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Περίληυη 

 Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία εμεηάδεη ηελ ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε ησλ 

Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Δ.Λ.Π.) απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ εληάζζνληαη 

ζηνλ Νφκν 4308/2014. 

 Δηδηθφηεξα, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο κεηάβαζεο απφ ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ 

ρέδην (Δ.Γ.Λ..) ζην λέν ινγηζηηθφ πιαίζην ηα Δ.Λ.Π., ζηελ θεξδνθνξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δμεηάζηεθαλ νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηιεγκέλσλ γηα ηελ 

έξεπλα εηαηξεηψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2012-2015, δειαδή δχν ρξφληα πξηλ θαη δχν 

ρξφληα κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Δ.Λ.Π. 

Βαζηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή έξεπλα ζπλεηζθέξεη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

θαζψο πξνθχπηνπλ ρξήζηκα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ ζηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψλεηαη πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε 

εθαξκνγή ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ νδεγεί ζε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ 

απνδνηηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, Κεξδνθνξία, Αξηζκνδείθηεο 
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Abstract 

This postgraduate thesis examines the mandatory adoption of Greek Accounting 

Standards (ELAS) by the financial units that are incorporated in Law 4308/2014. 

In particular, the impact of the transition from the Greek Accounting Plan (EGLS) 

to the new IAS accounting framework on business profitability was examined. The 

profitability indicators of the companies selected for the survey in 2012-2015 was 

examined, i.e two years before and two years after the implementation of IAS. 

Based on the results of the above analysis, we conclude that the present 

postgraduate research contributes to the relevant literature as useful findings emerge 

regarding the impact of Greek accounting standards on the indicators of profitability and 

profitability in the pharmaceutical industry. In particular, it is found that in most cases the 

application of Greek accounting standards results in improved profitability and profitability 

indicators. 

Keywords: Greek GAAP, Earnings, Financial ratios 
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Εισαγφγή 

Ορηοζέηεζε ερεσλεηηθού προβιήκαηος θαη ζσλεηζθορά κεηαπηστηαθής εργαζίας 

Ζ ινγηζηηθή «είλαη εθείλνο ν θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή 

θαη ηαμηλφκεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, γηα ηε ιήςε νξζψλ 

απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πνξεία ηεο» (Σνπξλά – Γεξκαλνχ Δ., 2003, “Γεληθή 

Λνγηζηηθή κε ΔΓΛ ” Γ΄ έθδνζε, Αζήλα: Έθδνζε ηδίαο). Οη ελδηαθεξφκελνη ρξήζηεο ηεο 

ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, νη κέηνρνη (ή εηαίξνη), νη 

πηζησηέο, ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί, νη εξγαδφκελνη, ην θξάηνο (ξπζκηζηηθέο αξρέο, 

θνξνινγηθή αξρή), πξνκεζεπηέο, πειάηεο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ηεο επηρείξεζεο, ην 

επξχ θνηλφ (π.ρ. εξεπλεηέο νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ). Μία άιιε έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο είλαη 

φηη «ινγηζηηθή είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία αθνχ ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο ρξήζηκεο πνζνηηθέο 

πιεξνθνξίεο, θαηαγξάθεη ηηο ζπλαιιαγέο, ζπγθεληξψλεη, ηαμηλνκεί θαη αλαιχεη ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηειηθά ηηο παξνπζηάδεη ζηε δηνίθεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ”» 

(Σζαθιάγθαλνο, Άγγεινο Α., 1993, “Πξνυπνινγηζκνί Budgeting: γηα ηε ιήςε 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ”, Δθδφζεηο: Θεζζαινλίθε, Κπξηαθίδε). 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ αμηφπηζηε, 

ζρεηηθή θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαζψο 

εκθαλίδνπλ ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα θεθάιαηα θαη ηηο ρξήζεηο (δειαδή 

επελδχζεηο) απηψλ ησλ θεθαιαίσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ή 

δηαθνξεηηθά κηαο ινγηζηηθήο ρξήζεο, ζπλήζσο ελφο έηνπο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε είλαη ζεκαληηθή θαζψο παξνπζηάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηρεηξεκαηηθή 

νληφηεηα ρξεζηκνπνίεζε απνηειεζκαηηθά ηνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο θαη απνηειεί ηε 

βάζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη ρξήζηεο ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. 

ην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ 

ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ινγηζηηθέο επηηξνπέο λα ζπγθιίλνπλ ηα δηάθνξα εζληθά 

ινγηζηηθά πξφηππα πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχθνιε ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη λα απμεζεί ε ρξεζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παγθνζκίσο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, βειηηψλεηαη ε αμηνπηζηία θαη ε πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη πξνζηαηεχεηαη έλα επξχ θάζκα αηφκσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, έγηλε ε εηζαγσγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ην 2002, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηηο δηεζλείο 

http://okeanos.lib.unipi.gr/Record/H00000030994
http://okeanos.lib.unipi.gr/Record/H00000030994
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επηρεηξήζεηο λα ελαξκνληζηνχλ ζε έλα εληαίν ινγηζηηθφ πιαίζην. Τπνρξεσηηθή είλαη ε 

εθαξκνγή ηνπο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξναηξεηηθή γηα ηηο ππφινηπεο. Ωζηφζν, κε ηελ νδεγία 34/2013 

ηεο Δ.Δ. θάζε ρψξα αλαιακβάλεη έσο ηηο 20 Ηνπιίνπ 2015 λα ελαξκνλίζεη ηηο ηνπηθέο 

ινγηζηηθέο αξρέο κε ηα Γ.Π.Υ.Α., ψζηε λα ακβιχλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ινγηζηηθά 

πιαίζηα γηα λα κπνξνχλ λα ηα αθνινπζήζνπλ θαη νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. ε 

απηφ ην πιαίζην, ε Διιάδα εηζάγεη κε ηνλ λφκν 4308/24-11-2014 ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (Δ.Λ.Π.). Άιισζηε ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ην νπνίν πηνζεηήζεθε ην 

1980, δελ ζπκβάδηδε κε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο 

γεληθφηεξα. Οπφηε απαηηνχληαλ έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην πην επέιηθην ψζηε λα ζπκβαδίδεη 

κε ηηο εμειίμεηο θαη λα εμππεξεηεί ηελ απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα 

φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ηα κεγέζε επηρεηξήζεσλ. 

Λφγσ ηεο πξφζθαηεο εηζαγσγήο ησλ Δ.Λ.Π. ζηε ινγηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα κηθξφο 

αξηζκφο εκπεηξηθψλ κειεηψλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζε 

ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ, παξά κφλν έρνπλ κειεηεζεί θαη αλαιπζεί εθηελέζηεξα νη 

δηαθνξέο ηνπ λένπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ ζε ζρέζε κε ην εθείλν πνπ ίζρπε πξνεγνπκέλσο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη λα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ηεο πηνζέηεζεο 

ησλ Δ.Λ.Π ζηα θέξδε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ επέθεξε ν λφκνο 4308/2014. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί απηή ε επίδξαζε ζα κειεηεζεί ε δηαρξνληθή εμέιημε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ ελφο δείγκαηνο επηρεηξήζεσλ θαιχπηνληαο ρξνληθά 

κία πεξίνδν δχν εηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Γοκή ηες εργαζίας 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, έηζη φπσο εηζήρζεζαλ κε ηνλ Νφκν 

4308/2014. Αλαιχνληαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, νη δηαηάμεηο πνπ αληηθαζηζηνχλ, νη αξρέο 

ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη θαλφλεο επηκέηξεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηε κέηξεζή ηεο κέζσ ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

απνδνηηθφηεηαο. ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλαζθφπεζε δηεζλψλ θαη 

ειιεληθψλ κειεηψλ/εξεπλψλ πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ηε 

κεηαβνιή ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ. Αθνινχζσο, ζην ηέηαξην θεθάιαην δηαηππψλνληαη νη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα θαη ζπλνπηηθά νη 
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πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο. Οινθιεξψλνληαο, ζην πέκπην θεθάιαην δηακνξθψλνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο κηα πεξίιεςε ησλ επξεκάησλ ηεο. 

Παξάιιεια πξνηείλνληαη επθαηξίεο γηα κειινληηθή έξεπλα πνπ ζα επεθηείλνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν.  
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Κευάλαιο 1o 

1.1 Διιεληθά Λογηζηηθά Πρόησπα  

Σα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Δ.Λ.Π.) εηζήρζεζαλ κε ηνλ λφκν 4308/24-11-2014 

(αξηζκφο ΦΔΚ 251 Α /24/11/2014), παξνπζηάδνληαο έλα λέν ινγηζηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ (αξρείσλ) θαη έθδνζεο ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

(παξαζηαηηθψλ) θαη ελζσκαηψλνληαο κε νξζφηεηα ηηο ινγηζηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Οδεγίαο 34/2013/ΔΔ. Παξάιιεια, ηα Δ.Λ.Π. θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαη 

ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, 

βειηηψλνληαο θαη ελνπνηψληαο ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο ηεο ρψξαο. Με ηελ εηζαγσγή ηνπ 

λένπ λφκνπ επηδηψθεηαη ε απινπνίεζε ηνπ πξντζρχνληνο ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ, ε απνθπγή 

γξαθεηνθξαηηθψλ θαη θνζηνβφξσλ δηαδηθαζηψλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ινγηζηηθήο 

απεηθφληζεο ησλ γεγνλφησλ ψζηε νη αιιαγέο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηε ζχγρξνλε 

επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη λένη ινγηζηηθνί θαλφλεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαζθάιηζε 

δηελέξγεηαο θνξνινγηθψλ θαη άιισλ ειέγρσλ. Σν λέν πιαίζην εθαξκφδεηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2015 ή 1/7/2015 θαη κεηά, 

αλάινγα ηε ινγηζηηθή πεξίνδν ηεο εθάζηνηε νληφηεηαο. 

Αληηθείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4308/2014 είλαη ε αληηθαηάζηαζε: 

 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α.., Ν.4093/2012), ν 

νπνίνο λσξίηεξα, ηελ 1/1/2013 είρε αληηθαηαζηήζεη ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ (Κ.Β.., Π.Γ. 186/1992), 

 ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ.., Π.Γ.1123/1980) (ρσξίο λα 

θαηαξγείηαη ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ πνπ είρε θαζηεξψζεη ην Δ.Γ.Λ..) 

 ηνπ Νφκνπ 1809/1988 «Καζηέξσζε Φνξνινγηθψλ Μεραληζκψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», θαζψο θαη 

 νη ινγηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 3190/1955, 4172/2012, ζρεηηθά κε ηε 

ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, 

Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ 

αληίζηνηρα. 

1.2 Νόκος 4308/2014 θαη βαζηθές αρτές ηωλ Διιεληθώλ Λογηζηηθώλ Προηύπωλ 

Ο λένο λφκνο απνηειείηαη απφ νθηψ θεθάιαηα, ζαξάληα άξζξα θαη ηέζζεξα 

παξαξηήκαηα, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/29
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Αξρηθά, ζην θεθάιαην 1 θαζνξίδεηαη πνηεο νληφηεηεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα εθαξκφδνπλ 

ηνλ λφκν θαη αθνινπζεί ε θαηάηαμή ηνπο αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο. ηα θεθάιαηα 2 θαη 

3 (άξζξα 3-15, Ν.4308/2014) επηζεκαίλνληαη ζέκαηα πνπ θάιππηε ν Κ.Φ.Α.., δειαδή 

θαλφλεο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ νη 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο έθδνζεο παξαζηαηηθψλ πσιήζεσλ. 

Αθνινχζσο, ηα θεθάιαηα 4-7 (άξζξα 16-36, Ν.4308/2014) πξαγκαηεχνληαη ηηο αιιαγέο 

πνπ επηθέξεη ν λένο λφκνο ζε ζρέζε κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ..) 

θαη ηηο ινγηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη νη αξρέο 

ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη θαλφλεο επηκέηξεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ απνζεκάησλ, ησλ θξαηηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ, νη αλαβαιιφκελνη θφξνη, ην πξνζάξηεκα θαζψο θαη νη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν θεθάιαην 8 νινθιεξψλεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ θαζψο θαη ησλ 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα Δ.Λ.Π. θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 πλέπεηα: Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη νη βάζεηο επηκέηξεζεο ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα θαη ζαθήλεηα απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν. 

 πγθξηζηκφηεηα: Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

(ή θαη ρξήζεσλ) πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηφδνπ, δηαθνξεηηθά ζα πξνζαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

 χλεζε θαη κε ζπκςεθηζκφο: Όηαλ πξφθεηηαη γηα αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζα πξέπεη 

γίλνληαη ζπλεηά θαη μερσξηζηά γηα θάζε ζηνηρείν. Δπηπιένλ, ην λέν ινγηζηηθφ 

πιαίζην απαγνξεχεη ηνπο ζπκςεθηζκνχο κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ή κεηαμχ εμφδσλ θαη εζφδσλ. 

 Γεδνπιεπκέλε βάζε: Αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ είζπξαμεο ή εμφθιεζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ κηαο νληφηεηαο, απηέο αλαγλσξίδνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ ινγηζηηθή ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ. ε 

πεξίπησζε αξλεηηθψλ πξνζαξκνγψλ ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή/θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

επηρείξεζεο ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληά. 



13 
 

 πλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο (going concern assumption): Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή είλαη 

ζε ηζρχ φηαλ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο δελ ζθνπεχεη λα ηελ ξεπζηνπνηήζεη, ή λα 

παχζεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο λα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Δ.Λ.Π., ηφηε ε επηκέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ (θεθάιαην 5, 

Ν.4308/2014). Ζ ζεκειηψδεο αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αμηνινγείηαη 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ (άξζξν 17, Ν.4308/2014). 

1.3 τέδηο ιογαρηαζκώλ ηωλ Διιεληθώλ Λογηζηηθώλ Προηύπωλ 

Σν λέν ιηηφ θαη επέιηθην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ησλ Δ.Λ.Π. απνηειείηαη απφ 40 άξζξα 

θαη πεξηιακβάλεη νθηψ νκάδεο ινγαξηαζκψλ. Αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ, νη ινγαξηαζκνί θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Παξάξηεκα Γ 

ρέδην Λνγαξηαζκψλ, Ν.4308/2014): 

Οκάδα 1: Δλζψκαηα θαη άπια κε θπθινθνξνχληα (πάγηα) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οκάδα 2: Απνζέκαηα 

Οκάδα 3: Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οκάδα 4: Καζαξή ζέζε 

Οκάδα 5: Τπνρξεψζεηο 

Οκάδα 6: Έμνδα θαη δεκηέο 

Οκάδα 7: Έζνδα θαη θέξδε 

Οκάδα 8: Ηδηνπαξαγσγή, ππνθαηαζηήκαηα θαη απνηειέζκαηα πεξηφδνπ. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ νη νκάδεο 1 έσο 3 πεξηιακβάλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελψ νη νκάδεο 4 θαη 5 παξνπζηάδνπλ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ παζεηηθνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ νκάδα 6 πεξηιακβάλεη ηα ιεηηνπξγηθά, έθηαθηα θαη 

αλφξγαλα έμνδα θαη ηηο δεκίεο ηεο νληφηεηαο. Αληίζηνηρα, ε νκάδα 7 παξνπζηάδεη ηα 

ιεηηνπξγηθά, έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Αθνινχζσο, ε 

νκάδα 8 αθνξά ηα έμνδα ηδηνπαξαγσγήο, ηνπο δνζνιεπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη νκάδεο ησλ 
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ινγαξηαζκψλ δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο κε ην Δ.Γ.Λ.., αιιά έρνπλ 

κεγαιχηεξν εχξνο ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Πεξαηηέξσ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ Δ.Λ.Π. είλαη φηη ην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο θάζε επηρείξεζεο ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζεί αθελφο ηε ινγηζηηθή 

αμία ησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη θαζαξήο 

ζέζεο, θαη αθεηέξνπ ηε θνξνινγηθή βάζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ψζηε λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία αιιά θαη λα ππνβάιιεη θνξνινγηθέο 

δειψζεηο. Σν ζρέδην ινγαξηαζκψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ λένπ λφκνπ 

είλαη ππνρξεσηηθφ ζε φ,ηη αθνξά ηελ νλνκαηνινγία, ηνλ βαζκφ αλάιπζεο θαη 

ζπγθέληξσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Δλαιιαθηηθά, ην λέν 

ζρέδην ινγαξηαζκψλ παξέρεη επειημία ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο κπνξνχλ λα ην 

πξνζαξκφζνπλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Δπνκέλσο, θαζψο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

εθαξκνγή ησλ θσδηθψλ πνπ πξνηείλεη ν λένο λφκνο, νη εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ πνπ ίζρπε 

κέρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014. Παξάιιεια κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ινγαξηαζκνί ή 

ππνινγαξηαζκνί αλάινγα ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο κηαο νληφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη 

ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε (άξζξν 3, Ν.4308/2014). 

1.4 Δπητεηρήζεης ποσ σπόθεηληαη ζηο Νόκο 4308/2014 

Οη νληφηεηεο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4308/2014, είλαη νη εμήο: 

1. ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηεο 

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηεο εηεξφξξπζκεο (Δ.Δ.) θαηά κεηνρέο 

εηαηξείαο θαη ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο (Η.Κ.Δ.), 

2. ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο 

εηαηξείαο, φηαλ φινη νη άκεζνη ή έκκεζνη εηαίξνη ησλ νληνηήησλ απηψλ έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε επζχλε εμαηηίαο φηη είλαη είηε λνκηθά πξφζσπα εθ ησλ αλσηέξσ 

(Α.Δ., Δ.Π.Δ., Δ.Δ. θαηά κεηνρέο θαη Η.Κ.Δ.) είηε έρνπλ ηε κνξθή άιινπ λνκηθνχ 

ηχπνπ αληίζηνηρνπ κε ηα πξναλαθεξζέληα λνκηθά πξφζσπα (άξζξν 1, 

Ν.4308/2014). 

Ωζηφζν, ηα Δ.Λ.Π. θαζνξίδνπλ θαη ηηο νληφηεηεο νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ζηελ 

Δπξσπατθή νδεγία 34/2013, αιιά ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή ή άιιε λνκνζεζία 

απαηηείηαη λα ηεξνχλ ηα ινγηζηηθά αξρεία ηνπο κε βάζε ηνλ Ν.4308/2014, ελψ 
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ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο λα 

απνθηνχλ εηζφδεκα απφ ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ Οκφξξπζκε Δηαηξεία, Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία, Αηνκηθή Δπηρείξεζε, 

νληφηεηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή 

νη κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, νη ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή 

επάγγεικα, θνηλνπξαμίεο) θαη ηηο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο νληφηεηεο ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ειεγρφκελεο απφ απηφ. 

Όκσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.4308/2014 ππάξρνπλ νη 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο 

ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), 

ηφζν γηα ηηο αηνκηθέο φζν θαη γηα ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 

 Οληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

 Οη αλψλπκεο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ν.3606/2007, 

επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Ν.3371/2005 ή ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ 

Ν.2778/1999, θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ ηνπ Ν.2367/1995, 

δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Ν.4099/2012 

 Σα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

(Καλνληζκφο Δ.Δ. Αξηζκφο 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, 26/06/2013) 

 Οληφηεηεο ραξηνθπιαθίνπ 

 Οληφηεηεο νη νπνίεο ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε άιιε λνκνζεηηθή δηάηαμε 

Σν άξζξν 39 ηνπ Ν. 4308/2014 πξνζδηνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ ππφθεηληαη ζηελ παξάγξαθν 2γ ηνπ άξζξνπ 1 θαη δελ εθαξκφδνπλ απηφ ηνλ λφκν. 

πγθεθξηκέλα, δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4308/2014 νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ 

θαζεζηψηνο Φ.Π.Α. ηνπ Ν.2859/2000, αλαιφγσο ηνπ χςνπο αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο απφ 

ηελ πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ παξαγσγήο ηνπο θαη ηελ παξνρή αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ 

ή ηνπ πνζνχ ησλ δηθαησκάησλ εληαίαο ελίζρπζεο πνπ ιακβάλνπλ, αλά θνξνινγηθφ έηνο, ηα 

θπζηθά πξφζσπα πνπ πσινχλ πξντφληα ή παξέρνπλ ππεξεζίεο ρσξίο λα είλαη ε θχξηα 

απαζρφιεζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε νη ζπλαιιαγέο απηέο λα κελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ 

ησλ 10.000 επξψ αλά έηνο θαζψο θαη νη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη ή ζπληαμηνχρνη νη 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/171
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/170
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/366
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/487
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
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νπνίνη είλαη ζπγγξαθείο ή εηζεγεηέο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/ζεκηλαξίσλ, εθφζνλ 

δελ αζθνχλ άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δπηπιένλ, ηα Δ.Λ.Π. ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληα λφκνπ θαζνξίδνπλ λέα κεγέζε 

νληνηήησλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. πγθεθξηκέλα, δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο, ην θαζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνλ κέζν φξν απαζρνινχκελσλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη απηέο νη ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: 

 
ΠΟΛΤ 

ΜΙΚΡΔ 
ΜΙΚΡΔ ΜΔΑΙΔ ΜΔΓΑΛΔ 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

κηθξφηεξν 

απφ 

350.000€ 

350.000€ - 

4.000.000€ 

4.000.000€- 

20.000.000€ 

κεγαιχηεξν 

απφ 

20.000.000€ 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 

κηθξφηεξν 

απφ 

700.000€ 

700.000€ - 

8.000.000€ 

8.000.000€- 

40.000.000€ 

κεγαιχηεξν 

απφ 

40.000.000€ 

Μ.Ο. 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ 

θάησ απφ 10 

άηνκα 

11 – 50 

άηνκα 

51 – 250 

άηνκα 

πεξηζζφηεξα 

απφ 250 άηνκα 

Μηα εηαηξεία εληάζζεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο φηαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ δελ μεπεξλά δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα. ηελ πεξίπησζε 

πνπ κηα νληφηεηα ππεξβαίλεη ή ζηακαηάεη λα ππεξβαίλεη ηα αξηζκεηηθά φξηα δχν απφ ησλ 

ηξηψλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ γηα δχν δηαδνρηθέο ινγηζηηθέο ρξήζεηο, ε αιιαγή θαηεγνξίαο 

κεγέζνπο ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ πεξίνδν ε νπνία έπεηαη απηψλ ησλ δχν πεξηφδσλ (άξζξν 

2 παξ.9, Ν.4308/2014). Δηδηθφηεξα, νη νληφηεηεο ηεο παξ.2γ, άξζξνπ 1 ησλ ππφρξεσλ ζε 

ηήξεζε ησλ Δ.Λ.Π., δειαδή νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα), νη νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, νη αζηηθέο 

εηαηξείεο θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, νη ζπλεηαηξηζκνί, νη θνηλνπξαμίεο θαζψο θαη ηα 

ζσκαηεία, ζχιινγνη, ελψζεηο πξνζψπσλ εθφζνλ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο νληφηεηεο. ηηο 

πνιχ κηθξέο νληφηεηεο θαηαηάζζνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο εθφζνλ ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 1.500.000€, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

ραξαθηεξίδνληαη κηθξέο. 



17 
 

Αθνινχζσο, ην άξζξν 16 ηνπ Ν.4308/2014 θαζνξίδεη ην είδνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ ζχκθσλα 

κε ην κέγεζφο ηνπο απφ ηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε. «Όιεο νη ζπλαιιαγέο θαη φια ηα 

γεγνλφηα πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία ελζσκαηψλνληαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη παξνπζηάδνπλ εχινγα 

(εχινγε παξνπζίαζε), απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηα αλαγλσξηδφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ), ηηο ππνρξεψζεηο, ηελ θαζαξή ζέζε, ηα ζηνηρεία εζφδσλ, 

εμφδσλ, θεξδψλ θαη δεκηψλ, θαζψο θαη ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ, θαηά 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.» (άξζξν 16, Ν.4308/2014). 

Δπνκέλσο, νη κεγάιεο νληφηεηεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπληάζζνπλ Ηζνινγηζκφ ή 

Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, Καηάζηαζε 

Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο, Καηάζηαζε Υξεκαηνξνψλ θαη Πξνζάξηεκα (εκεηψζεηο). 

Αληίζηνηρα, νη κεζαίεο νληφηεηεο θαηαξηίδνπλ Ηζνινγηζκφ ή Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ 

Καζαξήο Θέζεο θαη Πξνζάξηεκα (εκεηψζεηο). Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ νληνηήησλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ Ηζνινγηζκφ ή Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Πξνζάξηεκα 

(εκεηψζεηο). 

ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλεηαη κία άιιε δηάθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

νληνηήησλ, ζε εθείλεο πνπ ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκφ, νπφηε ρξεζηκνπνηνχλ 

δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, δειαδή ηεξνχλ εκεξνιφγην, αλαιπηηθφ θαζνιηθφ θαη ηζνδχγην θα 

ζε εθείλεο πνπ δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ, νπφηε ρξεζηκνπνηνχλ 

αληίζηνηρα απινγξαθηθφ ζχζηεκα, δειαδή ηεξνχλ Βηβιίσλ Δζφδσλ – Δμφδσλ. ρεηηθά κε 

ηνλ ρξφλν ελεκέξσζεο ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ, νη νληφηεηεο, νη νπνίεο ζπληάζζνπλ 

απινγξαθηθά βηβιία, πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα σο ην ηέινο 

ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ. Δλψ εθείλεο πνπ αθνινπζνχλ ην 

δηπινγξαθηθά ζχζηεκα είλαη ππνρξεσκέλεο λα ελεκεξψλνπλ ηα βηβιία ηνπο σο ην ηέινο 

ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ έθδνζε ή ηε ιήςε ηνπ παξαζηαηηθνχ (άξζξν 6, Ν.4308/2014). 

1.5 Λογηζηηθά αρτεία, παραζηαηηθά πωιήζεωλ θαη θαλόλες επηκέηρεζες 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζρεηηθά ηε δηαζθάιηζε αμηνπηζηίαο ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην άξζξν 5 (Ν.4308/2014). Σα άηνκα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ηήξεζε αμηφπηζηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ απαξαίηεησλ 
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ινγηζηηθψλ αξρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα 

κε ηα Δ.Λ.Π. ή ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. αλάινγα ηελ πεξίπησζε. Κξίλεηαη απαξαίηεην ε 

θάζε επηρείξεζε λα εθαξκφδεη θαηάιιειεο δηθιίδεο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ δεκηνπξγία 

αμηφπηζησλ θαη ειέγμηκσλ ηεθκεξίσλ. Δπηπξφζζεηα, ν λένο λφκνο θαηαξγεί ηελ ππνρξέσζε 

έθδνζεο παξαζηαηηθνχ δηαθίλεζεο εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα ζπλνδεχνληαη θαηά ηε 

δηαθίλεζή ηνπο απφ ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην πψιεζεο. Αθφκε, πξνθεηκέλνπ ην λέν 

ινγηζηηθφ πιαίζην λα ζπκβαδίδεη κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, πξαγκαηεχεηαη θαη ηελ 

ειεθηξνληθή έθδνζε παξαζηαηηθνχ. πγθεθξηκέλα, ηα Δ.Λ.Π. νξίδνπλ φηη ζε πεξίπησζε 

ειεθηξνληθνχ παξαζηαηηθνχ απαηηείηαη λα είλαη δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα ηνπο γηα 

ειεγθηηθνχο ζθνπνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο (άξζξν 14, Ν.4308/2014). 

Σν θεθάιαην 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ παξνπζηάδεη εηδηθά ζέκαηα, εηζάγνληαο 

θαηλνηνκίεο πνπ αθνξνχλ θαλφλεο επηκέηξεζεο. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 18 (Ν.4308/2014) 

νξίδεη φηη ηα ελζψκαηα θαη άπια πάγηα ζηνηρεία αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο 

θαη έπεηηα επηκεηξψληαη ζε απηφ ην θφζηνο κεησκέλν θαηά ην πνζφ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμία ηνπο. Δηδηθφηεξα, απνκείσζε ελφο παγίνπ είλαη ζηελ νπζία «ε 

πξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπ θαη ζπκβαίλεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ θαηαζηεί κεγαιχηεξε 

απφ ηε αλαθηήζηκε αμία ηνπ» (γνπξηλάθεο Ν., Μηρειηλάθεο Β., Βιεζκάο Ο., Νανχκ Β., 

2015, “Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα”, Δθδφζεηο: Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε). ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλαθηήζηκε αμία θαηαζηεί κηθξφηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνθχπηνπλ δεκηέο απνκείσζεο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο 

έμνδν. Δθφζνλ νη ζρεηηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ απνκείσζε παχνπλ λα 

πθίζηαληαη, γίλεηαη αλαζηξνθή ησλ παξαπάλσ δεκηψλ ζηα απνηειέζκαηα. Ωζηφζν, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη ζην άξζξν 24 (Ν.4308/2014), νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηκεηξνχλ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κεηαγελέζηεξα ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη ε επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία 

ηνπ ζηνηρείνπ είλαη ε αμηφπηζηε επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ. Οξίδνληαο ηελ εχινγε 

αμία είλαη «ην πνζφ ζην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή κηα 

ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζηεί ζε κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή κεηαμχ πξφζπκσλ κεξψλ πνπ 

γλσξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο» (γνπξηλάθεο Ν., Μηρειηλάθεο Β., Βιεζκάο Ο., 

Νανχκ Β., 2015, “Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα”, Δθδφζεηο: Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε). 

Όζνλ αθνξά ηε δηαγξαθή ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (άξζξν 18 παξ.4, 

Ν.4308/2014) πξνθχπηεη «είηε φηαλ πσιείηαη ην πάγην είηε φηαλ δελ αλακέλνληαη 
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νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ ρξήζε ή πψιεζή ηνπ» (γνπξηλάθεο Ν., Μηρειηλάθεο Β., 

Βιεζκάο Ο., Νανχκ Β., 2015, “Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα”, Δθδφζεηο Οηθνλνκηθή 

Βηβιηνζήθε). Όηαλ παχεη ε αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ ηφηε ην θέξδνο ή ε δεκία πνπ ζα 

πξνθχςεη θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θέξδνπο ή ηεο 

δεκίαο αλαιφγσο γίλεηαη αλ απφ ηελ ηηκή δηάζεζεο αθαηξεζεί ε ινγηζηηθή αμία ηνπ. 

ρεηηθά ηηο ινγηζηηθέο απνζβέζεηο, ηα πάγηα πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή 

απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. Οη απνδεθηέο 

ινγηζηηθέο κέζνδνη απνζβέζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν είλαη ε ζηαζεξή, ε θζίλνπζα θαη ε 

κέζνδνο ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ. Αληίζηνηρα νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ εθάζηνηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ ηζρχνπζα κέζνδνο είλαη ε ζηαζεξή κε 

θαζνξηζκέλν ζπληειεζηή αλάινγα ηελ θαηεγνξία ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ αλήθεη 

ην πάγην (Κ.Φ.Δ. άξζ.24, Ν.4172/2013). 

Δπηπιένλ ζην ίδην άξζξν (18) ζηελ παξάγξαθν 5 γίλεηαη ε δηάθξηζε ηνπ ινγηζηηθνχ 

ρεηξηζκνχ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ην πάγην ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη σο 

ηδηφθηεην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο κηζζψηξηαο εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, ν κηζζσηήο 

αληηκεησπίδεη ηελ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε σο δάλεην κε ην κίζζσκα λα δηαθξίλεηαη ζε 

ρξενιχζην κεηψλνληαο ην δάλεην θαη ζε ηφθν αλαγλσξίδνληάο ην σο έμνδν. Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ν εθκηζζσηήο αληηκεησπίδεη ηελ παξαπάλσ κίζζσζε σο δάλεην πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί, 

κε ην κίζζσκα λα δηαρσξίδεηαη ζε ρξενιχζην κεηψλνληαο ην δάλεην θαη ζε ηφθν 

αλαγλσξίδνληάο ην σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Αληίζηνηρα, ζηε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε, ν 

κηζζσηήο ηνπ παγίνπ αλαγλσξίδεη ηα κηζζψκαηα σο έμνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Σν εθκηζζσκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ εθκηζζσηή, ν 

νπνίνο αλαγλσξίδεη ηα κηζζψκαηα σο έζνδα. 

ην άξζξν 20 (Ν.4308/2014) νξίδεηαη φηη ηα απνζέκαηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην 

θφζηνο θηήζεο θαη κεηά επηκεηξνχληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη 

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Αθφκε, απνδεθηέο κέζνδνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο θηήζεο ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο είλαη ε κέζνδνο «Πξψην Δηζαρζέλ – Πξψην 

Δμαρζέλ» (FIFO) ή ε κέζνδνο ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ ή άιιε ηεθκεξησκέλα γεληθά 

απνδεθηή κέζνδν, ελψ ε κέζνδνο «Σειεπηαίν Δηζαρζέλ – Πξψην Δμαρζέλ» (LIFO) 

θαηαξγείηαη. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαζνξίδεηαη σο «ε ηηκή πψιεζεο πνπ 

εθηηκάηαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νληφηεηαο, κεησκέλε θαηά ην 

πνζφ ησλ πηζαλψλ εμφδσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηάζεζεο» (γνπξηλάθεο Ν., 
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Μηρειηλάθεο Β., Βιεζκάο Ο., Νανχκ Β., 2015, “Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα”, Δθδφζεηο 

Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε). 

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη θαη ην άξζξν 23, ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ πξναηξεηηθή 

εθαξκνγή ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο γηα φιεο ηηο νληφηεηεο. Αλαβαιιφκελνο θφξνο 

νξίδεηαη «φηαλ έλα έμνδν ή έζνδν αλαγλσξίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ, αιιά ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ή φθεινο αληίζηνηρα αλαβάιιεηαη θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κειινληηθή ινγηζηηθή ρξήζε», (γνπξηλάθεο Ν., Μηρειηλάθεο Β., 

Βιεζκάο Ο., Νανχκ Β., 2015, “Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα”, Δθδφζεηο: Οηθνλνκηθή 

Βηβιηνζήθε). Με ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία «εθηηκάηαη ινγηζηηθά ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε (deffered tax liability) ή απαίηεζε (deffered tax asset), ε νπνία πξνθχπηεη 

πξνζσξηλά ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ινγηζηηθνχ θαη θνξνινγηθνχ απνηειέζκαηνο. Ο 

ζθνπφο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο είλαη ε νξζφηεξε απεηθφληζε ηνπ 

ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο νληφηεηαο» 

(γνπξηλάθεο Ν., Μηρειηλάθεο Β., Βιεζκάο Ο., Νανχκ Β., 2015, “Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα”, Δθδφζεηο Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε). 

Αθνινχζσο, ην άξζξν 28 (Ν.4308/2014) αζρνιείηαη κε ηηο κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη εθηηκήζεσλ. ρεηηθά κε ηηο κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηηο 

δηνξζψζεηο ιαζψλ, γίλεηαη ε αλαγλψξηζή ηνπο αλαδξνκηθά, πξαγκαηνπνηψληαο ηηο 

απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαη αληίζηνηρα ησλ εζφδσλ, θεξδψλ, εμφδσλ θαη 

δεκηψλ. ηελ πεξίπησζε αιιαγψλ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, δελ αλαγλσξίδνληαη 

αλαδξνκηθά αιιά ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη έιαβαλ ρψξα θαη ηελ 

επεξεάδνπλ.  
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Κευάλαιο 2ο 

2.1 Ορηζκός θερδοθορίας 

 Ζ θεξδνθνξία αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο εηαηξείαο λα 

εθκεηαιιεχεηαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελεξγεηηθφ ηεο θαη 

ηα θεθάιαηα ησλ επελδπηψλ ψζηε λα επηηχρεη ην ηειηθφ ηεο ζηφρν, δειαδή ην θέξδνο 

(Απνζηφινπ Α., 2015, “Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ - Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, 

Αζήλα: χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ). Ο θχξηνο θαη ηειηθφο ζθνπφο 

πνπ επηδηψθεη κηα επηρείξεζε είλαη «ε πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο κε ηελ πξνκήζεηα ή 

παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά ηθαλνπνηψληαο ηηο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο» (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α., 2001, 

“Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αλάπηπμε”, Αζήλα: εθδφζεηο Ο.Δ.Γ.Β.). «Οη ζεσξεηηθνί Milton 

Friedman θαη Friedrich Hayek ππνζηεξίδνπλ φηη ην θίλεηξν θέξδνπο είλαη ν πην 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο δηάζεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ» (https://el.routestofinance.com). 

ε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο νληφηεηαο. Ωζηφζν, ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ είλαη 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ε νπνία παξέρεη άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην θαζαξφ απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε ζε 

κηα ινγηζηηθή ρξήζε. Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ έρεη σο αθεηεξία ηα έζνδα ησλ 

πσιήζεσλ απφ φπνπ αθαηξείηαη ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη πξνθχπηεη ην κηθηφ 

απνηέιεζκα. Έπεηηα αθαηξνχληαη ηα ππφινηπα έμνδα θαη δαπάλεο θαη πξνζηίζεληαη 

αληίζηνηρα άιια έζνδα, νπφηε πξνθχπηεη ην απνηέιεζκα πξν θφξσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο αθαηξνχληαη θαη νη θφξνη θαη αλάινγα ην πξφζεκν ηνπ 

απνηειέζκαηνο έρνπκε θέξδνο ή δεκία. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ θέξδε, απφ απηά 

θάπνην κέξνο «απνηακηεχεηαη» ζηα απνζεκαηηθά γηα κειινληηθή ρξήζε θαη ην ππφινηπν 

δηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο ζε κνξθή κεξίζκαηνο. 

Θα πξέπεη λα κελ γίλεηαη ζχγρπζε κεηαμχ ηεο έλλνηαο ησλ θεξδψλ θαη ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Απφ ηε κία πιεπξά, θέξδνο είλαη ε αχμεζε ζηα νηθνλνκηθά νθέιε, 

ρσξίο λα είλαη έζνδν θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαζαξή αχμεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο κεηψλνληαο 

ηηο ππνρξεψζεηο ή απμάλνληαο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ηα ρξήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ηακείν κηαο επηρείξεζεο, ή 

δηαθνξεηηθά ηα κεηξεηά ζην ηακείν θαη νη θαηαζέζεηο φςεσο, γηα ηα νπνία κπνξεί λα γίλεη 

άκεζα αλάιεςε. Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο πξνθχπηεη απφ ηε 
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δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ. 

2.2 Υρεζηκόηεηα ηωλ αρηζκοδεηθηώλ 

Οη αξηζκνδείθηεο απεηθνλίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ κεγεζψλ, ινγηζηηθήο ή 

ζηαηηζηηθήο πξνέιεπζεο, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ε πξαγκαηηθή ζέζε θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη» (Απνζηφινπ Α., 2015, “Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ - 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Αζήλα: χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ). Έηζη, δηεπθνιχλεηαη ε επεμήγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ε νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο (Δ.Γ.Λ..). Οη αξηζκνδείθηεο απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο κηαο εηαηξείαο γηα ηνπο κεηφρνπο, πειάηεο, πηζησηέο, 

εξγαδφκελνπο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε ξεπζηφηεηα, ηελ 

απνηίκεζε αμίαο, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε µε ηελ δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη γηα ηε ζπλνιηθή ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Σα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη θπξίσο απφ ηνλ ηζνινγηζκφ, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη 

ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηνξνψλ. 

Οη αξηζκνδείθηεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαρξνληθή αλάιπζε (time-series analysis) ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ησλ παξφλησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ηα αληίζηνηρα πξνεγνχκελσλ εηψλ ή πξνβιεπφκελσλ 

ζην κέιινλ. Έηζη, κπνξεί λα αλαιπζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Παξάιιεια, ε ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

εηθφλαο κηαο εηαηξείαο κε ηελ αληίζηνηρε άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ή κε ηε κέζε 

ηηκή ηνπ θιάδνπ αγνξάο ζηνλ νπνίν αλήθεη, νπφηε πξφθεηηαη γηα ηε δηαζηξσκαηηθή 

αλάιπζε (comparative analysis or cross-sectional analysis). 

2.3 Καηεγορίες αρηζκοδεηθηώλ 

Οη αξηζκνδείθηεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 
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 «ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη αξηζκνδείθηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζηαηηθή κνξθή, νπφηε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία γηα ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο απφ ηνλ ηζνινγηζκφ 

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη αξηζκνδείθηεο πνπ αλαιχνπλ ζε δπλακηθή 

κνξθή ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο, νπφηε ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 

ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο εζφδσλ θαη εμφδσλ θαζψο θαη απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ησλ απνηειεζκάησλ 

 Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηνπο αξηζκνδείθηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ηα 

ζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ηα δπλακηθά ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο. ηφρνο 

απηψλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ είλαη ε δηαπίζησζε αλ ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί νξζνινγηθά 

ηα κέζα θαη ηνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο» (Απνζηφινπ Α., 2015, “Αλάιπζε 

Λνγηζηηθψλ - Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Αζήλα: χλδεζκνο Διιεληθψλ 

Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ). 

Αθνινπζψληαο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, νη αξηζκνδείθηεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 

ζε  

 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο (liquidity ratios) 

 Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο ή δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(activity ratios) 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο (profitability ratios) 

 Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο θαη Πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο 

(financial leverage ratios and asset structure) 

 Αξηζκνδείθηεο επελδχζεσλ (investment ratios) (αιιηψο δείθηεο απνηίκεζεο) 

 Αξηζκνδείθηεο δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο (operating expense ratios) 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο αμηνινγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζην βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα, παξέρνληαο θαη κηα εηθφλα 

ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο νληφηεηαο γηα απηφ ην δηάζηεκα. Οη αξηζκνδείθηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο, ή ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ δεηθηψλ ζπκβάιιεη ζηελ εθηίκεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο αιιά θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο βξαρπρξφληαο θαη καθξνρξφληαο επηβίσζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Αθνινχζσο, νη δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο 

δηάξζξσζεο κεηξνχλ ηηο πεγέο «ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο πεξηνπζηαθήο 

ζπγθξφηεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο» (Απνζηφινπ Α., 2015, “Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ - 
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Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ”, Αζήλα: χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ), εθηηκψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ καθξνρξφληα επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. 

Οη αξηζκνδείθηεο επελδχζεσλ αμηνινγνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ 

κηαο επηρείξεζεο, ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο κε ηα θέξδε, ηα κεξίζκαηα, ηε 

ινγηζηηθή ηηκή ησλ κεηνρψλ θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο. Δπίζεο, νη αξηζκνδείθηεο 

δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο δίλνπλ κηα εηθφλα γηα ηελ πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο 

ζρεηηθά κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα αιιά θαη θαηά πφζν απνηειεζκαηηθά θαιχπηεη επηκέξνπο 

έμνδα. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα καο απαζρνιήζνπλ νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

(profitability ratios), θαζψο καο ελδηαθέξεη ε θεξδνθνξία, δειαδή ε απφδνζε, ε 

πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο, ε νπνία είλαη ν θεληξηθφο ζηφρνο κηα επηρείξεζεο. Οη 

αξηζκνδείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θέξδνο έρνπλ ζθνπφ λα εθηηκήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ δεκηνπξγία θέξδνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο ζηε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεηηθψλ πνζνζηψλ απφδνζεο, δηαθνξεηηθά αμηνινγνχλ 

θαηά πφζν κία εηαηξεία πέηπρε ή απέηπρε ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

δείθηεο ζπκβάιινπλ ζηελ απεηθφληζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ απνηειεζκάησλ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ γεγνλφησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ρξήζεο. 

Οη ραξαθηεξηζηηθνί δείθηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη νη παξαθάησ θαη αλαθέξνληαη ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηα απαζρνινχκελα 

θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζε: 

Αρηζκοδείθηες κηθηού περηζωρίοσ ή κηθηού θέρδοσς (gross profit margin) 

𝜇𝜄𝜅𝜏 ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂  휀𝜅𝜇휀𝜏 ά𝜆𝜆휀𝜐𝜍𝜂𝜎  

𝜅χ𝜅𝜆𝜊𝜎  휀𝜌𝛾𝛼𝜍𝜄 ψ𝜈  (𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 έ𝜎  𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎 )
 Υ 100 

φπνπ κηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο = πσιήζεηο - θφζηνο πσιεζέλησλ 

θαζαξέο πσιήζεηο = ζπλνιηθέο πσιήζεηο – εθπηψζεηο + επηζηξνθέο πσιήζεσλ – 

εηδηθά έμνδα πσιήζεσλ 

Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεη ηε κεηαβνιή κεηαμχ ησλ αθαζάξηζησλ θεξδψλ (κηθηφ 

απνηέιεζκα) ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. πγθεθξηκέλα, αμηνινγεί αθελφο ηε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη αθεηέξνπ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε 

ηηκή ηνπ πξντφληνο ηεο, απνηειψληαο έηζη έλα κέηξν εθηίκεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Γειαδή, απεηθνλίδεη θαηά πφζν κπνξεί λα κεησζεί ε κνλαδηαία ηηκή 
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πψιεζεο ηνπο πξντφληνο ρσξίο λα πξνθχςνπλ δεκίεο γηα ηελ επηρείξεζε. Έλαο πςειφο 

αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο απνδεηθλχεη φηη ε επηρείξεζε έρεη πςειή θεξδνθνξία θαη 

κπνξεί λα πεηπραίλεη πςειέο ηηκέο πψιεζεο θαη κηθξφ θφζηνο πσιεζέλησλ. Μπνξεί 

επηπιένλ λα πξνθχςεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα πςειά θέξδε βνεζνχλ ηελ εηαηξεία λα 

ππνζηεξίμεη πηζαλέο απμήζεηο ζην θφζηνο πσιήζεσλ ή ζε άιια ιεηηνπξγηθά έμνδά ηεο. 

Αθφκε, φηαλ είλαη απμεκέλνο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απηφ ζεκαίλεη είηε κεηψζεθε ην 

θφζηνο ηνπ πσινχκελνπ αγαζνχ δίρσο ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο ηηκήο πψιεζεο, είηε φηη 

απμήζεθε ε ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο ρσξίο ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ. 

Γεληθά, κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κε αξθεηά πςειφ δείθηε κηθηνχ πεξηζσξίνπ 

ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη επηηπρεκέλε θαζψο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηα ιεηηνπξγηθά θαη 

άιια έμνδά ηεο θαη παξάιιεια λα ηεο απνκέλεη έλα επαξθέο θαζαξφ θέξδνο. 

Αρηζκοδείθηες θαζαρού περηζωρίοσ ή θαζαρού θέρδοσς (net profit margin on sales 

ratio/NPM, Return on Sales/ROS) 

 𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂  휀𝜅𝜇휀𝜏 ά𝜆𝜆휀𝜐𝜍𝜂𝜎  𝜋𝜌𝜊  𝜑φ𝜌𝜔𝜈

𝜅χ𝜅𝜆𝜊𝜎  휀𝜌𝛾𝛼𝜍𝜄 ψ𝜈  (𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 έ𝜎 𝜋𝜔𝜆 ή𝜍휀𝜄𝜎 )
 Υ 100 

Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο εθηηκά ην θέξδνο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, δηαθνξεηηθά ην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο πνπ απνκέλεη ζηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα αλ απφ ηηο θαζαξέο πσιήζεηο αθαηξεζεί ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη νη 

ππφινηπεο δαπάλεο. Δπνκέλσο, κεηξάεη ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλάθεηα 

κε ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα θαη παξάιιεια δείρλεη ην θέξδνο πνπ απνιακβάλεη ε επηρείξεζε 

γηα θάζε επξψ πσιήζεσλ. Οη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηηο βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηε δεκηνπξγία εζφδσλ θαη δαπαλψλ, δειαδή ηελ 

παξαγσγή, ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Όηαλ ν παξαπάλσ δείθηεο είλαη πςειφο ππνδεηθλχεη κηα επηθεξδήο εηαηξεία. 

Αρηζκοδείθηες αποδοηηθόηεηας ηδίωλ θεθαιαίωλ (return on equity / ROE) 

 𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂  휀𝜅𝜇휀𝜏 ά𝜆𝜆휀𝜐𝜍𝜂𝜎  𝜋𝜌𝜊  𝜑φ𝜌𝜔𝜈  

𝜍χ𝜈𝜊𝜆𝜊  𝜄𝛿 ί𝜔𝜈  𝜅휀𝜑𝛼𝜆𝛼 ί𝜔𝜈
 Υ 100 

φπνπ ίδηα θεθάιαηα = κεηνρηθφ θεθάιαην + απνζεκαηηθά 

Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηειεί ηελ εηθφλα ηεο 

θεξδνθφξαο δπλακηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, δειαδή θαηά πφζν επηηεχρζεθε έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Παξάιιεια, 

δείρλεη πφζα επξψ ιακβάλεη ε εηαηξεία γηα θάζε επξψ πνπ νη ηδηνθηήηεο ηεο έρνπλ εηζθέξεη 
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ζε απηή. Έλαο πςειφο δείθηεο απνδεηθλχεη φηη ηα θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο 

απαζρνινχληαη απνηειεζκαηηθά ζε απηήλ. Γηα απηφ άιισζηε, ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη απφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο δείθηεο πνπ ε δηνίθεζε επηδηψθεη λα 

ηνλίζεη ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο, φηαλ έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα. ε πεξίπησζε 

ζχγθξηζεο κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, δείρλεη αλ νη επελδχζεηο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε είλαη ειθπζηηθέο. Ζ ηηκή απηνχ ηνπ δείθηε ζα πξέπεη λα 

κειεηάηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλ ε εηαηξεία είλαη «εληάζεσο εξγαζίαο» ν αξηζκνδείθηεο ηείλεη λα είλαη 

αξθεηά κεγάινο, ελψ αλ είλαη « εληάζεσο παγίσλ» δελ είλαη ηφζν πςειφο. 

Αρηζκοδείθηες αποδοηηθόηεηας ελεργεηηθού (return on total assets, ROA) 

 𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌 ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂  휀𝜅𝜇휀𝜏 ά𝜆𝜆휀𝜐𝜍𝜂𝜎  𝜋𝜌𝜊  𝜑φ𝜌𝜔𝜈  

𝜍χ𝜈𝜊𝜆𝜊  휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊 χ
 Υ 100 

Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ εθηηκά ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ) κηαο εηαηξείαο θαη αμηνινγεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γειαδή, αμηνινγεί ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, ηδίσλ θαη μέλσλ γηα λα παξαρζνχλ θαζαξά θέξδε. 

Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε ειέγρεηαη αιιά θαη αμηνινγείηαη ε 

δηνίθεζε, θαζψο θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα επηβηψζεη νηθνλνκηθά θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ γηα επέλδπζε θεθαιαίσλ, πξνζθέξνληαο ηελ 

αληίζηνηρε απφδνζε. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κέζσ ησλ αξηζκνδεηθηψλ (financial ratio analysis) 

ελδείθλπηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ γίλνληαη αληηθείκελν κειέηεο. 

Αθφκε, απηή ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο είλαη θαηάιιειε εθφζνλ νη αξηζκνδείθηεο εκπεξηέρνπλ κεγάιν αξηζκφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ελψ ηα απφιπηα κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα κεηαβάιινληαη, νη ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ κεγεζψλ ζπλήζσο 

δηαηεξνχλ κηα ζηαζεξφηεηα. Οπφηε φηαλ κεηαβάιινληαη νη παξαπάλσ ζρέζεηο πξνθχπηεη 

φηη έρνπλ αιιάμεη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Δπνκέλσο, νη αξηζκνδείθηεο πιεξνθνξνχλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 

ζρέζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 
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Κευάλαιο 3ο 

3.1 Γηεζλείς Έρεσλες 

Οη Van Tendeloo θαη Vanstraelen (2005) εξεχλεζαλ ζε έλα δείγκα απφ γεξκαληθέο 

επηρεηξήζεηο αλ ε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. εζεινληηθά, δειαδή πξηλ ην 2005, επεξεάδεη ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο, ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνπλ ηα γεξκαληθά 

ινγηζηηθά πξφηππα. Γηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη αληίζηνηρα ζε 

εθείλεο πνπ γηα ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα γεξκαληθά ινγηζηηθά πξφηππα. ηε ζπλέρεηα, νη Warwick et al. (2010) απέδεημαλ ζε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 56 εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζηε Νέα Εειαλδία φηη ε 

πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ηνπο αξηζκνδείθηεο ηνπο ζην 87% ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξεηψλ. 

Αθνινχζσο, ε κειέηε ησλ Terzi et al. (2013) ζε επηρεηξήζεηο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ 

θιάδνπ ζηελ Σνπξθία, δηαπίζησζε φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη θαηά ζπλέπεηα νη αξηζκνδείθηεο είραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ είραλ βάζε ηα ηνπηθά ηνπξθηθά ινγηζηηθά 

πξφηππα. Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Munteanu et al. 

(2014) ζε ξνπκαληθέο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε 

κέζε ηηκή, ηε δηάκεζν θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ κεηαμχ ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηηο ξνπκαληθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη εθείλεο πνπ πηνζέηεζαλ ηα 

Γ.Π.Υ.Α., φηαλ εμεηάζηεθαλ σο ζχλνιν. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη Kamarajugadda θαη Sireesha (2015) εμέηαζαλ έλα δείγκα 

δέθα ηλδηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο αξηζκνδείθηεο ηνπο, φπνπ δηαπίζησζαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ πηνζεηήζεθαλ ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη ζηελ πεξίνδν 

πνπ ηεξνχληαλ ηα ηλδηθά πξφηππα. πγθεθξηκέλα, απνδείρηεθε φηη κε ηελ πηνζέηεζε ησλ 

Γ.Π.Υ.Α. νη ηλδηθέο επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ απμεκέλε ξεπζηφηεηα θαη θεξδνθνξία. 

Νσξίηεξα, ν Klimczak (2011) αλέπηπμε κία έξεπλα ζηελ Πνισλία ηφζν ζε εηαηξείεο πνπ 

πηνζέηεζαλ ηα Γ.Π.Υ.Α. φζν θαη ζε εθείλεο πνπ δελ ηα πηνζέηεζαλ. Δηδηθφηεξα, εμέηαζε 

ηελ αληίδξαζή ηνπο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ κέζσ ησλ εηήζησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα απέδεημαλ φηη ππάξρεη κηθξή αληίδξαζε 

ησλ πνισληθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην πξψην έηνο πηνζέηεζεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. 
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ρεηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνίεζαλ νη Daske et al. (2008), νη νπνίνη κειέηεζαλ ζε 26 

ρψξεο ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηε ξεπζηφηεηα θαη 

ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Γηαπηζηψζεθε φηη ππήξρε αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο, κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη αχμεζε ζηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

εηζαγσγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ. Παξνκνίσο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Lee et al. (2008), 

εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζην θφζηνο θεθαιαίνπ ζε δείγκα 17 επξσπατθψλ 

ρσξψλ, απνδεηθλχνληαο φηη ππήξμε κείσζε ηνπ παξαπάλσ θφζηνπο κεηά ηα Γ.Π.Υ.Α. αιιά 

θπξίσο ζηηο ρψξεο πνπ είραλ θίλεηξα γηα λα ππνβάιινπλ εθζέζεηο. 

Δλ ζπλερεία, νη Qu et al. (2012) πξφζθεξαλ εκπεηξηθή ππνζηήξημε γηα ην αλ ηα 

Γ.Π.Υ.Α. ζπλέθιηλαλ κε ηα θηλέδηθα πξφηππα θαη αλ βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Σν έηνο πνπ αθνξνχζε ηελ 

έξεπλα ήηαλ ην 2007 θαη ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ 309 εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Κίλα, ελψ σο δείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζρέζε ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή κε ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη παξέρεηαη βειηησκέλε πνηφηεηα πιεξνθνξηψλ κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ. Σέζζεξα ρξφληα λσξίηεξα, νη 

Barth et al. (2008) απέδεημαλ ζε δείγκα 21 εηαηξεηψλ φηη εθείλεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα 

Γ.Λ.Π. έρνπλ ηελ ηάζε λα δηαρεηξίδνληαη ιηγφηεξν ηα θέξδε ηνπο, αλαγλσξίδνπλ άκεζα ηηο 

δεκίεο θαη παξέρνπλ βειηησκέλεο πνηφηεηαο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο εηαηξείεο πνπ ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνπλ ηα ηνπηθά ινγηζηηθά πξφηππα. 

Μειέηε ε νπνία εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

αξηζκνδείθηεο πξαγκαηνπνίεζαλ ην 2012 νη Jindrichovska θαη Kubickova, ζε δείγκα 16 

επηρεηξήζεσλ ζηε Σζερία. Παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά, δηαπηζηψζεθε φηη νη δείθηεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ ππνρξεσηηθή 

πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α., κε ζπλέπεηα λα κεηαβάιιεηαη θαη ε εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο 

εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ελψ κεηαβιήζεθαλ νη δείθηεο, ε 

πξαγκαηηθή αμία θαη ε πξφνδνο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζεκείσζαλ θάπνηα αιιαγή. Οκνίσο, 

νη Lantto θαη Sahlström (2008) εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο θηλιαδηθψλ εηαηξεηψλ, ζπκπεξαίλνληαο φηη απηνί 

κεηαβάιινληαη θαη εηδηθφηεξα νη δείθηεο θεξδνθνξίαο θαη επηηνθίσλ απμήζεθαλ ελψ 

κεηψζεθε ν ιφγνο P/E. Πξνρσξψληαο ηελ έξεπλά ηνπο, απέδεημαλ φηη ν ιφγνο ησλ 

κεηαβνιψλ ζηνπο αξηζκνδείθηεο είλαη ε εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ 

απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία. 
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χκθσλα κε άιιεο έξεπλεο, φπσο ηνπο Demmer et al. (2016) εμέηαζαλ ηελ 

πξφβιεςε ηεο θεξδνθνξίαο κεηά ηελ ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. πγθεθξηκέλα, 

ε έξεπλά ηνπο αθνξνχζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ αλαιπηψλ 

θαη εθείλεο ησλ πξνβιέςεσλ κε γλψκνλα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καηέιεμαλ φηη ηα 

Γ.Π.Υ.Α. αχμεζαλ ηελ αμηνπηζηία ζηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ αιιά κφλν ζε ρψξεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηαπηφρξνλα βειηηψζεηο ζηελ επηβνιή νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. Άιιν 

ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ βειηίσζε αμηνπηζηίαο ησλ πξνβιέςεσλ 

ησλ αλαιπηψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο ησλ πξνβιέςεσλ κε βάζε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θεξδνθνξία πνπ παξέρνπλ νη πξνβιέςεηο βάζεη ησλ εηήζησλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ, ζηηο ρψξεο πνπ νη 

εηαηξείεο δελ είραλ θάπνηα δέζκεπζε ζηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. 

Οη Alabede et al. (2015) επηδίσμαλ λα εξεπλήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο πηνζέηεζεο 

ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηελ αμία ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο δείγκα 67 

εηζεγκέλεο ληγεξηαλέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2007-2014 έδεημαλ ε 

αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη βειηησκέλε κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. 

ρσξίο φκσο ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ πεξίνδν πξν δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

Δηδηθφηεξα, απνδείρηεθε εκπεηξηθά φηη ηα θέξδε αλά κεηνρή απνηειεί ηελ πην αμηφπηζηε 

πιεξνθφξεζε γηα ηνπο επελδπηέο. Ζ Palea (2013) εμέηαζε ηηο αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηηο επξσπατθέο 

εηαηξείεο. Ζ ελαξκφληζε ζηα λέα ινγηζηηθά πξφηππα νδήγεζε γεληθά ζε αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε θάπνηεο δηαβαζκίζεηο αλάινγα ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πηνζέηεζαλ ηα Γ.Π.Υ.Α. 

Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλά ηνπ ν Iatridis (2008) δηεξεπλά ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζρεηηθά κε βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη δηεξεπλά ηα θίλεηξα γηα ηελ παξνρή εζεινληηθψλ 

γλσζηνπνηήζεσλ πξηλ απφ ηελ επίζεκε πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. Ζ κειέηε επίζεο εμεηάδεη 

ηα απνηειέζκαηα κεηαβιεηφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α., ην δπλακηθφ δηαρείξηζεο 

ησλ θεξδψλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη ηε ζρεηηθή αμία ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. Σα ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ φηη ε 

εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. επεξέαζε ζεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα 

θεξδνθνξία θαη αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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3.2 Διιεληθές έρεσλες 

Οη Georgakopoulou et al. (2008) δηαπίζησζαλ ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε 

δείγκα ειιεληθψλ βηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ, φηη νη κηζνί απφ ηνπο 10 εμεηαδφκελνπο 

αξηζκνδείθηεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ην έηνο 2004, νπφηε εθαξκφζηεθαλ 

ηα Γ.Π.Υ.Α. ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Δ.Γ.Λ.. πξνεγνπκέλσο. Έπεηηα, ην 2010 ν 

Doukakis εξεχλεζε δηαρξνληθά ηα θέξδε, ζπγθεθξηκέλα δχν ρξφληα πξηλ θαη δχν ρξφληα 

κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζε εηζεγκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ 

ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη δελ 

παξαηεξείηαη βειηησκέλε απεηθφληζε ηεο θεξδνθνξίαο. Παξνκνίσο, ε έξεπλα ησλ Iatridis 

θαη Rouvolis (2010) ζχγθξηλε ηα θέξδε εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηελ πεξίνδν 

πξηλ θαη κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ 

ε θεξδνθνξία παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε κεηά απφ ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ησλ 

Γ.Π.Υ.Α. (θαζψο ην πξψην έηνο ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ 

ην θφζηνο πηνζέηεζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ). Σν επφκελν έηνο, νη Pazarskis et al. (2011), 

πξαγκαηνπνίεζαλ κία κειέηε ζε έλα δείγκα είθνζη ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα εξεπλήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνίεζαλ δψδεθα αξηζκνδείθηεο, νη νπνίνη 

εμεηάζηεθαλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2002 – 2007, δειαδή ηξία ρξφληα πξηλ θαη κεηά ηελ 

πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α., νπφηε θαη δηαπίζησζαλ φηη νη επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ 

βειηίσζε ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη Pantelidis et al. (2012) εξεχλεζαλ 38 επηρεηξήζεηο ζηνπ 

εκπνξνβηνκεραληθνχ θιάδνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ψζηε λα αλαιχζνπλ κέζσ ηεο 

ρξήζεο 14 αξηζκνδεηθηψλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ 

Δ.Γ.Λ.. θαη θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α. Σα επξήκαηα 

απέδεημαλ φηη νη εμεηαδφκελνη αξηζκνδείθηεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε κεηά ην 

2005, ην έηνο πηνζέηεζεο ησλ Γ.Π.Υ.Α., γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη βειηησκέλε 

απνδνηηθφηεηα. Πξνγελέζηεξε έξεπλα ησλ Diakomichalis θαη Toudas (2007) ζε δείγκα 

εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, εηδηθφηεξα ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, δηαπίζησζαλ φηη ε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζπλέβαιε ζηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ 

αξλεηηθή ζπλέπεηα απνδείρζεθε φηη ήηαλ ε αιιαγή ζηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, ε 

απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία, ε πνιηηηθή κεξηζκάησλ, ε 



31 
 

δηαγξαθή επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ε απνηίκεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ζε 

ηξέρνπζα αμία, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαζψο θαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ 

επελδχζεσλ. 

Ωζηφζν, νη Ballas et al. (2010) δηεμήγαγαλ κηα πνηνηηθή έξεπλα γηα λα κειεηήζνπλ 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο εηζαγσγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηηο ειιεληθέο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο Ζ 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ ζπλεληεχμεηο απφ ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε 24 

εηαηξεηψλ, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία αιιά θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε νηθνλνκηθή δηεχζπλζε είρε ηελ 

πεπνίζεζε φηη βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ελψ παξάιιεια 

απμήζεθε ε αμηνπηζηία, ε δηαθάλεηα θαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ εηήζησλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, νη Georgakopoulou et al. (2010) πξαγκαηνπνίεζαλ κία αθφκε έξεπλα 

γηα λα εμεηάζνπλ ηελ επηξξνή πνπ πξνθάιεζαλ ηα Γ.Π.Υ.Α. ζε ζρέζε κε ην Δ.Γ.Λ.. ζε 

ειιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ην 2004. Μειεηψληαο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

εηαηξεηψλ απφ ηνλ παξαγσγηθφ θιάδν απνδείρηεθε φηη ν δείθηεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

πξνο ην ελεξγεηηθφ, ν δείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ν δείθηεο ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ν δείθηεο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαβιήζεθαλ κεηά ηελ 

ππνρξεσηηθή εηζαγσγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. Αθφκε, ηελ ίδηα ρξνληά νη Georgakopoulou et al. 

(2010) εξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ, έρνληαο σο δείγκα 20 εηζεγκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο 

θιάδνπο εζηίαζεο θαη αλαςπθηηθψλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2002-2006. Τπνιφγηζαλ ελληά 

αξηζκνδείθηεο γηα θάζε εηαηξεία γηα ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαιήγνληαο φηη ηα 

Γ.Π.Υ.Α. είραλ ζεηηθή επίπησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο θαη ην 

ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απμάλνληαο ηα ζπγθεθξηκέλα ινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε ηα πξνγελέζηεξα έηε. 

ηε ζπλέρεηα, νη Athianos et al. (2005) πιαηζίσζαλ ηελ επίδξαζε ησλ Γ.Λ.Π. ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2003-2004. Δηδηθφηεξα, ζπγθξίλνπλ ηα ινγηζηηθά απνηειέζκαηα ίδησλ 

εηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηνπηθά ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηα 

αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. Έηζη, θαηαιήγνπλ φηη ε εηζαγσγή ησλ Γ.Λ.Π. ζηηο 

ειιεληθέο εηαηξείεο βειηηψλνπλ ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ, ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαζψο θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ θαζαξνχ 



32 
 

εηζνδήκαηνο ζε αληηπαξάζεζε κε ηα ηνπηθά ινγηζηηθά πξφηππα. Δπηπξφζζεηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έκπεηξεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν 

ζηελ απνηίκεζε θαη ην θαζαξφ εηζφδεκα ιηγφηεξν φηαλ εθαξκφδνληαη ηα Γ.Λ.Π. παξά νη 

ειιεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο. Δπίζεο, ππφ θαζεζηψο Γ.Λ.Π. επηζεκαίλεηαη ε κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία ησλ πξνζαξκνγψλ ζηε ινγηζηηθή αμία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζην θαζαξφ 

εηζφδεκα. 

Μία άιιε κειέηε πνπ εξεχλεζε ηελ επίδξαζε ησλ Γ.Λ.Π. ζηηο ειιεληθέο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο είλαη απηή ησλ Bellas et al. (2007). Σα ινγηζηηθά κεγέζε πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην θαζαξφ 

εηζφδεκα κεηά απφ θφξνπο. Σν λέν ινγηζηηθφ πιαίζην ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ησλ 

ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ. Γηαπηζηψζεθε αθφκε φπσο θαη ζηελ παξαπάλσ έξεπλα, φηη ε 

ινγηζηηθή αμία δηαδξακαηίδεη κεγαιχηεξν ξφιν ζε ζρέζε κε ην θαζαξφ εηζφδεκα κεηά 

θφξσλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ Γ.Λ.Π. παξφηη κε ηα ηνπηθά ινγηζηηθά πξφηππα 

πξνεγνπκέλσο. 

Ο Floropoulos (2003) κειέηεζε ηελ ελαξκφληζε ελφο δείγκαηνο ειιεληθψλ 

εηαηξεηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο ινγηζηέο ησλ 

εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έξεπλα απέδεημε φηη ηφζν νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο φζν θαη 

νη κεγάιεο θαη κεζαίεο εηαηξείεο (ηαμηλφκεζε βάζεη κεγέζνπο) ελαξκνλίδνληαη επθνιφηεξα 

κε ηα Γ.Π.Υ.Α. ζε ζρέζε κε ηηο κε εηζεγκέλεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο 

αληίζηνηρα. Έλα έηνο αξγφηεξα, νη Floropoulos θαη Moschidis (2004) δηεξεχλεζαλ θαηά 

πφζν νη κηθξέο θαη κεζαίεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (ηαμηλφκεζε βάζεη κεγέζνπο) είλαη 

έηνηκεο λα εθαξκφζνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. αιιά θαη λα ελαξκνληζηνχλ κε απηά. 

Υξεζηκνπνίεζαλ σο πεγή ζπγθέληξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ έξεπλά ηνπο 

εξσηεκαηνιφγην ζηνπο ινγηζηέο ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ. Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη ε εηνηκφηεηα ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, αλ είλαη εηζεγκέλε ή φρη αιιά θαη ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Σαπηφρξνλα ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δηαπηζηψζεθε φηη εμαξηάηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ ινγηζηή αιιά θαη ηα έηε επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο ηνπ.  
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Κευάλαιο 4ο 

4.1 Παροσζίαζε εηαηρεηώλ έρεσλας 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη νη εηαηξείεο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο. Ζ λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ είλαη Α.Δ. (Αλψλπκε Δηαηξεία), ελψ 

κεξηθέο είλαη ηκήκα πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη νκίισλ. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 4 κε 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.), πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη αλήθνπλ ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν, επηιεγκέλεο 

απφ ηελ Hellastat. 

Ο θαξκαθεπηηθφο θιάδνο: «Απνηειεί κία ηζρπξή Εζληθή θαξκαθεπηηθή παξαγσγηθή 

δχλακε, κε πεξηζζφηεξεο απφ 150 εηαηξίεο θαη 28 εξγνζηάζηα, ππνζηεξίδνληαο πεξηζζφηεξεο 

απφ 26.000 άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο, κε ην 64% λα είλαη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. 

Επελδχεη ζηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε θαη εληζρχεη ηελ Εζληθή καο Αληαγσληζηηθφηεηα. 

Είλαη ε ηξίηε εμαγσγηθή δχλακε ηεο παηξίδαο καο, εμάγνληαο ζε 141 ρψξεο, κε επίδξαζε πνπ 

αγγίδεη ηα €6 δηο, ζπλεηζθέξνληαο θαηά 3,5% ζην Αθαζάξηζην Εζληθφ Πξντφλ (ΑΕΠ) ηεο 

ρψξαο» επηζήκαλζε ηνπ θ.Απνζηνιίδε σο νκηιεηήο ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

πλδέζκνπ Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο (ΦΔΔ), κε ζέκα «Φάξκαθν: 

κεηαξξπζκίζεηο, θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε είλαη νη δξαζηηθέο νπζίεο ηνπ λένπ παξαγσγηθνχ 

κνληέινπ πνπ ρξεηάδεηαη ε ρψξα» (https://healthmag.gr/), ηελ Πέκπηε 22 Μαξηίνπ 2018. 

4.1.1 Astrazeneca Α.Δ. 

Ζ AstraZeneca plc είλαη κηα βξεηαληθή-ζνπεδηθή πνιπεζληθή θαξκαθεπηηθή 

εηαηξεία. Σν 2013, κεηαθφκηζε ζην Cambridge ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ζ εηαηξεία 

ηδξχζεθε ην 1999 κε ηε ζπγρψλεπζε ηεο ζνπεδηθήο εηαηξίαο Astra AB θαη ηνπ αγγιηθνχ 

νκίινπ Zeneca, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Imperial Chemical Industries ην 1993. Απφ ηε ζηηγκή ηεο ζπγρψλεπζεο, 

είλαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ παγθνζκίσο θαη έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο εηαηξηθέο εμαγνξέο, φπσο ην Cambridge Antibody Technology (ην 

2006), ην MedImmune (ην 2007), ην Spirogen (ην 2013) θαη ην Definiens (απφ ην 

MedImmune ην 2014). 

Ζ AstraZeneca είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ θαη απνηειεί κία απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείθηε FTSE 100. Απνηειεί κηα παγθφζκηα, επηζηεκνληθά 

θαζνδεγνχκελε βηνθαξκαθεπηηθή επηρείξεζε θαη ηα θαηλνηφκα θάξκαθά ηεο 
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ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθαηνκκχξηα αζζελείο παγθνζκίσο. Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή ηεο 

βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηφκν επηζηήκε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο θνπιηνχξα, εζηηάδνληαο 

ζηελ παξνρή θαξκάθσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ζπλεηζθέξνπλ αμία ζηε δσή ησλ 

αζζελψλ θαη ηελ θνηλσλία. Σα ζεξαπεπηηθά πεδία λφζσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη ηα 

παξαθάησ: νγθνινγία, θαξδηαγγεηαθά θαη λεθξηθά λνζήκαηα, παζήζεηο κεηαβνιηζκνχ, 

αλαπλεπζηηθέο αζζέλεηεο θαη θιεγκνλέο, απηνάλνζα λνζήκαηα, ινηκψμεηο θαη εκβφιηα θαη 

λεπξνεπηζηήκε. Δλψ νη αζζέλεηεο εμειίζζνληαη, ε AstraΕeneca πξνζπαζεί λα 

αληηκεησπίζεη απηφ ην γεγνλφο, εζηηάδνληαο ζηνλ αζζελή, ζηελ αλάπηπμε κέζσ ηεο 

θαηλνηνκίαο, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηα ςεθηαθά δεδνκέλα. 

Ζ AstraZeneca Α.Δ. ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηείηαη πεξίπνπ 30 ρξφληα θαη έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ εηζαγσγή, πξνψζεζε, εκπνξία θαη δηαλνκή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

πξνηεξαηφηεηα ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη γηα ηελ 

θνηλσλία. Ζ απνζηνιή ηεο είλαη λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο επηζηήκεο γηα λα δεκηνπξγήζεη 

θάξκαθα πνπ ζα αιιάμνπλ ηε δσή ησλ αζζελψλ. Οη ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Αθνινπζεί ηελ επηζηήκε 

 Γίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο αζζελείο 

 ηνρεχεη ζηε λίθε 

 Κάλεη ην ζσζηφ 

 Έρεη επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα 

4.1.2 Bayer Hellas ΑΒΔΔ 

Ζ Bayer Hellas ΑΒΔΔ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 60 

ρξφληα, κε αληηθείκελν ηελ πψιεζε, δηάζεζε θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο Bayer AG. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη απνηειεί ηε κνλαδηθή εηαηξεία παγθνζκίσο πνπ αζρνιείηαη φρη 

κφλν κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ησλ δψσλ θαη ησλ 

θπηψλ. Παγθνζκίσο δξαζηεξηνπνηείηαη πάλσ απφ 150 ρξφληα ζηνπο ηνκείο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο γεσξγίαο. Δπηδηψθεη λα παξάγεη θαηλνηφκα πξντφληα 

ψζηε λα παξέρεη ιχζεηο ζηηο παζήζεηο ηεο επνρήο καο. 

Ζ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο Friedrich Bayer θαη Johann Friedrich Weskott 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ 1863 ζηε γεξκαληθή πφιε Barmen, κε 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ «θαηαζθεπή θαη πψιεζε ζπλζεηηθψλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ» 
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(https://www.bayer.gr). ηε ζπλέρεηα εμειηζζφηαλ σο εηαηξεία ρεκηθψλ ελψ παξάιιεια 

μεθίλεζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηνλ ρψξν ηνπ θαξκάθνπ κε ζεκείν ζηαζκφ λα 

απνηειεί ε θπθινθνξία ζηελ αγνξά ηεο αζπηξίλεο ην 1899 απφ ηνλ Felix Hoffmann. 

Ζ Bayer εζηηάδεη ηηο έξεπλεο θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα αλάπηπμε ψζηε λα 

πξνιακβάλεη, λα αλαθνπθίδεη θαη λα ζεξαπεχεη ηνπο αζζελείο, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη 

ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο γηα ηξφθηκα, δσνηξνθέο θαη θπηά. ηφρνο ηεο 

είλαη λα δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο πειάηεο ηεο, ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο. ηα ηκήκαηα πνπ αζρνιείηαη είλαη ε θαξκαθεπηηθή, ε πγεία ησλ 

θαηαλαισηψλ, ε επηζηήκε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πγείαο δψσλ. 

Μέρξη ην 2018, ν φκηινο Bayer απνηεινχληαλ απφ 420 εηαηξείεο ζε 90 ρψξεο παγθνζκίσο, 

κε ηελ έδξα ηεο λα βξίζθεηαη ζην Leverkusen ηεο Γεξκαλίαο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξέρεη ιχζεηο ζηηο ηάζεηο ηεο επνρήο πνπ 

είλαη ε πγεία θαη ε δηαηξνθή, λα έρεη εγεηηθή ζέζε ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, λα 

αλαπηχζζεηαη κε θεξδνθνξία θαη λα εζηηάδεη ζηελ θαηλνηνκία. Ζ εηαηξηθή ηεο θνπιηνχξα 

βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο αμίεο πνπ ηα αξρηθά ηνπο δεκηνπξγνχλ ηε ιέμε “LIFE”. Έηζη ε 

“LIFE” αληηπξνζσπεχεη ηε Leadership (εγεηηθή ζπκπεξηθνξά), Integrity (αθεξαηφηεηα), 

Flexibility (επειημία) θαη Efficiency (απνδνηηθφηεηα). 

Ο ηνκέαο ησλ θαξκάθσλ πεξηιακβάλεη πξντφληα ζπληαγνγξάθεζεο θπξίσο γηα ηελ 

θαξδηνινγία θαη ηελ πγεία ησλ γπλαηθψλ θαζψο θαη γηα ζεξαπείεο ζηελ νγθνινγία, ηελ 

αηκαηνινγία θαη ηελ νθζαικνινγία. Δπηπξφζζεηα, ε Bayer αζρνιείηαη θαη κε ηελ εκπνξία 

εμνπιηζκνχ αθηηλνινγίαο. Σν ηκήκα ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ αζρνιείηαη κε ηελ 

εκπνξία πξντφλησλ δεξκαηνινγίαο, ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, αλαιγεηηθψλ θαη 

αληηγξηπηθψλ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ θπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ πεξηιακβάλεη ζπφξνπο 

αιιά θαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ. 

Σαπηφρξνλα, ν θιάδνο ηεο πγείαο ησλ δψσλ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη πξντφληα γηα ηε 

ζεξαπεία αιιά θαη πξφιεςε παζήζεσλ ησλ δψσλ. 

4.1.3 Elpen Α.Δ. 

Ζ Elpen Α.Δ. είλαη κία ειιεληθή θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ε νπνία ηδξχζεθε ην 

1965 θαη απαζρνιεί ζήκεξα πεξηζζφηεξνπο απφ 780 εξγαδνκέλνπο. Ζ εηαηξεία εξεπλά θαη 

αλαπηχζζεη, παξάγεη, εκπνξεχεηαη θαη εμάγεη πξσηφηππα θαη επψλπκα γελφζεκα θάξκαθα. 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζην Πηθέξκη Αηηηθήο, εθηεινχληαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

παξαγσγή θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο θαξκάθσλ, απνζήθεπζε, ιήςε παξαγγειηψλ  θαη 
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δηαλνκή θαξκαθεπηηθψλ, παξαθαξκαθεπηηθψλ θαη ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, έξεπλα θαη αλάπηπμε. Οη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο είλαη: 

αηκαηνινγία, αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, θαξδηνινγηθά λνζήκαηα, 

νγθνινγία, ινηκψμεηο, παζήζεηο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. 

Σν φξακά ηεο είλαη «λα πξσηαγσληζηεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ θαξκάθνπ, 

ζηελ έξεπλα θαη ηελ πξφνδν ηεο θαξκαθεπηηθήο επηζηήκεο, λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη λα εληζρχζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο». Πξεζβεχεη ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί 

θαη λα επηκεθπλζεί ην πξνζδφθηκν δσήο ησλ αλζξψπσλ. Οη αμίεο πνπ ππνζηεξίδεη ε 

εηαηξεία είλαη ν ζεβαζκφο, ην πάζνο, ε πνηφηεηα, ε θξνληίδα, ε έκπλεπζε θαη ε 

ζπλεξγαζία.  

εκαληηθφ θαη πξσηφηππν επίηεπγκά ηεο, ην νπνίν έρεη θαηνρπξσζεί πλεπκαηηθά 

δηεζλψο, είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ Elpenhaler, πνπ ρνξεγείηαη γηα ηε ζεξαπεία 

αλαπλεπζηηθψλ λνζεκάησλ. Σαπηφρξνλα, ίδξπζε πξψηε κνλάδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

ζηελ Διιάδα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην «Δξεπλεηηθφ-Πεηξακαηηθφ Κέληξν Elpen», ην νπνίν 

έρεη θαη πηζηνπνίεζε UEMS / NASCE. 

4.1.4 ΦΑΡΜΑΔΡΒ Α.Δ.Β.Δ. 

Ζ ΦΑΡΜΑΔΡΒ Α.Δ.Β.Δ., ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ Ακεξηθάληθε εηαηξεία Eli 

Lilly, ηδξχζεθε ην 1984 ζηελ Αζήλα, ελψ ην 1994 δεκηνχξγεζε καδί ηεο θνηλνπξαμία. 

Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηεο απνηειεί ε παξαγσγή ζε δηθά ηεο εξγαζηήξηα αιιά θαη 

εηζαγσγή απφ δηεζλή εξεπλεηηθά θέληξα, ε απνζήθεπζε, ε δηαλνκή θαη εκπνξία θαξκάθσλ 

θαη ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ελψ παξάιιεια βξίζθεηαη ζηε ιίζηα ησλ 10 

πξψησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα. Αζρνιείηαη κε ηνπο ηνκείο λεπξνινγηθψλ 

παζήζεσλ, ινηκψμεσλ, πλεπκνληθψλ λνζεκάησλ, νγθνινγίαο, θαξδηαγγεηαθψλ λφζσλ, 

δηαβήηε θαη νζηενπφξσζεο. 

Σν ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξνάγεη ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ εμειηγκέλσλ 

θαξκάθσλ θαη δηαζθαιίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ήδε θπθινθνξνχλησλ θαξκάθσλ. Οη 

αμίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ελέξγεηα ηεο ΦΑΡΜΑΔΡΒ - 

ΛΗΛΛΤ είλαη ε πνηφηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ν ζεβαζκφο ζηελ αλζξψπηλε δσή. Οη 

πξνηεξαηφηεηέο ηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δμαζθαιίδεη ζηνπο αζζελείο πςειήο πνηφηεηαο θάξκαθα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

ζεξαπεία ηνπο 
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 Δίλαη ειπηδνθφξα εηδηθά γηα φζνπο λνζνχλ απφ ζνβαξέο αζζέλεηεο 

 Δπηδηψθεη λα επεθηείλεη ηα φξηα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο έρνληαο σο φξακα ηε 

βειηίσζε πξνζδφθηκνπ δσήο ησλ αλζξψπσλ. 

 Φξνληίδεη ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα λα δηαλέκνληαη κε αζθάιεηα θαη έγθαηξα, 

δεκηνπξγψληαο ηηο απαξαίηεηεο ζπλεξγαζίεο κε εηαηξείεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 

 Δπηδηψθεη κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα αιιά θαη κε ηελ Τπεξεζία Ηαηξηθήο 

Πιεξνθφξεζεο λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο αζζελείο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ 

θαξκάθσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζεξαπεία. 

 Δίλαη ζε άκεζε θαη ζπλερή επαθή κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψλνληαη έγθπξα γηα ηα θαξκαθεπηηθά ηεο πξντφληα 

 ηεξίδεη κε πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ζε φηη 

αθνξά ηελ πγεία ηνπο. 

4.2 Μεζοδοιογία έρεσλας 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε θαη ηελ 

δηαηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ 

εμεηάζεη ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε ν λένο Ν.4308/2014 ζε ζρέζε κε ην Διιεληθφ Γεληθφ 

Λνγηζηηθφ ρέδην. Ωζηφζν, λσξίηεξα δελ ππάξρεη θάπνηα εκπεηξηθή ππνζηήξημε πνπ λα 

εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ Δ.Λ.Π. ζηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, ε 

παξνχζα εκπεηξηθή κειέηε επηρεηξεί λα θαιχςεη απηφ ην εξεπλεηηθφ θελφ, ψζηε λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ ηα Δ.Λ.Π. 

Υξνληθά ε έξεπλα θαιχπηεη δχν ρξφληα πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ Δ.Λ.Π. ζηελ 

Διιάδα (2013-2014) θαη δχν ρξφληα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο (2015-2016). Οη 

αξηζκνδείθηεο απνηεινχλ δεπηεξεχνπζεο πεγέο θαζψο απαηηείηαη ε εθηίκεζή ηνπο απφ 

ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη 

πνζνηηθή θαζψο ρξεζηκνπνηεί αξηζκεηηθά δεδνκέλα εθφζνλ ε θεξδνθνξία κηαο εηαηξείαο, 

σο έλλνηα αμηνινγείηαη κε πνζνηηθή κέηξεζε, κε ηνπο αξηζκνδείθηεο λα απνηεινχλ ηηο 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. 

Ζ επηινγή ηεο δηαρξνληθήο αλάιπζεο έγηλε δηφηη κε ηελ αλάιπζε ηεο ηάζεο ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ δηαπηζηψλεηαη θαηά πφζν ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο βειηηψλεηαη ή επηδεηλψλεηαη. Σα αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηψλ 2013, 2014 πνπ 

ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. θαη ησλ εηψλ 2015, 2016 πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη 
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Δ.Λ.Π. Σα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο ηζηνρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κεηέπεηηα 

κεηαθέξζεθαλ ζε ππνινγηζηηθά θχιια πξνο επεμεξγαζία. 

Γηα θάζε αξηζκνδείθηε μερσξηζηά (αξηζκνδείθηεο R1 έσο R4) εμεηάζηεθε ε 

αθφινπζε ππφζεζε: 

 H0ij (αιιηώς κεδεληθή σπόζεζε): Γελ αλακέλεηαη λα κεηαβιεζεί ν αξηζκνδείθηεο 

i απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Δ.Λ.Π. ζηελ ρξνληθή πεξίνδν j. 

 H1ij: Αλακέλεηαη λα κεηαβιεζεί ν αξηζκνδείθηεο i απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Δ.Λ.Π. 

ζηελ ρξνληθή πεξίνδν j. 

φπνπ 

i = {R1, R2, ..., R} νη ζρεηηθνί αξηζκνδείθηεο θαη 

j = {Pre-Δ.Λ.Π., Post-Δ.Λ.Π.} νη ρξήζεηο πνπ εμεηάδνληαη. 

Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

ππεβιήζεζαλ ζε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

SPSS (Version 23.0), εθαξκφδνληαο ηηο κεζφδνπο ηεο Πεξηγξαθηθήο θαη ηεο Δπαγσγηθήο 

ηαηηζηηθήο. Με ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε (descriptive statistics) πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ησλ εμεηαδφκελσλ αξηζκνδεηθηψλ (απφιπηε θαη ζρεηηθή 

ζπρλφηεηα) θαη εθηίκεζε ησλ κέζσλ φξσλ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηνπο. Αληίζηνηρα, ε 

επαγσγηθή ζηαηηζηηθή (inferential statistics) βνεζά λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πιεζπζκνχ κέζσ ησλ παξαηεξήζεσλ ελφο δείγκαηνο. 

Πξνηνχ εξκελεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηε έξεπλαο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη 

απφ ην 2009 ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη παγηδεπκέλε ζε κηα δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε. 

Ο πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία έρνπλ απμεζεί, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ θνηλσληθφ πξφβιεκα. Οη 

ξπζκνί αλάπηπμεο ζε φιε ηελ Δπξσδψλε έρνπλ κεησζεί ελψ παξάιιεια νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκσλ 

θεθαιαίσλ. Απηή ε θαηάζηαζε έρεη ζπκβάιιεη ζηελ πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ίζσο ζηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο. 

4.3 Δκπεηρηθά αποηειέζκαηα 

ηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ 

δείγκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο (mean) ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

αλήιζε ζε 16,7% ελψ ην 2014 ήηαλ αξλεηηθφο θαη ε κέζε ηηκή ήηαλ 19,2%. Πξνρσξψληαο 
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ζηα έηε 2015 θαη 2016 φπνπ έρνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη 

έρνπκε πιένλ απμεκέλεο ηηκέο ζηνπο αξηζκνδείθηεο κε αληίζηνηρα πνζνζηά 18,2% θαη 

21,5%. Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 2014 έρνπκε ειάρηζηε ηηκή ζηνλ 

αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο Bayer, ελψ θαη πάιη 

παξαηεξνχκε αχμεζε ζηηο ειάρηζηεο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαζψο ηα ειάρηζηα πνζνζηά αλέξρνληαη ζε 1,12% θαη 

1,17% αληίζηνηρα γηα ηα έηε 2015 θαη 2016. Σέινο, ζε φηη αθνξά ηηο κέγηζηεο ηηκέο ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ δηαπηζηψλνπκε αχμεζε θαηά ηα έηε εθαξκνγήο ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ κε αληίζηνηρα πνζνζηά 64,21% θαη 56,12% γηα ηα έηε 2015 θαη 2016. 

Δθηφο απφ ηνλ κέζν φξν ζηελ αλάιπζε πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε (standard deviation), ε νπνία κεηξάεη ηελ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο 

απφ ηε κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ. Πην αλαιπηηθά, ε ηππηθή απφθιηζε βνεζά ζηελ 

δηάθξηζε αλ νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο απέρνπλ ζεκαληηθά απφ ηνλ κέζν φξν. Όζν 

κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, ηφζν ν κέζνο φξνο απνηειεί 

αληηπξνζσπεπηηθφ ζηαηηζηηθφ κέηξν γηα ηελ θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο. Οη κεγάιεο ηππηθέο 

απνθιίζεηο δείρλνπλ νπζηαζηηθά ηελ αδπλακία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ ην κέζν φξν 

ησλ κεηαβιεηψλ. Δλψ γηα ηα έηε 2013, 2015 θαη 2016 ε ηππηθή απφθιηζε θπκαίλεηαη θνληά 

ζην 18%, ζην έηνο 2014 παξαηεξείηαη κεγάιε ηηκή ζηα 126%. 

Πίλαθας 1 

Statistics 

 @2013 @2014 @2015 @2016 

Mean 16,7317% -19,2267% 18,2725% 21,5600% 

Median 9,7050% 5,6700% 12,0850% 14,9750% 

Std. Deviation 18,25773

% 

126,18107

% 

18,20209

% 

18,51201

% 

Minimum 0,05% -485,93% 1,12% 1,17% 

Maximum 51,43% 55,33% 64,21% 56,12% 

 

ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηψλεηαη φηη αθνξά ηνπο 

αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο AstraZeneca ε εθαξκνγή ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ θαίλεηαη φηη είρε ζεηηθή επίδξαζε ζε φινπο ηνπο αξηζκνδείθηεο θαη εηδηθφηεξα 
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ζνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ, απνδνηηθφηεηαο ίδησλ θεθαιαίσλ θαη θαζαξνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαζψο απφ αξλεηηθνί πνπ είλαη ην 2014 γίλνληαη ζεηηθνί ην 2015. 

Πίλαθας 2 

 

φπνπ  1: έηνο 2013 

 2: έηνο 2014 

 3: έηνο 2015 

 4: έηνο 2016 

Παξφκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε απφ ηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί 

ζηε ζπλέρεηα, θαζψο δηαπηζηψλνπκε νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο Bayer κεηά ηελ 

πηνζέηεζε ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαίλεηαη φηη έρνπλ βειηησζεί 

αθινπζψληαο αλνδηθή πνξεία θαη ζπγθεθξηκέλα νη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ, 

απνδνηηθφηεηαο ίδησλ θεθαιαίσλ θαη θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο γίλνληαη απφ αξλεηηθνί 

πνπ είλαη ην 2014, ζεηηθνί ην 2015. 

 

 

1 2 3 4

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

0,10% -2,10% 3,64% 2,87%

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

0,63% -14,83% 20,66% 14,19%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ 0,05% -1,27% 1,45% 1,17%

ΜΙΚΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ 35,00% 25,77% 27,47% 21,86%
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Πίλαθας 3 

 

φπνπ  1: έηνο 2013 

 2: έηνο 2014 

 3: έηνο 2015 

 4: έηνο 2016 

Αληίζεηα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε απφ ηνλ πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί 

ζηε ζπλέρεηα, θαζψο δηαπηζηψλνπκε φηη ε εθαξκνγή ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

θαίλεηαη φηη είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζε φινπο ηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο Elpen θαη εηδηθφηεξα 

ζνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ, απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη θαζαξνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαζψο ηα πνζνζηά πνπ θαηαγξάθνπλ είλαη κηθξφηεξα ηα έηε 2015 θαη 

2016 ζε ζρέζε κε απηά ησλ εηψλ 2013 θαη 2014 εθηφο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο πνπ 

ζεκείσζε αχμεζε κε ηελ εηζαγσγή ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

  

1 2 3 4

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

0,28% -16,92% 1,14% 46,40%

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

3,03% -485,93% 21,08% 49,38%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ 0,13% -14,81% 1,12% 5,84%

ΜΙΚΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ 26,43% 34,79% 34,67% 38,90%
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Πίλαθας 4 

 

φπνπ  1: έηνο 2013 

 2: έηνο 2014 

 3: έηνο 2015 

 4: έηνο 2016 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε απφ ηνλ πίλαθα 5 πνπ 

αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα, δηαπηζηψλνπκε φηη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΦΑΡΜΑΔΡΒ 

έρνπλ απμεζεί ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ δειαδή ην 

2015 αιιά σζηφζν ζην δεχηεξν έηνο εθαξκνγήο ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

παξνπζίαζαλ κείσζε. πλεπψο απφ φια ηα παξαπάλσ απνδερφκαζηε θαη ηηο δχν ππνζέζεηο 

θαζψο θάπνηεο εηαηξείεο επλνήζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ ελψ θάπνηεο άιιεο φρη ηφζν πνιχ. 

  

1 2 3 4

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

9,58% 4,11% 3,67% 5,79%

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

27,90% 13,11% 11,69% 15,76%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΚΕΡΔΟΤ

12,54% 4,30% 4,10% 7,42%

ΜΙΚΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΚΕΡΔΟΤ

50,19% 55,33% 64,21% 56,12%
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Πίλαθας 5 

 

φπνπ  1: έηνο 2013 

 2: έηνο 2014 

 3: έηνο 2015 

 4: έηνο 2016 

 Γηα λα πξνζδηνξίζoπκε εάλ νη κεηαβιεηέο είλαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο ή φρη 

εθαξκφδνπκε ην ηεζη Kolmogorov-Smirnov. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε 

απφ ηνλ πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί δηαπηζηψλνπκε φηη ηα δεδνκέλα καο θαηαλέκνληαη 

θαλνληθά γηα φια ηα έηε θαζψο ε ηηκή ηνπ P-value πνπ θαίλεηαη απφ ηελ ζηήιε Asymp. Sig 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0.05, νπφηε ζεκαίλεη φηη απνδερφκαζηε ηε κεδεληθή ππφζεζε γηα 

θαλνληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, ην 2014 ε ηηκή είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0.05 θαζψο 

είλαη 0.00 γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη εθείλν ην έηνο νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηνπ δείγκαηνο 

δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά. Σν εχξεκα απηφ είλαη ινγηθφ, θαζψο ην 2014 έρνπκε κία 

αθξαία αξλεηηθή ηηκή ζηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο 

Bayer. 

  

1 2 3 4

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

9,83% 13,00% 12,48% 8,69%

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

51,43% 37,99% 41,13% 28,04%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΚΕΡΔΟΤ

5,56% 7,04% 8,37% 5,49%

ΜΙΚΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ 35,03% 32,79% 35,48% 37,04%
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Πίλαθας 6 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
2013 2014 2015 2016 

Normal Parameters
a,b

 Mean 16,7317% -19,2267% 18,2725% 21,5600% 

Std. 

Deviation 

18,25773% 126,18107

% 

18,20209% 18,51201% 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,216 ,445 ,187 ,194 

Positive ,216 ,277 ,187 ,194 

Negative -,180 -,445 -,173 -,135 

Test Statistic ,216 ,445 ,187 ,194 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,055
c
 ,000

c
 ,136

c
 ,109

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Σα δεπγαξσκέλα δείγκαηα (Paired Samples) t Test ζπγθξίλνπλ δχν κέζα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ίδην άηνκν, αληηθείκελν ή ζρεηηθέο κνλάδεο. Σα δχν κέζα ηππηθά 

αληηπξνζσπεχνπλ δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο (π.ρ. πξν-δνθηκή θαη κεηα-δνθηκή κε 

παξέκβαζε κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ ζεκείσλ) ή δχν δηαθνξεηηθέο αιιά ζρεηηθέο 

ζπλζήθεο ή κνλάδεο. Ο ζθνπφο ηεο δνθηκήο είλαη λα θαζνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία φηη ε κέζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεπγαξσκέλσλ παξαηεξήζεσλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ ην κεδέλ. Σα δνθηκαζηηθά 

δείγκαηα t είλαη κηα παξακεηξηθή δνθηκή. Σα δεπγαξσκέλα δείγκαηα t Test κπνξνχλ λα 

ζπγθξίλνπλ κφλν ζε έλα δείγκα ζπλερέο πνπ θαηαλέκεηαη θαλνληθά. Με βάζε ηνλ πίλαθα 7 

πνπ αθνινπζεί δηαπηζηψλνπκε φηη νη κέζεο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ είλαη πςειφηεξεο γηα 

ηα έηε κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζπλεπψο 

απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ αλακέλνπκε κεηαβνιέο 

ζηηο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 
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Πίλαθας 7 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 @2013 16,7317% 16 18,25773% 4,56443% 

@2014 -19,2267% 16 126,18107% 31,54527% 

Pair 2 @2015 18,2725% 16 18,20209% 4,55052% 

@2016 21,5600% 16 18,51201% 4,62800% 

 

Σέινο, απφ ηνλ πίλαθα 8 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε φηη κεηαμχ ηνπ 2013 θαη 

2014 ππάξρεη κία κέζε κεηαβνιή θαη ζπγθεθξηκέλα κείσζε ζηε κέζε ηηκή ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 35% σζηφζν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαζψο ε ηηκή ηνπ 

P-value (sig. 2 tailed) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0.05. Αληίζηνηρα γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εηψλ 

2015 θαη 2016, δηαπηζηψλνπκε φηη ν κέζνο φξνο ησλ αξηζκνδεηθηψλ απμήζεθε θαηά 3,2% 

θαη πάιη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή θαζψο ε ηηκή ηνπ P-value είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

0.05. 

Πίλαθας 8 

 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

@2013 - 

@2014 

-

35,958

50% 

121,065

89% 

30,2664

7% 

-

28,5529

6% 

100,469

96% 

1,18

8 

15 ,025 

Pair 

2 

@2015 - 

@2016 

3,2875

0% 

14,3401

1% 

3,58503

% 

-

10,9288

0% 

4,35380

% 

-,917 15 ,037 

φπνπ mean: ε κέζε ηηκή ησλ αξηζκνδεηθηψλ  

pair 1, pair 2: νη ινγηζηηθέο ρξήζεηο 2013-2014 ρξφληα (πξν-Δ.Λ.Π.) θαη αληίζηνηρα 

2015-2016 (κεηά –Δ.Λ.Π.) 
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t-value: δείρλεη ηελ ππνινγηζκέλε δηαθνξά ζε κνλάδεο ηππηθνχ ζθάικαηνο. Όζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ t-value, ηφζν πεξηζζφηεξν απνδεηθλχεηαη φηη δελ ηζρχεη ε 

κεδεληθή ππφζεζε (H0), δειαδή φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ αξηζκνδεηθηψλ. 

Sig. (2-tailed): δειψλεη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, φηαλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05 

πξνθχπηεη φηη ε ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

95% Confidence Interval of the Difference: απνηειεί ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο θαη 

εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα λα πέζεη κηα παξάκεηξνο πιεζπζκνχ κεηαμχ δχν ηηκψλ. 

4.4 Περηορηζκοί έρεσλας 

 Πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο θαηάιιεια, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ηεο. Λφγσ ηνπ 

κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα, είλαη δχζθνιν θαη κε 

αζθαιέο λα γεληθεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην ζχλνιν φρη κφλν ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ θαξκαθεπηηθφ θιάδν αιιά θαη γηα ην γεληθφ ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Αθνινχζσο, δπζθνιία ζηε γελίθεπζε ησλ εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ 

πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη εμεηαδφκελεο εηαηξείεο πξνέξρνληαη απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο. 

Έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη φηη ν βαζκφο επίδξαζεο ηεο 

θεξδνθνξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Δ.Λ.Π., πηζαλφλ λα απνηειεί απνηέιεζκα 

ρεηξαγψγεζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ, πνπ εθαξκφζηεθαλ πξηλ ηε κεηάβαζε. Αθφκε, 

θαζψο ζηελ έξεπλα εμεηάδνληαη ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο πηνζέηεζεο ησλ Δ.Λ.Π., κπνξεί 

ηα άηνκα πνπ ζπλέηαμαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα κελ εθάξκνζαλ νξζά ηα πξφηππα 

ιφγσ ιαλζαζκέλεο εξκελείαο ή αθφκε ηα εξκήλεπζαλ ππνθεηκεληθά. 

Δλψ νη αξηζκνδείθηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθά εξγαιεία νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί πξνβεί ζε βειηηψζεηο ζηα ινγηζηηθά ζηνηρεία 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ψζηε λα εκθαλίζεη 

θαιχηεξνπο αξηζκνδείθηεο. 

 Οη αξηζκνδείθηεο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο κεηαβνιέο ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ 

ιφγσ πιεζσξηζκνχ θαζψο ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο απνηεινχλ είλαη εθθξαζκέλα κε 

βάζεη παξειζνληηθέο ηηκέο. Έηζη, είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη παξαπνηεκέλε εηθφλα 

γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξείαο. 
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 Οη δείθηεο είλαη απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ (πνζνηηθψλ) πνπ 

δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. 

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη γηα ηνπο αξηζκνδείθηεο, νπφηε ε θάζε εηαηξεία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ θαη λα γίλεηαη δχζθνιε ε ζπγθξηζηκφηεηα. 

 Σέινο, νη ινγηζηηθνί δείθηεο επεξεάδνληαη απφ ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο θαη 

πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε εηαηξεία.  
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Κευάλαιο 5ο 

5.1 σκπεράζκαηα 

Σα Δ.Λ.Π. ζπλέβαιαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ αιιά θαη ζηελ ελαξκφληζε ηνπ 

ειιεληθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ζίγνπξα απνηειεί ζεκαληηθή 

ξπζκηζηηθή αιιαγή ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγηζηηθήο. Έηζη, δηεπθνιχλνληαη νη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα επεθηαζνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαζψο δηεπθνιχλεηαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα αιιά θαη ε πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη κέζσ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη ε ινγηζηηθή πνιπλνκία πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ ρψξα καο. Ζ βειηησκέλε πνηφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

βνεζά ηνπο ρξήζηεο ησλ εηήζησλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθήο 

εηθφλαο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, δηεπθνιχλεηαη ε 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη θεθαιαίσλ κε ηε δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ θαη 

αζθαινχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια κεηψλεηαη αθελφο ην θφζηνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη αθεηέξνπ ην ινγηζηηθφ θφζηνο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

απμάλνληαο αθφκε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηνπο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο. 

Σα λέα ινγηζηηθά πξφηππα ελδέρεηαη λα έρνπλ αληίθηππν ζηε δπλαηφηεηα ηεο 

επθαηξηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη απζηεξνί θαλφλεο πνπ παξέρνπλ πεξηνξηζκέλεο ινγηζηηθέο 

επηινγέο θαη πεξηνξίδνπλ ην πεδίν ππνθεηκεληθψλ θξίζεσλ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ 

δηαρεηξηζηψλ λα ζπκπεξηθέξνληαη επθαηξηαθά. Ωζηφζν, νη πην επέιηθηνη θαλφλεο πνπ 

παξέρνπλ κεγαιχηεξν πεξηζψξην επηινγήο θαη ζπλεπάγνληαη πςειφηεξν βαζκφ 

ππνθεηκεληθφηεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ επηηξέπνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα 

αζθνχλ επξεία δηάθξηζε θαη λα κπνξνχλ λα πξάμνπλ πξνο φθειφο ηνπο. Έηζη, φζν πην 

επέιηθηνη είλαη νη θαλφλεο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο 

θεξδψλ, πνπ νξίδνληαη σο νη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη ε δηνίθεζε κε ζθνπφ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

ε απηφ ην πιαίζην, ηα Δ.Λ.Π. ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε επειημία ζε ζρέζε 

κε ην Δ.Γ.Λ.., ππνθεηκεληθφηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ραιάξσζε ησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αμηνζεκείσην πιενλέθηεκα ηνπ λένπ 

ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ λα επηκεηξνχλ ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηελ εχινγε αμία (άξζξν 24 Ν. 

4308/2014). Άιιεο αιιαγέο πνπ έθεξε ν λένο ξπζκηζηηθφο λφκνο ήηαλ ε θαηάξγεζε ησλ 
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εμφδσλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη σο έμνδν πνπ εθπίπηεη εμ 

νινθιήξνπ ην πξψην έηνο θαη έθηαθησλ απνηειεζκάησλ, ε εηδηθή κλεία ζηε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Οπφηε νη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ βξίζθνπλ έδαθνο γηα 

επθαηξηαθέο ζπκπεξηθνξέο, παξαπνηψληαο θάπνηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ζην ηέινο πεξηφδνπ 

πξνθεηκέλνπ λα παξαπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα (ρεηξαγψγεζε θεξδψλ) θαη λα 

επεξεάζνπλ πξνκεζεπηέο, πηζησηέο, πηζαλνχο επελδπηέο, νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. 

Απηφ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ ρξεηάδνληαη νη 

ινγηζηέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

ζηα νξγαλσηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά κνληέια ησλ ινγηζηηθψλ εηαηξεηψλ. ην πιαίζην απηφ, 

ζηφρνο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ είλαη λα εμεηάζεη θαηά πφζν ε πηνζέηεζε ησλ Διιεληθψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αχμεζε ή κείσζε ηελ θεξδνθνξία ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ, 

ζπγθξίλνληαο ηνπο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζηηο πεξηφδνπο πνπ πξνεγνχληαη (πξηλ 

απφ ηα Δ.Λ.Π.) θαη ακέζσο κεηά, αιιαγή (κεηά Δ.Λ.Π.). Με βάζε ηα απνηειέζκαηά καο 

ζπκπεξαίλνπκε φηη αθελφο νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο έρνπλ επεξεαζηεί κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη αθεηέξνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε επίδξαζε ήηαλ ζεηηθή θαζψο αχμεζε ηηο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη 

εηδηθφηεξα ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο φπσο ε Bayer φπνπ απφ νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

γίλαλε απφ αξλεηηθέο ζεηηθέο. Δπνκέλσο, ε παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα πξνζζέηεη 

ππνζηήξημε ζε δηεζλείο θαη μέλεο κειέηεο πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηηο επηξξνέο ζηηο επηρεηξήζεηο 

απφ κεηαβνιή ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ. Δηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπνπ ε 

εηζαγσγή ησλ Δ.Λ.Π. βειηηψλεη ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπκθσλνχλ κε ηα 

αληίζηνηρα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, φπνπ ε πηνζέηεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ 

ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ κειεηεκέλσλ εηαηξεηψλ.  

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην δείγκα ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ 

κηθξφ θαη αθφκε ηα έηε πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ ηα πξψηα ηεο πηνζέηεζεο ησλ Δ.Λ.Π. πνπ 

ζεκαίλεη φηη θάπνηεο εηαηξείεο κπνξεί λα κελ ελαξκφληζαλ νινθιεξσηηθά ηα λέα πξφηππα, 

λα κελ έγηλαλ πιήξσο θαηαλνεηά ή λα ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα ζηελ 

εξκελεία ηνπο. Παξ’ φια απηά, ε παξνχζα εξγαζία ζπλεηζθέξεη ζηελ αξζξνγξαθία ζηα 

αθφινπζα ζεκεία. Αξρηθά, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειέηε απνηειεί κία πξψηε πξνζπάζεηα 

πνπ εμέηαζε εκπεηξηθά ηελ επίδξαζε ησλ Δ.Λ.Π. ζηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο δελ έρνπλ εμεηάζεη απηή ηε ζρέζε. Γεχηεξνλ, κέζα απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ δεηήκαηα γηα κειινληηθή δηεξεχλεζε, 
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θαιχπηνληαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε 

παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία επεθηείλεη ηελ ππάξρνπζα αξζξνγξαθία. 

πκπεξαζκαηηθά, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα «εθκεηαιιεπζνχλ» ηελ εηζαγσγή ηεο 

ηερλνινγίαο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν θαη φρη παξνπζηάδνληαο 

παξαπνηεκέλε εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα λέα 

νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία απφ ηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο κηαο νληφηεηαο θαη ζπλδπάδνληαο απηά ηα ζηνηρεία νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, λα βξίζθνπλ ηξφπνπο λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεγηζηνπνίεζε 

θέξδνπο, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο θάζε επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο (Σνπξλά – Γεξκαλνχ 

Δ., 2003, “Γεληθή Λνγηζηηθή κε ΔΓΛ”, Γ΄ έθδνζε, Αζήλα: Έθδνζε ηδίαο). Δπηπιένλ, 

εθφζνλ ε εηζαγσγή ησλ Δ.Λ.Π. νδεγεί ζε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εηαηξεηψλ, δειαδή 

απνθέξνπλ πεξηζζφηεξα θέξδε, απηφ ζπλεπάγεηαη βειηησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ε 

νπνία αθνξά ηελ ηθαλφηεηα επίηεπμεο θέξδνπο θαη απμεκέλε απνδνηηθφηεηα, ε νπνία 

κεηξά ηηο ζπζίεο ή θφζηε πνπ έγηλαλ γηα λα επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, ην 

θέξδνο. Οη έλλνηεο ηεο θεξδνθνξίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

είλαη ζπλπθαζκέλεο άκεζα κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, θαζψο νη 

νληφηεηεο απαηηείηαη λα είλαη αληαγσληζηηθέο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θαη λα 

αλαπηπρζνχλ. 

5.2 Προηάζεης γηα κειιοληηθή έρεσλα 

 Γεδνκέλνπ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ δηαηππψζεθαλ λσξίηεξα αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ε πηνζέηεζε ησλ Δ.Λ.Π. είλαη πξφζθαηε, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε εμέηαζή ηνπο είηε 

ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη ρξήζηκν 

λα πξνηαζνχλ ηδέεο γηα κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο. Αξρηθά, ζα κπνξνχζε λα 

εμεηαζηεί ε επίδξαζή ησλ Δ.Λ.Π. θαη ζηα κεηαγελέζηεξα έηε, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε 

εμέιημή ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε επηξξνή ησλ Δ.Λ.Π. ζε 

άιια ζηνηρεία θαη αξηζκνδείθηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νληνηήησλ, θαζψο θαη αλ νη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνπλ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή κεηά ηελ 

ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε ησλ Δ.Λ.Π. Ίζσο κεγάιν ελδηαθέξνλ ζα είλαη ε πηζαλή 

κεηαβιεηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κέζα 

ησλ ππνινίπσλ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία δελ επεξεάδνληαη απφ πεξηζηαζηαθνχο 
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παξάγνληεο, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα ηέινπο πεξηφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία. 

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζχγθξηζε/αληηπαξάζεζε κεηαμχ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ αξηζκνδεηθηψλ ψζηε λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο κηαο εηαηξείαο. Παξάιιεια, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή κειέηε ζα 

δηαπηζησζεί πνπ αζθνχλ εληνλφηεξε επίδξαζε ηα λέα ινγηζηηθά πξφηππα, δειαδή ζε πνηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο κνλάδαο. Αθφκε, κειινληηθέο έξεπλεο κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ 

ζπγθξηηηθά ηνπο αξηζκνδείθηεο αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ 

Δ.Λ.Π. ζηα θέξδε ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο εηαηξεηψλ θαη κε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ λα 

επηζεκαλζνχλ δηαθνξέο ή/θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ δηαθφξσλ θιάδσλ ηνπ ειιεληθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. 

Δπηπξφζζεηα, θαζψο ζηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθε ν κέζνο φισλ ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ ζπλνιηθά πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζρέζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Δ.Λ.Π. 

ζηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ, ζεκαληηθφ είλαη λα εμεηαζηνχλ νη κέζνη ηνπ θάζε 

αξηζκνδείθηε μερσξηζηά, ψζηε λα αλαιπζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα 

επηξξνήο ησλ Δ.Λ.Π. ζηνλ θαζέλα αξηζκνδείθηε κεκνλσκέλα. Όζνλ αθνξά ηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε θαη ε κειέηε ηεο ρξήζεο παηέληαο, 

θαζψο νξηζκέλεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θάπνην θάξκαθν, 

πξνζηαηεχνληαο ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ ή άιιεο έρνπλ αγνξάζεη πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ψζηε λα πσινχλ θάπνην κνλαδηθφ θάξκαθν. ηελ πεξίπησζε ησλ παηεληψλ, νη 

θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο αθνινπζνχλ πςειέο ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο, κε ζπλέπεηα λα 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλα θέξδε ζε ζρέζε κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα, αλ κηα επηρείξεζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ είηε παξάγεη είηε πσιεί 

παηέληα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζε κία κειινληηθή έξεπλα κε δείγκα θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ. 
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ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

ASTRAZENECA 2013 2014 2015 2016 

ΜΙΚΣΟ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΔΡΓΟΤ 
35,00% 25,77% 27,47% 21,86% 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΔΡΓΟΤ 
0,05% -1,27% 1,45% 1,17% 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 
0,63% -14,83% 20,66% 14,19% 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
0,10% -2,10% 3,64% 2,87% 

 

BAYER 2013 2014 2015 2016 

ΜΙΚΣΟ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΔΡΓΟΤ 
26,43% 34,79% 34,67% 38,90% 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΔΡΓΟΤ 
0,13% -14,81% 1,12% 5,84% 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 
3,03% -485,93% 21,08% 49,38% 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
0,28% -16,92% 1,14% 46,40% 

 

ELPEN 2013 2014 2015 2016 

ΜΙΚΣΟ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΔΡΓΟΤ 
50,19% 55,33% 64,21% 56,12% 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΔΡΓΟΤ 
12,54% 4,30% 4,10% 7,42% 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 
27,90% 13,11% 11,69% 15,76% 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
9,58% 4,11% 3,67% 5,79% 

 

ΦΑΡΜΑΔΡΒ 2013 2014 2015 2016 

ΜΙΚΣΟ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΔΡΓΟΤ 
35,03% 32,79% 35,48% 37,04% 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΔΡΓΟΤ 
5,56% 7,04% 8,37% 5,49% 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 
51,43% 37,99% 41,13% 28,04% 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
9,83% 13,00% 12,48% 8,69% 

 


