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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

  Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) θαη ηα λέα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζηε δηεζλή ινγηζηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. 

      Γηα ην ιφγσ απηφ έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ  

επηπιένλ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεηαη κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ησλ δηεζλψλ 

πξνηχπσλ, αιιά θαη γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηα πηνζεηνχλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
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 1.1. Δηζαγωγή 

         

         ηελ Διιάδα νη πξψηεο πξνζπάζεηεο μεθίλεζαλ ην 1954, γηα λα ςεθηζηεί θαη λα 

θαζηεξσζεί ηειηθά ν ζεζκφο ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ..) ην 

1980. Ζ θπξίαξρε δπζθνιία δελ ήηαλ απηή ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δ.Γ.Λ.. αιιά ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ ινγηζηεξίσλ ζηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. 

       Ο ζθνπφο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο κεηφρνπο , ηνπο πξνκεζεπηέο ,ηνπο 

πειάηεο , ηα ζηειέρε , ην θξάηνο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο αλαιπηέο  κηαο νηθνλνκηθή 

κνλάδα. 

      Ζ ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) είλαη θαηά θάπνην ηξφπν δηαθνξεηηθή απφ 

απηήλ ηεο International Accounting Standards Committee (IASC). Ο θπξίαξρνο ζηφρνο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  είλαη ε δεκηνπξγία κία θνηλήο νηθνλνκηθήο αγνξάο, ε νπνία 

ζα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε θεθαιαίνπ, εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε. Ωζηφζν, θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   κέζσ ησλ Οδεγηψλ θαη ην ινγηζηηθφ επάγγεικα κέζσ ηεο 

IASC, ηζρπξίδνληαη φηη αλαδεηνχλ ηελ ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ. 

      Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ( International Accounting Standards - IAS) είλαη 

ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ππφ ηε κνξθή λφκσλ κε ηνπο νπνίνπο θαινχληαη λα 

ελαξκνληζηνχλ ππνρξεσηηθά νη  επηρεηξήζεηο, κεηά απφ θνηλνηηθή νδεγία. Σα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) εκπινπηίδνληαη κε νδεγίεο πνπ αιιάδνπλ ηνλ αξρηθφ 

απζηεξψο ινγηζηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη πιένλ γλσζηά σο Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (IFRS). Σα ΓΛΠ εθαξκφδνληαη απφ ην 2005, ζε 

φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ) πξέπεη λα εθαξκφδνπλ δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα πςειήο πνηφηεηαο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεψλ ηνπο. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ επίζεο λα επηηξέπνπλ ή λα ππνρξεψλνπλ 

απηέο ηηο επηρεηξήζεηο λα εθαξκφδνπλ απηφ ην ζχζηεκα ζηηο εηαηξηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπο. Θα είλαη αθφκε δπλαηφλ λα επηβάιινπλ ηε λέα λνκνζεζία ζε κε εηζεγκέλεο 

ηξάπεδεο ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

      Tν ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.) ππήξμε κέινο ηεο IASC ζρεδφλ απφ ηελ 

ίδξπζή ηεο. Σν .Ο.Λ. άξρηζε λα κεηαθξάδεη, λα εθδίδεη θαη λα δηαλέκεη ζηνλ 

Δπηζηεκνληθφ θφζκν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηα ΓΛΠ. Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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Λνγηζηψλ πνπ δηαδέρζεθε ην .Ο.Λ. ην 1993, ζπλέρηζε ηελ πξνζπάζεηα απηή, ψζηε 

ζήκεξα λα έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα φια ηα ζε ηζρχ ΓΛΠ θαη νη εξκελείεο 

απηψλ. Απφ ην 1974 κέρξη θαη πξφζθαηα ππήξμε ζρεδφλ πιήξεο ζησπή γηα ηα ΓΛΠ, 

παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Λ. κέζσ ησλ δηαθφξσλ Δπηηξνπψλ θαη 

νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζπκκεηείραλ, γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπο. Γελ πξέπεη, φκσο, λα 

αγλνεζνχλ ηα εκπφδηα πνπ ππήξμαλ ή θαη πνπ ππάξρνπλ αθφκε. 

      ηφρνο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ πηνζέηεζε 

ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ ζηεο  Διιεληθέο  επηρεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 40 

εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. ην θεθαιαίν 1 είλαη ε 

Δηζαγσγή .ην Κεθάιαην 2 ζα γίλεη κία ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο ινγηζηηθήο , ε 

έλλνηα, ν ζθνπφο, νη δηαθξίζεηο  ηεο ινγηζηηθήο, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο 

ηππνπνίεζεο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ε θαηάζηαζε 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. ην Κεθάιαην 3 αξρηθά ζα παξνπζηαζηνχλ εηζαγσγηθά 

ζηνηρεηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα Γ.Λ.Π. κεηά ζα αλαθεξζνχκε ζηε δνκή θαη ζην ζθνπφ 

ησλ IASC θαη IASB έπεηηα ,γίλεηαη κηα ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηηο γεληθέο αξρέο ησλ 

Γ.Λ.Π. θαη ζηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ ηα Γ.Λ.Π. κε ηα Γ.Λ.Π. Δπίζεο ζην 3 θεθάιαην 

αλαθεξφκαζηε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ Διιάδα , ζηα ηζρχνληα Γ.Λ.Π. 

θαη ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ησλ IFRS . ην Κεθάιαην 4  ζα αλαθεξζνχκε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

, ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδνο θαη ην πξνζρέδην γηα ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο .ην 

Κεθάιαην 4 αλαθεξφκαζηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, 

ζην θεθάιαην 5 αλαθεξφκαζηε ζηε κεζνδνινγία ηεο εξεπλά θαη ζηελ εκπεηξηθή κειέηε 

ησλ πεξηπηψζεσλ απνηειεζκάησλ .Σέινο, ζην θεθάιαην 6 αλαθεξφκαζηε ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη ζηνλ επίινγν.  
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2.1.Α Φάζεηο ινγηζηηθήο 

 

         Γηα λα πάξεη ε ινγηζηηθή ηε κνξθή πνπ γλσξίδνπκε φινη ζηελ Διιάδα, δειαδή ηε 

δηπινγξαθηθή κέζνδν, πέξαζε απφ πέληε θάζεηο. 

         Ζ πξψηε θάζε ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ην 3.000 π.Υ. φπνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζε 

ηνπο ηα πξάηα ζηνηρεία ινγηζηηθήο, δειαδή γίλεηαη θαηακέηξεζε ησλ αγαζψλ πνπ 

παξάγνληαη θαη πνπ θαηαλαιψλνληαη. 

        Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ πέξαζε ζηε δεχηεξε θάζε φπνπ γίλεηαη δηαρείξηζε 

ηεο πεξηνπζίαο ησλ λαψλ θαη ησλ θξαηψλ θαη αλαιφγσο ην πνιίηεπκα πνπ επηθξαηνχζε 

ζηελ εθάζηνηε ρψξα γηλφηαλ δηαρείξηζε ζηελ πεξηνπζία ησλ βαζηιηάδσλ. 

        Καηά  ηε ηξίηε θάζε, ε ινγηζηηθή απνθηά ηνπο πξψηνπο θαλφλεο. Οη θαλφλεο 

απηνί δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ Φξαγθηζθαλφ κνλαρφ Luca Paciolo, ην 1494, ζην βηβιίν 

ηνπ κε ηίηιν « Summa de Aritimetrica Geometrica Proportinalita». Δλ ζπλερεία, νη 

Ηηαινί ιφγσ ηεο εκπνξηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο δηέδσζαλ απηνχο ηνπο θαλφλεο αιιά 

ζε πεξηνξηζκέλεο ρψξεο εμαηηίαο ηνπ θενπδαξρηθνχ θαζεζηψηνο πνπ επηθξαηνχζε. 

       Ζ ηέηαξηε θάζε πνπ δηέλπζε ε ινγηζηηθή είλαη ε πεξίνδνο κεηά ηελ Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε, δειαδή ηνλ 19
ν
 αηψλα,. Ζ αλάπηπμε πνπ γλψξηζε ε ινγηζηηθή νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο δελ είραλ πιένλ κφλν νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο 

αιιά θαη θνηλσληθνχο,   

        Ζ πέκπηε θάζε πξνζδηνξίδεηαη ην 1948 ζηελ Διιάδα, φπνπ έγηλε ππνρξεσηηθή ε 

ηήξεζε βηβιίσλ θαη ε ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη ην 1952 εκθαλίζηεθε ν Κψδηθαο 

Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ, ην 1954 μεθίλεζαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο έηζη ψζηε ην 1980 

λα ςεθηζηεί θαη λα θαζηεξσζεί ν ζεζκφο ηνπ ΔΝΗΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΣΤΠΟΤ (ΔΓΛ). Ζ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίζηεθε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΓΛ 

ήηαλ ε εληαία εθαξκνγή απφ φια ηα ινγηζηήξηα. Σν 1993 επηβιήζεθε ε εθαξκνγή ηνπ 

ΔΓΛ θαη ηνπ ΚΒ, φπνπ νη πξνζπάζεηεο μεθίλεζαλ απφ ην 1992. ( Νηθφιανο 

Πνκφλεο) 

 

2.1.Β θνπόο Λνγηζηηθήο  

         Ο ζθνπφο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηφζν ηνπο κεηφρνπο φζν θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο 

πειάηεο, ηα ζηειέρε, ην θξάηνο, ηηο ηξάπεδεο, θαη ηνπο αλαιπηέο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Δπηπιένλ, αλαιχεη ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί φρη 

κφλν ε νηθνλνκηθή κνλάδα αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηεο έηζη ψζηε λα γίλεηαη πην 

αληηθεηκεληθή θαη κε νξζφηεξε θξίζε θαη νξζφηεξεο επηινγέο. Οη επηινγέο αθνξνχλ:    

Η. ηελ ηηκνιφγεζε  ΗΗ. ηελ πξφβιεςε θεξδψλ  ΗΗΗ. ηελ θαηάξγεζε πξντφλησλ  ΗV. ηελ 

αγνξά κεηνρψλ  V. ηελ θνξνινγία θαη VI. ηε ζχλαςε θάπνηνπ δαλείνπ. (Νηθφιανο 

Πνκφλεο)    
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2.1.Γ Οη Γηαθξίζεηο  ηεο Λνγηζηηθήο  

 

Γηάθξηζε κε βάζε ηελ Ννκηθή κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο: 

 Λνγηζηηθή αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Λνγηζηηθή εηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Λνγηζηηθή κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ (non profits) φπσο ζσκαηείσλ, 

ζεαηξηθψλ νξγαληζκψλ, ηδξπκάησλ θ.α 

Γηάθξηζε ηεο Λνγηζηηθήο κε βάζε ην αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεύεηαη: 

 Λνγηζηηθή θφζηνπο 

 Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή 

 Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή        

 Φνξνινγηθή                     

 Πεξηβαιινληνινγηθή       

 Λνγηζηηθή ηνπ Πιεζσξηζκνχ 

 Λνγηζηηθή ηνπ Αλζξσπίλνπ Κεθαιαίνπ 

 

Γηάθξηζε αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο: 

 Ηδησηηθή Λνγηζηηθή π.ρ πνπ ππνδηαηξείηαη ζε Δκπνξηθή, Βηνκεραληθή, 

Σξαπεδηθή, Ναπηηιηαθή , Ξελνδνρεηαθή  θ.α αλαιφγσο κε ηνλ εηδηθφηεξν ηνκέα 

κε ηνλ φπνην αζρνιείηαη . 

 Γεκφζηα Λνγηζηηθή ή Γεκφζην Λνγηζηηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Λνγηζηηθή ηνπ 

Κξάηνπο, ηελ Λνγηζηηθή ησλ Ο.Σ.Α , Λνγηζηηθή Ν.Π.Γ.Γ θ.α. 

Γηάθξηζε ηεο Λνγηζηηθήο κε βάζε ηνλ ηξόπν κε ηνλ όπνην πεξηγξάθεη ηα δηάθνξα 

δεηήκαηα ζε : 

 Θεσξεηηθή Λνγηζηηθή ε νπνία πεξηγξάθεη ηα γεληθά ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα 

ηεο Λνγηζηηθήο . 

 Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεκάησλ 

απηψλ ζηνπο δηαθφξνπο ηνκείο π.ρ. ζην εκπνξία ,ζηε βηνκεραλία θ.ιπ. 
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 Σερληθή Λνγηζηηθή ε νπνία πεξηγξάθεη ην πψο ζπλεζίδεηαη θαη πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ηα δηάθνξα Λνγηζηηθά κέζα ( βηβιία , παξαζηαηηθά ζηνηρεηά θ.ιπ. ) 

 

2.2 Ζ θαηάζηαζε πξηλ ηελ ππνρξεωηηθή εθαξκνγή ηωλ ΓΛΠ 
 

Πξηλ απφ ηηο 1.1.2005, φπνπ θαη έγηλε ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ ηηο εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξηα εηαηξείεο ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ινγηζηηθήο 

ηππνπνίεζεο επηθξαηνχζε αηαμία θαη ζαθέζηαηε έιιεηςε ζπλνρήο. Ζ θάζε ρψξα, 

αλάινγα κε παξάγνληεο φπσο ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηεο θαηάζηαζε, ν βαζκφο 

αλάπηπμεο ησλ θεθαιαηαγνξψλ αιιά θαη νη επηξξνέο πνπ είρε απφ άιιεο γεηηνληθέο 

ρψξεο, εθάξκνδε ηα δηθά ηεο πξφηππα. 

Σα πξφηππα απφ ρψξα ζε ρψξα είραλ δηαθνξεηηθφ χθνο θαη πνηφηεηα, θαζψο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ζρεκαηηδφηαλ θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. ε απηφ ην ζεκείν 

ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δχν ήηαλ ηα βαζηθά ξεχκαηα πνπ επεξέαζαλ ηελ 

δεκηνπξγία ησλ πξφηππσλ ηεο θάζε ρψξαο. ην έλα ζηξαηφπεδν νη ρψξεο 

ελζηεξλίδνληαλ ηελ γαιινγεξκαληθή αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο εμππεξεηνχλ ηηο ηξάπεδεο πνπ ειέγρνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη έρνπλ θαζαξά θνξνεηζπξαθηηθφ ξφιν. Ζ άιιε αληίιεςε, απηή ησλ 

αγγινζαμφλσλ, ζεσξεί φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γίλνληαη γηα ηελ πιεξνθφξεζε 

ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, ην νπνίν είλαη απηφ πνπ θαζεκεξηλά παίξλεη ηηο απνθάζεηο γηα 

ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ θαη πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο 

ελφο ηφζνο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αγγινζαμνληθή αληίιεςε έρεη επεξεάζεη 

πνιιέο ρψξεο, φπνπ αζθνχζε επηξξνή, θπξίσο κέζσ ηεο Κνηλνπνιηηείαο αλεμάξηεησλ 

θξαηψλ, φπσο ζηελ Κχπξν, αιιά έρεη επεξεαζηεί θαη ε ίδηα απφ ηα ακεξηθάληθα 

πξφηππα. Ωζηφζν, ε Διιάδα φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο επεηξσηηθήο 

Δπξψπεο έρνπλ επεξεαζηεί θπξίσο απφ ην γαιινγεξκαληθφ πξφηππν. Σα ΓΛΠ έρνπλ 

ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν αληηιήςεηο, σζηφζν είλαη επεξεαζκέλα θπξίσο απφ ηελ 

αγγινζαμνληθή πξνζέγγηζε πνπ θαίλεηαη λα θαηεπζχλεη ηελ πνξεία θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ πξνηχπσλ (Alexander David & Britton Anne, 1999). 
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3.1. Δηζαγωγή 
 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ 

εθδψζεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002 γηα ηελ 

εθαξκνγή δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (L 243). 

Με ηνλ Καλνληζκφ απηφλ θαζίζηαηαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ππνρξεσηηθή 

ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ), πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα 

επηηξέπνπλ ή λα επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, έζησ 

θαη αλ ε εθαξκνγή ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνλ εθδνζέληα Καλνληζκφ. Σα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ( International Accounting Standards - IAS) είλαη 

ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ππφ ηε κνξθή λφκσλ κε ηνπο νπνίνπο θαινχληαη λα 

ελαξκνληζηνχλ ππνρξεσηηθά νη  επηρεηξήζεηο, κεηά απφ θνηλνηηθή νδεγία. Σα ΓΛΠ 

εκπινπηίδνληαη κε νδεγίεο πνπ αιιάδνπλ ηνλ αξρηθφ απζηεξψο ινγηζηηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη πιένλ γλσζηά σο Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (IFRS). Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα εθδίδνληαη απφ ηνλ 

«Οξγαληζκφ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ» - ΟΓΛΠ (EN) [«International 

Accounting Standards Board» (IASB)] πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Λνλδίλν θαη ζηνλ 

νπνίν ζα εθπξνζσπείηαη ε Δπηηξνπή. Οη θνηλνί απηνί θαλφλεο κεηνλνκαζηήθαλ ζε 

«Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Σα ΓΛΠ εθαξκφδνληαη απφ 

ην 2005 φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ηεο ΔΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη 

ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ) πξέπεη λα εθαξκφδνπλ δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα 

πςειήο πνηφηεηαο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο. Σα θξάηε 

κέιε κπνξνχλ επίζεο λα επηηξέπνπλ ή λα ππνρξεψλνπλ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο λα 

εθαξκφδνπλ απηφ ην ζχζηεκα ζηηο εηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. Θα είλαη αθφκε 

δπλαηφλ λα επηβάιινπλ ηε λέα λνκνζεζία ζε κε εηζεγκέλεο ηξάπεδεο ή αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Γηα λα εγθξηζεί έλα δηεζλέο ινγηζηηθφ πξφηππν πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη 

κηα πηζηή θαη έληηκε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, λα αληαπνθξίλεηαη ζην επξσπατθφ δεκφζην ζπκθέξνλ 

θαη λα ηθαλνπνηεί ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο. Ζ Δπηηξνπή ζα 

ζπλελλνεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ησλ Αγνξψλ Κηλεηψλ 

Αμηψλ (ΔΔΡΑΑΚΑ) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θνηλήο πξνζέγγηζεο επηβνιήο ησλ 

πξνηχπσλ. Ο θαλνληζκφο ζα εγθξηζεί ζχκθσλα κε κεραληζκφ δηπιήο δηάξζξσζεο: έλα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_el.htm
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θαλνληζηηθφ επίπεδν κε ηε ζχζηαζε θαλνληζηηθήο επηηξνπήο ινγηζηηθψλ ζεκάησλ, πνπ 

ζα απαξηίδεηαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζα πξνεδξεχεηε απφ ηελ 

Δπηηξνπή. Απηή ζα απνθαζίζεη ηελ ελδερφκελε έγθξηζε ησλ πξνηχπσλ ΓΛΠ ζηε  

πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο. ηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζζεί ε απφιπηε δηαθάλεηα θαη ε 

επζχλε έλαληη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.  

Ζ εκπηζηνζχλε ηεο θεθαιαηαγνξάο ζηελ πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πξφνδν ηεο νηθνλνκίαο . Ζ δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ είλαη έλα αμηφπηζηεο 

θαη δηεζλψο ζπγθξίζηκεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο. Σα ΓΛΠ νθείινπλ λα 

δεκηνπξγνχλ έλα νπζηαζηηθφ θαη αζθαιέο πιαίζην γηα ηελ παξνρή έγθπξεο θαη πςειήο 

πνηφηεηαο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, λα πξνσζνχλ ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία 

ζηελ απνηχπσζε ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

θαη απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο, ηεο έθζεζεο ηεο ζηνπο δηαθφξνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζεί γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπο , λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα κελ πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επίβιεςε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ , λα είλαη επίθαηξα , εχρξεζηα θαη 

ιεηηνπξγηθά, λα πξνζεγγίδνπλ κε ζπλεπεία θαη επίγλσζε ηα δηαθνξά ινγηζηηθά 

γεγνλφηα θαη δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, λα παξέρνπλ αθξηβείο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξηζψξην γηα εζειεκέλα ή 

αζέιεηα ιάζε ή παξαλνήζεηο, νπνχ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζνηέξσλ ηεο 

κηαο ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ζπγθεθξηκέλα ινγηζηηθά γεγνλφηα, λα ιακβάλνπλ ηα 

απαξαίηεηα κεηξά ψζηε λα απνθεχγνληαη πεξηπηψζεηο παξαπιεξνθφξεζεο ή 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επελδπηψλ , θαη λα είλαη θαηάιιεια γηα εθαξκνγή φρη κνλφ 

γηα ηηο αλαπηπγκέλεο, αιιά θαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θεθαιαίνπ θαη 

νηθνλνκίεο.    ( Καββαδίαο π. Λεσλίδαο). 

 

3.2. Οξγαλωηηθή δνκή θαη ζθνπνί ηεο IASC θαη ηεο IASB  
 

Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASC) ηδξχζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 

ην 1973 ζην Λνλδίλν σο απνηέιεζκα ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ εηψλ: 

Απζηξαιία, Καλαδά, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηαπσλία, Μεμηθφ, Κάησ Υψξεο, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, Ηξιαλδία θαη ΖΠΑ. Ζ ζπκθσλία απηή αλαζεσξήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1982, 

φπνπ ππνγξάθηεθε θαη ην αληίζηνηρν θαηαζηαηηθφ. Ζ IASC απνηειείηαη απφ 140 κέιε 
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απφ 104 ρψξεο. Απφ ην 1995 έσο ην 2001, ν sir Brian Carsberg, ν νπνίνο είλαη 

θαζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ, Λνγηζηηθήο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζην Victoria 

University of Manchester, ππεξέηεζε ζηε ΗASC σο Γεληθφο Γξακκαηέαο. 

        Σν Μάξηην ηνπ 2001 ε IASC ζπζηάζεθε σο κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε, ην 

International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) κε έδξα ζην 

Delaware ησλ ΖΠΑ. Ζ IASC αθνινπζψληαο ην πξφηππν ηνπ ακεξηθάληθνπ Financial  

Accounting Standards Board (FASB) άιιαμε ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή θαη 

κεηνλνκάζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 ζε πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(ΓΛΠ - International Accounting Standards Board – IASB). Μεηά ηνλ Μάξηην ηνλ 

2002 ηα πξφηππα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαλ νλνκάδνληαη ΓΠΥΠ. 

Ζ IASCF είλαη έλαο αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο πνπ απνηειείηαη απφ 19 

Δπηηξφπνπο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν θαη απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Απφ 30 κέιε απφ ην πκβνπιεπηηθφ πκβνχιην Πξνηχπσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαη δηνξίδνληαη 

γηα 3 έηε. Απφ 14 κέιε απφ ην IASB, ε εθινγή ησλ νπνίσλ γίλνληαη κε θξηηήξην ηε 

δεκηνπξγία κίαο νκάδαο πνπ λα κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ 

εκπεηξία ζε ζέκαηα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επξχηεξε γλψζε 

ησλ παγθφζκησλ ζπλζεθψλ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ πςειήο πνηφηεηαο πξφηππα. 

θαη απφ 12 κέιε ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ, ηα νπνία ζεηνχλ γηα 3 έηε θαη 

έξγν ηνπο είλαη λα αλαιχνπλ επαξθψο ηα ήδε εθδνζέληα πξφηππα .   

Σα κέιε ηεο IASC είλαη ππνρξεσκέλα λα ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηεο θαη 

νθείινπλ: 

 Να δεκνζηεχνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ή ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο), ηα νπνία γίλνληαη απνδεθηά 

γηα δεκνζίεπζε απφ ην IASB. Θα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ: 

 Να εμαζθαιίδνπλ φηη νη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζπκκνξθψλνληαη απφ θάζε νπζηψδε άπνςε κε ηα ΓΛΠ (ή ηα ΓΠΥΠ) θαη λα 

γλσζηνπνηνχλ ην γεγνλφο ηεο ζπκκφξθσζεο απηήο. 

 Να πείζνπλ ηηο Κπβεξλήζεηο θαη ηα φξγαλα ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο γηα ην 

φηη νη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

Πξφηππα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε. 
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 Να πείζνπλ ηηο αξρέο πνπ ειέγρνπλ ηα ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ θαη ηελ εκπνξηθή 

θαη βηνκεραληθή θνηλφηεηα, φηη νη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα Πξφηππα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε θαη λα 

γλσζηνπνηνχλ ην γεγνλφο ηεο ζπκκφξθσζεο. 

 Να εμαζθαιίδνπλ φηη νη ειεγθηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη γηα ην φηη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Πξφηππα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε. 

 Να ελζαξξχλνπλ ηελ απνδνρή θαη ηελ ηήξεζε ησλ Πξνηχπσλ δηεζλψο 

(αθέιιεο, 2002) 

 

Σκοποί ηηρ IASC 

Οη ζθνπνί ηεο IASC ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη: 

 Να δηακνξθψλεη θαη λα δεκνζηεχεη ζην επξχηεξν θνηλφ Λνγηζηηθά Πξφηππα, κε 

βάζε ηα νπνία ζα ζπληάζζνληαη θαη ζα παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη λα πξνσζεί ηελ παγθφζκηα απνδνρή θαη ηήξεζή ηνπο. 

 Να εξγάδεηαη γεληθά γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ, ησλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα 

Υξήζεο, Σακεηαθέο Ρνέο, Μεηαβνιέο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο θαη 

Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο).  

(Πξσηνςάιηεο θαη Βξνπζηνχξεο, 2002, αθέιιεο, 2002, Καββαδίαο, 2003 

 Να αλαζεσξεί ηα Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

 Να δεκνζηεχεη ζπκβνπιεπηηθά έγγξαθα κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη ηε 

βειηίσζε ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 

 Να δεκηνπξγεί εθζέζεηο πξφηππεο ινγηζηηθήο πξαθηηθήο ζηα ζπκβνχιηα ησλ 

θπβεξλψλησλ ζσκαηείσλ. 

        Σν IASB ηδξχζεθε ζηε 1 Ηνπιίνπ ην 2001. Γελ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία θάπνηνπ 

θξάηνπο αιιά είλαη ππεξεζληθφ φξγαλν, ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εδξεχεη ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζθνπφο ηνπ είλαη ε έθδνζε πςεινχ επηπέδνπ θαη γεληθήο 

απνδνρήο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ είλαη 15, 

πξνέξρνληαη δε απφ ην ινγηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ επάγγεικα, ηνλ αθαδεκατθή θνηλφηεηα 

θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ θαη κε κηα ςήθν ην θαζέλα. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 

ζε ζπλάληεζε ηνπο νη Θεκαηνθχιαθεο αλαθνίλσζαλ ηελ δεκηνπξγία κηαο Δπηηξνπήο 
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Παξαθνινχζεζεο θαη ηελ επέθηαζε ησλ κειψλ ηνπ IASB ζε 16 έηζη ψζηε λα δνζεί 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε γεσγξαθηθή ζχλδεζε ηνπ IASB. Σν IASB είλαη ην 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλν φξγαλν γηα ηελ επεμεξγαζία θαη έθδνζε ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, ησλ ηαδίσλ Πξνηχπσλ, θαζψο θαη 

γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ησλ δηεξκελεηψλ πνπ εθδίδεη ε ΔΓΓΠΥΠ (Δπηηξνπή 

Γηεξκελεηψλ θαη Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο). 

(Πξσηνςάιηεο Ν. Γ., Βξνπζηνχξεο Π. Κ ,2002). 

 

 Οη ζκοποί ηος IASB ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη:  

 Να εξγάδεηαη γεληθφηεξα, γηα ηε βειηίσζε θαη ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ, ησλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 Να δεκηνπξγεί θαη λα δεκνζηεχεη φκνηα Λνγηζηηθά Πξφηππα κε βάζε ηα νπνία 

ζα ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνσζεί ηελ παγθφζκηα 

απνδνρή θαη ηήξεζή ηνπο.  

 

3.3. Γεληθέο αξρέο ηωλ δηεζλώλ ινγηζηηθώλ πξνηύπωλ 

        Με ηνλ φξν νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελλννχληαη φιεο νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ θαη 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, ηηο κεηαβνιέο 

ζηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε θαη ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

πξνζαξηήκαηνο (Tarca Ann, 2008). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο απνηίκεζεο θαη ηεο θαηαρψξεζεο ησλ 

πξσηνγελψλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε έλα πιαίζην γεληθά 

απνδεθηψλ θαη εθαξκνδφκελσλ αξρψλ θαη κεζφδσλ (κέρξη ζήκεξα ηηο αξρέο ηεο 

ινγηζηηθήο ηζηνξηθνχ θφζηνπο), πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ, θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε 

απεηθνλίζεη  ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.   

           Ζ πξψηε πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ πιαηζίνπ αξρψλ έγηλε ην 1976 

απφ ην FASB (Financial Accounting Standards Boards), νπφηε θαη αθνινχζεζε ην 

IASB ην 1989 κε έλα λέν πιαίζην αξρψλ. Σν Πιαίζην αλαλεψλεηαη ζε ζπλερή βάζε, 

ψζηε λα εμαιείθνπλ  νη δηαθνξέο θαη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ε απνθηψκελε απφ ηελ 

εθαξκνγή εκπεηξία. Σν πιαίζην αξρψλ απνηειεί ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη 



30 επηεκβξίνπ 2011 ΓΟ / ΛΟΓΗΣΗΚΖ  

 

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ  18 

 

ε αλάπηπμε θαη ε επέθηαζε ηνπ ινγηζηηθνχ νηθνδνκήκαηνο (Φίινο Λ. Ησάλλεο, 2003).

              

       Οη βαζηθφηεξεο απφ απηέο ηηο αξρέο, ηηο νπνίεο ν επαγγεικαηίαο ρξήζηεο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη, είλαη νη εμήο: 

 Η απσή ηηρ οικονομικήρ μονάδαρ: 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηνλ ηξφπν πνπ ε Λνγηζηηθή δηεθπεξαηψλεη ην έξγν ηεο, είλαη ε 

αλαθνξά ηεο ζηε δξαζηεξηφηεηα κηαο απηνηεινχο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Παξ’ φια 

απηά, ε δπλακηθή παξνπζία ησλ ηδηνθηεηψλ ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

είλαη ηφζν εκθαλήο, φζν θαη πξνβιεκαηηθή. Ζ κεξνιεπηηθή ππέξ ησλ ηδηνθηεηψλ 

κνξθή ηεο κέηξεζεο θαη ηεο παξνπζίαζεο πνιιψλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ (π.ρ. ε κέηξεζε 

ηνπ θέξδνπο), θαζψο θαη ν νξηζκφο «θαζαξή ζέζε» έρεη ζπρλά ζεκείν αλαθνξάο φρη 

ηελ επηρείξεζε, αιιά ηνπο ηδηνθηήηεο. 

 Η απσή ηηρ ζςνέσειαρ: 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δσήο θάζε επηρείξεζεο ζεσξείηαη καθξά θαη ηνπιάρηζηνλ 

κεγαιχηεξε απφ ηε δσή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη, θαηά ηε ινγηζηηθή 

δηαδηθαζία, ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζα ζπλερίζεη αξθεηά κέζα ζην κέιινλ, ψζηε ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

αγνξάζηεθαλ θαη φρη γηα κεηαπψιεζε ή εθπνίεζε. Απηφ επεξεάδεη ηε κέζνδν 

απνηίκεζήο ηνπο, πνπ γίλεηαη ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο θαη φρη ζηελ ηηκή ξεπζηνπνίεζήο 

ηνπο. Δπίζεο, δηεπθνιχλεη ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ ινγηζηψλ φηη δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία ε 

αδπλακία λα παξνπζηάζνπλ ηελ ηξέρνπζα αμία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο, ελψ ηαπηφρξνλα δηθαηνινγεί ηελ εκθάληζή ηνπο ζην αξρηθφ θφζηνο 

θηήζεο θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ ζηηο κειινληηθέο ρξήζεηο. Βέβαηα, εθεί πνπ ππάξρνπλ 

επαξθείο ελδείμεηο φηη ε κνλάδα έρεη πεξηνξηζκέλε δσή, ε ινγηζηηθή ζα πξέπεη λα ην 

ιάβεη ππφςε. 

 Η λογιζηική πεπίοδορ ή λογιζηική σπήζη: 

Ζ ινγηζηηθή αθ’ ελφο παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηε ζπλερή ξνή ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξάμεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη αθ’ εηέξνπ πιεξνθνξεί θαη ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ πνξεία ηεο. Απηφ επηβάιιεη ηελ αξρή 

ηεο ινγηζηηθήο αλαθνξάο θαηά πεξηφδνπο / ρξήζεηο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ηεξείηαη κε 

ζπλέπεηα θαη νκνηνκνξθία (θαη γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο) ζηελ ίδηα ηνπιάρηζηνλ 

επηθξάηεηα. Έηζη, ε πνιηηεία ελδηαθέξεηαη γηα ηα εηήζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ 
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επηρεηξήζεσλ θαη νη επίζεκνη ηζνινγηζκνί θαη ινγαξηαζκνί απνηειεζκάησλ 

ζπληάζζνληαη θαη δεκνζηεχνληαη κηα θνξά ην ρξφλν. 

 Η απσή ηηρ ζςνηηπηηικόηηηαρ: 

Δίλαη κία απφ ηηο παιηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ζρεηίδεηαη κε ην πλεχκα 

ζπληεξεηηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηνλ επηρεηξεκαηία ζηελ εθηίκεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ. Μηα βαζηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο ζεσξείηαη ε 

απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηηκήο θηήζεο 

θαη ηξέρνπζαο ηηκήο. Ζ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε ζθφπηκε ππνηίκεζε ζηνηρείσλ, εθφζνλ θάηη ηέηνην ζα ήηαλ εμίζνπ επηβιαβέο 

ζηε ζχληαμε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξαπιαλεηηθφ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Με βάζε ηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, γηα παξάδεηγκα, δελ αλαγλσξίδεηαη ε πηζαλή 

ππεξαμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, παξά κφλν φηαλ απηά πσιεζνχλ. Αληίζεηα, βάζεη 

ηεο ίδηαο αξρήο, δεκηέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη ακέζσο κφιηο 

εθδεισζνχλ θαη κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, π.ρ. απνζέκαηα πξντφλησλ πεξαζκέλεο κφδαο 

απνηηκψληαη ζε αμία ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο ηνπο, ελψ ε άλνδνο ησλ ηηκψλ 

απνζεκάησλ ζε έιιεηςε δελ ζπλεπάγεηαη θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπο. 

 

 Η απσή ηηρ ζςνέπειαρ και ηηρ ομοιομοπθίαρ ηων λογιζηικών μεθόδων: 

Ζ αξρή ηεο ζπλέπεηαο πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε γηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ αλάκεζα ζηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή, ηφζν 

κεηαμχ ηζνινγηζκψλ δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ ηεο ίδηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φζν θαη 

δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ. Μία βαζηθή εθαξκνγή ηεο είλαη γηα παξάδεηγκα, ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 43, ηνπ Ν.2190/1920, πνπ αλαθέξεη φηη νη ίδηεο κέζνδνη απνηίκεζεο πξέπεη 

λα εθαξκφδνληαη πάγηα, ρσξίο λα κεηαβάιινληαη απφ ρξήζε ζε ρξήζε. Δπίζεο, ζηελ 

ίδηα απηή αξρή εκπίπηεη ε νκνηφκνξθε ζχληαμε θαη εκθάληζε θάζε ρξφλν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ δπλαηφηεηα φκσο λα ζπγθξίλεη θαλείο ηα 

απνηειέζκαηα, π.ρ. απφ ηε κία ρξνληά ζηελ άιιε, είλαη βαζηθή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Απηή ε δπλαηφηεηα δελ ππάξρεη, αλ νη αξρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζπληάζζνληαη νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, αιιάδνπλ απφ ρξήζε ζε ρξήζε. Δπνκέλσο, ε 

αξρή ηεο ζπλέπεηαο απνθαιχπηεη ηηο νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

δεκνζηεπφκελεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, σο πξνο ηηο αθνινπζνχκελεο γεληθά 

παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη πξφηππα, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο επί 
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ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, ε αξρή 

ηεο ζπλέπεηαο δελ απνθιείεη ηελ αιιαγή απφ κία αξρή ή κέζνδν ινγηζηηθήο ζε άιιε, 

νχηε απνζαξξχλεη ηέηνηεο αιιαγέο, εθεί πνπ απηέο απνδεηθλχνληαη αλαγθαίεο ή 

απαξαίηεηεο. 

 Η απσή ηηρ ζημανηικόηηηαρ: 

Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Αληίζεηα, 

επηθξαηεί ε άπνςε φηη ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζπάληα 

είλαη απφιπηα αθξηβή σο πξνο ηα κεγέζε, ηα νπνία κεηξνχλ. Γηα πνιιέο απνθάζεηο, ε 

αθξίβεηα δελ είλαη απαξαίηεηε. Αληίζεηα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ε νπνηαδήπνηε 

αλαθξίβεηα κπνξεί λα ζηξεβιψλεη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Πξνο ην παξφλ, δελ 

ππάξρνπλ θαλφλεο, νη νπνίνη λα βνεζνχλ ην ινγηζηή λα εθαξκφζεη ηελ αξρή ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο. Αθήλεηαη  ζηελ θξίζε ηνπ λα απνθαζίζεη, εάλ ε νπνηαδήπνηε 

παξέθθιηζε απφ ηελ αθξίβεηα ζα επεξεάζεη ηελ απφθαζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ απηφο επηκειείηαη. 

 Η απσή ηος ιζηοπικού κόζηοςρ: 

Ζ απφδνζε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, ηφζν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ 

θαη θαζαξήο ζέζεο, φζν θαη ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο 

απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηαο βάζεο απνηίκεζεο (valuation basis). Ζ 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή δέρεηαη φηη ην ηζηνξηθφ θφζηνο (historical cost 

principle), ή απιψο αξρή ηνπ θφζηνπο (cost principle), απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε 

βάζε απνηίκεζεο φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, φρη κφλν θαηά ηε ζηηγκή απφθηεζεο ε’ 

δεκηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πνπ απηά εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο ινγηζηηθήο κνλάδαο.  Ζ θαζηέξσζε ηεο αξρήο ηνπ θφζηνπο 

νθείιεηαη ζε νξηζκέλα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθφ θφζηνο ζε 

ζρέζε κε άιιεο βάζεηο απνηίκεζεο, φπσο θφζηνο αληηθαηάζηαζεο, θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία θ.ι.π. αλ θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ θφζηνπο ζεσξνχληαη ηα 

πην θάησ: 

Σν θφζηνο είλαη θαζνξηζκέλν (definite) θαη αληηθεηκεληθφ (objective),αθνχ ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηεξίδεηαη ζε γεγνλφηα, ζε ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κε ηξίηα πξνο ηε 

ινγηζηηθή κνλάδα πξφζσπα θαη 

Σν θφζηνο είλαη επαιεζεχζηκν (verifiable).  
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Ζ παξνπζίαζε ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο αληηθεηκεληθψλ θαη επαιεζεχζηκσλ 

ζηνηρείσλ πξνζδίδεη ζε απηέο κεγαιχηεξε αμηνπηζηία. 

 Η απσή ηηρ αναγνώπιζηρ εζόδων / εξόδων: 

Ζ έκθαζε γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε κηαο 

επηρείξεζεο έρεη κεηαηνπηζηεί ζήκεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. ηελ 

θαηάζηαζε απηή δηαθξίλνληαη βαζηθά δχν θαηεγνξίεο κεγεζψλ, απηή ησλ εζφδσλ θαη 

απηή ησλ εμφδσλ. Ζ πξψηε αληηπξνζσπεχεη εηζξνέο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε 

δεχηεξε αληίζηνηρεο εθξνέο, ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

κνλάδαο. 

 

3.4. Κπξίεο δηαθνξέο κεηαμύ IFRS θαη ηνπηθώλ ινγηζηηθώλ πξνηύπωλ.    
 

Ζ λνκνζεζία θάζε ρψξαο ξπζκίδεη ηελ δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ λνκνζεζία απηή πεξηιακβάλεη ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ή θαη ηα επαγγεικαηηθά ινγηζηηθά ζψκαηα ζηηο 

αληίζηνηρεο ρψξεο. Πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο IASC ππήξραλ ζπρλά δηαθνξέο ηχπνπ θαη 

πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ησλ δεκνζηεπκέλσλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ρσξψλ. Ζ IASC ιακβάλεη γλψζε ησλ ζρεδίσλ ή ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ηα νπνία 

έρνπλ ήδε εθδνζεί γηα θάζε ζέκα θαη ππφ ην θσο κηαο ηέηνηαο γλψζεο δεκηνπξγεί ηα 

ΓΛΠ γηα παγθφζκηα απνδνρή. Έλα απφ ηα αληηθείκελα ηεο IASC είλαη λα ελαξκνλίζεη, 

φζν είλαη δπλαηφλ, ηα δηαθνξεηηθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο 

ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ.  Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ 

ππαξρφλησλ πξνηχπσλ θαη λα δηαηππψζεη ΓΛΠ ζε λέα ζέκαηα, ε IASC επηθεληξψλεηαη 

ζηα νπζηψδε. Γηα ην ιφγν απηφ πξνζπαζεί λα κε γίλνπλ ηα ΓΛΠ ηφζν πεξίπινθα, ψζηε 

λα είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σα ΓΛΠ πνπ εθδίδνληαη απφ 

ηελ IASC αλαζεσξνχληαη ζπλερψο, γηα λα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα 

πξαγκαηηθφηεηα.         

 Σα ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ IASC δελ ππεξηζρχνπλ ησλ ηνπηθψλ 

πξνηχπσλ, δειαδή ησλ εγρψξησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηελ έθδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη ππνρξεψζεηο ησλ 

κειψλ ηεο IASC επηθεληξψλνληαη ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ απφ 

θάζε νπζηψδε άπνςε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ΓΛΠ εθαξκφδνληαη. Όπνπ εγρψξηα 

Λνγηζηηθά Πξφηππα απαηηνχλ παξέθθιηζε απφ ηα ΓΛΠ, ηα ηνπηθά κέιε ηεο IASC 
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πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα πείζνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ελαξκφληζεο κε ηα ΓΛΠ. (αθέιιεο, 2002). 

 

 ΔΛΠ ΓΛΠ 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΓΗΑΘΔΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΕΔΣΑΗ Ω 

ΣΜΖΜΑ 

ΟΗΚ.ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ. 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ 

ΘΔΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ 

ΡΟΧΝ 

ΚΑΣΑΡΣΗΕΔΣΑΗ ΜΟΝΟ 

ΑΠΟ ΔΗΖΓΜΔΝΔ ΣΟ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΩΝ 

ΚΑΣΑΡΣΗΕΔΣΑΗ 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΑΠΟ 

ΑΠΛΖ ΚΑΗ 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΒΑΖ 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ 

ΚΑΘΑΡΖ 

ΘΔΖ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ 

ΔΝ ΜΔΡΔΗ ΑΠΟ 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ 

ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

ΗΓΗΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ ΔΗΝΑΗ ΤΝΟΠΣΗΚΟ 

(2190/1920) 

ΔΠΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ 

ΜΟΡΦΖ ΓΗΑ ΝΑ 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΔΗ 

ΣΑ ΚΔΝΑ ΣΟΤ 

ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠ/ΣΩΝ 

 

Ζ Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ βάζε ηωλ Διιεληθώλ θαη Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξόηππα: 

  ηελ Διιάδα κέρξη πξφζθαηα, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί δελ 

είραλ ηελ ππνρξέσζε λα δεκνζηεχνπλ καδί κε ηηο ππφινηπέο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Παξνπζίαζεο, νη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ ηα εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ή 
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πξναηξεηηθά, έρνπλ ππνρξέσζε λα δεκνζηεχνπλ ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ καδί 

κε ηηο ππφινηπέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν κε αξηζκφ 

7, αζρνιείηαη κε ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ.     

 ηε θαηάζηαζε απηή ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο παξνπζηάδεη ζηνπο ηξίηνπο, 

επελδπηέο, πξνκεζεπηέο, κεηφρνπο αιιά θαη εξγαδνκέλνπο, ησλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν 

δηαρεηξίζηεθε ηα Σακεηαθά δηαζέζηκά θαη ηα ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Ζ 

θαηάζηαζε απηή απνηειεί κέξνο ησλ δεκνζηεχζηκσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ.  

ηφρνο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ είλαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ινγηζηέο γηα ηηο αξρέο πνπ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα ζπληαρζεί ή θαη λα δεκνζηεπηεί ε Καηάζηαζε 

Σακεηαθψλ Ρνψλ.          

 Ζ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ ζθνπφ έρεη λα πιεξνθνξήζεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο κεηαβνιέο ζηα κεηξεηά θαη ηα κεηξεηά ηζνδχλακα γηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ζε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ή νξγαληζκφ. 

Γηα ηελ ρξήζε ηνπ ΓΛΠ 7 (Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ), είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε 

ησλ νξηζκψλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Λνγηζηηθήο.  

Μεηξεηά: Ωο κεηξεηά ελλννχληαη ηα λνκίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα ηακεία ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη θαηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκνχο άκεζεο αλάιεςεο.  

Μεηξεηά Ηζνδύλακα: Ωο κεηξεηά ηζνδχλακα ελλννχληαη ηα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα 

ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ηα ζηνηρεία δειαδή εθείλα πνπ ξεπζηνπνηνχληαη - 

κεηαηξέπνληαη άκεζα ζε κεηξεηά ρσξίο ζεκαληηθφ ξίζθν γηα ηελ κεηαβνιή ηεο αμίαο 

ηνπο.  

Σακεηαθέο ξνέο: Ωο Σακεηαθέο ξνέο ελλννχληαη νη εηζξνέο (εηζπξάμεηο) θαη εθξνέο 

(πιεξσκέο) κεηξεηψλ θαη κεηξεηψλ ηζνδπλάκσλ.  

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ωο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελλννχληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θχξην ζθνπφ πνπ θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ε 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ή νξγαληζκφο. Κχξηα ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη απηή 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη φζσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο. Έηζη νη πιεξσκέο ζε 

πξνκεζεπηέο πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή πιψλ, αθνξνχλ άκεζα 

ιεηηνπξγηθή ηακεηαθή ξνή. Παξάιιεια ε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγεη ή εκπνξεχεηαη ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, απνηειεί εηζξνή ζηηο 
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ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο.  

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ωο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελλννχληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ή ηεο εθπνίεζε πάγησλ 

(ελζψκαησλ ή αζψκαησλ) πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Έηζη ε 

εθηακίεπζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή κεηξεηψλ ηζνδπλάκσλ γηα ηελ αγνξά παγίνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνηειεί Σακεηαθή πξάμε πνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο Δπελδπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο.  

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο: Ωο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαινχληαη 

απηέο πνπ επεξεάδνπλ θπξίσο ηελ ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ. ε απηέο ηηο 

ρξεκαηνξνέο θαηαγξάθνληαη πξάμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζχλζεζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ή ηελ αιιαγή ζηελ ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κέζσ – καθξνρξφληνπ 

δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 

Αϋλα (Ιntangibles) Πεπιοςζιακά Σηοισειά 

πκθσλά κεηά Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα νη  ηφθνη αγνξάο παγίσλ ραξαθηεξίδνληαη 

έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (5 έηε). 

πκθσλά κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ν ηφθνη γηα αγνξά παγίσλ ελζσκαηψλνληαη 

ζηελ αμία ησλ παγίσλ, δελ απνζβέλνληαη ζε πέληε (5) έηε. 

Αποζβέζειρ (Depreciation) ενζώμαηων παγίων 

πκθσλά κεηά Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα νη  ζπληειεζηέο εηήζηαο απφζβεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηα ελζψκαηα πάγηα θαζνξίδνληαη κε ΠΓ. 

πκθσλά κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα δελ νξίδνληαη ζπληειεζηέο απφζβεζεο 

αιιά ηα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Αποζβέζειρ (Depreciation) Αςλών 

πκθσλά κεηά Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ηα έμνδα απηά απνζβέλνληαη ζε πέληε (5) 

έηε. Ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηα θαζαξά άπια. 

πκθσλά κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ηα δηάθνξα έμνδα αγνξάο ή θαηαζθεπήο 

παγίσλ πξνζαπμάλνπλ ηελ ηηκή θηήζεο ηνπο θαη δελ απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Γελ απνζβέλνληαη ηα θαζαξά άπια ζε πέληε ρξφληα αιιά 

ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο. 

Δαπάνερ επεςνάρ και ανάπηςξηρ 

πκθσλά κεηά Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ηα έμνδα έξεπλαο θαηαρσξίδνληαη ζην 
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ινγαξηαζκφ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο .Σα έμνδα αλάπηπμεο νκνίσο. 

πκθσλά κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ηα έμνδα έξεπλαο επηβαξχλνπλ πάληα ηα 

απνηειέζκαηα. Σα έμνδα αλάπηπμεο κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ. 

Αποηίμηζη σπεογπάθων 

πκθσλά κεηά Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηηκήο 

θηήζεο θαη ηξέρνπζαο θαη γηα θάζε ζηνηρείν ρσξηζηά. 

πκθσλά κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

-Απνθηψληαη κε ζθνπφ ην θέξδνο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

-Απνθηψληαη κε ζθνπφ ηε καθξνπξφζεζκε δηάθξηζε.  

-Άιιν ζθνπφο πιελ ησλ αλσηέξσ. 

Αναβαλλόμενη θοπολογία (Deferred taxation) 

πκθσλά κεηά Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 2190/20. 

πκθσλά κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα γίλεηαη πξφβιεςε θαηαβνιήο θφξσλ ιφγσ 

κφληκσλ δηαθνξψλ θαη πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. 

Λογιζηική παπακολούθηζη ηηρ σπ. μίζθωζηρ (leasing) 

πκθσλά κε ηα Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο. 

πκθσλά κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα έρνπκε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε (είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ). Έρνπκε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (είλαη 

γηα φιε ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ). 

 

 

3.5. Δθαξκνγή ηωλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ ζηελ Διιάδα. 

 

3.5.1. Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην 

Δπί ηξηάληα θαη πιένλ ρξφληα ε Διιάδα αγσληδφηαλ λα απνθηήζεη ην δηθφ ηεο 

Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. Σν 1980 κε ην Ν. 1041/1980 θαη ην Π.Γ. 1123/1980, ε ρψξα 

απέθηεζε έλα ζχγρξνλν θαη πξσηνπνξηαθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ην νπνίν ηέζεθε 

ζε πξναηξεηηθή εθαξκνγή ην 1981 θαη ζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 

1991 γηα ηηο εκπνξηθέο εηαηξίεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 1992 γηα 
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ηηο βηνκεραληθέο θαη μελνδνρεηαθέο εηαηξίεο πνπ ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο (άξζξν 7, παξ. 1 ηνπ Ν. 1882/1990). 

Αξγφηεξα, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ 

(Δ.Γ.Λ..) επεθηάζεθε ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο 

ηνπ ΚΒ (άξζξν 7, παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 186/1992). Παξάιιεια, εθπνλήζεθαλ θαη ηέζεθαλ 

ζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηα Κιαδηθά Λνγηζηηθά ρέδηα: ησλ Αζθαιηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (Π.Γ. 148/1984), ησλ Σξαπεδψλ (Π.Γ. 384/1992), ησλ Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Π.Γ. 80/1997), ησλ ΝΠΓΓ (Π.Γ. 205/1998), ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ (Π.Γ. 315/1999) θαη ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο (Π.Γ.146/2003), 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε ινγηζηηθή ηππνπνίεζε ζε εζληθή θιίκαθα θαη λα απνθηεζεί κία 

θνηλή ινγηζηηθή γιψζζα ζπλελλφεζεο κεηαμχ θξάηνπο θαη θνξνινγνπκέλσλ, θαζψο 

θαη νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο νξγαλψζεσλ.             

Σν Δ.Γ.Λ.. βνήζεζε ζηε κεραλνγξάθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ειαρηζηνπνίεζε 

ην ινγηζηηθφ θφζηνο θαη ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη 

αλάπηπμή ηνπο. Σν Δ.Γ.Λ..  δίλεη αμηφπηζηα ζηνηρεία ζπγθξίζηκα δηαρξνληθά θαη 

δηαθιαδηθά, θαηάιιεια γηα ηελ θαηάξηηζε δεηθηψλ ηεο νηθνλνκίαο, ζηνπο νπνίνπο 

βαζίδνληαη θξίζηκεο απνθάζεηο  γηα ηελ ρψξα. Γη’ απηφ ε θαζηέξσζε ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

ραξαθηεξίζηεθε σο «ινγηζηηθή επαλάζηαζε», ε νπνία απέθεξε ζηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο θαξπνχο. χκθσλα κε ηνλ αθέιιε (2005), 

ην Δ.Γ.Λ.., αθφκε θαη κεηά ηελ επηβνιή ησλ ΓΛΠ, πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα 

απνηειεί ηε βάζε ηεο ινγηζηηθήο ζηελ Διιάδα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαινχληαη λα 

δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλεο κε ηα ΓΛΠ. 

 

3.5.2. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα ζηελ Διιάδα 

     Σα ΓΛΠ ήξζαλ ζηελ Διιάδα ην 1974 απφ ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.), 

ην νπνίν ππήξμε κέινο ηεο IASC ζρεδφλ απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Σν .Ο.Λ. άξρηζε λα 

κεηαθξάδεη, λα εθδίδεη θαη λα δηαλέκεη ζηνλ Δπηζηεκνληθφ θφζκν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηα ΓΛΠ, πξηλ απφ ζρεδφλ 25 ρξφληα. Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ 

δηαδέρζεθε ην .Ο.Λ. ην 1993, ζπλέρηζε ηελ πξνζπάζεηα απηή, ψζηε ζήκεξα λα έρνπλ 

εθδνζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα φια ηα ζε ηζρχ ΓΛΠ θαη νη δηεξκελείεο απηψλ. Απφ ην 

1974 κέρξη θαη πξφζθαηα ππήξμε ζρεδφλ πιήξεο ζησπή γηα ηα ΓΛΠ, παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Λ. κέζσ ησλ δηαθφξσλ Δπηηξνπψλ θαη νκάδσλ 

εξγαζίαο πνπ ζπκκεηείραλ, γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπο. Γελ πξέπεη, φκσο, λα αγλνεζνχλ ηα 
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εκπφδηα πνπ ππήξμαλ ή θαη πνπ ππάξρνπλ αθφκε.                                                                  

Ζ Διιάδα έρεη λνκνζεηήζεη ηα δηθά ηεο Λνγηζηηθά Πξφηππα, φπσο θαη θάζε ρψξα 

κπνξεί λα ην πξάμεη, ηα νπνία, φκσο, έρνπλ πξνζαξκνζηεί πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, φληαο ε Διιάδα θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη εθδψζεη Λνγηζηηθέο Οδεγίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία θαη ζηελ λνκνζεηεκέλε ινγηζηηθή 

ηππνπνίεζε (Δ.Γ.Λ.. θαη Κιαδηθά Λνγηζηηθά ρέδηα). Ζ θαηάξηηζε ησλ Λνγηζηηθψλ 

Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , βέβαηα, δελ έγηλε ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

ΓΛΠ. Παξάιιεια, ε Δπξσπατθή Έλσζε  επεδίσμε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ελαξκφληζεο 

ησλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ θαη Καλφλσλ ζε θάζε θξάηνο-κέινο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

είρε δηαπηζηψζεη φηη νη εηήζηεο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

θαηαξηίδνληαη ζηα θξάηε- κέιε ηεο Δπξσπατθή Έλσζε , ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία δηαθέξνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία απφ απηέο πνπ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηα 

ΓΛΠ. Δηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο, ηηο νπνίεο ζπλέζηεζε ε Δπηηξνπή, αζρνιήζεθαλ κε ηηο 

δηαθνξέο απηέο (Πξσηνςάιηεο θαη Βξνπζηνχξεο, 2002). Απνηέιεζκα, απηήο ηεο 

ελαζρφιεζεο ήηαλ ε απφθαζε γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο 

ηεο Δπξσπατθή Έλσζε.                                                            

Ζ Διιάδα, σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαίηεζε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ απφ 

ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο, απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005 (άξζξν 1 ηνπ Ν.2992/2002). Γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, απηή ε πηνζέηεζε απνηέιεζε κία πξφθιεζε, αθνχ θιήζεθαλ λα 

κεηξήζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σα ΓΛΠ δελ απνηεινχλ απιά 

κία ππνρξέσζε, αιιά αλάγθε γηα ηελ  απνηειεζκαηηθφηεξε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηαπηφρξνλα έλα εξγαιείν, ην νπνίν, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά, κπνξεί 

λα απνηειέζεη εθείλν ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα δηαθνξνπνηήζεη θαη ζα 

θαζηεξψζεη κία επηρείξεζε ζηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο (Grant Thornton, 2006 Α΄). 

 

3.5.3 Δθαξκνγή ηωλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ ζηελ Δπξώπε 

         Ζ ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) είλαη θαηά θάπνην ηξφπν δηαθνξεηηθή απφ 

απηήλ ηεο IASC. Ο θπξίαξρνο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  είλαη ε δεκηνπξγία κία 

θνηλήο νηθνλνκηθήο αγνξάο, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε θεθαιαίνπ, 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε. Ωζηφζν, θαη νη 

θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   κέζσ ησλ Οδεγηψλ θαη ην 
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ινγηζηηθφ επάγγεικα κέζσ ηεο IASC, ηζρπξίδνληαη φηη αλαδεηνχλ ηελ ελαξκφληζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε  επεξεάδεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

έθζεζε κέζσ ησλ Οδεγηψλ. Αλ θαη νη Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   δελ είλαη 

πξφηππα θαη νη απνθιίζεηο ζηελ δηεξκελεία απηψλ έρνπλ πεξηνξίζεη ην επίπεδν ηεο 

ελαξκφληζεο, έρνπλ ηνπιάρηζηνλ βειηηψζεη ην επίπεδν ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Lew Jei- Fang, 2005). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη πνιιέο κεκνλσκέλεο ρψξεο θαη επηρεηξήζεηο βαζίδνληαη ζηα πξφηππα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ην IASB. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε 

φιεο νη εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  ησλ 15κειψλ  λα 

παξνπζηάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, αληί ησλ 

πνηθίισλ εζληθψλ πξνηχπσλ, απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2005. ηα θξάηε-κάιε δφζεθε, 

επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΛΠ θαη ζε έλα επξχηεξν 

θάζκα επηρεηξήζεσλ, εάλ ην ήζειαλ. Παξάιιεια, απηφο ν θαλνληζκφο απαηηήζεθε φρη 

κφλν απφ ηα πιήξε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  αιιά θαη απφ κέιε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (π.ρ. Ννξβεγία). Απηφ έδσζε επηπιένλ ψζεζε γηα 

ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ ζηελ Δπξψπε. (Whittington, 2005). Σα ΓΛΠ είραλ ήδε 

πηνζεηεζεί, πξηλ απφ  ην  2005, απφ πνιιέο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηζεγκέλεο εηαηξίεο 

ρσξψλ φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Διβεηία, νη νπνίεο επέηξεπαλ ηα Γηεζλή Πξφηππα σο 

ελαιιαθηηθά ζηα ηνπηθά πξφηππα, θαη δηάθνξεο κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο δελ είραλ ζεζπίζεη εζληθά πξφηππα, είηε πηνζεηνχζαλ, 

είηε επέηξεπαλ ηελ ρξήζε ησλ ΓΛΠ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε Ρσζία απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2004 απνθάζηζε λα απαηηήζεη ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ απφ ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξίεο (Whittington, 2005). Ζ θίλεζε απηή ηεο Δπξσπατθή Έλσζε  γηα ηελ πηνζέηεζε 

ησλ ΓΛΠ ψζεζε θαη άιιεο ρψξεο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη θαηά πνιχ κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε , λα επηηαρχλνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ ρσξψλ είλαη ε Απζηξαιία, ε νπνία απνθάζηζε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ γηα 

ηνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο φισλ ησλ εγρψξησλ εηαηξηψλ απφ ην 2005, θαη ε 

Νέα Εειαλδία δήισζε φηη ζα αθνινπζήζεη ην 2007. ε κία έξεπλα ζε 59 ρψξεο  πνπ 

έθαλε ε Street (2003) έδεημε φηη νη 56 είηε  έρνπλ πηνζεηήζεη, είηε ζθνπεχνπλ λα 

πηνζεηήζνπλ, είηε ζθνπεχνπλ λα ζπγθιίλνπλ κε ηα ΓΛΠ θαη ηα ΓΠΥΠ. ε κία άιιε 

επξχηεξε έξεπλα ηεο Deloitte and Touche (2003) βξέζεθε φηη πεξηζζφηεξεο απφ 90 

ρψξεο ζα απαηηήζνπλ ή ζα επηηξέςνπλ ηα ΓΛΠ θαη ηα ΓΠΥΠ γηα ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξίεο απφ ην 2005. 
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3.6 Ηζρύνληα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα  

Αθνινχζσο θαηαγξάθνληαη ηα ηζρχνληα ΓΛΠ (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 

01/01/2005) 

-ΓΛΠ2: Απνζέκαηα (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 01/01/2005). 

Έρεη ζρέζε κε ην δήηεκα ησλ απνζεκάησλ  ησλ εκπνξηθψλ θπξίσο επηρεηξήζεσλ, 

θαζψο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δελ δηαζέηνπλ απνζέκαηα ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο,  

 

-ΓΛΠ7: Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ (Γελ αλαζεσξήζεθε). 

Αλαθέξεηαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ζέηνληαο ην πιαίζην 

αξρψλ πνπ επηθξαηεί θαηά ηε ζχληαμε ηνπο. Οη ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο 

πξνέξρνληαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ: 1) ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

2) επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  3) ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

-ΓΛΠ8: Καζαξφ θέξδνο ή δεκηά, Μεηαβνιέο ζηηο Λνγηζηηθέο .Δθηηκήζεηο θαη Λάζε 

(Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 01/01/2005). 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θαη 

ηε κεηαβνιή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, καδί κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη 

ηηο δηνξζψζεηο ιαζψλ. Σν Πξφηππν επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηε ζρεηηθφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηψλ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο άιισλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. 

 

-ΓΛΠ10: Γεγνλφηα κεηά ηελ Ζκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ(Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 

01/01/2005). 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη: α) πφηε κηα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο γηα γεγνλφηα κεηά 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη β) ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πξέπεη λα παξέρεη ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία πνπ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε θαη ζρεηηθά κε γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
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ηζνινγηζκνχ. Σν Πξφηππν επίζεο απαηηεί φηη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ πξέπεη λα 

θαηαξηίδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κε βάζε ηελ ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα 

(Going Concern), αλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ δείρλνπλ φηη ε 

παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη νξζή. 

 

-ΓΛΠ11: πκβάζεηο Καηαζθεπήο Έξγσλ (Αθνξά Σερληθέο Δπηρεηξήζεηο - Γελ 

αλαζεσξήζεθε). 

θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

θαη ησλ εζφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαιακβάλεηαη ζηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο, ε εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία ε ζπκβαηηθή δξαζηεξηφηεηα αξρίδεη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε δξαζηεξηφηεηα 

νινθιεξψλεηαη ζπλήζσο εκπίπηνπλ ζε  δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο. 

πλεπψο, ην βαζηθφ ζέκα γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζπκβάζεσλ 

θαηαζθεπήο είλαη ε θαηαλνκή ησλ ζπκβαηηθψλ εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο ζηηο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο εθηειείηαη ην θαηαζθεπαζηηθφ έξγν. 

Απηφ ην Πξφηππν ρξεζηκνπνηεί ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο πνπ θαζηεξψλνληαη ζην 

Πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα λα 

θαζνξίζεη πφηε ηα ζπκβαηηθά έζνδα θαη ην ζπκβαηηθφ θφζηνο πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα θαη έμνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο, παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ θξηηεξίσλ. 

 

 

-ΓΛΠ12: Φφξνη Δηζνδήκαηνο (Γελ αλαζεσξήζεθε). 

θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ 

εηζνδήκαηνο. Σν πξνέρνλ ζέκα ζηε ινγηζηηθή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο είλαη ην πψο ζα 

πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεζνχλ νη ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο 

απφ:  α) ηε κειινληηθή αλάθηεζε (ηνλ κειινληηθφ δηαθαλνληζκφ) ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ππνρξεψζεσλ) πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη  β) ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 

πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθή νληφηεηαο. 

 

-ΓΛΠ14: Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε θαηά Σνκέα (Αληηθαζίζηαηαη απφ ην 
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ΓΠΥΠ 8). 

Καζνξίδεη ηηο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ θαηά ηνκέα πιεξνθφξεζε ησλ 

ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, θαζνξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο ηνπο ζεκεηψζεηο. 

 

-ΓΛΠ15: Έρεη θαηαξγεζεί βάζεη θαλνληζκνχ 2238/2004 

-ΓΛΠ16: Δλζψκαηα Πάγηα (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 01/01/2005). 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηα 

ελζψκαηα πάγηα ψζηε νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα δηαθξίλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ επέλδπζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε 

ελζψκαηα πάγηα θαη ηηο κεηαβνιέο απηήο ηεο επέλδπζεο. Πξσηαξρηθά ζέκαηα ζηε 

ινγηζηηθή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ απνηεινχλ ε αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο, νη επηβαξχλζεηο απνζβέζεσλ 

θαη νη δεκίεο απνκείσζεο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία απηά. 

- 

ΓΛΠ17: Μηζζψζεηο (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 01/01/2005) Ζ ζρεηηθή Γηεξκελεία, 

ΜΔΓ 15 αλαζεσξήζεθε θαη απηή κε ηζρχ απφ 01/01/2005. 

θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη, γηα ηνπο κηζζσηέο θαη ηνπο 

εθκηζζσηέο, ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζζνχλ γηα ηηο κηζζψζεηο. 

 

-ΓΛΠ18: Έζνδα (Τπφ αλαζεψξεζε ). 

ην Πιαίζην θαηάξηηζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, σο έζνδα 

νξίδνληαη νη απμήζεηο ζηα νηθνλνκηθά νθέιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ, κε ηε κνξθή εηζξνψλ ή απμήζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κεηψζεσλ 

ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ θαηαιήγνπλ ζε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, άιιε απφ εθείλε 

πνπ ζπλδέεηαη κε εηζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα έζνδα 

εκπεξηέρνπλ ηφζν ηα ηαθηηθά φζν θαη ηα έθηαθηα έζνδα θαη θέξδε. Σα ηαθηηθά έζνδα 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο θαη αλαθέξνληαη κε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πσιήζεηο, ηηο ακνηβέο, ηνπο ηφθνπο, ηα κεξίζκαηα θαη ηα 
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δηθαηψκαηα. θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηνλ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ησλ εζφδσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νξηζκέλνπο ηχπνπο ζπλαιιαγψλ θαη 

γεγνλφησλ. Βαζηθφ ζέκα ζηε ινγηζηηθή ησλ εζφδσλ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ρξφλνπ αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα 

νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. Απηφ ην Πξφηππν θαζνξίδεη ηηο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πιεξνχληαη απηά ηα θξηηήξηα θαη ζπλεπψο αλαγλσξίδεηαη ην 

έζνδν. Δπίζεο, παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ θξηηεξίσλ. 

 

-ΓΛΠ19: Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο (Γελ αλαζεσξήζεθε). 

θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηε ινγηζηηθή θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο. Σν Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα λα αλαγλσξίδεη:  α) ππνρξέσζε, φηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη παξάζρεη 

ππεξεζία κε αληάιιαγκα παξνρέο ζε πνπ ζα θαηαβιεζνχλ κειινληηθά θαη β) έμνδν, 

φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαιψλεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε απφ έλαλ εξγαδφκελν κε αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή 

παξνρψλ. 

 

-ΓΛΠ20: Λνγηζηηθή Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο 

Τπνζηήξημεο (Τπφ αλαζεψξεζε). 

Σν παξφλ Πξφηππν δελ αζρνιείηαη κε:  α) ηα εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά 

ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

αληαλαθινχλ ηηο επηδξάζεηο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ή ζε παξφκνηαο θχζεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη β) θξαηηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα κε ηε κνξθή νθειψλ, πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ή πνπ πξνζδηνξίδνληαη ή πεξηνξίδνληαη βάζεη ηεο 

ππνρξέσζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο (φπσο είλαη νη θνξνινγηθέο απαιιαγέο, νη 

θνξνινγηθέο πηζηψζεηο ιφγσ επέλδπζεο, νη πξφζζεηεο απνζβέζεηο θαη νη κεησκέλνη 

ζπληειεζηέο θφξνπ) 

 

-ΓΛΠ21: Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μεηαβνιψλ ζηηο Σηκέο πλαιιάγκαηνο (Αλαζεσξήζεθε 

κε ηζρχ απφ 01/01/2005). 
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Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα δηεμάγεη δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ κε δχν 

ηξφπνπο. Μπνξεί λα έρεη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα ή δηθέο ηεο εθκεηαιιεχζεηο 

ζην εμσηεξηθφ. Δπηπξφζζεηα, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ζε μέλν λφκηζκα. Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη 

λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο ζε 

μέλν λφκηζκα θαη εθκεηαιιεχζεηο ζην εμσηεξηθφ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαηξέπνληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζε λφκηζκα παξνπζίαζεο. Πξσηαξρηθά ζέκαηα είλαη ε επηινγή ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ε παξνπζίαζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ κεηαβνιψλ ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

  

-ΓΛΠ22: Δλνπνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ ( κε ηηο δηεξκελείεο 9, 22, 28 αληηθαηαζηάζεθαλ 

απφ ΓΠΥΠ3 ζην παξάξηεκα ηνπ θαλνληζκνχ 1725/2003). 

Καιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο αγνξάο κηαο επηρείξεζεο απφ κηα άιιε θαη ηελ πεξίπησζε 

κηαο ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ ζηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ν 

αγνξαζηήο. 

 

-ΓΛΠ23: Κφζηνο Γαλεηζκνχ (Γελ αλαζεσξήζεθε). 

Σν θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή 

παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνίηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεί ηκήκα 

ηνπ θφζηνπο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Σα ινηπά είδε θφζηνπο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη 

σο έμνδα. 

-ΓΛΠ24: Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 

01/01/2005). 

θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο εκπεξηέρνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζην ελδερφκελν φηη ε νηθνλνκηθή ζέζε θαη ην 

θέξδνο ή ε δεκία ηεο δχλαληαη λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ χπαξμε ζπλδεδεκέλσλ 

κεξψλ θαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα αλεμφθιεηα ππφινηπα πνπ αθνξνχλ ηα 

ζπλδεδεκέλα κέξε απηά. 

 

-ΓΛΠ26: Λνγηζηηθή Απεηθφληζε θαη Πιεξνθφξεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Παξνρψλ 
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Απνρψξεζεο (Γελ αλαζεσξήζεθε). 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ 

παξνρήο απνρψξεζεο απφ ηελ ππεξεζία. Αζρνιείηαη κε δηάθνξεο κνξθέο θξαηηθήο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη κε άιιεο κνξθέο παξνρψλ απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ 

(απνδεκίσζε ιφγσ  ιήμεο απαζρφιεζεο). 

 

-ΓΛΠ27: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Λνγηζηηθή Δπελδπηψλ ζε 

Θπγαηξηθέο (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 01/01/2005), ζπκπιεξψζεθε απφ ην ΓΠΥΠ 

3). 

Σν παξφλ Πξφηππν ζα εθαξκφδεηαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα φκηιν νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν κηαο κεηξηθήο επηρείξεζεο. Σν Πξφηππν δελ αζρνιείηαη κε 

κεζφδνπο ινγηζηηθήο γηα ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηελ 

ελνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη ζε κηα ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ. Σν παξφλ Πξφηππν ζα εθαξκφδεηαη επίζεο ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα επηιέγεη λα παξνπζηάζεη 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηνπηθνχο 

θαλνληζκνχο. 

 

 

-ΓΛΠ28: Δπελδχζεηο ζε πγγελείο (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 01/01/2005). 

Σν παξφλ Πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο. Όκσο, δελ ηζρχεη γηα επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πνπ 

θαηέρνληαη απφ: α) νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ή β) ακνηβαία 

θεθάιαηα, θαηαπηζηεπκαηηθέο επελδπηηθέο κνλάδεο (unit trusts), θαη παξφκνηεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε επελδχζεηο, πνπ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ραξαθηεξίδνληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ή πνπ θαηαηάζζνληαη σο 

πξννξηδφκελα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζχκθσλα 

κε ην ΓΛΠ 39 Χπημαηοοικονομικά μέζα: Αναγνώπιζη και επιμέηπηζη. Σέηνηεο 

επελδχζεηο επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 θαη νη κεηαβνιέο 
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ζηελ αμία απηή αλαγλσξίδνληαη σο θέξδνο ή δεκία ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

-ΓΛΠ29: H Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο 

(Γελ αλαζεσξήζεθε). 

Σν πξφηππν απηφ πξνηείλεη κεζφδνπο πξνζαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ψζηε 

λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο. 

 

-ΓΛΠ30: Γλσζηνπνηήζεηο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ησλ 

φκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. (αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ΓΠΥΠ7 κε ηνλ 

θαλνληζκφ 108/2006) 

Καζνξίδεη ην πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο. Δθαξκφδεηαη 

απφ φια ηα ηξαπεδηθά θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηα IFRS.  

 

-ΓΛΠ31: Γηθαηψκαηα ζε Κνηλνπξαμίεο (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 01/01/2005), ε 

ζρεηηθή Γηεξκελεία, ΜΔΓ 13, αλαζεσξήζεθε 

κε ηζρχ απφ 01/01/2005. 

Δθαξκφδεηαη γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ ζε θνηλνπξαμίεο θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο 

θνηλνπξαμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κειψλ ησλ θνηλνπξαμηψλ θαη ησλ 

επελδπηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο δνκέο ή ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο δηεμάγνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλνπξαμίαο. Όκσο, δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκκεηνρέο κειψλ 

θνηλνπξαμηψλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ θαηέρνληαη απφ: 

α)νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ή β) ακνηβαία θεθάιαηα, 

θαηαπηζηεπκαηηθέο επελδπηηθέο κνλάδεο (unit trusts), θαη παξφκνηεο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

επελδχζεηο, πνπ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ραξαθηεξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ή πνπ θαηαηάζζνληαη σο πξννξηδφκελα γηα εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε θαη αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 
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Χπημαηοοικονομικά μέζα: Αναγνώπιζη και επιμέηπηζη. Σέηνηεο επελδχζεηο 

επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 θαη νη κεηαβνιέο ζηελ αμία 

απηή αλαγλσξίδνληαη σο θέξδνο ή δεκία ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

-ΓΛΠ32: Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε (Αλαζεσξήζεθε 

κε ηζρχ απφ 01/01/2005). 

θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα θαζηεξψζεη αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ σο ππνρξεψζεηο ή ίδηα θεθάιαηα θαη γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Ηζρχεη γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ 

πξννπηηθή ηνπ εθδφηε, σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ 

ζρεηηθψλ ηφθσλ, κεξηζκάησλ, δεκηψλ θαη θεξδψλ. θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

πξέπεη λα ζπκςεθίδνληαη. 

 

-ΓΛΠ33: Κέξδε θαηά Μεηνρή (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 01/01/2005). 

θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα ζεζπίζεη αξρέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή, πνπ ζα βειηηψζνπλ ηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ 

δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ θαηά ηελ ίδηα ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ πεξηφδσλ ηεο ίδηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Μνινλφηη ζηα δεδνκέλα ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκνί, ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ «θεξδψλ», σζηφζν έλαο ζηαζεξά πξνζδηνξηζκέλνο παξνλνκαζηήο 

βειηηψλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Σν παξφλ Πξφηππν εζηηάδεηαη 

ζηνλ παξνλνκαζηή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή. 

 

-ΓΛΠ34: Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε (Γελ αλαζεσξήζεθε). 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ειάρηζην πεξηερφκελν 

κηαο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο αλαθνξάο θαη λα πξνδηαγξάςεη ηηο αξρέο αλαγλψξηζεο 

θαη επηκέηξεζεο ζηηο πιήξεηο ή ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα κηα ελδηάκεζε 
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πεξίνδν. Ζ έγθαηξε θαη αμηφπηζηε θαηάξηηζε ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ 

βειηηψλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη άιισλ λα θαηαλννχλ ηελ 

ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα δεκηνπξγεί θέξδε θαη ηακηαθέο ξνέο, ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο. 

 

-ΓΛΠ35: Αληηθαηαζηάζεθε απφ ΓΠΥΠ5 κε ηνλ θαλνληζκφ 2236/2004. 

-ΓΛΠ36: Μείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 

31/03/2004). 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκφδεη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηεο απεηθνλίδνληαη ζε αμία φρη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ αμία, 

αλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ αλαθηάηαη κέζσ ρξήζεο ή πψιεζεο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ απηνχ ζηνηρείνπ. Αλ απηφ ζπκβαίλεη, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ραξαθηεξίδεηαη σο απνκεησκέλεο αμίαο θαη ην Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

λα αλαγλσξίδεη δεκία απνκείσζεο. Σν Πξφηππν επίζεο θαζνξίδεη πφηε κηα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πξέπεη λα αλαζηξέθεη ηε δεκία απνκείσζεο θαη πξνδηαγξάθεη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο. 

 

-ΓΛΠ37: Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελεο Απαηηήζεηο (Γελ 

αλαζεσξήζεθε). 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νξζά θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο θαη βάζεηο επηκέηξεζεο, εθαξκφδνληαη γηα ηηο πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φηη επαξθείο πιεξνθνξίεο 

γλσζηνπνηνχληαη ζην πξνζάξηεκα, γηα λα θαζηζηνχλ ηθαλνχο ηνπο ρξήζηεο λα 

αληηιακβάλνληαη ηε θχζε, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην πνζφ ηνπο. 

 

-ΓΛΠ38: Απια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ 31/03/2004). 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ηα νπνία δελ αζρνιήζεθε ηδηαηηέξσο έλα άιιν 

Πξφηππν. Σν Πξφηππν επίζεο θαζνξίδεη πψο επηκεηξάηαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ άπισλ 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απαηηεί νξηζκέλεο θαζνξηζκέλεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

-ΓΛΠ39: Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα-Καηαρψξεζε θαη Απνηίκεζε (Αλαζεσξήζεθε  κε 

ηζρχ απφ 01/01/2005). 

θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα θαζηεξψζεη αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη θάπνησλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο ή πψιεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ. Οη απαηηήζεηο παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα αλαθέξνληαη ζην ΓΛΠ 32 Χπημαηοοικονομικά μέζα: Παποςζίαζη. Οη απαηηήζεηο 

γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαθέξνληαη ζην 

ΓΛΠ 7 Χπημαηοοικονομικά μέζα: Γνωζηοποιήζειρ. 

 

-ΓΛΠ40: Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα (Αλαζεσξήζεθε κε ηζρχ απφ01/01/2005) 

Υαξηδνπνχινπ Όιγα Γηπισκαηηθή Δξγαζία (MAF) 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη. 

 

-ΓΛΠ41: Γεσξγία 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 

ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 
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4.1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Διιεληθώλ Δηαηξηώλ  

 

       Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ «πεγή» πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ 

(ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ή κεγεζψλ) ηα νπνία, απφ κφλα ηνπο δελ είλαη ζεκαληηθά, αιιά 

κπνξνχλ λα γίλνπλ, φηαλ  πξνζδηνξίδεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ή πξνζδηνξίδεηαη ή 

ζπγθξίλεηαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπο. πλεπψο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 

παξέρνπλ έηνηκεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Οη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζα πξνθχςνπλ 

κφλν κεηά απφ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, κε ηε βνήζεηα νξηζκέλσλ ηερληθψλ 

ή κέζσλ αλάιπζεο. Ο θάζε ρξήζηεο ή αλαιπηήο, αλάινγα κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, ζα 

πξνζπαζήζεη κε ηε βνήζεηα ησλ ηερληθψλ απηψλ λα απνζπάζεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηηο απαξαίηεηεο  πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη . Με ηε ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παχεη  ν ξφινο ηεο ινγηζηηθήο απφ ηερληθή άπνςε 

θαη αξρίδεη έλαο άιινο ξφινο, πην ζεκαληηθφο, πνπ απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε, 

αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο, ψζηε λα κπνξνχλ νη 

ρξήζηεο λα ζρεκαηίδνπλ γλψκε γηα ηελ επηρεηξεζηαθή επίδνζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο επηρείξεζεο. (Πξσηνςάιηεο θαη Βξνπζηνχξε, 2002, αθέιιεο, 2002, 

Καββαδίαο, 2003) 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ α) 

σπημαηοοικονομική θέζη μιαρ επισείπηζηρ, β)ηην αποδοηικόηηηα και γ)ηιρ 

μεηαβολέρ ζηη σπημαηοοικονομική θέζη μιαρ επισείπηζηρ. 

α)Την σπημαηοοικονομική θέζη μιαρ επισείπηζηρ. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, απνηππψλνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό. Μέζα απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ 

παξαθνινπζείηαη ε ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηεο 

πφξνπο θαη  ην αλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Ο ηζνινγηζκφο παξνπζηάδεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη ην ζχλνιν 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε ε εηαηξία θαηά ηελ εκέξα 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, ηαμηλνκεκέλα ζπζηεκαηηθά, θαηά θαηεγνξίεο θαη κε 

απφιπηα ζαθείο ηίηινπο ινγαξηαζκψλ, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη, θακία 

ακθηβνιία γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο, ην νπνίν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη απφιπηα κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

  β)Την αποδοηικόηηηα μιαρ επισείπηζηρ. Σα Απνηειέζκαηα Υξήζεψο είλαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 
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επηρείξεζεο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάηωλ Υξήζεωο γίλεηαη ε εθηίκεζε ηεο  

ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο απφ ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχκελνπο απφ πφξνπο. H Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ δείρλεη ηα έζνδα θαη 

ηα έμνδα κηαο εηαηξείαο νκαδνπνηεκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εκθαλίδνληαη μερσξηζηά ηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο γηα κηα πεξίνδν, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ ίδηα πεξίνδν θαη ηα έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα ηεο 

ίδηαο επίζεο πεξηφδνπ. 

 γ).Τιρ μεηαβολέρ ζηην σπημαηοοικονομική θέζη μιαρ επισείπηζηρ. Οη πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο κεηαβνιέο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε απνηππψλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο 

ηωλ Σακεηαθώλ Ρνώλ θαη ηωλ κεηαβνιώλ ηωλ Ηδίωλ Κεθαιαίωλ. Απηέο νη δχν 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εθηίκεζή ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο θαη ηεο αλάγθεο απηήο λα ηηο ρξεζηκνπνηεί 

(Bradbury, Michael E., 2003).       

 Δάλ ζέιεη ε επηρείξεζε λα εμεηάζεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ζα πξέπεη λα ειέγμεη 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεηά, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηε θαζαξή ζέζε. Δάλ ζέιεη λα κεηξήζεη 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζην ειζόδημα θαη ηα έξοδα. 

Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί ησλ ηεζζάξσλ απηψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη πφξνη 

ειεγρφκελνη απφ ηελ επηρείξεζε, σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο απφ ηα 

νπνία αλακέλεηαη ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζην κέιινλ. Οη ππνρξεψζεηο είλαη 

παξνχζεο δεζκεχζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο 

θαη ν δηαθαλνληζκφο ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα θαηαιήμεη ζε εθξνή πφξσλ πνπ 

ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. Καη σο Ίδηα Κεθάιαηα ραξαθηεξίδεηαη ην απνκέλνλ 

δηθαίσκα επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ 

ησλ ππνρξεψζεσλ. 

Ειζόδημα είλαη απμήζεηο ζηα νηθνλνκηθά νθέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ κε ηελ κνξθή εηζξνψλ, ή απμήζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κεηψζεσλ 

ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ θαηαιήγνπλ ζε απμήζεηο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, άιιεο εθηφο 

απφ εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εηζθνξέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

Δλψ, έξοδα, είλαη κεηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά νθέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ κε ηε κνξθή εθξνψλ ή κεηψζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή δεκηνπξγίαο 

ππνρξεψζεψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κεηψζεηο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, άιιεο εθηφο απφ 
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απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαλνκέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. 

 Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ δείρλεη ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ, επελδπηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. πληάζζεηαη ππνρξεσηηθά 

κφλν απφ ηηο επηρεηξήζεηο νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ θαη κφλν γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο εθαξκφδνληαο 

ηηο ξπζκίζεηο πνπ ηίζεληαη κε ηελ απφθαζε ππ’ αξηζκφο. 5/204/14.11.2000 ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ εξκελεπηηθή 

εγθχθιην Νν 9. Ωζηφζν, κε ηελ θαζηέξσζε ησλ Γ.Λ.Π. ε θαηάζηαζε απηή ζα απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γη’ απηφ θαη ζα ζπληάζζεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο θιάδνπ ζηνλ 

νπνίν αλήθνπλ (Γ.Λ.Π αξηζκφο 7).Ζ ζχληαμε θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 86 ηνπ Γ.Λ.Π 1, ελψ θαηά ηελ Διιεληθή λνκνζεζία 

δελ ζπληάζζεηαη ηέηνηνο πίλαθαο. Ωζηφζν, θάπνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε απηή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηηο ζπλαληάκε ζηνλ Πίλαθα 

Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη ην Πξνζάξηεκα (λα ζεκεησζεί φηη ζε αηνκηθφ ή ζε 

ελνπνηεκέλν επίπεδν δελ απαηηείηαη ε θαηάξηηζε πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ).

 Γηα λα είλαη ρξήζηκεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

νξηζκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα θπξηφηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 

λα έρνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ε καηανοηηόηαηα, ε ζςνάθεια, ε αξιοπιζηία, 

ε ζςγκπιζιμόηηηα θαη ε ζημανηικόηηηα.  

 Η καηανοηηόηαηα. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη εχθνια 

θαηαλνεηέο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη νη ρξήζηεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, θαη λα 

έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο γλψζεηο θαη ηε δηάζεζε λα κειεηήζνπλ 

πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη. Πεξίπινθεο, αιιά ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο, δελ πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε 

ηε δηθαηνινγία φηη ζα πξνθαιέζνπλ δπζθνιίεο ζηνπο ρξήζηεο λα ηηο 

θαηαλνήζνπλ. 

 Η ζςνάθεια. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζηάζεσο 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε ε πιεξνθνξία λα είλαη ρξήζηκε θαη λα βνεζά ηνπο 

ρξήζηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. H πιεξνθνξία ζα πξέπεη βνεζά ηνπο ρξήζηεο 

λα εθηηκήζνπλ ηζηνξηθά ή κειινληηθά γεγνλφηα ή λα δηνξζψζνπλ πξνεγνχκελεο 
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εθηηκήζεηο ηνπο. 

 Η αξιοπιζηία. H αμηνπηζηία είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αλ κία πιεξνθνξία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη αλαμηφπηζηε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ 

παξαπιαλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Γηα λα είλαη αμηφπηζηεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ιάζε θαη πξνθαηαιήςεηο, λα πεξηέρνπλ 

ακεξφιεπηεο εθηηκήζεηο πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεπηθχιαθηα απφ 

ηνπο ρξήζηεο. Ζ αμηνπηζηία είλαη έλα ζχλνιν επηκέξνπο ηδηνηήησλ, φπσο απηή ηεο 

αμηφπηζηεο παξνπζίαζεο ή αθφκα απηή πνπ ζέηεη ηελ νηθνλνκηθή νπζία πάλσ απφ 

ην λνκηθφ ηχπν. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νπζία δελ ζπκβαδίδεη κε 

ηνλ λνκηθφ ηχπν, παξάδεηγκα απνηειεί ε κεηαβίβαζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ρσξίο λα έρεη απεηθνληζζεί κε ηνλ πξνβιεπφκελν λνκηθφ ηχπν. Ζ 

λνκηθή έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο δελ είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαηαρσξεζεί έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αλ ε επηρείξεζε ειέγρεη ηηο σθέιεηεο, πνπ αλακέλνληαη λα 

εηζξεχζνπλ απφ απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, παξάδεηγκα απνηεινχλ νη 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Δπηπξφζζεηα, αθφκε κία ηδηφηεηα ηεο αμηνπηζηίαο είλαη 

ε ακεξνιεςία. Μία πιεξνθνξία γίλεηαη κεξνιεπηηθή φηαλ είλαη απνζπαζκαηηθή 

θαη επηιεθηηθή, παξαιείπνληαο άιιεο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζνχζαλ ζην 

ζρεκαηηζκφ κίαο πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ηα πξάγκαηα. Δπηπξφζζεηα, νη 

πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πιεξφηεηα θαη ζχλεζε. χλεζε 

ραξαθηεξίδεη κία πιεξνθνξία φηαλ δελ νδεγεί ζε ππεξεθηίκεζε ησλ ελεξγεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη εζφδσλ ή ππνεθηίκεζε ησλ παζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εμφδσλ (Grant 

Thornton, 2006).        -  

 Η ζςγκπιζιμόηηηα. Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθαξκφδεη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. Οη ινγηζηηθέο 

απηέο παξαδνρέο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, βάζεηο, παξαδνρέο, θαλφλεο 

θαη πξαθηηθέο. Παξαδείγκαηα ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ είλαη: ν ηξφπνο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ παγίσλ (κέζνδνο θφζηνπο ή κέζνδνο εχινγεο 

αμίαο), ε κέζνδνο απφζβεζεο ησλ παγίσλ (επζεία ή θζίλνπζα), ν ηξφπνο 

παξαθνινχζεζεο ησλ αθίλεησλ επελδχζεσλ (ζην θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία). H 

νηθνλνκηθή κνλάδα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα 

φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πξψηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηνλ αξρηθφ ηζνινγηζκφ έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ 
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(Πξσηνςάιηεο Ν. Γ., Βξνπζηνχξεο Π. Κ., 2002). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο είλαη απαξαίηεην έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθηηκήζνπλ δηαρξνληθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηηο κεηαβνιέο απηήο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, ηφζν γηα απηήλ θαζ' εαπηή, φζν θαη ζε ζρέζε κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο (Grant Thornton, 2006). 

 Η ζημανηικόηηηα. Ζ ζεκαληηθφηεηα παξαθνινπζείηαη απφ ηελ άπνςε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο πιεξνθνξίαο θαη θξίλεηαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. Μηα θαη κφλν πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη ηφζν ζεκαληηθή 

απφ κφλε ηεο πνπ λα κελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ζπζρέηηζε κε 

άιιεο πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δεκνζίεπζε ηεο πιεξνθνξίαο φηη κία 

ειιεληθή αιπζίδα εζηηαηνξίσλ δεκηνπξγεί κε ηαρείο ξπζκνχο λέα εζηηαηφξηα ζε 

φιε ηελ Διιάδα, δίλεη ζ' έλα κειεηεηή ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε επέλδπζε απηή, ζηα κειινληηθά απνηειέζκαηα 

ηεο ηξάπεδαο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

επηηεχρζεθαλ απφ ην λέν δίθηπν εζηηαηνξίσλ, θαηά ηελ θαιππηφκελε πεξίνδν 

αλαθνξάο. 

 

4.2  Σα Βήκαηα γηα ηελ πηνζέηεζε ηωλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ 

Πξνηύπωλ  
 

4.2.1.   Μεηαβαηηθή Πεξίνδνο  

 

Ζ θπξία δχλακε πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία ησλ ΓΛΠ είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε 

ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ. Καζψο νη επελδπηέο επηδηψθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε 

δηεζλή δηαθνξνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαη νη επηρεηξήζεηο 

απνζθνπνχλ ζηελ  άληιεζε θεθαιαίνπ απφ εγρψξηεο θαη δηεζλέο θεθαιαηαγνξέο , 

γίλεηαη θαλεξφ πνζφ ζεκαληηθή θαη αλαγθαία είλαη ε εθαξκνγή ελφο δηεζλνχο 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πεξηνξίδεη ηα θφζηε θαη ζα θέξεη επελδπηέο θαη 

επηρεηξήζεηο θνληά. 

χκθσλα κε ηελ εηαηξεία πκβνχισλ Αζθαιίζεσλ Barnett Waddingham, ε 

πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ νθείιεη λα γίλεη κε ηελ απαξαίηεηε ππεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα, 

δηφηη δηαθνξεηηθά νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο δελ ζα εθθξάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν θξίζηκν εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηα 
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πιαίζηα ζηα νπνία ζα θπκαλζεί θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθδεισζεί ε 

ζπκπεξηθνξά θαη ε αληίδξαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ακέζσο κεηά ηελ ελαξκφληζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο κε ηα ΓΛΠ. Σν παξαπάλσ εξψηεκα αθνξά θπξίσο ην 

βαζκφ:  

α) αμηνπηζηίαο ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη κέζα απφ ηηο              

δεκνζηεπφκελεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, 

 β) ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη 

κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ νκίινπ, θαη  

γ) ζπκκφξθσζεο (compliance/adoption rate) κε ηηο επηκέξνπο 

δηαηάμεηο ησλ ΓΛΠ. 

 Ζ έιιεηςε ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζπλεπαθφινπζν ελδερφκελν παξαπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ή ηνπιάρηζηνλ αδπλακίαο αλάιπζεο ησλ ηειεπηαίσλ κε αθξίβεηα θαη 

πηζηφηεηα, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ράνο ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ. Γηα ηελ 

θνηλφηεηα ησλ επελδπηψλ, ην παξαπάλσ ελδερφκελν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα θαη αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. Γηα ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ φκσο ην 

παξαπάλσ ελδερφκελν κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθφ, θαζψο ε έιιεηςε 

ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ε εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ηνπο επελδπηέο λα αλαζεσξήζνπλ ηηο επελδπηηθέο επηινγέο θαη 

θαηεπζχλζεηο ηνπο. Άιιε εζηία αλεζπρίαο γηα ηνπο επελδπηέο θαη πξνβιεκαηηζκνχ γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε ελδερφκελε αιιαγή ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζθεληθνχ, δειαδή ην πψο ζα επεξεαζηνχλ απφ ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ, ην κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρνπλ, ε βησζηκφηεηά ηνπο, 

θαζψο θαη ε αληίδξαζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ αληαγσληζηψλ (βι. Granlund, 1998). 

 

4.2.2   Πξνζρέδην γηα ηε Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο ζε ΓΛΠ    

 

χκθσλα κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία KPMG, ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΓΛΠ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πέληε θάζεηο. Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο 

πξνεηνηκαζίαο είλαη απαξαίηεην νη επηρεηξήζεηο λα έιζνπλ ζε επαθή θαη λα 

ελεκεξψζνπλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ φιεο  ηηο νκάδεο 
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ρξεζηψλ, κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε θαη νη νπνίεο ζα 

επεξεαζηνχλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΓΛΠ.      

 ηε δεχηεξε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηεμάγνπλ κηα 

πξψηε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα 

επεξεαζηνχλ θαη ηελ πξφζζεηε ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε πνπ ζα απαηηεζεί ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΛΠ.       

 Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα εθηηκήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

θεξδνθνξία θαη ην θεθάιαην ηνπο, θαζψο θαη λα νξίζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα θαηά ην 

νπνίν ζα δεκνζηεχζνπλ ηηο πξψηεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα ΓΛΠ .

 Ζ ηξίηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο αλαθέξεηαη ζηε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ ππάξρνληνο θαη ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα ζπζηαζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο 

ππάξρνπζεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη εθείλεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ 

ηα ΓΛΠ. ην πιαίζην ηεο ηξίηεο θάζεο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηλίζνπλ 

ην πψο ζα επεξεαζηνχλ ν κεραληζκφο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ν αληίζηνηρνο ρξνληθφο 

νξίδνληάο ηνπο.  

ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ εθείλνη νη ηξφπνη 

πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ππάξρνληνο θαη ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα δηάθνξα ηερληθά 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, φπσο θαη ηηο αιιαγέο 

πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα. Δίλαη 

απαξαίηεην ζηε θάζε απηή νη επηρεηξήζεηο λα δηεπθξηλίζνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο 

ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ηελ επίδξαζε ησλ ΓΛΠ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζή 

ηνπο θαη ζηνλ ελ γέλεη πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ αγνξά. 

 ηελ πέκπηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο νη επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ λα 

πινπνηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα γίλνπλ πιήξσο 

θαηαλνεηά ην λέν ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ε ζρεηηθή κεζνδνινγία θαη πξνζέγγηζε ησλ 

δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ, θαζψο θαη λα κελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο θαη ιάζε 

ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. Σέινο , ζηελ πέκπηε θάζε, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαξηίζνπλ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ην 

κέηξν πνπ ζέηνπλ ηα ΓΛΠ. Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηελ 
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πνηφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο παξερφκελεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη λα 

δηνξζψλνπλ ηηο αδπλακίεο θαη αηέιεηεο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο ηνπο ζην δηεζλέο 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα. (http://www.ikogkalidis-consulting.com/) 

 

4.3 To πξόηππν Management Commentary (MC)  

         Tν πξφηππν απηφ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο νη νπνίεο απαηηνχλ απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο κεγαιχηεξε θξίζε ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα πνπ είλαη βαζηζκέλα. Μεηά 

απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, εηδηθνί θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ φπσο ην MC δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ξνιφ ζηελ ζσζηή ελεκέξσζε θαη πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν MC  

πξνεηνηκάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ IASB . 

 

4.3.1 Ο ζηόρνο ηνπ MC 

        O ζηφρνο ηνπ MC έρεη ηξία ζηνηρεία ηα νπνία πξφθεηηαη λα παξέρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο επελδπηέο, ηνπο ινγηζηέο αιιά θαη 

ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο. 

 ε εξκελεία θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ δειψζεσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ε νληφηεηα ιεηηνπξγεί . 

 λα αμηνινγήζνπλ πνηεο δηνηθεηηθέο απφςεηο ζεσξνχληαη  ζεκαληηθφηεξεο  

ψζηε λα  αληηκεησπίζνπλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ηηο νηθνλνκηθήο κνλάδαο  

θαη πψο ζθνπεχεη λα ηηο  δηαρεηξηζηνχλ ψζηε λα επηθέξνπλ ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα.   

 λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο  νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο θαη ηελ πηζαλφηεηα φηη εθείλεο νη ζηξαηεγηθέο λα είλαη επηηπρείο 

        Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ κπνξεί λα ζεκάλεη φηη ην MC πεξηέρεη ηα 

νηθνλνκηθά θαη κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ IFRS, θαζψο επίζεο θαη ηηο αθεγεκαηηθέο 

εμεγήζεηο.  

 

4.3.2 Σα ηκήκαηα ηνπ ΜC 

Σν MC νπζηαζηηθά είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ φιεο νη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Σα 

http://www.ikogkalidis-consulting.com/
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ηκήκαηα ηα νπνία ρσξίδεηε είλαη ηα εμήο :  

 ηε θχζε ηεο επηρείξεζήο  

 ηνπο  αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο  θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο 

 ηνπο  βαζηθνχο  πφξνπο , ηνχο θίλδπλνπο  θαη ηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο 

 ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο 

 ηα κέηξα θαη ηνπο  δείθηεο απφδνζήο  

 

Φύζε ηεο επηρείξεζεο: 

         Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ MC είλαη νη επελδπηέο, λα εξκελεχζνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο δειψζεηο ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ε νληφηεηα ιεηηνχξγεζε. Θεσξνχκε ζηνηρεηφ ηεο πεξηγξαθήο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ . 

 

Αληηθεηκεληθνί ζηόρνη θαη ζηξαηεγηθέο: 

         Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα  παξαζρεζνχλ νη πιεξνθνξίεο γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ 

νληφηεηα θαη ε πηζαλφηεηα  εθείλεο νη ζηξαηεγηθέο λα είλαη ζαθήο θαη επηηπρεκέλεο  

ψζηε νη ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο νληφηεηαο  λα είλαη ζεκειηψδεο εάλ νη επελδπηέο 

πξφθεηηαη λα θάλνπλ απηήλ ηελ αμηνιφγεζε. 

         Ζ δηαρείξηζε ζα κπνξνχζε λα ζπδεηήζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη κε νηθνλνκηθνχο 

ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ην ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ επίηεπμε ηνπο θαη πψο έρνπλ 

ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε ηεο αμίαο κεζνκαθξνπξφζεζκα.  

 

Βαζηθνί πόξνη, θίλδπλνη θαη ζρέζεηο: 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δειψζεσλ, νη βαζηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη 

θαη νη ζρέζεηο πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηηο κε νηθνλνκηθέο 

πηπρέο ηεο επηρείξεζεο.  

ηε ζπκπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δειψζεσλ, ην MC ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη 

δηνηθεηηθή εμήγεζε γηα ην πψο ζθνπεχεη λα εμεηάζεη ηα ηδηαίηεξα ζέκαηα κέζα ζηηο 

νηθνλνκηθέο δειψζεηο. 
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Ζ ππνβνιή έθζεζεο ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο 

πνπ αληηκεησπίδεη  κηα νληφηεηα, καδί κε ηα  ζρφιηα ζηε δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε ηνπο, 

είλαη κηα θξίζηκε πηπρή ηνπ MC. Οη θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, απφ νηθνλνκηθνχ ε κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο  νη νπνίνη δείρλνπλ  ηηο 

αδπλακίεο ηεο .       

 Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κεξηθέο νληφηεηεο αληηκεησπίδνπλ πςειφ θίλδπλν 

εμέηηεο ησλ ππαιιήισλ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο. Μεξηθέο νληφηεηεο ελζσκαηψλνπλ ηηο 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ζηνπο βαζηθνχο ππαιιήινπο θαη άιινη εθζέηνπλ  

ηνπο ππαιιήινπο ζε πςειφ θπζηθφ θίλδπλν. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ 

είλαη ζεκαληηθφο.    

Ζ πξφηαζε φηη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ρξήζηκεο ζηνπο επελδπηέο δελ 

πξννξίδεηαη ψζηε λα επεθηείλεη ην ζχλνιν ζπκκέηνρσλ ζην νπνίν κηα νληφηεηα πξέπεη 

λα ππνβάιεη έθζεζε. Μάιινλ, αλαγλσξίδεη φηη  κηα νληφηεηα αιιειεπηδξά κε ηνπο 

πειάηεο ηεο, ηνπο ππάιιεινπο ηεο  ηε θνηλφηεηα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί θαη ην 

πεξηβάιινλ, κπνξεί λα έρεη έλαλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε ζχληνκε θαη 

καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή επεκεξία ηνπ. Καη, πάιη, ε αλάινγε ζεκαζία απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο επελδπηέο ζα εμαξηεζεί απφ ηηο πεξηζηάζεηο θάζε νληφηεηαο. 

 

Απνηειέζκαηα θαη πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο: 

Μέζα ζην MC, ε δηνίθεζε πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο κε ζαθήλεηα θαη  

θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθή νηθνλνκηθήο θαη κε νηθνλνκηθή απφδνζεο θαη ηνχο 

βαζκνχο ζηνπο νπνίνπο απηή ε απφδνζε είλαη ελδεηθηηθή ζηελ αμηνιφγεζεο ησλ 

κειινληηθψλ πξννπηηθψλ . 

Ζ θαζνδήγεζε ηνπ SEC πξνηείλεη φηη ην MC ζα πξέπεη λα εμεγήζεη εάλ ηα 

γεγνλφηα θαη νη ζπλαιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο δειψζεηο πξέπεη λα  

απεηθνλίδνπλ πιηθφ αζπλήζηζην ή κε επαλαιακβαλφκελα ζηνηρεία, παξεθθιίζεηο, ή 

άιιεο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. Τπάξρνπλ ζηνηρεηά πνπ δείρλνπλ  φηη νη επελδπηέο 

ελδηαθέξνληαη γηα ην πψο ε δηνίθεζε ξπζκίδεη ηηο απνδνρέο γηα ηα παξαγφκελα επί 

παξαγγειία ή αζπλήζηζηα ζηνηρεία γηα λα απνθαιχςεη φηη αληηιακβάλεηαη φηη  είλαη 

πεγή θέξδνπο .Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κεηαβηβάδνληαη ζπρλά ζην MC. 

Δπηπιένλ, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αμηνιφγεζε ηηο ηάζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπλέβαιαλ  ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο 
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ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο νληφηεηαο. Απηνί νη παξάγνληεο αθνξνχλ ζπρλά 

ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ή ηνπο βαζηθνχο ιεηηνπξγηθνχο  παξάγνληεο. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, κηα νληφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ρεκηθή επηρείξεζε ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα  

επεξεαζζεί ζεκαληηθά απφ ηηο απμήζεηο ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. Μηα αλάιπζε ηνπ 

παξειζφληνο δείρλεη ηε ηάζε ησλ  ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, πνηα είλαη ε επίδξαζε ησλ 

αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ νληφηεηα θαη πνηα δηαρείξηζε αλακέλεη ηηο 

κειινληηθέο ηάζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο επελδπηέο λα θαηαλνήζνπλ 

πψο νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ έρνπλ επεξεάζεη ηα ηξέρνληα απνηειέζκαηα θαη είλαη 

πηζαλφ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο. Μηα ηξάπεδα ζα κπνξνχζε 

λα αμηνινγήζεη ηε ιεηηνπξγηθή  απφδνζε θαηεπζείαλ απφ ηνπο  πειάηεο . Θα κπνξνχζε 

λα ειέγμεη ηε  πίζηε, ηε ηθαλνπνίεζε θαη ηε δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ πνπ αγνξάδνληαη 

απφ ηνλ πειάηε.  

Όπσο έρεη παξνπζηαζηεί ζηα παξαδείγκαηα λσξίηεξα ζε απηφ ην ηκήκα, είλαη 

δχζθνιν λα δηεπθξηληζηεί κφλν έλα απαξαίηεην ζηνηρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ην MC, θαη είλαη δπζθνιφηεξν κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο. Σα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο ζα πεξηιάβνπλ απαξαίηεηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο  θαη κε νηθνλνκηθήο  απφδνζε θαη ηε 

ζέζε ηεο νληφηεηαο, ε νπνία ζα  επηθνηλσλεί   κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κέηξσλ θαη ησλ 

δεηθηψλ απφδνζεο. πλεπψο, ε ιεπηνκεξήο απεηθφληζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

θαη ηηο πξννπηηθέο παξέρεηαη ζην επφκελν ηκήκα. 

 

Μέηξα θαη δείθηεο απόδνζεο:  

 ην MC, ε δηνίθεζε πξέπεη λα παξέρεη ηα βαζηθά κέηξα θαη δείθηεο ψζηε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη  γηα λα αμηνινγήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ απφδνζε ελάληηα ζηνπο 

δεισκέλνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο. Απηνί νη δείθηεο ζα παξάζρνπλ επίζεο 

ζηνηρεία ψζηε λα δηαρεηξηζηεί  ηνπο βαζηθνχο πφξνπο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ζρέζεηο 

ηεο. 
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5.1. Μεζνδνινγία ηεο Δξεπλάο  

 

      ηελ πηπρηαθή απηή εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ 

ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ ζηελ Διιάδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηεμήρζε κία 

εκπεηξηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 14 εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2007. πγθεθξηκέλα, 

δηεξεπλήζεθαλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο εμεηάδνληαο ηηο  πιεξνθνξίεο  πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φηαλ απηέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π ή ηα ΓΛΠ. Ζ εμέηαζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ  ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζεκαληηθή επεηδή, ελψ ε 

πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ θαη  ΓΠΥΠ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έκκεζεο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο, φπσο ε απμεκέλε ξεπζηφηεηα ή ην ρακειφ θφζηνο θεθαιαίνπ, νη κφλεο 

άκεζεο επηπηψζεηο είλαη νη  ηξνπνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

       χκθσλα κε ην εξεπλεηηθφ ζρέδην πνπ αθνινπζείηαη γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζχκθσλα κε ηα ΔΛΠ γηα ηα έηε 

2002 έσο 2004 θαη ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ γηα ηα έηε 2005 έσο 2007. Σν 2005 

ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζα πξέπεη λα 

δεκνζηεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ θαη ηα ΓΠΥΠ. 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ  εηαηξηψλ  εθαξκφζακε ην Management 

Commentary Scoring Sheet. Σν πξφηππν Management Commentary  απνηειείηε απφ 50 

εξσηήζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε 5 θξηηήξηα . Υξεζηκνπνηήζακε κηα θιίκαθα απφ ην ΄΄0’’ 

έσο ην ΄΄5’’ θαη αλάινγα ην θαηά πφζν ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ππήξραλ ηα 

ζηνηρεηά ηνπ Management Commentary  ζεκεηψλακε θαη ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ηεο 

θιίκαθαο.  

        Υξεζηκνπνηψληαο ην  πξφγξακκα SPSS αθνινπζήζακε ηελ εμήο δηαδηθαζία : 

Σνπνζεηνχκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Management Commentary (ΜC) ηεο θάζε 

εηαηξείαο ηα νπνία έρνπκε αληιήζεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. ηε κηα 

ζηήιε εηζάγνληαη νη βαζκνί ηθαλνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ κε βάζε ηα Γεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα θαη ζηελ άιιε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα – analyses – descriptive 

statistics –frequencies – statistic –mode –ok. Απηφ γίλεηαη γηα θάζε θξηηήξην μερσξηζηά 

θαη κεηά  ζε άιια ηα ζηνηρεηά ηεο εθάζηεο εηαηξίεο . 
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      Μεηαθέξνπκε ην ζπγθεληξσηηθφ πηλάθα θάζε εηαηξίαο ζην excel φπνπ 

δεκηνπξγνχκε έλα γξάθεκα (πίηα) γηα θάζε πξφηππν.  

      ηνλ Πίλαθα 1 ηεο επφκελεο ζειίδαο παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

δεθαηεζζάξσλ  απηψλ εηαηξηψλ αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη γίλεη απφ ην ΥΑΑ. 

 

                                                ΠΗΝΑΚΑ 1. 

ΓΔΗΓΜΑ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 Αξηζκόο Δηαηξία  Κιάδνο 

 001  ΝΖΡΔΤ 

Παξαγσγή θαη 

Δκπνξία 

Μεζνγεηαθψλ Δηδψλ 

Ηρζπνθαιιηέξγεηαο 

 002 ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ 

Εαραξνπιαζηηθή θαη 

Αξηνπνηίαο 

 003 DELTA HOLDINGS Εαραξνπιαζηηθή 

 004 ELMEC SPORT S.A 

Υνλδξηθή δηάζεζε 

ελδπκάησλ, 

ππνδεκάησλ & 

αμεζνπάξ 

 005 ELVE 

Παξαγσγήο θαη ε 

εκπνξία εηνίκσλ 

ελδπκάησλ 

 006 EUROHOLDINGS 
Δκπνξία ελδπκάησλ, 

ππνδεκάησλ 

 007 FASHION BOX HELLAS 
Υνλδξηθή- Ληαληθή 

πψιεζε ελδπκάησλ. 

 008 HELLENIC FABRICS 

παξαγσγή 

πθαζκάησλ indigo 

denim γηα ελδχκαηα 

blue jeans.  

 009 HELLENIC FISHFARMING Ηρζπνθαιιηέξγεηέο 

 010 KREKA 

Παξαγσγή- Δκπνξία 

Κξέαηνο 

 011 MINERVA KNITWEAR S.A 
Παξαγσγή αλδξηθ θ 

παηδ εζσξνχρσλ 
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 012 NIKAS 

Παξαγσγή 

αιιαληηθψλ 

 013  RINDECO 

Δκπνξία έηνηκσλ 

ελδπκάησλ. 

014 YALCO 

Οηθηαθφο-

Δπαγγεικαηηθφο 

εμνπιηζκφο- 

Παξαγσγή 

αληηθνιιεηηθψλ 

ζθεπψλ 

015 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ   

(ΔΣΔ ΒΑΝΚ) Σξαπεδηθά πξντφληα 

016 ΑΣΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ  

Αζθαιηζηηθά 

πξντφληα 

017 ΔΒΕ 

Παξαζθεπή- 

Δκπνξία δάραξεο 

018 ΒΑΡΓΑ ΑΔ  

Δκπνξία έηνηκσλ 

ελδπκαησλ 

019 ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ Γαιαθηνβηνκεραλία 

020 ΓΑΛΑΞΗΓΗ FISHFARMING  Ηρζπνθαιιηέξγηεο 

021 

ΜΑΗΛΖ ΑΔ Παξαγσγή 

πιαζηηθψλ εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο 

022 
ΠΑΗΡΖ, Δ., Α.Β.&Δ.Δ. 

 

Βηνκεραλία 

πιαζηηθψλ 

023 
ΔΤΓΑΠ ΑΔ Δηαηξία χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο  

024 

ΟΣΔ ΑΔ Οξγαληζκφο 

ηειεπηθνηλσληψλ 

Διιάδαο 

025 

ΓΔΖ ΑΔ Βηνκεραλία 

παξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

026 

ΗMPERIO-ARGO GROUP SA International 

transport & logistics 

services 

027 
ΟΠΑΠ  ΑΔ Οξγαλ.πξνγλσζηηθψλ 

αγψλσλ πνδνζθ. 

028 SPIDER ΑΔ Μεηαιινβηνκεραλία 

029 
ΣΗΜΔΝΣΑ TITAN ΑΔ Βηνκεραλία 

ηζηκέλησλ 

030 ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΔ Σερληθή εηαηξία 
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031 
CROWN HELLAS CAN ΑΔ Βηνκεραλία εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο 

032 

BIOXALCO ΑΔ Διιεληθή βηνκεραλία 

ραιθνχ θαη 

αινπκηλίνπ  

033 
METKA ΑΔ Μεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

034 

KLEEMAN ΖΔLLAS Καηαζθεπή, εκπνξία, 

ζρεδηαζκφο 

oνινθιεξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ 

αλειθπζηήξα 

035 J&P  - ABAΞ ΑΔ Σερληθή εηαηξία 

036 

 ΜΠΑΜΠΖ ΒΩΒΟ -ΓΗΔΘΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΜΒΓΣ 

 

Δηαηξία αλάπηπμεο & 

εθκεηάιιεπζεο 

αθίλεησλ 

037 

INFORM Π. ΛΤΚΟ ΑΔ Οινθιεξσκέλεο 

ιχζεηο δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ  

038 
EΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ Δκπνξία πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ  

039 
ΑΔGEK ΑΔ Δηαηξία γεληθψλ 

θαηαζθεπψλ 

040 
MOΥΛΟ ΑΔ Καηαζθεπαζηηθή 

εηαηξία 

 

 

5.2. Δκπεηξηθή κειέηε ηωλ Πεξηπηώζεωλ Απνηειέζκαηα 
 

     Γηα θάζε κηα απφ ηηο ζαξάληα εηαηξίεο ππάξρεη έλαο πίλαθαο θαη ην αληίζηνηρν 

δηάγξακκά ηνπ. Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο ζηήιεο, φπνπ ζηελ πξψηε 

θαηαγξάθνληαη νη βαζκνί ηθαλνπνίεζεο απφ ην ‘‘0’’ έσο θαη ην ‘‘5’’, ζηε δεχηεξε είλαη 

ηα πνζνζηά θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ίζρπαλ ηα Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (δειαδή ηα 

έηε 200-2003), ζηελ ηξίηε ζηήιε αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά θαηά ηελ κεηαβαηηθή 

πεξίνδν 2004-2005, πνπ ίζρπαλ δειαδή θαη ηα Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ππάξρνπλ ηα πνζνζηά θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (2006-2007). 
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001 ΝΖΡΔΤ: 

           

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 69 63 46 

1 - 1 - 

2 - 9 - 

3 2 5 4 

4 17 14 1 

5 12 8 49 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πηλάθαο 2: ΝΖΡΔΤ 

    

 

Γξάθεκα 1: ΝΖΡΔΤ 

      

002 ΚΑΝΑΚΖ ΣΔΛΗΟ: 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 52 56 56 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 48 44 44 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πηλάθαο 3: ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ 
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  Γξάθεκα 2: ΣΔΛΗΟ ΚΑΝΑΚΖ 

 

003  DELTA HOLDINGS: 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 53 70 56 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 2 2 - 

5 45 28 44 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 4: DELTA HOLDINGS  

 

 

 

Γξάθεκα 3: DELTA HOLDING 
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004  ELMEC SPORT S.A: 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 45 48 32 

1 5 2 1 

2 - - 2 

3 6 2 3 

4 12 6 6 

5 32 42 56 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 5: ELMEC SPORT S.A            

 

Γξάθεκα 4: ELMEC SPORTS 

005 ELVE: 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 48 72 94 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 52 28 6 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 6 : ELVE 
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Γξάθεκα 5: ELVE 

 

006EUROHOLDINGS: 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 48 45 29 

1 - - - 

2 - - - 

3 - 3 - 

4 12 13 3 

5 40 39 68 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 7: EUROHOLDINGS  

 

Γξάθεκα 6: ΔUROHOLDINGS 
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007FASHION BOX HELLAS: 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 50 48 51 

1 - - - 

2 - 2 2 

3 - 15 34 

4 - 3 13 

5 50 32 - 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 8 : FASHION BOX HELLAS 

 

Γξάθεκα 7 : FASHION BOX HELLAS 

008ΖΔLLENIC FABRICS: 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 20 30 44 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 2 2 2 

5 78 68 54 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 9 : HELLENIC FABRICS 
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Γξάθεκα 8: HELLENIC FABRICS 

 

 
009HELLENIC FISHFARMINGS: 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 46 40 40 

1 4 2 - 

2 - - 1 

3 - 1 - 

4 - - 1 

5 50 57 58 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 10 : HELLENIC FISHFARMINGS  

 

 

 

 
Γξάθεκα 9 ¨HELLENIC FISHFARMINGS  
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010KREKA: 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 55 71 94 

1 - 3 6 

2 - 2 - 

3 - - - 

4 1 - - 

5 44 24 - 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 11 : KREKA  

 

 
Γξάθεκα 10 : KREKA  

 

 

011 MINERVA KNITWEAR S.A: 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 52 50 48 

1 - - - 

2 2 1 - 

3 22 12 2 

4 - - - 

5 24 37 50 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πηλάθαο 12: MINERVA KNITWEAR S.A 
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 Γξάθεκα 11: MINERVA KNITWEAR S.A 

 

 

 

012 ΝΗΚΑ : 

 

   

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 60 63 71 

1 - 3 2 

2 - - - 

3 - 1 4 

4 27 27 21 

5 13 6 2 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πηλάθαο 13 : ΝΗΚΑ 

 

 

 
 Γξάθεκα 12: ΝΗΚΑ 
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013RIDENCO: 

          

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 20 51 51 

1 - 1 2 

2 - - 3 

3 - 1 2 

4 12 11 7 

5 68 36 35 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πηλάθαο 14 : RIDENCO 

               

 

 
Γξάθεκα 13: RIDENCO 

          

 

014 YALCO: 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 51 72 76 

1 - - 6 

2 - - - 

3 9 - - 

4 4 4 2 

5 36 24 16 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 15: YALCO 
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  Γξάθεκα 14: YALCO 

   

 

 

015ΔΣΔ ΒΑΝΚ: 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 23 50 72 

1 - - - 

2 - - - 

3 - 1 1 

4 - 4 14 

5 77 45 13 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 16: ΔΣΔ ΒΑΝΚ  

 

 
Γξάθεκα 15: ΔΣΔ ΒΑΝΚ 
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016ΑΣΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ: 
 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 48 52 54 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 4 4 4 

5 48 44 42 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 17: ΑΣΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ 

 

 
Γξάθεκα 16 : ΑΣΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ 

 

 

017ΔΒΕ :  

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 27 34 53 

1 3 - - 

2 10 8 1 

3 31 17 1 

4 22 9 30 

5 7 32 15 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 18: ΔΒΕ 
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Γξάθεκα 17: ΔΒΕ 

 

 

 

018ΒΑΡΓΑ ΑΔ : 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 54 59 70 

1 - - - 

2 - - 28 

3 - - - 

4 4 2 - 

5 42 39 2 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 19: ΒΑΡΓΑ ΑΔ 

 

 

 
Γξάθεκα 18 : ΒΑΡΓΑ ΑΔ 
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019ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ : 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 48 54 60 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 52 46 40 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 20: ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ 

 

 
Γξάθεκα 19 : ΔΒΡOΦΑΡΜΑ 

 

 

020ΓΑΛΑΞΗΓΗ FISH FARMING : 

 

  GAS 2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 IFRS 2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 56 73 76 

1 - - - 

2 - - - 

3 - 1 - 

4 - - - 

5 44 26 24 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 21: ΓΑΛΑΞΗΓΗ FISH FARMING 
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Γξάθεκα 20: ΓΑΛΑΞΗΓΗ FISH FARMING 

 

 

 021ΜΑΗΛΖ ΑΔ 

 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 39 37 36 

1 16 14 6 

2 10 13 20 

3 18 20 20 

4 11 10 16 

5 6 6 2 

Total 100,00 100.00 100.00 

 Πίλαθαο 22:ΜΑΗΛΖ ΑΔ 

 

 

 

 
Γξάθεκα 21 :ΜΑΗΛΖ ΑΔ 
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022ΠΑΗΡΖ, Δ. Α.Β.&Δ.Δ. 

 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 40 41 38 

1 16 21 15 

2 20 27 32 

3 7 11 10 

4 17 0 5 

5 0 0 0 

Total 100,00 100.00 100.00 

 Πίλαθαο 23:ΠΑΗΡΖ ΑΒΔΔ 

 

 

 

 
 Γξάθεκα 22:ΠΑΗΡΖ ΑΒΔΔ 

 

023ΔΤΓΑΠ ΑΔ 

 

 
GAS  

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS  

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 11 36 22 

1 37 11 20 

2 11 16 28 

3 10 17 20 

4 19 14 10 

5 12 6 0 

Total 100,00 100.00 100.00 

   Πίλαθαο 24 : ΔΤΓΑΠ ΑΔ 
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   Γξάθεκα 23: ΔΤΓΑΠ ΑΔ 

 

 

  024ΟΣΔ ΑΔ 

 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 51 40 33 

1 2 12 35 

2 19 17 21 

3 13 20 11 

4 6 7 0 

5 9 4 0 

Total 100,00 100.00 100.00 

   Πίλαθαο 25: ΟΣΔ ΑΔ 

 

 

 
   Γξάθεκα 24: ΟΣΔ ΑΔ 
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025 ΓΔΖ ΑΔ 
 

 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 21 18 24 

1 20 34 17 

2 18 11 23 

3 17 24 24 

4 21 10 11 

5 3 3 1 

Total 100,00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 26: ΓΔΖ ΑΔ 

 

 

 
Γξάθεκα 25:  ΓΔΖ ΑΔ 

 

 

026ΗΜPERIO – ARGO GROUP SA 
 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 30 46 54 

1 8 8 17 

2 19 4 2 

3 24 24 15 

4 18 18 12 

5 1 0 0 

Total 100,00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 27: ΗΜPERIO- ARGO GROUP  SA 
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Γξάθεκα  26:ΗΜPERIO- ARGO GROUP  SA 

 

 

 

027ΟΠΑΠ ΑΔ 
 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 10 45 16 

1 9 23 32 

2 21 10 10 

3 31 8 24 

4 23 9 14 

5 6 5 4 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 28 : ΟΠΑΠ ΑΔ 

 

 

 
  Γξάθεκα 27:ΟΠΑΠ ΑΔ 
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028SPIDER AE 
 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 15 11 12 

1 29 36 30 

2 14 13 2 

3 39 26 42 

4 3 14 14 

5 0 0 0 

Total 100.00 100.00 100.00 

 Πίλαθαο 29 : SPIDER AE 

 

 

 

 
Γξάθεκα 28:  SPIDER AE  

 

 

029TΗΜΔΝΣΑ ΣΗΣΑΝ ΑΔ 
 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 40 61 50 

1 9 3 6 

2 22 10 10 

3 19 9 16 

4 9 12 11 

5 1 5 7 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 30: ΣΗΜΔΝΣΑ ΣΗΣΑΝ ΑΔ 
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Γξάθεκα 29: ΣΗΜΔΝΣΑ ΣΗΣΑΝ ΑΔ 

 

 

030 ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΔ 

   

 
GAS  

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 68 36 35 

1 1 6 9 

2 7 12 12 

3 10 9 16 

4 10 24 18 

5 4 13 10 

Total 100.00 100.00 100.00 

 Πίλαθαο 31 : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΔ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Γξάθεκα 30:  ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΔ 
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031CROWN HELLAS CAN AE 
  

 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 27 34 47 

1 11 16 6 

2 7 19 21 

3 22 15 18 

4 21 10 8 

5 12 6 0 

Total 100.00 100.00 100.00 

 Πίλαθαο 32 : CROWN HELLAS CAN AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γξάθεκα 31:  CROWN HELLAS CAN AE 

 

032BIOXALKO AE 
           

  
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 34 41 57 

1 37 22 19 

2 11 13 14 

3 9 11 10 

4 5 7 0 

5 4 6 0 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 33 : ΒΗΟXALKO AE 
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Γξάθεκα 32: ΒΗΟΥΑLKO AE 
 

 

033METKA AE 
 

 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 33 29 49 

1 4 5 3 

2 19 17 14 

3 14 28 17 

4 16 16 16 

5 14 5 1 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο  34: ΜΔΣΚΑ ΑΔ 

 

 

 

 
 Γξάθεκα 33:  ΜΔΣΚΑ ΑΔ 
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034KLEEMAN HELLAS 
 

 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 25 21 21 

1 5 6 9 

2 6 29 29 

3 24 28 24 

4 19 13 16 

5 21 3 1 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 35 : ΚLEEMAN HELLAS  

 

 

 
Γξάθεκα 34: KLEEMAN HELLAS 

 

 

035J&P ΑΒΑΞ ΑΔ 
      

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 28 30 32 

1 1 10 14 

2 11 7 7 

3 13 18 17 

4 28 23 24 

5 19 12 6 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 36 :J&P ABAΞ ΑE 
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Γξάθεκα 35 :  J&P ABAΞ ΑΔ 

 

 
036MΠΑΜΠΖ ΒΧΒΟ  ΓΗΔΘΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ      ΜΒΓΣ 

 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 19 38 49 

1 7 12 4 

2 14 14 10 

3 22 23 20 

4 19 10 9 

5 19 3 8 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 37:  ΜΠΑΜΠΖ ΒΧΒΟ ΓΗΔΘΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΒΓΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γξάθεκα 36:  ΜΠΑΜΠΖ ΒΧΒΟ ΓΗΔΘΝΖ  ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΒΓΣ 
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037ΗΝFORM Π ΛΤΚΟ ΑΔ 

 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 32 36 34 

1 12 13 20 

2 24 22 13 

3 22 18 16 

4 10 11 13 

5 0 0 4 

Total 100.00 100.00 100.00 

Πίλαθαο 38 : INFORM  Π. ΛΤΚΟ ΑΔ 

 

 

 
Γξάθεκα 37: INFORM  Π. ΛΤΚΟ ΑΔ 

 

 

038ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ  ΑΔ 
 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 48 48 42 

1 17 13 8 

2 11 15 12 

3 7 13 16 

4 8 6 12 

5 9 5 10 

Total 100.00 100.00 100.00 

 Πίλαθαο 39: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ  ΑΔ 
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Γξάθεκα 38 :  ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ 

 

039ΑEGEK AE 
 

 
GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 20 20 34 

1 8 11 16 

2 24 22 13 

3 24 20 14 

4 12 17 16 

5 12 10 7 

Total 100.00 100.00 100.00 

 Πίλαθαο  40: ΑΔGEK AE 

 

 
Γξάθεκα 39:  ΑΔGEK  AE 
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040MOXΛΟ ΑΔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 41: ΜΟΥΛΟ ΑΔ 

 

 

 
Γξάθεκα 40: ΜΟΥΛΟ ΑΔ 
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GAS 

2002 - 2003 

GAS / IFRS    

2004 -2005 

IFRS 

2006 -2007 

Valid ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA ΠΟΟΣA 

0 36 44 43 

1 14 14 22 

2 16 14 25 

3 22 15 7 

4 10 9 2 

5 2 4 1 

Total 100.00 100.00 100.00 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΑΝΑΛΤΖ 
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     Παξαηεξψληαο ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ησλ ζαξάληα εηαηξηψλ, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ππάξρεη κηα ηειείσο άηππε θαηεγνξηνπνίεζε κεηαμχ απηψλ ησλ 

δηαγξακκάησλ. Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κε βάζε ηηο ζρεκαηηθέο νκνηφηεηεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δηαγξάκκαηα κεηαμχ ηνπο. Μπνξνχκε κέζσ ησλ δηαγξακκάησλ 

λα δηαθξίλνπκε ηελ πνξεία ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ ΓΛΠ. 

Μπνξνχκε, επνκέλσο, λα ρσξίδνπκε ηηο εηαηξίεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. 

       ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη εηαηξίεο :  «Καλάθεο ηέιηνο», «Deltaholding», 

«Elve», «Fashion Box Hellas», « Hellenic Fabrics», «Δβξνθάξκα» θαη «Γαιαμίδη 

Fishfarming». ε απηά ηα δηαγξάκκαηα παξαηεξνχκε φηη νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη 

κεηαμχ ησλ βαζκψλ ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’ θαη ‘‘5’’ θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηφδνπ. Ζ πξψηε 

πεξίνδνο είλαη απφ ην 2002 έσο ην 2003 φπνπ ίζρπαλ ηα Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ε 

δεχηεξε πεξίνδνο είλαη απφ ην 2004-2005, ε νπνία ππήξμε κεηαβαηηθή πεξίνδνο φπνπ 

ίζρπαλ θαη ηα Γεληθά θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ηαπηφρξνλα, κέρξη ηα 

ινγηζηήξηα λα κάζνπλ ηε ρξήζε ησλ ΓΛΠ θαη λα γίλεη εληαία εθαξκνγή, θαη ηέινο ε 

ηειεπηαία πεξίνδνο είλαη απφ ην 2006-2007 φπνπ παγηψζεθε ε εληαία εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξψληαο ηελ εηαηξία «Καλάθεο ηέιηνο» βιέπνπκε φηη 

εθηφο απφ ην φηη νη απαληήζεηο είλαη κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’, πεξίπνπ 

θαηά 50% θαη ηνπ βαζκνχ ‘‘5’’, θαηά 50% θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηφδνπο, ζηα ζπλεκκέλα 

θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  

αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα εηήζηα δειηία ηνπ 2002, 

2003, 2004, δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη ηα Γεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα ελψ ζηα εηήζηα δειηία ηνπ 2005, 2006, 2007 δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα 

δειηία, επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξία πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο 

ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα εηήζηα δειηία απφ 

ην 2005-2007, δειαδή ηελ πεξίνδν φπνπ εθαξκφδνληαλ ηα ΓΛΠ. ηα δειηία απφ ην 

2002 – 2004 δελ έρνπκε επαξθή ζηνηρεία. 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ πεξίνδν ησλ ΓΛΠ θαη ησλ ΓΛΠ 

απαζρνινχζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηε ρξήζε ησλ 

ΓΛΠ ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν θαη  έρνπκε πην αλαιπηηθά ζηνηρεία. 

Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο 

απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ 

αλαθέξνληαη ειάρηζηα ζηνηρεία ηεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο. 

 

 

Γηα ηελ εηαηξία «Delta holding» παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη νη απαληήζεηο 

είλαη κεηαμχ ηνπ ‘‘0’’ θαη ηνπ ‘‘5’’ ζρεδφλ θαηά 50% ην θαζέλα γηα ηηο πεξηφδνπο 

2002-2003 θαη 200φ-2007 ελψ γηα ην 2004-2005 πεξηζζφηεξεο είλαη νη απαληήζεηο ζην 

βαζκφ ‘‘0’’, κε πνζνζηφ 70%. Όζν αθνξά ηα θχιια εξγαζία κπνξνχκε λα πνχκε φηη  ε 

θχζε ηεο εηαηξίαο απαζρφιεζε εμίζνπ ην ίδην ηελ εηαηξία φια ηα έηε, φπσο θαη νη 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη  νη ζηξαηεγηθέο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ιεπηνκεξέζηαηα ζε 

φια ηα εηήζηα δειηία πιελ ηνπ 2004, ην νπνίν ππήξμε ην πξψην έηνο κεηάβαζεο. Οη 

ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη θαη νη ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο είλαη θάπνηα απφ ηα ζέκαηα 

πνπ δελ ηέζεθαλ ζε θαλέλα απφ ηα δειηία ελψ αληίζεηα ηα απνηειέζκαηα θαη νη 

πξννπηηθέο απαζρφιεζαλ ηελ δηνίθεζε απφ ην 2002 έσο ην 2007 κε κηα εμαίξεζε ην 
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2004. Σέινο, γηα κέηξα θαη ηνπο δείθηεο απφδνζεο εθθξάζηεθε ειάρηζην ελδηαθέξνλ. 

 

 

Σν δηάγξακκα ηεο εηαηξίαο « ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ» απνηειείηαη απφ ηνπο βαζκνχο ‘‘0’’ 

θαη ‘‘5’’ φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ν βαζκφο ‘‘0’’ηελ πεξίνδν 2006-2007 

κε πνζνζηφ 60%. Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ε θχζε ηεο εηαηξίαο, νη 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο απαζρφιεζαλ εμίζνπ ην ίδην φια ηα έηε (κφλν 

ην ζέκα ηεο ππνδνκήο ηεο εηαηξίαο δελ απαζρφιεζε θαζφινπ ηα έηε 2005-2007). Οη 

ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη, νη ζρέζεηο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο δελ 

απαζρφιεζαλ ζρεδφλ θαζφινπ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη 

πξννπηηθέο απαζρφιεζαλ πεξηζζφηεξν ηα έηε 2002-2004 θαη ιηγφηεξν ηα έηε 2005-

2007. 

 

 

Ζ ηξίηε εηαηξία πνπ αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη ε «Elve» γηα ηελ 

νπνία παξαηεξνχκε απφ ην δηάγξακκα φηη νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο είλαη ‘‘0’’ κε 

πνζνζηά 48%, 72% θαη 94% αληίζηνηρα γηα θάζε πεξίνδν. Απφ ηα θχιια εξγαζίαο 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε θχζε ηεο εηαηξίαο, νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, νη ζηξαηεγηθέο, ηα 

απνηειέζκαηα, νη πξννπηηθέο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο αλαθέξνληαη 

ιεπηνκεξψο απφ ην 2002 κέρξη θαη ην πξψην έηνο ηεο κεηάβαζεο ελψ δελ γίλεηαη θακία 

αλαθνξά ηα ππφινηπα έηε. Μφλν νη ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη θαη νη ζρέζεηο 

αλαθέξνληαη επαξθψο ζηα ηξία πξψηα εηήζηα δειηία θαη ηα έηε 2005, 2006 θαη 2007 

γίλεηαη ειάρηζηε αλαθνξά γηα απηά. 

 

 

Ζ «Fashion Box Hellas» είλαη ε ηέηαξηε εηαηξία ηεο θαηεγνξίαο θαη 

δηαγξακκαηηθά θαηαιαβαίλνπκε φηη νη απαληήζεηο είλαη κεηαμχ ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’ θαη ‘‘5’’. Γηα ην βαζκφ ‘‘0’’ έρνπλ πνζνζηά 56%, 73% θαη 76% 

αληίζηνηρα γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν. Απφ ηα θχιια εξγαζίαο κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ε θχζε ηεο εηαηξίαο ,νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο 

θαηαγξάθνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα απφ ην 2002 έσο θαη ην 2004 ελψ απφ ην 2005 

έσο ην 2007 θαηαγξάθνληαη ιηγφηεξν ιεπηνκεξψο. Οη ζεκαληηθνί πφξνη, θίλδπλνη θαη 

ζρέζεηο δηαπηζηψλνπκε φηη δελ απαζρφιεζαλ ζρεδφλ θαζφινπ ζα ιέγακε ηελ εηαηξία 

απφ ην έηνο 2002 έσο 2005, ελψ απφ ην 2006 έρεη αξρίζεη λα ηελ ελδηαθέξεη θαη λα 

αλαγξάθεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζηα εηήζηα δειηία ηεο. Σα απνηειέζκαηα θαη νη 

πξννπηηθέο απαζρφιεζαλ πεξηζζφηεξν ηα πξψηα έηε κέρξη δειαδή θαη ην 2004 αιιά 

απφ ην 2005 δελ ελδηαθέξεη κε ηελ ίδηα έληαζε ελψ ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο 

απαζρφιεζαλ κφλν ηα έηε 2004 θαη 2007. 

 

Ζ «Hellenic Fabrics» είλαη ε πέκπηε θαηά ζεηξά εηαηξία ηεο θαηεγνξίαο, ηεο 

νπνίαο ην δηάγξακκα φπσο παξαηεξνχκε απνηειείηαη απφ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

‘‘0’’, πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ε πεξίνδνο 2006-2007 κε 44%, ηνλ βαζκφ 

‘‘4’’ πνπ είλαη ηζφπνζνο θαη γηα ηηο ηξηο πεξηφδνπο κε 2% θαη ηνλ βαζκφ ‘‘5’’ πνπ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ε πεξίνδνο 2002-2003 κε 78%. Παξαηεξψληαο ηα θχιια 

εξγαζίαο ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο βιέπνπκε φηη ε θχζε ηεο εηαηξίαο απαζρφιεζε ζην 

έπαθξν ηα έηε 2002-2004 ελψ απαζρφιεζε ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα επφκελα έηε 2005-

2007. ε αληίζεζε νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, νη ζηξαηεγηθέο, ηα απνηειέζκαηα θαη νη 

πξννπηηθέο απαζρφιεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εηαηξία φια ηα έηε πνπ κειεηνχκε ελψ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ επέδεημε θαη γηα ηνπο ζεκαληηθνχο πφξνπο, ηνπο θηλδχλνπο, ηηο 

ζρέζεηο απφ ην 2005-2007. Σα κέηξα θαη νη δείθηεο απαζρφιεζαλ ιεπηνκεξψο απφ ην 
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2002-2004 θαη θαζφινπ ηα έηε 2005-2007. 

 

     Ζ εηαηξία « ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ», ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν δηάγξακκα, έρεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην 2006-2007, ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’, κε πνζνζηφ 60%. 

Όζν αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην, ε θχζε ηεο εηαηξίαο, νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη 

ζηξαηεγηθέο απαζρφιεζαλ εμίζνπ φια ηα έηε πνπ κειεηνχκε, νη ζεκαληηθνί πφξνη, νη 

θίλδπλνη, νη ζρέζεηο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο δελ απαζρφιεζαλ ζρεδφλ 

θαζφινπ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ελψ ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο 

απαζρφιεζαλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ. 

 

Ζ ηειεπηαία εηαηξία ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε « ΓΑΛΗΞΗΓΗ FISHFARMING» ηεο 

νπνίαο ην δηάγξακκα απνηειείηαη απφ ηνπο βαζκνχο ‘‘0’’ θαη ‘‘5’’ ελψ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ θαηέρεη ε πεξίνδνο 2006-2007 κε πνζνζηφ 76%. χκθσλα κε ην θχιιν 

εξγαζίαο ε δηνίθεζε αλαθέξεη ζηα εηήζηα δειηία φισλ ησλ εηψλ ηε θχζε ηεο εηαηξίαο, 

νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο απαζρφιεζαλ κφλν ηα έηε 2002-2004 θαη 

θαζφινπ ηα έηε 2005-2007. Οη ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη θαη νη ζρέζεηο δελ 

απαζρφιεζαλ ζρεδφλ θαζφινπ ηελ εηαηξία ηα έηε 2002-2005 αιιά απφ ην 2006-2007 . 

Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο απαζρφιεζαλ ηα έηε 2002-2004 θαη 

θαζφινπ ηα ππφινηπα. Δπίζεο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο δελ είλαη απφ ηα 

ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ εηαηξία. 

 

        ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη εηαηξίεο :, «Kreka», «Minerva Knitwear», 

«ETE Bank», « ΑΣΔ Bank», «Euroholdings», «Yalco», «Βαξδάο» θαη  «Νίθαο», ησλ 

νπνίσλ ηα δηαγξάκκαηα δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’, ηνλ 

βαζκφ ‘‘5’’ θαη άιιν έλα βαζκφ απφ ην ‘‘1’’ έσο ην ‘‘4’’. Οη απαληήζεηο απηέο ηζρχνπλ 

θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηφδνπο.  

Ζ πξψηε εηαηξία ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη ε «KREKA», ηεο νπνίαο ην 

δηάγξακκα απνηειείηαη απφ ηνπο βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’, ‘‘1’’, ‘‘2’’, ‘‘4’’ θαη 

‘‘5’’, φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη ν βαζκφο ‘‘0’’, κε πνζνζηφ 94% θαηά ηελ 

πεξίνδν 2006-2007. χκθσλα κε ην θχιιν εξγαζίαο ην ζέκα πνπ απαζρφιεζε φια ηα 

έηε είλαη ε θχζε ηεο εηαηξίαο ελψ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, νη ζηξαηεγηθέο, νη 

ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη, νη ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, ηα απνηειέζκαηα, νη 

πξννπηηθέο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο απαζρφιεζε ην θαζέλα απφ απηά ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηε δηνίθεζε κέρξη ην έηνο 2004.  

 

Ζ δεχηεξε εηαηξία ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ε «MINERVA KNITWEAR», ην 

δηάγξακκα ηεο νπνίαο απνηειείηαη απφ ηνπο βαζκνχο ‘‘0’’, ‘‘2’’, ‘‘3’’ θαη ‘‘5’’. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ‘5’’΄, κε πνζνζηφ 50% θαηά ηελ 

πεξίνδν 2006-2007. Απφ ην θχιιν εξγαζίαο παξαηεξνχκε φηη ε θχζε ηεο εηαηξίαο 

απαζρφιεζε ζην έπαθξν ηα έηε 2002-2007. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη 

ζηξαηεγηθέο παξνπζίαζαλ έλα κέηξην ελδηαθέξνλ ηα έηε 2002-2004 ελψ απαζρφιεζε 

ζε κεγάιν βαζκφ ηα έηε 2005-2007. Οη ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη θαη νη ζρέζεηο 

απαζρφιεζαλ κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα 2005-2007. Σα απνηειέζκαηα θαη νη 

πξννπηηθέο απαζρφιεζαλ ηα έηε 2002-2004 ελψ ηα επφκελα κεηψζεθε ην ελδηαθέξνλ 

θα ηέινο ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο δελ παξνπζίαζαλ ζρεδφλ θαλέλα 

ελδηαθέξνλ. 

 

Σν δηάγξακκα ηεο ηξίηεο εηαηξία «ΔΣΔ ΒΑΝΚ», απνηειείηαη ηνπο βαζκνχο 

ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’, ‘‘3’’, ‘‘4’’, ‘‘5’’. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ε πεξίνδνο 

2002-2003, ζην βαζκφ ‘‘5’’, κε πνζνζηφ 77%. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία κπνξνχκε 
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λα θαηαιήμνπκε απφ ην θχιιν εξγαζίαο είλαη φηη ην ελδηαθέξνλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 

θχζε ηεο εηαηξίαο απμνκεηψλεηαη θαηά ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη 

θαη νη ζηξαηεγηθέο απαζρφιεζαλ ζην έπαθξν ηα έηε 2002-2004 θαη θαζφινπ ηα έηε 

2005-2007, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζεκαληηθνχο πφξνπο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

ζρέζεηο απμήζεθε θαηά κεγάιν βαζκφ ην έηνο 2007, ηα απνηειέζκαηα θαη νη 

πξννπηηθέο παξνπζίαζαλ έλα κηθξφ ελδηαθέξνλ θαηά ην 2002-2004, δελ αζρνιήζεθε 

θαζφινπ θαηά ηα έηε 2005-2006 θαη θαηά ην 2007 επαλήιζε απηφ ην κηθξφ ελδηαθέξνλ. 

Σέινο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο είλαη ην ζέκα πνπ απαζρφιεζε πεξηζζφηεξν 

ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αιιά κφλν ηα έηε 2002-2004.  

 

        Ζ ηέηαξηε εηαηξία είλαη ε «ΑΣΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ», ηεο νπνίαο ην δηάγξακκα 

απνηειείηαη απφ ηνπο βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’, ‘‘4’’ θαη ‘‘5’’, φπνπ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έρεη ν βαζκφο ‘‘0’’ κε 54%, ηελ πεξίνδν 2006-2007. Απφ φηη κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε απφ ην θχιιν εξγαζίαο ε θχζε ηεο εηαηξίαο εζηίαζε ην 100% ηεο 

πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο εηαηξίαο ην 2002 θαη ην ελδηαθέξνλ κεηψλεηαη κε 

ην πέξαο ησλ εηψλ. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο είραλ ην απνθιεηζηηθφ 

ελδηαθέξνλ ηεο δηνίθεζεο αθνχ είλαη ην ζέκα αλαιχζεθε ιεπηνκεξέζηαηα φια ηα έηε 

πνπ κειεηάκε. Οη ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη, νη ζρέζεηο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο 

απφδνζεο δελ απαζρφιεζαλ ζρεδφλ θαζφινπ ηελ εηαηξία. Σα απνηειέζκαηα θαη νη 

πξννπηηθέο είλαη ην δεχηεξν πην ζεκαληηθφ ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ εηαηξία. 

 

Ζ πέκπηε εηαηξία είλαη ε «EUROHOLDINGS», ην δηάγξακκα ηεο νπνίαο 

απνηειείηαη απφ ηνπο βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’, ‘‘3’’, ‘‘4’’ θαη ‘‘5’’. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έρεη ν βαζκφο ‘‘5’’, κε πνζνζηφ 68% θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2007. Απφ ην 

θχιιν εξγαζίαο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε θχζε ηεο εηαηξίαο δελ είλαη έλα ζέκα πνπ 

απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ελψ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο 

απαζρφιεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ φια ηα έηε απφ ην 2002-2007. Οη ζεκαληηθνί πφξνη, νη 

ζρέζεηο θαη νη θίλδπλνη δελ απαζρφιεζαλ ζρεδφλ θαζφινπ ηα έηε 2002-2004 ελψ 

παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ην 2005-2007. Σα απνηειέζκαηα θαη 

νη πξννπηηθέο απαζρφιεζαλ ζην έπαθξν φια ηα έηε εθηφο απφ ην 2007. Σέινο, ηα 

κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο δελ απαζρφιεζαλ ζρεδφλ θαζφινπ εθηφο απφ ην έηνο 

2006. 

 

       Ζ έθηε εηαηξία είλαη ε «YALCO», ηεο νπνίαο ην δηάγξακκα απνηειείηαη απφ ηνπο 

βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’, ‘‘1’’, ‘‘3’’, ‘‘4’’ θαη ‘‘5’’. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη 

ην 76% πνπ ην έρεη ν βαζκφο ‘‘0’’ θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2007. χκθσλα κε ηα εηήζηα 

δειηία πνπ δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, παξαηεξνχκε φηη ε 

δηνίθεζε αζρνιήζεθε αξθεηά κε ηε θχζε ηεο εηαηξίαο ηα έηε 2002-2007. Οη 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, νη ζηξαηεγηθέο, ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο 

απαζρφιεζαλ αξθεηά ηα έηε 2002-2004, ελψ παξαηεξείηαη κηα αδηαθνξία θαηά ην 

2005 θαη 2007 θαη ην 2006 δηαπηζηψλνπκε έλα κηθξφ ελδηαθέξνλ. Γηα ηνπο 

ζεκαληηθνχο πφξνπο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ζρέζεηο παξαηεξείηαη έλα ακείσην 

ελδηαθέξνλ θαηά ηα έηε 2002-2004, κεηψλεηαη θαηά ηα έηε 2005-2006 θαη 

επαλαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα ην 2007. Σέινο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο 

απαζρφιεζαλ κφλν ηα έηε 2002-2004. 

 

       Ζ πξνηειεπηαία εηαηξία είλαη ε «ΒΑΡΓΑ ΑΔ». Σν δηάγξακκα ηεο απνηειείηαη 

απφ ηνπο βαζκνχο ‘‘0’’, ‘‘2’’, ‘‘4’’ θαη ‘‘5’’. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ν βαζκφο 

‘‘0’’ κε 70% θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2007. Όπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηα 

θχιια εξγαζίαο ην ζέκα πνπ απαζρφιεζε πεξηζζφηεξν ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο είλαη 
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νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο φπνπ ηα αλαθέξεη ιεπηνκεξέζηαηα ζηα 

εηήζηα δειηία απφ ην 2002 έσο ην 2005. Δπηπιένλ, ε θχζε ηεο εηαηξίαο είλαη ην 

δεχηεξν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ εηαηξία αθνχ αζρνιήζεθε κε απηφ θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ θαηά ηα έηε 2002-2005. Αληίζεηα, νη ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη, νη 

ζρέζεηο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο δελ απαζρφιεζαλ ζρεδφλ θαζφινπ ηελ 

εηαηξία ελψ ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο απαζρφιεζαλ πεξηζζφηεξν ην 2002- 

2004 θαη ιηγφηεξν ην 2005-2007. 

 

Ζ ηειεπηαία εηαηξία είλαη ε «ΝΗΚΑ», ηεο νπνίαο ην δηάγξακκα απνηειείηαη απφ 

ηνπο βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’, ‘‘1’’, ‘‘3’’, ‘‘4’’ θαη ‘‘5’’. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

φπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε έρεη ν βαζκφο ‘‘0’’, κε 71% γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2007.  χκθσλα ινηπφλ ην θχιιν εξγαζίαο ε θχζε ηεο εηαηξίαο, ηα απνηειέζκαηα θαη 

νη πξννπηηθέο είλαη έλα αληηθείκελν πνπ δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε αθνχ 

κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ εμαζζελνχζε ην ελδηαθέξνλ. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, νη 

ζηξαηεγηθέο, νη ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη, νη ζρέζεηο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο 

απφδνζεο  δελ απαζρφιεζε ζρεδφλ θαζφινπ ηελ εηαηξία.   

 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη ε κεγαιχηεξε αθνχ απνηειείηαη απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο: « Hellenic Fishfarming», «Ridenco», «Νεξέαο», «Elmec 

Sports», «ΔΒΕ», «Μάηιεο ΑΔ», «Παηξεο Δ ΑΒ & ΔΔ», «ΔΤΓΑΠ ΑΔ», «ΟΣΔ ΑΔ», 

«Imperio-Argo group sa», «ΟΠΑΠ ΑΔ», «Spider ΑΔ», «Σζηκέληα ΣΗΣΑΝ ΑΔ», 

«Μεραληθή ΑΔ», « Crown Hellas can AE», «Bioxalco ΑΔ», «Metka ΑΔ», «Kleeman 

Hellas», «J&P ΑΒΑΞ», «Μπάκπεο Βσβφο- Γηεζλήο Σερληθή ΜΒΓΣ», «Inform Π. 

Λχθνο ΑΔ», «Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ», «AEGEK ΑΔ», «Μνριφο ΑΔ». Σα 

δηαγξάκκαηα αSπηά έρνπλ απαληήζεηο ζε θάζε βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, απφ ην βαζκφ 

‘‘0’’ έσο ην βαζκφ ‘‘5’’ θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηφδνπο.  

 

 Ζ πξψηε εηαηξία ηεο ηξίηεο θαη ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο είλαη ε «HELLENIC 

FISHFARMING» ηεο νπνίαο ην δηάγξακκα απνηειείηαη απφ ηνπο βαζκνχο 

ηθαλνπνίεζεο ‘‘0’’ έσο ‘‘5’’, φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη ν βαζκφο ‘‘5’’, κε 

πνζνζηφ 58%, θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2007. χκθσλα κε ην θχιιν εξγαζίαο ε θχζε 

ηεο, ηα απνηειέζκαηα, νη πξννπηηθέο νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο 

απαζρφιεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ φια ηα έηε. Οη ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη θαη νη 

ζρέζεηο άξρηζαλ λα απαζρνινχλ ηελ εηαηξία απφ ην 2005 ελψ ηα κέηξα θαη νη δείθηεο 

απαζρφιεζαλ απφ ην 2002 έσο ην 2005.  

 

Ζ επφκελε εηαηξία είλαη ε «RIDENCO», ηεο νπνίαο ην δηάγξακκα απνηειείηαη 

απφ φινπο ηνπο βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο, έρνληαο ν βαζκφο ‘‘5’’ πνζνζηφ 68% θαηά ηελ 

πεξίνδν 2002-2003, φπνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ. χκθσλα κε ηα θχιια 

εξγαζίαο δηαπηζηψλνπκε φηη ε θχζε ηεο εηαηξίαο απαζρφιεζε ζην έπαθξν ηα έηε 2002 

θαη 2003 ελψ απφ ην 2004 έρεη ζηακαηήζεη λα απαζρνιεί ηφζν πνιχ. Οη αληηθεηκεληθνί 

ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο επέδεημαλ ελδηαθέξνλ ηα έηε 2002-2004, ελψ ην 2005 ε 

δηνίθεζε δελ έδεημε θαλέλα ελδηαθέξνλ θαη ηα έηε 2006 θαη 2007 αζρνιήζεθαλ 

ειάρηζηα. Οη ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη θαη νη ζρέζεηο δελ απαζρφιεζαλ ζρεδφλ 

θαζφινπ αληίζεηα ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο απαζρφιεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηα έηε 2002-2004 θαη 2006-2007, φπσο θαη ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο πνπ 
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απαζρφιεζαλ ηα έηε 2002-2004. 

   

Ζ επφκελε εηαηξία είλαη ε «ΝΖΡΔΤ», φπνπ ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ηνλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη ν βαζκφο ‘‘0’’ κε πνζνζηφ 69% ηελ πεξίνδν 2002-2003. 

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε ζην θχιιν εξγαζίαο ε θχζε ηεο εηαηξίαο άξρηζε λα 

απαζρνιεί νπζηαζηηθά ηελ εηαηξία ην 2007. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη 

ζηξαηεγηθέο ππήξμε έλα ακθηιεγφκελν ζέκα αθνχ δφζεθε βαξχηεηα ηα έηε 2002, 2004, 

2006 θαη 2007 ελψ ηα ππφινηπα έηε δελ παξνπζηάζηεθε ζρεδφλ θαζφινπ ελδηαθέξνλ. 

Οη ζεκαληηθνί πφξνη, νη θίλδπλνη θαη νη ζρέζεηο δελ απαζρφιεζαλ ζρεδφλ θαζφινπ ηα 

πξψηα έηε ελψ δφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε ηα ηειεπηαία έηε. Σα απνηειέζκαηα θαη νη 

πξννπηηθέο δελ ελδηέθεξε ζρεδφλ θαζφινπ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηα κέηξα θαη 

νη δείθηεο απφδνζεο δελ αλαθέξνληαη ζε θαλέλα εηήζην δειηίν πιελ ειάρηζησλ 

πιεξνθνξηψλ ην 2006 θαη 2007.  

 

       Ζ ηέηαξηε εηαηξία ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε «ELMEC SPORTS» θαη  φπσο 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ην δηάγξακκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ‘‘5’’, κε πνζνζηφ 56% θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2007. χκθσλα κε ην 

θχιιν εξγαζίαο ε θχζε ηεο εηαηξίαο δελ είλαη ην ζέκα πνπ ελδηέθεξε ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, νη ζηξαηεγηθέο, νη ζεκαληηθνί 

πφξνη, νη θίλδπλνη, νη ζρέζεηο, ηα απνηειέζκαηα, νη πξννπηηθέο, ηα κέηξα θαη νη δείθηεο 

απφδνζεο  παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ.  

 

       Ζ επφκελε εηαηξία είλαη ε «ΔΒΕ» θαη φπσο παξαηεξνχκε απφ ην δηάγξακκα ν 

βαζκφο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη ν βαζκφο ‘‘0’’, κε 53% θαηά ηελ πεξίνδν 

2006-2007. χκθσλα, κε ην θχιιν εξγαζίαο ε θχζε ηεο εηαηξίαο είλαη έλα 

ακθηιεγφκελν ζέκα αθνχ παξαηεξνχκε φηη ε έληαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο αιιάδεη απφ 

έηνο ζε έηνο κε θνξχθσζε ην 2005. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο 

παξνπζίαζαλ έλα ζρεηηθά κεγάιν ελδηαθέξνλ ην 2002 κεηά παξαηεξνχκε κηα χθεζε 

θαη απφ ην 2005-2007 παξαηεξείηαη θνξχθσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο. Οη ζεκαληηθνί 

πφξνη, νη θίλδπλνη θαη νη ζρέζεηο απαζρφιεζαλ ηελ εηαηξία ηα πξψηα ρξφληα θαη πνιχ 

ιηγφηεξν απφ ην 2005-2007. Σα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο απαζρφιεζαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ην 2003-2004 ελψ ηα κέηξα θαη νη δείθηεο απφδνζεο επέδεημαλ έλα 

ειάρηζην ελδηαθέξνλ ηα πξψηα έηε θαη απφ ην 2006 έσο ην 2007 δελ εθδειψζεθε 

θαλέλα ελδηαθέξνλ. 
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    Ζ επφκελε εηαηξία είλαη ε εηαηξία «ΜΑΗΛΖ ΑΔ» ηεο νπνίαο ην δηάγξακκα 

απνηειείηαη απφ ηνπο βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο «0» έσο θαη «5»  , φπνπ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έρεη ν βαζκφο «0» κε 39% θαηά ηελ πεξίνδν  2002-2003 . Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξαηεξψληαο ηελ εηαηξία «MAIΛΖ ΑΔ » ζηα ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη 

φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα εηήζηα δειηία απφ ην  2002 έσο θαη ην 2007, ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κφλν κέζα ζηα 2002, 2003 & 2004 ελψ γηα ηα 

ππφινηπα έηε δελ παξνπζηάδεηαη  θάπνηνλ ελδηαθέξνλ , επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη 

είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο 

θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε  δίλεηαη πξνζνρή   ζε φια ηα εηήζηα 

δειηία κε κεγαιχηεξε έκθαζε ην απφ ην  2005-2007, δειαδή ηελ πεξίνδν φπνπ 

εθαξκφδνληαλ ηα ΓΛΠ. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ πεξίνδν ησλ ΓΛΠ θαη ησλ 

ΓΛΠ απαζρνινχζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηε ρξήζε 

ησλ ΓΛΠ ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν θαη  έρνπκε πην αλαιπηηθά ζηνηρεία. Ζ πέκπηε θαη 

ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ 

δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ αλαθέξνληαη ειάρηζηα 

ζηνηρεία ηεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο 

  

  Μηα επηπιένλ θαηεγνξία ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ε εηαηξία «Παηξεο ΑΔ » ηεο 

νπνίαο ζην δηάγξακκα απνηειείηαη απφ ηνπο βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο «0» έσο θαη «4» 

θαη φρη «5» φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρεη ν βαζκφο «0» κε 41% θαηά ηελ πεξίνδν  

2004-2005. χκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε 

θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ηα εηήζηα δειηία ηνπ 2002 έσο θαη ην 2007 , δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο 

επηθεληξψλνληαη εμίζνπ θαη ζηα Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε φια 

ηα εηήζηα δειηία. Παξαηεξνχκε φηη ην έηνο 2002 έρνπλ   απαζρνιήζεη εληνλφηεξα ηα 

ζέκαηα απηά   ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, 

ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ απαζρφιεζαλ ηελ εηαηξεία ζ’ 

φινπο ηνπο  πεξηφδνπο θαη θπξίσο ην δηάζηεκα 2002-2004 θαη 2007 κε κηα κηθξή 

αλάπαπια ην 2005-2006. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ πεξίνδν ησλ ΓΛΠ θαη ησλ 

ΓΛΠ απαζρφιεζε ειάρηζηα  ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηελ εηαηξεία. Ζ πέκπηε θαη 

ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ 

δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ αλαθέξνληαη ειάρηζηα 

ζηνηρεία ηεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο. 

 

   Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη θαη ε εηαηξία «ΔΤΓΑΠ ΑΔ » παξαηεξνχκε 

φηη έρνπκε βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο απφ ην «0» έσο θαη ην «5» γηα φια ηα έηε 

,ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξίνδν 2004-2005 παξνπζηάδεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 36% 

ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο «0». ηα  ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ 

πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα φια ηα εηήζηα δειηία θαη ζηα  Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα 

αιιά θαη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, 

βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα δειηία, επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα 



30 επηεκβξίνπ 2011 ΓΟ / ΛΟΓΗΣΗΚΖ  

 

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ  91 

 

πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ειάρηζηα ηελ πεξίνδν ησλ Γεληθψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη πεξηζζφηεξν  κεηά ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο 

ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην  εηήζην 

δειηίν ηνπ 2004 & ην 2007,ελψ ζηα ππφινηπα έηε ειάρηζηα απαζρφιεζαλ ηελ εηαηξεία. 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο 

θαη εθεί παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ πεξίνδν ησλ ΓΛΠ , πιελ ηνπ 2004  , θαη ησλ ΓΛΠ 

απαζρνινχζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηε ρξήζε ησλ 

ΓΛΠ ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ηελ εηαηξεία. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία 

αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ απαζρφιεζε  ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο κφλν 2002-2003, ελψ ηελ ππφινηπε πεξίνδν  αλαθέξνληαη 

ειάρηζηα ζηνηρεία.  

 

  Ζ εηαηξία «OTE ΑΔ » αλήθεη επίζεο ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία θαη φπσο 

παξαηεξνχκε φηη έρνπκε απαληήζεηο ζε φινπο ηνπο βαζκνχο , εθηφο απφ ηελ πεξίνδν 

2006-2007 ζηνλ βαζκφ 4&5   Σηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο έρνπκε ζην βαζκφ «0»  

50% γηα ην έηνο «2002-2003» θαη αθνινπζεί ε πεξίνδνο «2004-2005» κε 40%   επίζεο 

γηα ηνλ βαζκφ «0» .Όζνλ αθνξά ηα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψην ε 

θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο , δηαπηζηψλνπκε φηη 

ην έηνο 2002 δελ απαζρφιεζε ηελ εηαηξεία , ελψ  αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα εηήζηα 

δειηία ηνπ  2003, 2004,2005,2006 & 2007. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο 

επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα δειηία, επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη είλαη 

έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο 

θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη κεγαιχηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηα εηήζηα δειηία απφ ην 2003, δειαδή ηελ πεξίνδν φπνπ εθαξκφδνληαλ ηα 

ΓΛΠ,  ελψ ζηα ππφινηπα  δειηία έρνπκε ειάρηζηα  ζηνηρεία. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία 

αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη 

φηη ηα ζέκαηα απηά δελ  απαζρφιεζαλ ηελ εηαηξεία ηελ πεξίνδν ησλ ΓΛΠ θαη ειάρηζηα 

ηελ πεξίνδν ησλ ΓΛΠ . Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη 

ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο αθνχ αλαθέξνληαη ειάρηζηα ζηνηρεία ηεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο. 

 

Γηα ηελ εηαηξία «ΓΔΖ ΑΔ » παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη έρνπκε απαληήζεηο 

γηα φινπο ηνπο βαζκνχο απφ ην «0» έσο θαη ην «5» κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 34% γηα 

ηελ απάληεζε «1» ηελ πεξίνδν ηνπ 2004-2005.Οζνλ αθνξά ηα  ζπλεκκέλα θχιια 

εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε 

θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια  ηα εηήζηα δειηία ηεο εηαηξείαο. ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη 

ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα δειηία, επνκέλσο 

παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη 

κεηά ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη 

ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη  

ππάξρνπλ ιίγεο πιεξνθνξίεο ζφια ηα εηήζηα δειηία κε κηα κηθξή δηαθνξά ην έηνο 

2007, θαζψο ε εηαηξία παξνπζηάδεη έλα εχινγν ελδηαθέξνλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ πεξίνδν ησλ ΓΛΠ θαη ησλ 

ΓΛΠ απαζρνινχζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηελ εηαηξεία κε κέηξην ελδηαθέξνλ. Ζ 

πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν 
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ζέκα απηφ δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ αλαθέξνληαη 

ειάρηζηα ζηνηρεία ηεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο. 

 

Γηα ηελ εηαηξία «IΜΠΔΡΗΟ ΑRGO SA » έρνπκε απαληήζεηο γηα ηνπο βαζκνχο 

«0» έσο θαη «4», θαζψο γηα ηελ απάληεζε «0» ην δηάζηεκα  2006-2007 έρνπκε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 54% θαη αθνινπζεί  ε πεξίνδνο «2004-2005» κε 46%. ‘Όζνλ 

αθνξά ηα ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια 

ηα εηήζηα δειηία , δειαδή ε θπζε ηεο εηαηξεία απαζρφιεζε εμίζνπ ηελ δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο φια ηα έηε. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, απαζρφιεζε ηελ 

επηρείξεζε πεξηζζφηεξν ην,2002, ην  2004 θαη ην  2005,ελψ ε εηαηξεία ηα ππφινηπα εηε 

έδεημε ειάρηζην ελδηαθέξνλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο 

θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη  απαζρφιεζε ηελ 

εηαηξεία αξθεηά ην δηάζηεκα 2002 έσο θαη ην 2005 ζπγθεληξψλνληαο αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο .Σα έηε 2006  2007 ε εηαηξεία δελ αζρνιήζεθε κε ηα ζέκαηα απηά ,θαζψο 

νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε είλαη αλεπαξθείο. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ 

πεξίνδν ησλ ΓΛΠ απαζρνινχζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηελ εηαηξεία  αιιά κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηε ρξήζε ησλ ΓΛΠ ε εηαηξεία έραζε ην ελδηαθέξνλ ηεο . Ζ 

πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν 

ζέκα απηφ δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ αλαθέξνληαη 

ειάρηζηα ζηνηρεία ηεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο.  

 

ηελ  εηαηξία «ΟΠΑΠ ΑΔ » παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη ππάξρνπλ 

απαληήζεηο γηα φινπο ηνπ βαζκνχο ,θαζψο ηελ πεξίνδν 2004-2005 ην πνζνζηφ ζηνλ 

βαζκφ «0» αλέξρεηαη ζην 45%. Όζνλ αθνξά   ηα ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη 

φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα εηήζηα δειηία ηνπ 2002, 2003, 2004, δειαδή ζηε θχζε ηεο 

εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη ηα Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ελψ ζηα εηήζηα δειηία ηνπ 

2005, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά, θαη ζηα εηήζηα δειηία 2006 θαη 2007 ε θχζε ηεο 

εηαηξείαο απαζρφιεζε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ειάρηζηα. ηε δεχηεξε θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

κηαο επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα δειηία , εθηφο ηνπ 2005,  επνκέλσο 

παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ ηε 

ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ  δίλνληαο 

κεγαιχηεξε έκθαζε ην δηάζηεκα 2002, ελψ γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα έρνπκε κία 

ζζελαξή αλαθνξά , ζπκπεξαίλνληαο φηη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθή ηεο 

εηαηξείαο δελ απαζρφιεζαλ ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο  θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ  Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο 

θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη κεγαιχηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζε φια ηα εηήζηα δειηία , δειαδή θαη ηελ πεξίνδν φπνπ εθαξκφδνληαλ ηα ΓΛΠ 

αιιά θαη ηα ΓΛΠ. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία ηεο εηαηξείαο , κε απνηέιεζκα λα έρνπκε 

ειιηπείο  ζηνηρεία ψζηε λα καο νδεγήζνπλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην δηάζηεκα 

εθαξκνγήο είηε ησλ ΓΛΠ είηε ησλ ΓΛΠ. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη 

ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σα ζέκαηα  απηά δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ην δηάζηεκα απφ ην 2002 έσο θαη  ην δηάζηεκα ηνπ 2005, 

παξνπζηάδνληαο ειάρηζηα ζηνηρεία ην έηνο ηνπ 2003, ελψ ην δηάζηεκα 2006 & 2007 , ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξνπζίαζε κεγάιν ελδηαθέξνλ αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα 

θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ πεξίνδν ησλ ΓΛΠ 
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θαη ησλ ΓΛΠ απαζρνινχζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηε 

ρξήζε ησλ ΓΛΠ ελδηέθεξε ηελ δηνίθεζε  φζνλ αθνξά ηα  κέηξα θαη ηνπο δείθηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο δίλνληαο έκθαζε ην δηάζηεκα απηφ κε πιεζψξα 

πιεξνθνξηψλ  θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 

 

ηελ εηαηξία «SPIDER AE »παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη έρνπκε απαληήζεηο 

ζ’ φινπο ηνπο βαζκνχο απφ ην «0» έσο θαη ην «5», θαζψο ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο «1» 

ην δηάζηεκα 2004-2005 αλέξρεηαη ζην 36%. Όζνλ αθνξά ηα  θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη 

φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, 

αλαθέξνληαη ιεπηνκεξέζηαηα φια  ηα εηήζηα δειηία απφ ην  2002 έσο θαη ην 2007, 

δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο  είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε αξθεηά ηελ δηνίθεζε 

ηεο εηαηξείαο ηφζν ζηελ εθαξκνγή ησλ   Γεληθψλ  Λνγηζηηθψλ  Πξφηππσλ αιιά θαη 

ζηελ εθαξκνγή θαη ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

κηαο επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα δειηία, επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη 

είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο 

θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη κεγαιχηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηα εηήζηα δειηία απφ ην 2002-2003,θαζσο θαη ην 2006-2007,  δίλνληαο 

ηδηαηηεξε έκθαζε ηελ πεξηνδν φπνπ εθαξκφδνληαλ ηα ΓΛΠ. ηα δειηία απφ ην 2004 – 

2005 δελ έρνπκε επαξθή ζηνηρεία. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ 

πεξίνδν ησλ ΓΛΠ θαη ησλ ΓΛΠ απαζρνινχζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηε ρξήζε ησλ ΓΛΠ ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν θαη  έρνπκε πην 

αλαιπηηθά ζηνηρεία. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη 

ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο ην δηάζηεκα 2002-2004  αθνχ αλαθέξνληαη ειάρηζηα ζηνηρεία ηεο ζε απηέ ηηο 

πεξηφδνπο. Σν δηάζηεκα φκσο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

παξαηεξνχκε κηα ειαθξηά αλάθακςε , θαζψο αξρίδνπκε λα ιακβάλνπκε θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο ,πνπ ηνλίδνπλ ηελ αλαζέξκαλζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο ζε απηά ηα 

ζέκαηα. 

 

Γηα ηελ εηαηξία «TΗΜΔΝΣΑ ΣΗΣΑΝ ΑΔ » παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη νη 

απαληήζεηο είλαη κεηαμχ «0» & «5» θαζψο ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο  «0» έρνπκε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο,61% γηα ηα έηε 2004-2005, 

50% γηα ην δηάζηεκα 2006-2007 θαη 40% γηα ηελ πεξίνδν 2002-2003.  Όζνλ αθνξά ηα  

ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε  θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε 

νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη  ηα εηήζηα δειηία ηνπ 2002 & 

2003, θαη ηα δειηία  2006 & 2007 δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη ηα 

Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα κφλν ηα δχν πξψηα έηε , ελψ θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν 

ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ δελ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ θχζε ηεο εηαηξίαο θαζψο δελ γίλεηαη  θακία αλαθνξά. ηε δεχηεξε θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

κηαο επηρείξεζεο, βξίζθνπκε ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηα έηε 2002-2003 & 2007, 

ελψ ζηα ππφινηπα έηε δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο 

θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη κεγαιχηεξε έκθαζε 

δίλεηαη κφλν ζηα  εηήζηα δειηία 2004 & 2007  θαη θάπσο πην κέηξηα ζην εηήζην  δειηίν 

2002, ελψ ζηα ππφινηπα έηε δελ έρνπκε θακία αλαθνξά. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη ε πέκπηε θαη 
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ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο δελ 

απαζρφιεζαλ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηνηρείσλ 

γηα φιν απηφ ην δηάζηεκα.  

 

Γηα ηελ εηαηξία «ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΔ » παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη έρνπκε 

απαληήζεηο γηα φινπο ηνπο βαζκνχο απφ «0» έσο θαη «5»  κε ηνλ βαζκφ «0» λα 

ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 68% γηα ην δηάζηεκα 2002-2003. Όζνλ αθνξά 

ηα ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε 

νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξεηαη αλαιπηηθά κφλν ην εηήζην  

δειηίν  ηνπ 2004, δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη ηα Γεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα ελψ ζε φια ηα ππφινηπα εηήζηα  δειηία δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά. ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη 

ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, έρνπκε απαληήζεηο κφλν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

2005 έσο θαη ην 2007 , δειαδή ε επηρείξεζε αζρνιήζεθε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο κφλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο 

ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα εηήζηα 

δειηία απφ ην 2002, 2004-2005, θαη ην 2007, ελψ ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ εθαξκνγψλ 

ησλ γεληθψλ θαη δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ παξνπζηάδεηαη κηα έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. Ζ ηέηαξηε 

θαηεγνξία πνπ αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη ε 

πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο 

απφδνζεο δελ απαζρφιεζαλ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ δελ ππάξρεη θακία 

αλαθνξά ζηνηρείσλ γηα φιν απηφ ην δηάζηεκα. 

 

Δπίζεο, γηα ηελ εηαηξία «CROWN HELLAS AE » παξαηεξνχκε  ζην δηάγξακκα 

φηη έρνπκε απαληήζεηο γηα φινπο ηνπο βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο  κε ηνλ βαζκφ «0» λα 

ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 47% γηα ην δηάζηεκα 2006-2007. Όζνλ αθνξά  

ηα  ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε 

νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα εηήζηα δειηία ηνπ 

2002, 2003, 2004, δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη ηα Γεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα ελψ ζηα εηήζηα δειηία ηνπ 2005 θαη 2006 ππάξρνπλ ειάρηζηα ζηνηρεία θαζψο 

γηα ην έηνο 2007  δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο 

επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα δειηία, εθηφο ηνπ 2005, επνκέλσο 

παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη 

κεηά ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη 

ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη 

θαη εδψ ηα ζέκαηα απηά απαζρφιεζαλ ηελ εηαηξεία κε θάπσο κέηξην ελδηαθέξνλ , 

εθηφο ηελ πεξίνδν ηνπ 2006 φπνπ ηα ζηνηρεία είλαη αλεπαξθείο. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία 

αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη 

φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθαξκνγήο  ησλ ΓΛΠ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο  έδεημε αξθεηφ 

ελδηαθέξσλ ην δηάζηεκα 2002-2003 αθήλνληαο ην 2004 κε ειιηπή ζηνηρεία. ηε 

ζπλέρεηα κφλν ηελ πεξίνδν ηνπ 2005 ππήξμε αλάθακςε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

εηαηξείαο γηα ηα ζέκαηα απηά , αθήλνληα πάιη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα ζην πεξηζψξην. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη 

ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο αθνχ δελ αλαθέξνληαη  επαξθείο ζηνηρεία γηα  φιεο ηηο πεξηφδνπο.  
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Όπσο παξαηεξνχκε ζην ζρεδηάγξακκα ηεο εηαηξίαο «BIOXAΛΚΟ  ΑΔ » έρνπκε 

απαληήζεηο γηα φινπο ηνπο βαζκνχο  απφ «0» έσο θαη «5»,φπνπ γηα ηνλ βαζκφ «0» ην 

δηάζηεκα «2006-2007» ζπκπιήξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζε πνζνζηφ  πνπ 

αλέξρεηαη ζην 57%.Όζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ 

πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα εηήζηα δειηία ηνπ 2002, 2003, 2004, δειαδή ζηε θχζε ηεο 

εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη ηα Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ελψ ζηα εηήζηα δειηία ηνπ 

2005, 2006, 2007  γίλεηαη  ειάρηζηε αλαθνξά. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο 

επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κφλν ζηα ηξία πξψηα  έηε δειαδή ην δηάζηεκα 2002-2004 , 

επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία 

πξηλ ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηαηί ζηα κεηέπεηηα έηε δελ ππάξρεη 

θακία αλαθνξά. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη 

ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο φπνπ βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα δειηία, επνκέλσο 

παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη 

κεηά ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη ε πέκπηε θαη 

ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο δελ 

απαζρφιεζαλ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηνηρείσλ 

γηα φιν απηφ ην δηάζηεκα. 

 

ηελ  εηαηξία «ΜΔΣΚΑ ΑΔ » παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη έρνπκε απαληήζεηο 

γηα φινπο ηνπο βαζκνχο απφ ην «0» έσο θαη ην «5», κε ηνλ βαζκφ «0»  λα 

ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν  πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην  

δηάζηεκα  2006-2007  λα αλέξρεηαη ζην 49% .Όζνλ αθνξά ηα   ζπλεκκέλα θχιια 

εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε 

θχζε ηεο εηαηξίαο, ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα φια ηα  εηήζηα δειηία, εθηφο ηνπ 

2005,φπνπ δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ε θχζε ηεο 

εηαηξείαο απαζρφιεζε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη πξηλ θαη κεηά ηελ ρξήζε ησλ 

ΓΛΠ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, ε εηαηξεία έδεημε ελδηαθέξνλ κφλν 

θαηά ην δηάζηεκα 2003-2004, αθήλνληαο ηα ππφινηπα έηε ρσξίο επαξθείο αλαθνξέο 

γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο εηαηξείαο. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη 

ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε φια ηα εηήζηα  δειηία δίλνληαο  κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

πεξίνδν ηνπ 2002-2004.Άξα  νη πφξνη ,νη θίλδπλνη  θαη νη ζρέζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη 

ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ εηαηξεία πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ ΓΛΠ. Ζ ηέηαξηε 

θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί 

παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ πεξίνδν κεηαμχ 2003 έσο θαη 2006 ε εηαηξεία αζρνιήζεθε 

κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηηο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θαη ησλ ΓΛΠ  

κε εμαίξεζε ην 2002 θαη ην 2007 φπνπ δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά. Ζ πέκπηε θαη 

ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ 

δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ αλαθέξνληαη ειάρηζηα 

ζηνηρεία ηεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο. 

 

 

 

 Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα  ηεο  εηαηξίαο  «ΚLEEMAN HELLAS»  

παξνπζηάδεη πνζνζηά απαληήζεσλ ζε φινπο ηνπο βαζκνχο «0» έσο θαη «5» κε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ  29% ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο «2» ηεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ 
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2004-2005. Όζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε 

θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζε φια ηα εηήζηα δειηία , δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη ηα 

Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Ζ  δεχηεξε θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

κηαο επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα δειηία, επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη 

είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο 

θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ θαη εδψ  παξαηεξνχκε παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηα ζέκαηα απηά ζε φια ηα εηήζηα δειηία , 

δίλνληαο  κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα εηήζηα δειηία απφ ην 2002-2003, δειαδή ηελ 

πεξίνδν φπνπ εθαξκφδνληαλ ηα  Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία 

αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη 

φηη  ηελ πεξίνδν ησλ  ΓΛΠ απαζρνινχζε ηελ εηαηξεία  ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

πξαγκαηνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο εληνλφηεξν  κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ,ελψ θαηά 

ην δηάζηεκα 2002-2004 δελ απαζρφιεζε ηελ εηαηξεία. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία 

θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ δελ 

απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ,απφ ην 2002-2004 & ην 2007θαζψο 

δελ αλαθέξνληαη επαξθείο  ζηνηρεία ην  ζπγθεθξηκέλν  απηφ δηάζηεκα. ε αληίζεζε κε 

ην δηάζηεκα 2005-2006 φπνπ  παξνπζηάδεηαη κία αλάθακςε ελδηαθέξνληνο ζηα ζέκαηα 

απηά θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. 

 

Γηα ηελ εηαηξία «J&P ABAΞ ΑΔ » παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα ηεο εηαηξείαο φηη 

θαιχπηνληαη φινη νη βαζκνί αμηνιφγεζεο απφ ην «0» έσο θαη ην «5» γηα φια ηα έηε  κε 

πςειφηεξν πνζνζηφ 32% θαηά ην δηάζηεκα  2006-2007. Όζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα 

θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  

αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια  ηα εηήζηα δειηία απφ 

ην 2002 έσο θαη ην 2007, δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη θαη ηα  

Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα αιιά θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα δειηία, επνκέλσο 

παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη 

κεηά ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη 

ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε  φηη 

ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα φια ηα εηήζηα δειηία παξαηεξψληαο έθδειν ελδηαθέξσλ ζε 

φια ηα εηήζηα δειηία, θαζψο ηα ζέκαηα απηά απαζρφιεζαλ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ ΓΛΠ. Ζ  ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο, φπνπ  παξαηεξείηαη φηη ηελ πεξίνδν ησλ 

ΓΛΠ ε εηαηξεία  παξνπζίαζε ελδηαθέξσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, θαηά ην δηάζηεκα 

2002-2003, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ρξήζεο  ησλ ΓΛΠ δελ  παξνπζίαζε εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηα ζέκαηα απηά. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα 

κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ δελ αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηελ  πεξίνδν απηή. 

 

Γηα ηελ εηαηξία «ΜΠΑΜΠΖ ΒΩΒΟ ΜΒΓΣ » παξαηεξνχκε φηη ζην δηάγξακκα 

έρνπκε απαληήζεηο γηα φινπο ηνπο βαζκνχο απφ ην «0» έσο θαη ην «5»  ζε φια ηα έηε 

κε θνξχθσζε ην 49% ζην βαζκφ «0» γηα ηα έηε 2006-2007 .  Όζνλ αθνξά ηα 

ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε 

νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα εηήζηα δειηία ηνπ 

2002, 2003, 2004, δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη ηα Γεληθά Λνγηζηηθά 
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Πξφηππα ελψ ζηα εηήζηα δειηία ηνπ 2005, 2006, 2007 δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά. ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη 

ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κφλν κέζα ζηα εηήζηα δειηία 2002 & 

2004 , επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε  ειάρηζηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.  Ζ 

ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο 

εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα εηήζηα δειηία απφ ην 

2002-2004 , δειαδή ηελ πεξίνδν φπνπ εθαξκφδνληαλ ηα ΓΛΠ. ηα δειηία απφ ην 2005 

– 2007 δελ έρνπκε επαξθή ζηνηρεία παξά κφλν ην ζην εηήζην δειηίν 2007, φπνπ 

παξέρνληαη ηθαλνπνηεηηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. Ζ ηέηαξηε 

θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί 

παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ πεξίνδν ησλ ΓΛΠ θαη ησλ ΓΛΠ δελ απαζρφιεζε ηελ 

εηαηξεία  ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα 

κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ δελ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ δελ αλαθέξνληαη  ζηνηρεία  ζηα πεξηζζφηεξα εηήζηα δειηία 

πιελ ηνπ 2003 φπνπ νη πιεξνθνξίεο είλαη έγθεηληαη ζε βαζκφ ηθαλνπνίεζεο.  

 

Γηα ηελ εηαηξία «INFORM Π. ΛΤΚΟ ΑΔ » παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη 

έρνπκε ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο γηα ηνπο βαζκνχο απφ ην «0» έσο θαη ην «4» θαη 

ειάρηζηεο απαληήζεηο γηα ηνλ βαζκφ «5». Γηαπηζηψλνπκε φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

βξίζθεηαη ζηνλ βαζκφ «0» γηα ην δηάζηεκα «2004-2005» , 36% . Όζνλ αθνξά ηα  

ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε 

νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε φια ηα εηήζηα 

δειηία  δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη  θαη ηα  Γεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο 

επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε φια ηα εηήζηα δειηία, επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη είλαη 

έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο 

θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη θαη εδψ βξίζθεηαη κέζα 

ζε φια ηα εηήζηα δειηία  φπνπ κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην εηήζην  δειηίν ηνπ 

2007. ε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη έθδειν ην ελδηαθέξνλ ηεο εηαηξείαο ζηελ εθαξκνγή 

θαη ρξήζε ησλ ΓΛΠ θαζψο θαη ησλ ΓΛΠ. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ 

πεξίνδν ησλ ΓΛΠ θαη ησλ ΓΛΠ δελ  απαζρνινχζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηελ εηαηξία 

παξά κφλν ηελ πεξίνδν ηνπ 2007. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα 

κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ δελ απαζρφιεζε θαζφινπ  ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αθνχ δελ αλαθέξνληαη  ζηνηρεία ηεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο. 

 

Γηα ηελ εηαηξία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ  » φπσο βιέπνπκε ζην δηάγξακκα 

έρνπκε απαληήζεηο γηα φινπο ηνπο βαζκνχο ηθαλνπνίεζεο απφ ην «0» έσο θαη ην «5» κε 

πςειφηεξα πνζνζηά απαληήζεσλ γηα δχν δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο κε 48% γηα ην 

δηάζηεκα «2002-2003» θαη γηα ην «2004-2005». Όζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα θχιια 

εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε 

θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια ηα εηήζηα δειηία  δειαδή ζηε θχζε ηεο 

εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη εμίζνπ θαη  ηα Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, δελ ππάξρεη θακία 

πιεξνθνξία ζε θαλέλα απφ ηα εηήζηα δειηία. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο 

πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη θαηά ηελ 
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εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ε εηαηξεία δελ εκθάληζε θαλέλα ελδηαθέξσλ ελψ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ππάξρεη κία ηθαλνπνηεηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ην 2005-

2007. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

εηαηξίαο θαζψο θαη ε πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη 

ζηνπο δείθηεο απφδνζε, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ έδεημε θαλέλα ελδηαθέξνλ. 

 

. ηελ εηαηξεία  «ΑΔGEK AE » παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα φηη δηαηίζεληαη 

απαληήζεηο γηα φινπο ηνπο βαζκνχο  ηθαλνπνίεζεο απφ ην «0» έσο θαη ην «5» , κε ηνλ 

κεγαιχηεξν λα θπκαίλεηαη ζην 34% γηα ηνλ βαζκφ «0» ζηα έηε «2006-2007».Όζνλ 

αθνξά ηα ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 

εηήζηα φια ηα εηήζηα δειηία απφ ην 2002 έσο  θαη ην 2007, δειαδή ε θχζε ηεο εηαηξίαο 

επηθεληξψλεηαη θαη ζηα  Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα  αιιά θαη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, βξίζθεηαη κέζα ζε ζηα 

πεξηζζφηεξα  εηήζηα δειηία, πιελ ηνπ 2006, επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα 

πνπ απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο 

θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη θαη εδψ ε εηαηξεία παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ ζε φια ηα εηήζηα δειηία θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ησλ ΓΛΠ αιιά θαη ησλ  

ΓΛΠ. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

εηαηξίαο θαη εθεί δελ παξαηεξείηαη θάπνην ελδηαθέξσλ απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο . 

Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. 

Σν ζέκα απηφ  απαζρφιεζε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζηα εηήζηα δειηία απφ ην 2002 

έσο θαη ην  2006 αλαθέξνληαο αξθεηά  ζηνηρεία ηεο θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ 

ΓΛΠ θαη ΓΛΠ. 

 

   Ζ ηειεπηαία εηαηξία ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο είλαη ε Γηα ηελ εηαηξία «MOΥΛΟ 

ΑΔ »  φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ην δηάγξακκα έρνπκε απαληήζεηο γηα ην «0» έσο θαη ην 

«5» κε πςειφηεξν πνζνζηφ 44% ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο «0» γηα ηα έηε «2004-2005». 

Όζνλ αθνξά  ζηα ζπλεκκέλα θχιια εξγαζίαο θαίλεηαη φηη  γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 

εηήζηα δειηία ηνπ 2002, 2003, 2004, δειαδή ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο επηθεληξψλνληαη 

ηα Γεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ελψ ζηα εηήζηα δειηία ηνπ 2005, 2006, 2007 δελ γίλεηαη 

θακία αλαθνξά. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζηφρνπο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, παξαηεξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ 

δελ  απαζρφιεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο, ζηνπο θηλδχλνπο 

θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο, φπνπ παξαηεξνχκε φηη θαη εδψ ε δηνίθεζε δελ  

παξνπζίαζε θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ ελδηαθέξσλ είηε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ είηε κε 

ηελ ρξήζε ησλ ΓΛΠ. Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαη εθεί παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ πεξίνδν ησλ ΓΛΠ 

απαζρφιεζε ηελ εηαηξεία ειάρηζηα ελψ ζηα ππφινηπα εηήζηα δειηία δελ παξνπζίαζε 

θαλέλα ελδηαθέξσλ. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα θαη 

ζηνπο δείθηεο απφδνζεο. Σν ζέκα απηφ δελ απαζρφιεζε  ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο 

αθνχ δελ αλαθέξνληαη  ζηνηρεία ηεο ζε θαλέλα εηήζην δειηίν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
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7.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: 
 

πλνςίδνληαο, κέζσ ηεο αλάιπζεο δηαπηζηψζεθε φηη ηα ζηνηρεηά πνπ ππάξρνπλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Γ.Λ.Π. είλαη πεξηζζφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ζηνηρεηά πνπ ππάξρνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηάζηαζεο ησλ  Γ.Λ.Π . Καη ηα δπν πξφηππα 

έρνπλ ζηνηρεηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε θχζε ηεο εηαηξίαο. ηνηρεηά πνπ αθνξνχλ ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο είλαη πεξηζζφηεξα ζηα Γ.Λ.Π. ζε 

ζχγθξηζε κε ηα Γ.Λ.Π. αιιά φρη ζε κεγάιν πνζνζηφ. Σα Γ.Λ.Π. επηθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζηα απνηειέζκαηα κε ιεπηνκεξή αλάιπζε, ζηηο πξννπηηθέο , ζηνπο θηλδχλνπο 

(αλεμάξηεηνπ είδνπο)  πνπ κπνξεί λα αληηκεηψπηζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα  , θαη ζηνπο  

ζεκαληηθνχο πφξνπο νη φπνηνη κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθέο πεγέο  ε’ κε νηθνλνκηθέο 

πεγέο  .Ο αξηζκφο ησλ ζειίδσλ ζηα Γ.Λ.Π. ήηαλ κηθξφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα Γ.Λ.Π. , 

απηφ ζπλέβε γηαηί επηθεληξσζήθαλ ζε νπζηαζηηθά ζηνηρεηά . 
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7.2 ΔΠΗΛΟΓΟ 
    ηφρνο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 14 

ειιεληθψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

ηελ αξρή, έγηλε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ γεγνλφησλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο IASC, ηελ 

έθδνζε ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ έσο ηελ πηνζέηεζε απηψλ ην 2005 απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηελ Διιάδα. Παξνπζηάζηεθαλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ πνπ ηα 

πηνζεηνχλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα ΓΛΠ θαη νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο 

κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ΔΛΠ (Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Διιεληθή Ννκνζεζία θαη 

Φνξνινγία), δίλνληαο έκθαζε ζην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . 

    Σέινο, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα έρνπλ επεξεάζεη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Καηαξρήλ, ε έξεπλα δηεμήρζε ρξεζηκνπνηψληαο 

απνθιεηζηηθά Διιεληθέο εηαηξίεο θαη επνκέλσο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ 

πξνηχπσλ θαη ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηέο, αθνξνχλ θπξίσο ηελ Διιάδα. Μία κειινληηθή έξεπλα επί ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο κε 

κεγαιχηεξν δείγκα θαη κε πεξηζζφηεξα ρξφληα εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ, 

πηζαλφηαηα ζα δείμεη θαιχηεξα θαη αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα. 
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