις σε ακίνητα 

που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

 το κόστος στοιχείων ενεργητικού που αποκαταστάθηκαν, αγοράζονται ή 

κατασκευάζονται ως αντικαταστάσεις προσδιορίζεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 40. 

 

3.13. Γνωστοποιήσεις 

 

Μέθοδος εύλογης αξίας και μέθοδος κόστους 

 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 17, ο ιδιοκτήτης επένδυσης σε ακίνητα παρέχει τις 

γνωστοποιήσεις του εκμισθωτή σχετικά με τις μισθώσεις που έχει συνάψει. Η οντότητα που 

κατέχει επένδυση σε ακίνητα με χρηματοδοτική ή λειτουργική μίσθωση παρέχει τις 

γνωστοποιήσεις του μισθωτή για τις χρηματοδοτικές μισθώσεις και τις γνωστοποιήσεις του 

εκμισθωτή για τις λειτουργικές μισθώσεις που έχει συνάψει. 

 

 

 

 

6
 Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015 
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Στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα
7
: 

 αν εφαρμόζει τη μέθοδο της εύλογης αξίας ή τη μέθοδο του κόστους. 

 αν εφαρμόζεται η μέθοδος της εύλογης αξίας, και υπό ποιες συνθήκες κατατάσσονται 

και αντιμετωπίζονται λογιστικά ως επενδύσεις σε ακίνητα τα δικαιώματα σε 

ιδιοκτησίες που κατέχονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων, 

 αν η κατάταξη είναι δύσκολη, τα κριτήρια που εφαρμόζει η οντότητα, για να 

διαχωρίσει την επένδυση σε ακίνητα από τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και από 

ακίνητα που κατέχονται για πώληση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης, 

 Οι μέθοδοι και οι ουσιαστικές παραδοχές που εφαρμόζονται κατά τον προσδιορισμό 

της εύλογης αξίας της επένδυσης σε ακίνητα, συμπεριλαμβάνοντας μία κατάσταση για 

το αν και κατά πόσο ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας υποστηρίχθηκε από στοιχεία 

της αγοράς ή ήταν περισσότερο έντονα βασισμένος σε άλλους παράγοντες (που η 

οντότητα θα γνωστοποιεί) λόγω της φύσης του ακινήτου και της έλλειψης 

συγκρίσιμων δεδομένων της αγοράς, 

 Όταν η έκταση κατά την οποία η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα, 

επιμετρήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις, από έμπειρο 

εκτιμητή, θα πρέπει να γνωστοποιείται.  

 Τα ποσά κέρδους ή ζημίας που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης αναφορικά με: 

o έσοδα μισθωμάτων από την επένδυση σε ακίνητα, 

o άμεσα λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβάνοντας επισκευές & συντηρήσεις) που 

προκύπτουν από επένδυση σε ακίνητα που δημιούργησε έσοδα από μισθώματα κατά 

την διάρκειας της χρήσης 

o άμεσα λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένου επισκευές & συντηρήσεις) που 

προκύπτουν από επένδυση σε ακίνητα που δε δημιούργησε έσοδα από μισθώματα 

κατά την διάρκειας της χρήσης 

 

 

 

 

7
 Βλάχος και Λούκας, 2007,Νεγκάκης, 2015 
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 την ύπαρξη και τα ποσά των περιορισμών που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά 

την πώληση μιας επένδυσης σε ακίνητα από ομάδα περιουσιακών στοιχείων ή στην 

απόδοση του εσόδου και του προϊόντος της διάθεσης, 

  Η ύπαρξη συμβατικών υποχρεώσεων για την αγορά, κατασκευή ή αξιοποίηση της 

επένδυσης σε ακίνητα ή για επισκευές, συντήρηση ή αναβάθμιση. 

 

 

 

Υποχρεωτικές Γνωστοποιήσεις όταν εφαρμόζεται η Μέθοδος της Εύλογης 

Αξίας 

 

Αν η οντότητα εφαρμόζει τη μέθοδο της εύλογης αξίας, θα πρέπει να γνωστοποιεί μία 

συμφωνία της λογιστικής αξίας της επένδυσης σε ακίνητα στην αρχή και το τέλος της 

περιόδου και να απεικονίζει τα ακόλουθα
8
: 

 προσθήκες, γνωστοποιώντας ξεχωριστά εκείνες τις προσθήκες που προέρχονται από 

αγορές και εκείνες που προέρχονται από μεταγενέστερες δαπάνες που αναγνωρίζονται 

στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, 

 προσθήκες που προέρχονται από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, 

 τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για πώληση ή που 

συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς 

πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 και άλλες διαθέσεις,(ΔΠΧΠ 5) 

 καθαρά κέρδη ή ζημίες από αναπροσαρμογές της εύλογης αξίας 

 διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης και κατά τη μετατροπή της εκμετάλλευσης στο 

εξωτερικό στο νόμισμα παρουσίασης της αναφέρουσας οντότητας, 

 μεταφορές από τα αποθέματα και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και  

 άλλες μεταβολές. 

Όταν η εκτίμηση μιας επένδυσης σε ακίνητα προσαρμόζεται για τους σκοπούς των 

οικονομικών καταστάσεων, η οντότητα θα γνωστοποιεί συμφωνίες μεταξύ της εκτίμησης και 

της προσαρμοσμένης εκτίμησης που συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις, 

παρουσιάζοντας ξεχωριστά το συνολικό ποσό κάθε αναγνωρισμένης υποχρέωσης μίσθωσης 

που έχει προστεθεί εκ νέου καθώς και κάθε σημαντική προσαρμογή. 

 

 

8
 Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015 
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Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που η οντότητα εφαρμόζει τη μέθοδο κόστους του 

Δ.Λ.Π. 16, για την αποτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα, η λογιστική συμφωνία της 

επένδυσης σε ακίνητα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου θα πρέπει να γνωστοποιεί τα 

ποσά που σχετίζονται με την συγκεκριμένη επένδυση ξεχωριστά από αυτά που σχετίζονται με 

άλλες επενδύσεις σε ακίνητα. 

 

Επιπρόσθετα, η οντότητα θα γνωστοποιεί
9
: 

 μία περιγραφή της επένδυσης σε ακίνητα, 

 η αιτία που δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη εκτίμηση της εύλογης αξίας 

 το εύρος των εκτιμήσεων μέσα στο οποίο είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται η εύλογη 

αξία και 

  κατά τη διάθεση επένδυσης σε ακίνητα που δεν απεικονίζεται στην εύλογη αξία ,θα 

πρέπει να γνωστοποιείται: 

 

α) το γεγονός ότι η οντότητα έχει διαθέσει την επένδυση σε ακίνητα που δεν 

απεικονίζεται στην εύλογη αξία, 

 

β) τη λογιστική αξία αυτής της επένδυσης σε ακίνητα κατά το χρόνο της πώλησης και 

γ)το κέρδος ή η ζημία που αναγνωρίστηκε από την πώληση 

  

 

Υποχρεωτικές Γνωστοποιήσεις όταν εφαρμόζεται η Μέθοδος του Κόστους 

Κτήσης 

 

Επιπλέον, η οντότητα που χρησιμοποιεί με μέθοδο του κόστους θα πρέπει να 

γνωστοποιεί
10

 : 

 τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο απόσβεσης, 

 τους συντελεστές απόσβεσης, ή την ωφέλιμη ζωή που χρησιμοποίησε 

 τη λογιστική αξία προ αποσβέσεων και τη σωρευμένη απόσβεση κατά την έναρξη και 

λήξη της περιόδου 

 

 

9
 Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015 
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 μία συμφωνία της λογιστικής αξίας της επένδυσης σε ακίνητα κατά την έναρξη και το 

τέλος της χρήσης που να απεικονίζει: 

α) προσθήκες που προέρχονται από αποκτήσεις και εκείνες που προέρχονται από 

μεταγενέστερες δαπάνες που αναγνωρίστηκαν ως περιουσιακά στοιχεία, 

β) προσθήκες που προέρχονται από αποκτήσεις μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων, 

γ) τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση ή που 

συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως προοριζόμενη για πώληση 

σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 και άλλες διαθέσεις,(ΔΠΧΠ 5) 

δ) αποσβέσεις, 

ε) το ποσό των ζημιών απομείωσης που αναγνωρίστηκε και το ποσό των ζημιών απομείωσης 

που αναστράφηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36, 

στ) καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των 

οικονομικών καταστάσεων από το νόμισμα λειτουργίας σε διαφορετικό νόμισμα 

παρουσίασης και κατά τη μετατροπή της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό στο νόμισμα 

παρουσίασης της αναφέρουσας οντότητας, 

ζ) πραγματοποιηθείσες μεταφορές από και προς τα αποθέματα και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ακίνητα και 

η) άλλες μεταβολές 

 την εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να 

προσδιορισθεί αξιόπιστα, η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα όταν η οντότητα 

δεν μπορεί να προσδιορίσει την εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα αξιόπιστα, θα 

πρέπει να γίνεται μία εκτίμηση που θα γνωστοποιείται: 

i. Η Περιγραφή της επένδυσης σε ακίνητα 

ii. Ο λόγος/ -οι που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα η εύλογη αξία 

iii. Το εύρος των εκτιμήσεων, μέσα στο οποίο είναι πιθανόν να βρίσκεται η εύλογη αξία. 

 

(Βλάχος, Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015) 

 

 

 

 

 

 

10
 Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015 
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3.14. Μεταβατικές Διατάξεις  

 

Μέθοδος εύλογης αξίας 

 

 

Η οντότητα που έχει προηγουμένως εφαρμόσει το Δ.Λ.Π. 40 (2000) και επιλέγει για 

πρώτη φορά να κατατάξει και να αντιμετωπίσει κάποια ή όλα τα δικαιώματα επί ακινήτων 

που κατέχονται με λειτουργική μίσθωση ως επενδύσεις σε ακίνητα θα αναγνωρίζει τις 

επιδράσεις εκείνης της επιλογής ως προσαρμογή στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον 

της περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά η εκλογή
11

. 

 αν η οντότητα έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει δημοσίως την εύλογη αξία εκείνων 

των δικαιωμάτων επί ακινήτων σε προηγούμενες περιόδους, η οντότητα 

ενθαρρύνεται, αλλά δεν υποχρεούται να : 

 προσαρμόζει το υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον από την περίοδο που 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τέτοια εύλογη αξία και γνωστοποιήθηκε δημόσια, 

 επαναδιατυπώνει συγκριτική πληροφόρηση για αυτές τις περιόδους 

 αν η οντότητα δεν έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει δημοσίως την εύλογη αξία 

εκείνων των δικαιωμάτων επί ακινήτων, η οντότητα, δε θα επαναδιατυπώνει τη 

συγκριτική πληροφόρηση και πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό. 

 

Το συγκεκριμένο Πρότυπο, απαιτεί ένα χειρισμό που διαφέρει από το ΔΛΠ 8, το 

οποίο απαιτεί να επαναδιατυπώνεται η συγκριτική πληροφόρηση. Όταν η οντότητα υιοθετεί 

αυτό το Πρότυπο για πρώτη φορά, η προσαρμογή στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον 

περιλαμβάνει την επαναταξινόμηση κάθε ποσού των πλεονασμάτων αναπροσαρμογής για την 

επένδυση. 

Μέθοδος κόστους κτήσης 

 

Όταν η οντότητα, υιοθετεί για πρώτη φορά αυτό το Πρότυπο και επιλέγει να 

χρησιμοποιεί το μοντέλο κόστους, εφαρμόζει σε κάθε μεταβολή των λογιστικών πολιτικών το 

Δ.Λ.Π. 8. Τα αποτελέσματα της μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές περιλαμβάνει την 

 

11
Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκης, 2015 
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επαναταξινόμηση κάθε ποσού που βρίσκεται στα πλεονάσματα αναπροσαρμογής για την 

επένδυση σε ακίνητα. Όσον αφορά, την αρχική επιμέτρηση της επένδυσης σε ακίνητα, οι 

απαιτήσεις που αποκτήθηκαν σε συναλλαγή ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων, θα 

εφαρμόζεται μελλοντικά μόνο σε μελλοντικές συναλλαγές (Βλάχος και Λουκάς, 2007, 

Νεγκάκης, 2015). 

 

 

3.15. Ελληνική Νομοθεσία  

 

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει ξεχωριστή απεικόνιση των ακινήτων που 

κατέχονται για επένδυση, ή αποτελούν κεφαλαιουχική ενίσχυση. Στην Ελληνική Νομοθεσία 

ορίζεται μόνο ότι ακίνητα, τα οποία αποφέρουν έσοδα, υπόκεινται σε απόσβεση, ενώ η 

εκτίμηση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται στην επιχείρηση 

από τους μετόχους γίνεται από ειδική επιτροπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 

(Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, 2002). 

 

 

Διαφορές ΔΛΠ 40 και Ελληνικής Νομοθεσίας 

 

 

Το ΕΓΛΣ διακρίνει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία σε λειτουργικά (εντός 

εκμετάλλευσης) και μη λειτουργικά (εκτός εκμετάλλευσης) και ορίζει ότι μη λειτουργικά 

είναι τα πάγια στοιχεία που «δεν χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της βασικής 

επαγγελματικής δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας, ούτε για τις παρεπόμενες 

ασχολίες αυτής». Επισημαίνεται όμως, ότι ως «εκτός εκμετάλλευσης» το ΕΓΛΣ θεωρεί μόνο 

τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία ή αυτά που τέθηκαν 

εκτός λειτουργίας και αυτά που δεν εκμεταλλεύονται, αλλά κατέχονται για μελλοντική χρήση 

ή για πώληση(π.χ. εδαφικές εκτάσεις). Επομένως, τα εκμισθούμενα ακίνητα, τα οποία κατά 

το ΔΛΠ 40 θεωρούνται ακίνητα επένδυσης, το ΕΓΛΣ τα θεωρεί ακίνητα εκμετάλλευσης, 

αφού χρησιμοποιούνται σε παρεπόμενες ασχολίες της επιχείρησης. 
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Αρχική καταχώρηση 

 

 

Η αρχική καταχώρηση ενός επενδυτικού ακινήτου (όπως και στα 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια), σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., γίνεται στο κόστος κτήσης τους. Ως 

κόστος ενός στοιχείου νοείται η τιμή αγοράς του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών 

εξόδων κτήσης (έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων). Ενώ, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η αρχική 

καταχώρηση των ακινήτων, όπως και των Ιδιοχρησιμοποιούμενων, γίνεται στο κόστος 

κτήσης αυτών, με εξαίρεση «τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων», που συμπίπτει με την αξία 

της αρχικής καταχώρησης που ορίζει το Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

 

Αποτίμηση μετά την αρχική καταχώρηση 

 

 

Μετά την αρχική καταχώρηση, η οικονομική μονάδα επιλέγει μεταξύ της μεθόδου της 

εύλογης αξίας ή του κόστους κτήσης και ανάλογα τη μέθοδο που θα επιλέξει εξ αρχής, θα 

πρέπει να την εφαρμόζει από την αρχή ενιαία σε όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα. Σύμφωνα με 

τα ΔΛΠ, αν επιλέξει να αποτιμά όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα, με τη μέθοδο της εύλογης 

αξίας, το ακίνητο αποτιμάται, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στην εύλογη αξία και η 

διαφορά μεταξύ της αξίας αυτής και της λογιστικής αξίας του ακινήτου καταχωρείται στα 

αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία προέκυψε. Δεν λογίζονται αποσβέσεις για το ακίνητο 

και δεν εξετάζεται για απομείωση της αξία του. Αν εφαρμόζεται η μέθοδος του κόστους 

κτήσης, λογίζονται αποσβέσεις και το ακίνητο υπόκειται σε απομείωση της αξίας του. Από 

την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η αρχική καταχώρηση των ακινήτων γίνεται 

πάντοτε στο κόστος κτήσης τους. Κατά το Πρότυπο, όμως, η μεταγενέστερη αποτίμηση των 

ακινήτων, με βάση τη μέθοδο της εύλογης αξίας, δημιουργεί προβλήματα στις λογιστικές 

αρχές που εφαρμόζονται στη χώρα μας. Επιπλέον, η μεταγενέστερη αποτίμηση, εφόσον 

γίνεται στην εναλλακτική μέθοδο που προβλέπει το Δ.Λ.Π. 40, δεν διαφέρει ουσιωδώς από τα 

οριζόμενα από το Ε.Γ.Λ.Σ. (Βλάχος και Λούκας, 2007, Νεγκάκη, 2015). 
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Κεφάλαιο 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις που αφορούν την 

αποτίμηση της εύλογης αξίας και περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Το αντικείμενο 

της έρευνας είναι να εκτιμηθούν οι επιχειρήσεις που οι δραστηριότητές τους βασίζονται στις 

επενδύσεις σε ακίνητα, με βάση τη μέθοδο της εύλογης αξίας και πως η αποτίμηση επηρεάζει 

τις οικονομικές καταστάσεις. Εν συνεχεία, παρατίθενται και αναλύονται το δείγμα της 

έρευνας, η μεθοδολογία και η ανάπτυξη των εξεταζόμενων μοντέλων και υποδειγμάτων, τα 

στοιχεία περιγραφικής στατιστικής καθώς και τα ευρήματα της εκτίμησης των υποδειγμάτων. 

 

4.2. Δείγμα της Έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας που εξετάστηκε περιλαμβάνει 9 ελληνικές εταιρείες, οι οποίες 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δραστηριοποιούνται στις επενδύσεις σε 

ακίνητα. Οι χρήσεις που εξετάστηκαν είναι δώδεκα από το 2005 έως το 2016 και αφορούν 

την κοινή χρήση ΔΠΧΑ που εφαρμόζεται στη χώρα μας υποχρεωτικά βάσει νόμου. Για τον 

προσδιορισμό του δείγματος και τη συλλογή των απαραίτητων λογιστικών δεδομένων, 

χρησιμοποιήθηκε καταρχήν η βάση δεδομένων Compustat Global, καθώς και του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, ώστε να προσδιοριστούν οι εταιρείες που ήταν εισηγμένες από το 

2005 έως το 2016 στο ΧΑΑ. 

 

Από το αρχικό δείγµα και για όλες τις συνεχείς μεταβλητές έχουν αφαιρεθεί το ±1% 

των άκρων κάθε µεταβλητής για να αποφευχθεί η επίδραση των ακραίων παρατηρήσεων. 

Συνολικά το δείγµα περιλαµβάνει 9 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις επενδύσεις σε 

ακίνητα και 86 παρατηρήσεις δείχνοντας πως επηρεάστηκαν εν μέσω κρίσης. Στην δεύτερη 
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περίπτωση, οι παρατηρήσεις είναι 84 και υπολογίζεται η αποτίμηση των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο της εύλογης αξίας και αν επηρεάστηκαν εξαιτίας της κρίσης. 

 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής: 

 

Πίνακας 1: Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής 

 

 

  PRIDEF BVPSDEF EPSDEF INV_Valuation_Method 

 

 

Μέσος 0,93 1,59 -0,25 0,63 

 

 

Διαμεσος 0,87 1,24 0,00 1,00 

 

 

Μέγιστο 2,35 6,93 0,39 1,00 

 

 

Ελάχιστο 0,01 0,04 -6,99 0,00 

 

 

Τυπ.Απόκλιση 0,46 1,13 0,96 0,49 

  

 

Με βάση τον Πίνακα 1 η αφαίρεση των ακραίων παρατηρήσεων φαίνεται να είναι 

επιτυχημένη καθώς δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μέσου και διαμέσου στις 

συνεχείς μεταβλητές. Για την εκτίμηση της ύπαρξης προβλημάτων πολυσυγγραµικότητας 

παρατίθεται η μήτρα συσχετίσεων στον Πίνακα 2: 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις: Οι τιμές σε έντονους χαρακτήρες υποδεικνύουν στατιστική 

σημαντικότητα σε επίπεδο τουλάχιστον 5%. 

 

Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες θετικές ή αρνητικές τιμές 

συσχέτισης, δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι αντίστοιχες ανεξάρτητες μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται στο μοντέλο έχουν μεταξύ τους ισχυρό βαθμό συσχέτισης. Το στατιστικό 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές συνεισφέρουν στην 

πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής, οπότε δεν εξετάζεται η περίπτωση απομάκρυνσής 

τους από το μοντέλο και δεν υφίσταται πρόβλημα πολυσυγγραµικότητας (multicollinearity). 

Λαµβάνοντας υπόψη τη στατιστική σηµαντικότητα των συσχετίσεων, είναι φανερό ότι οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές PRIDEF και BVPSDEF παρουσιάζουν µικρή θετική συσχέτιση µε 

την εξαρτηµένη µεταβλητή, ακριβώς την ίδια θετική συσχέτιση παρουσιάζουν και οι 

Πίνακας 2: Μήτρα Συσχετίσεων 
    PRIDEF BVPSDEF EPSDEF INV_ASSETS_METHOD 
  PRIDEF 1,00 

     BVPSDEF 0,31 1,00 
    EPSDEF 0,31 -0,37 1,00 

   INV_Valuation_Method 0,06 0,13 -0,19 1,00 
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ανεξάρτητες μεταβλητές PRIDEF και EPSDEF, δείχνοντας πως κάθε φορά που αυξάνεται η 

τιμή της μετοχής αυξάνεται και η λογιστική αξία ανά μετοχή και τα κέρδη ανά μετοχή 

αντίστοιχα, επομένως η αγορά μετοχής συμφέρει και είναι καλή επιλογή για το χαρτοφυλάκιο 

ενός επενδυτή. Ακόμη η συσχέτιση μεταξύ BVPSDEF και EPSDEF είναι αρνητική γεγονός 

που δείχνει ότι όσο αυξάνονται τα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή δημιουργείται αρνητική 

συσχέτιση με τα κέρδη ανά μετοχή. 

 

4.3.Βιβλιογραφική Επικόπηση του Μοντέλου του Ohlson 

 

Η αξία μιας επιχείρησης και των λογιστικών της μεγεθών, σύμφωνα με την πρόσφατη 

βιβλιογραφία των τελευταίων ετών, βασίζεται στο υπόδειγμα του υπολειμματικού 

εισοδήματος. Η αρχική μελέτη του Ohlson έγινε το 1989, όμως η σημαντικότερη ήταν εκείνη 

του 1995 για να ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλες. Το υπόδειγμα του Ohlson (1995) 

επιχειρεί, να εξηγήσει τις τιμές των μετοχών καλύτερα από τα υποδείγματα προεξόφλησης 

μερισμάτων και ταμειακών ροών που βασίζονται σε προβλέψεις μικρών χρονικών περιόδων. 

Τα πλεονεκτήματα είναι ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη (α) λογιστική αξία, αποφεύγοντας 

έτσι τυχόν οικονομικές υποθέσεις σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές και (β) την 

αντιμετώπιση των επενδύσεων. Επιπλέον, παρουσιάζει απλούστερες και παράλληλα πιο 

ολοκληρωμένες διαδικασίες αποτίμησης από τα παραδοσιακά μοντέλα.  

 

Σύμφωνα με τις μελέτες των Ohlson (1990, 1991, 1995) και Fetham και Ohlson 

(1995) η τιμή της μετοχής προσδιορίζεται από την λογιστική αξία (book value) και την 

προεξόφληση των μελλοντικών υπερκερδών (abnormal earnings).  

 

To γενικό υπόδειγμα του Ohlson μετασχηματίζεται ως εξής: 

 

 

 

      

 

 

       

        -1
= α0+ α1 

        

         
 + α2 

       

         
 + α3 Crisis i,t + α4 Crisis i,t x 

        

         
 + α5 Crisis i,t x 

       

         
 + ei,t 
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Υπόδειγμα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri i,t = η τιμή της μετοχής 

Pri i,t-1 = η τιμή της μετοχής 1 έτος πριν 

BVPS = Ίδια Κεφάλαια ανά μετοχή 

EPS = Κέρδη ανά μετοχή 

CRISIS= Ψευδοµεταβλητή παίρνοντας την τιμή 1ως αποτίμηση και 0 σε κάθε άλλη 

περίπτωση  

Inv_Valuation_Method = Μέθοδος Αποτίμησης 

α0, β0 = Σταθερά (intercept) 

e i,t, , w i,t= Κατάλοιπα της παλινδρόµησης 

 

Στο αρχικό υπόδειγμα υπολογίζεται αν η τιμή της μετοχής επηρεάζεται κατά την 

περίοδο της κρίσης με σκοπό να εξεταστεί το πληροφοριακό περιεχόμενο και να 

ενημερωθούν οι επενδυτές. Το δεύτερο υπόδειγμα χρησιμοποείται για τον έλεγχο της 

υπόθεσης κατά πόσο η μέθοδος αποτίμησης της Εύλογης αξίας έχει επηρεάσει την τιμή της 

μετοχής. Επομένως, μέσω των υποδειγμάτων εξετάζεται η αποτίμηση και πως η Εύλογη αξία 

επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις. 

       

        -1
= β0 + β1 

        

         
 + β2 

       

         
 + β3 Crisis i,t + β4 Crisis i,t 

x
        

         
+β5Crisisi,t x

       

         
 + β6 Inv_Valuation_Methodi,t 

+ β7 Inv_Valuation_Method I,t x Crisis i,t + w i,t 
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4.4. Ανάλυση Εµπειρικών Αποτελεσµάτων  
 

Ο Πίνακας 3 περιέχει τα αποτελέσματα της εκτίμησης της παλινδρόμησης για το 

Βασικό Υπόδειγμα. 

Ειδικότερα, παρατίθενται παρακάτω σε δύο πίνακες και έχουν προκύψει από τη χρήση 

του µοντέλου πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (Multiple Linear Regression) και για τα 

δύο υποδείγµατα. 

 

 
 
 

Πίνακας 3: Βασικό Υπόδειγμα 

  Coefficient t-Statistic Prob.   

C 0,42 2,30 0,02 

BVDEF 0,52 3,71 0,00 

EPSDEF 2,06 4,34 0,00 

CRISIS 0,48 2,47 0,02 

CRISIS*BVDEF -0,55 -3,94 0,00 

CRISIS*EPSDEF -2,06 -4,34 0,00 

Adjusted R-squared 0,35     

  

Coefficient : Συντελεστής (παλινδρομήσεως) 

t-Statistic  : Στατιστικό του t ( του συντελεστή παλινδρομήσεως) 

Prob.  : Πιθανότητα ( αποτελεί την πιθανότητα για την οποία ο αντίστοιχος συντελεστής 

παλινδρομήσεως είναι σημαντικός) 

Adjusted R-squared : εκφράζει το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής 

το οποίο ερμηνεύεται από τη διακύμανση των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών.
 

 

Από αυτή την παραπάνω παλινδρόµηση (Πίνακας 4.3) συµπεραίνεται ότι όλοι οι 

παράγοντες του Βασικού υποδείγµατος 1 της µελέτης είναι στατιστικά σηµαντικοί, καθώς το 

t-statistic όλων των µεταβλητών σε απόλυτη τιµή είναι µεγαλύτερο του 2 και το Probability 

όλων των µεταβλητών ισούται µε το µηδέν (0), εκτός από την μεταβλητή CRISIS που 

ισούται με 0,02. Οπότε, όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές σε 

επίπεδο εµπιστοσύνης α=1% (Prob.< 0,01) και η CRISIS είναι στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο εμπιστοσύνης α=5% (Prob.< 0,05). 
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Γίνεται φανερό ότι η τιμή της μετοχής είναι θετικά εξαρτώµενη τόσο από τα Ίδια 

Κεφάλαια ανά μετοχή όσο και από τα Κέρδη ανά μετοχή. Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση 

που τα Ίδια Κεφάλαια ανά μετοχή αυξηθούν κατά µία µονάδα, η τιμή της μετοχής αυξάνεται 

κατά 0,52 µονάδες, ενώ όταν τα Κέρδη ανά μετοχή αυξάνονται, η τιμή αυξάνεται κατά 2,06 

μονάδες. 

Από την άλλη πλευρά, εξάγεται το συµπέρασµα ότι όταν υπολογίζεται η κρίση 

(CRISIS) έχει θετική σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή. Σε αντίθεση, οι μεταβλητές 

CRISIS*BVDEF και CRISIS*EPSDEF εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο απέναντι στην 

εξαρτημένη μεταβλητή. Συγκεκριμένα, η ενδεχόµενη αύξηση της μεταβλητής 

CRISIS*BVDEF κατά µία µονάδα θα μείωνε την τιμή κατά 0,55 µονάδες, ενώ η ισόποση 

αύξηση της μεταβλητής CRISIS*EPSDEF θα µείωνε την τιμή της μετοχής κατά 2,06 

µονάδες. Ακόµα, όπως προαναφέρθηκε, η µεταβλητή CRISIS εξετάζεται σε διαφορετικό 

επίπεδο σηµαντικότητας (α=5%), έχοντας και είναι λιγότερο στατιστικά σημαντικά. 

Τέλος, αναφορικά µε το διορθωµένο συντελεστή R
2
 (Adjusted R-squared) 

παρατηρούμε ότι είναι ίσος με 0,35. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η τιµή του συγκεκριµένου 

δείκτη κυµαίνεται µεταξύ µηδέν και ένα (0 ≤ Adj. R
2
≤1) καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός. Επομένως, παρέχει υψηλό ποσοστό ερμηνείας του 

εξεταζόμενου υποδείγματος, δηλαδή οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν σε ικανοποιητικό 

βαθμό την εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

Πίνακας 4: Υπόδειγμα με την Ψευδομεταβλητή της Μεθοδου 
Αποτίμησης 

  Coefficient 
t-
Statistic Prob.   

C 0,46 2,46 0,02 

BVDEF 0,56 3,82 0,00 

EPSDEF 2,04 4,33 0,00 

CRISIS 0,31 1,46 0,15 

CRISIS*BVDEF -0,60 -4,08 0,00 

CRISIS*EPSDEF -2,03 -4,30 0,00 

INV_Valuation_Method -0,14 -0,86 0,39 

INV_Valuation_Method*CRISIS 0,36 1,77 0,08 

Adjusted R-squared 0,37 
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Από την δεύτερη αυτή παλινδρόµηση (Πίνακας 4.4) παρατηρούµε ότι οι μεταβλητές 

BVDEF, EPSDEF, CRISIS*BVDEF, CRISIS*EPSDEF, χαρακτηρίζονται ως στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο εμπιστοσύνης α=1% (Prob.<0,01). Η μεταβλητή 

INV_Valuation_Method*CRISIS, χαρακτηρίζεται ως στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης α=10% (0,05 < Prob. < 0,10). Ενώ, οι μεταβλητές CRISIS και 

INV_Valuation_Method αποδεικνύονται στατιστικά ως µη σηµαντικοί καθώς το probability 

είναι µεγαλύτερο του 10% (Prob.=0,15 και Prob.=0,39 αντίστοιχα). Καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα, ότι η μέθοδος αποτίμησης σχετίζεται αρνητικά με τις μεταβλητές BVDEF και 

EPSDEF, ενώ κατά την περίοδο της κρίσης σχετίζεται θετικά. 

Τα ευρήµατα της παλινδρόµησης, οµοίως µε αυτά της πρώτης παλινδρόµησης, 

φανερώνουν ότι η τιμή της μετοχής, είναι θετικά εξαρτώµενη με τα Ίδια Κεφάλαια ανά 

μετοχή (BVDEF), όπως και τα Κέρδη ανά μετοχή (EPSDEF). Η µόνη διαφορά είναι ότι το 

coefficient ανά µεταβλητή αυξάνεται κατά λίγο, γιατί µέρος αυτών απορροφάται από τη 

µεταβλητή CRISIS*BVDEF. Επομένως, εάν αυξηθούν τα Ίδια Κεφάλαια ανά μετοχή κατά 

µία µονάδα, η τιμή της μετοχής, αυξάνεται κατά 0,56 µονάδες και σε σχέση με το πρώτο 

υπόδειγμα το coefficient της µεταβλητής BVDEF αυξάνεται κατά 0,04 μονάδες. Αντιθέτως, 

το coefficient ανά µεταβλητή μειώνεται σε 0,02 μονάδες, για τα Κέρδη ανά μετοχή 

(EPSDEF), εφόσον μέρος αυτών απορροφάται από το CRISIS*EPSDEF. Άρα, μία αύξηση 

στα Κέρδη ανά μετοχή (EPSDEF) κατά μία μονάδα, έχει ως επακόλουθο η τιμή της μετοχής, 

να αυξηθεί κατά 2,04 µονάδες. Επιπλέον, μία αύξηση του δείκτη CRISIS*BVDEF κατά µία 

µονάδα οδηγεί σε µείωση της τιμής κατά 0,60 µονάδες περίπου ίση με το πρώτο υπόδειγμα 

(0,55) και το ίδιο ισχύει και για τη μεταβλητή CRISIS*EPSDEF, δηλαδή μια αύξηση κατά 

µία µονάδα, θα µείωνε την τιμή της μετοχής κατά 2,03 µονάδες, όπως και στο πρώτο 

υπόδειγμα κατά 2,06 μονάδες. 

Από την άλλη πλευρά, η μεταβλητή INV_Valuation_Method είναι στατιστικά μη 

σημαντική, οπότε φαινομενικά δεν έχει σχέση με την κρίση, επίσης και ο παράγοντας 

CRISIS, εμφανίζεται ως μη στατιστικά σημαντικός πράγμα που δεν συνέβαινε στην 

παλινδρόμηση του πρώτου υποδείγματος. Επομένως, εφόσον οι μεταβλητές είναι στατιστικά 

ασήμαντες δεν επηρεάζεται το πληροφοριακό περιεχόμενο. Όμως, όταν υπολογίζεται η 

μεταβλητή INV_Valuation_Method*CRISIS, παρουσιάζεται να έχει θετική σχέση με την 

εξαρτημένη μεταβλητή. Το υπόδειγμα, πιο συγκεκριμένα φανερώνει ότι όσες επιχειρήσεις 

αποτίμησαν τα επενδυτικά τους ακίνητα με τη μέθοδο της εύλογης αξίας κατά την περίοδο 
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της κρίσης, τότε παρατηρήθηκε πως μία αύξηση κατά µία µονάδα οδήγησε σε αύξηση της 

τιμής της μετοχής κατά 0,36 µονάδες. 

Εν κατακλείδι, αναφορικά µε το διορθωµένο συντελεστή R
2
 (Adjusted R-squared) 

παρατηρούμε ότι είναι ίσος με 0,37, έχοντας μία μικρή αύξηση της τιμής της μετοχής (0,35) 

σε σχέση με το πρώτο υπόδειγμα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η τιµή του συγκεκριµένου 

συντελεστήκυµαίνεται µεταξύ µηδέν και ένα (0 ≤ Adj. R
2
≤1) καταλήγουµε στο συµπέρασµα 

ότι κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός. Επομένως, εκφράζει µεγάλο βαθµό ικανοποίησης 

ερµηνείας του εξεταζόμενου υποδείγματος, δηλαδή οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό την εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

4.5. Συµπεράσµατα Αποτελεσµάτων Εµπειρικής Προσέγγισης 

 

Με βάση τα ευρήματα που προκύπτουν από την ανωτέρω εμπειρική προσέγγιση, 

εξετάστηκε ο βαθμός συμβολής και η επίδραση των ερευνημένων προσδιοριστικών 

παραγόντων επί της τιμής της μετοχής, αναφορικά με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν έχουν ως έδρα την Ελλάδα, με 

κύρια δραστηριότητα τις επενδύσεις σε ακίνητα, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών και οι χρήσεις που μελετήθηκαν αφορούσαν τα έτη 2005 έως 2016. 

 

Χρησιμοποιώντας, μία ψευδομεταβλητή, για να εξετάσουμε τη μέθοδο αποτίμησης 

και το μοντέλο του Ohlson, παρατηρούμε ότι το πληροφοριακό περιεχόμενο είναι αρκετά 

ικανοποιητικό, ώστε να συμπεράνουν οι επενδυτές αν συμφέρει να επενδύσουν στις 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις και κυρίως κατά την διάρκεια της κρίσης. Έτσι, η τιμή της 

μετοχής είναι αρνητικά σχετισμένη με την κρίση. Επομένως, οι επενδυτές καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι δε συμφέρει να επενδύσουν σαυτές τις εταιρίες. Όταν όμως χρησιμοποιείται 

ως μέθοδος αποτίμησης η Εύλογη αξία κατά την περίοδο της κρίσης, παρατηρείται θετική 

συσχέτιση, διότι αυξάνεται η τιμή της μετοχής. Συμπερασματικά, η κρίση επηρέασε θετικά 

τις επιχειρήσεις που αποτιμούν τις επενδύσεις σε ακίνητα, με τη μέθοδο της Εύλογης αξίας, 

καθώς αυξάνεται η τιμή της μετοχής. 
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Κεφάλαιο 5. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
 

 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση του Διεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 40, που αφορά τις Επενδύσεις σε Ακίνητα και η αποτίμηση των επιχειρήσεων 

γίνεται με τη μέθοδο της Εύλογης αξίας, έπειτα από την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ. 

Η μελέτη βασίζεται στις ελληνικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες και οι 

χρήσεις που ελέγχονται είναι από το 2005 έως το 2016. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η 

FVA (λογιστική Εύλογης Αξίας), ορίζεται ως η τιμή που θα εισπράττεται για την πώληση 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή καταβάλλεται για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μία 

κανονική συναλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία μέτρησης 

και θεωρείται πιο σχετική και αξιόπιστη από το ιστορικό κόστος. (Bahal et al., 2008, 

Christensen και Nikolaev, 2008) 

Από τη θεωρητική πλευρά μελετήθηκε το περιεχόμενο του Διεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 40, εντοπίστηκαν και επισημάνθηκαν οι σημαντικότερες διαφορές με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα και παρουσιάστηκαν σημαντικές πληροφορίες για τις αποτιμήσεις των 

ακινήτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται διάφορες έρευνες που αφορούν την αποτίμηση των 

Επενδύσεων σε ακίνητα με βάση την μέθοδο της Εύλογης αξίας και συμπεραίνοντας ότι για 

να εξαχθεί ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν 

περισσότερες των δύο μεθόδων αποτίμησης. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ακόμη και χώρες 

όπως η Κίνα, έπειτα από την υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, επέλεξαν την μέθοδο της 

Εύλογης αξίας από του ιστορικού κόστους, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες και 

ανταγωνιστικές σε Διεθνές επίπεδο. Οι κυριότεροι λόγοι που παρατηρήθηκε μέσω των 

διάφορων ερευνών παγκοσμίως, η Εύλογη αξία από το ιστορικό κόστος, είναι ότι η πρώτη 

αναφερόμενη δίνει πολλές πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις, είναι πιο σχετική με 
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την αξία και παρέχει πιο προβλέψιμα και έγκαιρα στοιχεία για κέρδη, επειδή είναι πιο 

προσανατολισμένη στις μελλοντικές ταμειακές ροές. 

Από την πρακτική πλευρά, κύριος στόχος της έρευνας είναι οι ενδιαφερόμενοι να 

λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο κλάδο και να προβούν στις 

ιδανικότερες αποφάσεις είτε αυτό συνεπάγεται εξαγορές, συγχωνεύσεις είτε αγορά μετοχών. 

Έτσι, μέσω του υποδείγματος του Olhson, εξατάστηκε αν η κρίση επηρέασε το κλάδο των 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις Επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα και είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τις χρήσεις της περιόδου 2005-2016 και πως 

επηρεάστηκαν όσες χρησιμοποίησαν ως μέδοθο αποτίμησης την Εύλογη αξία. Έπειτα από 

την εμπειρική προσέγγιση, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η τιμή της μετοχής είναι 

αρνητικά σχετισμένη με το βαθμό κρίσης. Από την άλλη όμως, όταν χρησιμοποιείται ως 

μέθοδος αποτίμησης η Εύλογη αξία κατά την περίοδο της κρίσης, παρατηρείται θετική 

συσχέτιση. Συμπερασματικά, η κρίση επηρέασε θετικά τις επιχειρήσεις που αποτιμούν τις 

επενδύσεις σε ακίνητα, με τη μέθοδο της Εύλογης αξίας, καθώς αυξάνεται η τιμή της 

μετοχής. 

Οι περιορισμοί της παρούσας διπλωματικής αφορούν την επιλογή του δείγματος 

αποκλειστικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους περιορίζεται 

στις Επενδύσεις σε ακίνητα και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την 

περίοδο 2005 έως 2016. Η εστίαση στο συγκεκριμένο αντικείμενο σχετίζεται με τις 

επιδράσεις που μπορεί να έχει η κρίση στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και ειδικότερα σε 

αυτές που η αποτίμησή τους γίνεται με τη μέθοδο της Εύλογης αξίας και κατά πόσο το 

πληροφοριακό περιεχόμενο είναι ικανοποιητικό για τους επενδυτές. Συνεπώς, οι μελλοντικές 

μελέτες μπορούν να εστιάσουν σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στις ΗΠΑ, στην Κίνα ή σε κάποια άλλη ισχυρή οικονομία, εφόσον τα ΔΠΧΑ εφαρμόζονται 

παγκοσμίως και κυρίως στις προαναφερόμενες. Ακόμη, μία έρευνα θα μπορούσε να εστιάσει 

στη σύγκριση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς είναι μεταξύ άλλων από τις ισχυρότερες 

οικονομίες παγκοσμίως και να εξεταστεί σε ποια χώρα οι επενδυτές επηρεάστηκαν 

περισσότερο αρνητικά κατά την περίοδο της κρίσης, αλλά και να γίνει πρόβλεψη σε ποια 

χώρα θα συμφέρει έναν επενδυτή. Τέλος, η σύγκριση του Μοντέλου του Olhson και με άλλα 

Μοντέλα αποτίμησης μετοχών όπως τα Παραδοσιακά, θα είχε ως αποτέλεσμα, πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα. 
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